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R E V I S T A

Perenizando o Grupo Águia Branca

Viação Garcia leva o 
Prêmio Boas Práticas

O primeiro DD de 15 
metros é da Marcopolo

Riguel Chieppe, Décio Luiz Chieppe, Renan Chieppe, 

Kaumer Chieppe e Luiz Wagner Chieppe, os cinco homens que comandam o 

Grupo Águia Branca e dão continuidade segura à trajetória vitoriosa da 

família Chieppe iniciada em 1946 com a Viação Águia Branca.



www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo

Com o Projeto Conquest, a Marcopolo criou um novo caminho para superar os 

desafios que o setor automotivo enfrenta. Vai além de ultrapassar fronteiras. Cresce e 

conquista novos mercados, oferecendo aos cinco continentes soluções eficientes para 

o transporte de passageiros e consolidando-se como marca globalmente forte.

Marcopolo, vencedora do Prêmio Top de Marketing 2016 concedido pela Associação dos Dirigentes 

de Marketing e Vendas do Brasil – ADVB/RS .Categoria Temática Construindo Marcas de Sucesso + Marketing Global.

Expandir
para conquistar 





12

22

Quatro associadas da ABRATI foram destacadas pelo Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas do Transporte Terrestre de 

Passageiros de 2016. A Viação Garcia venceu com o projeto "Check-In Digital"; a Viação Ouro e Prata, foi Referencial de 

Excelência com o projeto "A pesquisa de viagem como ferramenta de aperfeiçoamento e inovação"; a Expresso Princesa 

dos Campos recebeu Menção Honrosa com o projeto "Consumo Consciente" e a Expresso Gardenia também foi Menção 

Honrosa com o projeto "Circuito Cultural no Sul de Minas". Acima, participantes do Prêmio exibem seus certificados. 

Há décadas o Grupo Águia 

Branca, do Espírito Santo, 

diferencia-se pela excelência 

de sua gestão. Empresa 

familiar por excelência, chega 

aos seus 70 anos muito bem 

preparada para continuar 

superando os desafios 

inerentes a suas múltiplas 

atividades. 

umárioS
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Na 11ª FetransRio, 

realizada na cidade do Rio 

de Janeiro, montadoras e 

encarroçadoras priorizaram 

as novas tecnologias 

voltadas à mobilidade e ao 

conforto dos passageiros. 

A Marcopolo 

criou  a poltrona 

antissono para 

motoristas 

de ônibus e 

caminhões. Está 

equipada com 

dispositivos que 

mantêm o estado 

de alerta desses 

profissionais. 

Na 66ª edição da IAA, na Alemanha, fabricantes de ônibus 

mostram novos avanços em conectividade e segurança. Para 

breve, prometem ônibus futuristas como o da foto.

A UTIL segue renovando sua frota com os ônibus mais 

avançados, como o Double Decker 1800 acima. 

E, como sempre, caprichando nas novas pinturas.
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arta do PresidenteC

Apesar da crise,      
    frotas atualizadas

Apesar da crise, as 
empresas associadas 

à ABRATI seguem 
acompanhando com 
interesse o advento 

das novas tecnologias 
voltadas ao ônibus 

e aos serviços, 
sem interromper a 
renovação de suas 

frotas e se preparando 
para continuarem 
fazendo o mais 

eficiente sistema de 
transporte rodoviário 

de passageiros 
do mundo. 

Eduardo Tude de Melo  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

Para o setor de transporte rodoviário de passageiros, o ano que se encerra foi 

marcado por forte retração na demanda. Nada diferente dos demais ramos da 

economia, que têm sofrido com a recessão prolongada. Mas há a expectativa de que 

2017 seja de recuperação e de que voltem os investimentos, trazendo alívio para o País.

Apesar dos fatores desfavoráveis, várias empresas têm renovado suas frotas, 

optando por veículos que possam proporcionar cada vez mais conforto e segurança 

para seus passageiros. Itens antes só disponíveis em automóveis luxuosos, hoje são 

comuns em ônibus rodoviários, como é o caso dos freios ABS e dos controles de 

tração e estabilidade, por exemplo. 

O que estamos vendo no cenário internacional e, a partir do próximo ano, também 

no Brasil, são veículos comerciais cada vez mais automatizados, com recursos tecnoló-

gicos sempre mais sofisticados. Há uma busca incessante por inovações tecnológicas, 

sempre com o objetivo final do aumento da segurança nas viagens, da redução de 

emissões e da melhor performance no consumo de combustível.

No recente IAA, na Alemanha, a Mercedes-Benz demonstrou para um grupo de em-

presários brasileiros um ônibus sem motorista. Pelo menos para a realidade brasileira, 

não se trata de inovação para ser implantada no curto prazo, já que o sistema exige 

estradas com sensores e internet de alta velocidade – avanços distantes do Brasil. 

Outras, no entanto, já estão disponíveis aqui. Por exemplo, os sistemas em que os 

gestores da frota têm total controle e acesso a informações sobre o comportamento 

do veículo e o estilo de direção de cada motorista, além de dados que possibilitam 

determinar pontos de melhoria na performance do condutor. 

A avaliação do estilo de condução dos motoristas de uma empresa permite alcançar 

desempenho mais uniforme da equipe, com ganhos de escala e criação de um padrão 

de dirigibilidade. Os sistemas existentes abrangem uma vasta gama de itens que 

podem ser acompanhados on-line. Por exemplo, se o motorista está respeitando as 

pausas previstas nas viagens. Além disso, permitem o diagnóstico remoto de falhas 

e fornecem informações preciosas para a manutenção preventiva.

Na recente FetransRio, realizada no Rio de Janeiro, foram mostradas aos visitantes, 

entre outras novidades, novas tecnologias anticolisão a partir das quais o sistema freia 

o veículo automaticamente se a distância entre ele e o carro da frente diminuir a um 

intervalo que possa trazer riscos à segurança dos passageiros dos ônibus.

Apesar da crise, as empresas associadas à ABRATI seguem acompanhando com  

interesse o advento das novas tecnologias voltadas ao ônibus e aos serviços, sem 

interromper a renovação de suas frotas e se preparando para continuarem fazendo o 

mais eficiente sistema de transporte rodoviário de passageiros do mundo.
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B A G A G E I R O

PRIMEIROS LUGARES

DESTAQUE

RECONHECIMENTOVOLVO GANHA MAIS DOIS 
PRÊMIOS: ÔNIBUS DO ANO 
E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

MARCOPOLO GANHA 
O PRÊMIO TOP DE 
MARKETING ADVB/RS 2016

PREMIAÇÃO DUPLA 
DA NTC PARA A 
MERCEDES-BENZ

No Prêmio AutoData 2016, a Volvo 

conquistou dois primeiros lugares, 

na categoria “ônibus do Ano” e na 

categoria “Inovação Tecnológica”. 

Nesta última, o reconhecimento 

foi para inovações introduzidas no 

Dynafleet, sistema de gerenciamento 

de frotas da marca, e para o mais 

novo chassi de ônibus rodoviário da 

Volvo, o B310R, na configuração 4x2, 

lançado este ano.  

A Marcopolo S.A. recebeu o Prêmio 

Top de Marketing ADVB/RS 2016 

na categoria Construindo Marcas 

de Sucesso – Marketing Global. O 

prêmio foi destinado às empresas 

que mais se destacaram ao longo do 

ano pelas suas práticas de marketing. 

A atribuição visou principalmente o 

“Projeto Conquest – A Marcopolo 

enfrenta a crise do setor e amplia a 

presença em mercados globais”, que 

teve como objetivo o crescimento da 

encarroçadora nos mercados externos 

em que já atuava e, ao mesmo tempo, 

a abertura de novas frentes comerciais 

em novos países. Ricardo Portolan, 

gerente de exportação da Marcopolo, 

explicou que, apesar da crise, a 

companhia conseguiu compensar em 

parte a queda a produção, ampliando 

significativamente os seus negócios.

ACESSIBILIDADE

ELEVADOR PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 
DA MARCOPOLO CONQUISTA 1º PRÊMIO DE INOVAÇÃO

A Câmara de Indústria e Comércio de 

Caxias do Sul atribuiu à encarroçadora 

Marcopolo o 1º Prêmio de Inovação, 

pela criação do elevador para o 

embarque e desembarque, nos 

ônibus, de pessoas com mobilidade 

reduzida. O elevador representa uma 

alternativa confortável, segura e 

ergonômica para o acesso aos ônibus 

da marca e foi desenvolvido segundo 

o conceito Easy Boarding,  conforme 

os critérios da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT – e 

do Inmetro. É o mais compacto do 

mercado e se destaca pelo processo 

humanizado do embarque. A empresa 

Palfinger foi a principal parceira da 

Marcopolo no desenvolvimento.

O elevador: embarque humanizado.

A Mercedes-Benz venceu 

em duas categorias do 19º 

Prêmio NTC Fornecedores 

do Transporte: “Montadora 

de Veículos Semileves e 

Leves” (caminhões Accelo) 

e “Montadora de Utilitários” 

(linha Sprinter). Foram ouvidos 

transportadores de carga de 

todo o País. Para o presidente 

da montadora, Philipp 

Schiemer, também CEO 

América Latina, a escolha 

dos transportadores de 

carga mostra que os 

clientes estão reconhecendo 

cada vez mais o 

compromisso expresso no 

slogan “As estradas falam, 

a Mercedes-Benz ouve”.

Fabiano Todeschini e Gilberto Verdânega.
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MEIO AMBIENTE

PREMIAÇÃO

EFICIÊNCIA

VOLVO É A EMPRESA 
MAIS SUSTENTÁVEL DO 
SETOR AUTOMOTIVO

SCANIA É ELEITA A MARCA DO ANO – FABRICANTE – NO 
PRÊMIO FORNECEDORES DA NTC&LOGÍSTICA DE 2016

MARCOPOLO CONQUISTA 
O AUTODATA DE MELHOR 
FABRICANTE DE ÔNIBUS

Pelo terceiro 

ano consecutivo, 

a Volvo foi 

reconhecida 

como a empresa 

mais sustentável 

do setor 

automotivo no 

Brasil, segundo levantamento feito 

em 2016 pela revista Exame e o Guia 

Exame de Sustentabilidade.  

“A Volvo é reconhecida mundialmente 

pelos seus veículos ambientalmente 

corretos”, lembrou Carlos Morassutti, 

vice-presidente de RH e assuntos 

corporativo do Grupo Volvo América 

Latina. Este ano, a Volvo também 

conquistou, pela quarta vez, o Prêmio 

Nacional da Qualidade, enquanto 

o Programa Volvo de Segurança no 

Trânsito recebeu o “IRF Global Road 

Achievement Awards”.

A Scania é a fornecedora do ano e a 

montadora de caminhões pesados de 

2016, escolhida nas duas categorias 

pelas transportadoras de todo o Brasil 

que votaram na 19.ª edição do Prêmio 

NTC Fornecedores do Transporte, da 

Associação Nacional do Transporte de 

Cargas e Logística (NTC&Logística). 

A premiação foi realizada no dia 

1.º de dezembro, em São Paulo, e 

contou com 14 categorias. Foram 

entrevistados dirigentes de empresas, 

entidades de transporte de cargas 

e profissionais específicos de cada 

área, que fizeram as escolhas.

O Prêmio 

AutoData 

de Melhor 

Fabricante de 

Carroçarias de 

Ônibus de 2016 

foi atribuído à 

encarroçadora 

Marcopolo, de 

Caxias do Sul. 

Na escolha,  

ganharam destaque as ações que 

a encarroçadora desenvolveu para 

enfrentar a crise do mercado de ônibus 

no Brasil e a conclusão do processo 

de incorporação da Neobus. O CEO 

da Marcopolo, Francisco Gomes Neto, 

disse acreditar que o prêmio resultou 

de medidas voltadas a manter o 

desempenho financeiro e operacional 

da empresa, com o fortalecimento das 

relações com clientes e parceiros.
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Francisco Gomes Neto

Carlos Morassutti

Urubatan Helou, Roberto Barral (diretor-

geral da Scania no Brasil), Ana Jarrouge e 

José Hélio Fernandes (NTC&Logística).







econhecimentoR

Viação Garcia ganha o 
     Prêmio Boas Práticas
Tendo Inovação e Tecnologia como tema de 2016, a Viação Garcia, de Londrina-PR, criou, desenvolveu 

e implantou o projeto “Check-In Digital”, que consiste no embarque imediato do passageiro que 

tenha adquirido sua passagem pela internet, sem necessidade de retirada antecipada do bilhete.

Na noite de 6 de dezembro, durante 

a reunião anual de confraterniza-

ção do setor de transporte interesta-

dual e internacional de passageiros, 

realizada no Clube Naval de Brasília, 

a Viação Garcia recebeu o Troféu, o 

Selo de Referência e o Certificado cor-

respondentes à conquista do Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de Passageiros, 

edição de 2016. 

Foi uma noite vitoriosa também 

para outras três empresas associadas 

à ABRATI.  A Viação Ouro e Prata, de 

Porto Alegre, que já havia conquistado 

o Prêmio ANTP/ABRATI nos anos de 

2013 e 2014, foi qualificada como 

Referencial de Excelência, como reco-

nhecimento ao trabalho denominado 

“A Experiência do cliente: a pesquisa 

de viagem como ferramenta de aper-

Os representantes das empresas vencedoras: Marcílio Alves, Juliana Coimbra e José Eustáquio (Gardenia), Alexandre Resende (ANTP), Carlos 

Bernaud e Luana Fleck (Ouro e Prata), Eduardo Tude (ABRATI), Luiz Fernando da Silva (Viação Garcia) e Florisvaldo Hudinik (Princesa dos Campos).
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Representantes das empresas participantes da edição de 2016 do Prêmio Boas Práticas receberam certificados.

feiçoamento e inovação”. Conforme o 

Regulamento do Prêmio, empresas que 

tenham sido vencedoras em mais de 

dois ciclos do Prêmio concorrem como 

Referencial de Excelência. 

Outras duas empresas – Expresso 

Gardenia e Expresso Princesa dos 

Campos – receberam Menção Honro-

sa, a primeira pelo desenvolvimento do 

projeto denominado “Circuito Gardenia 

- Circuito Cultural do Sul de Minas”, e 

a segunda com a experiência denomi-

nada “Consumo Consciente”. 

A avaliação das experiências 

inscritas foi feita por uma banca de 

juízes formada por especialistas em 

transporte público e profissionais com 

experiência nas áreas de marketing e 

comunicação. Como nos anos ante-

riores, as concorrentes apresentaram 

experiências ou ações de melhoria que 

ocasionaram mudanças positivas de 

comportamento nas suas empresas, 

voltadas a funcionários ou clientes, 

ou referentes ao aprimoramento de 

processos internos.

O Prêmio Boas Práticas foi criado 

em 2011 e desde então vem sendo 

realizado anualmente. Entre os seus 

principais objetivos está o de dar 

visibilidade e reconhecimento aos 

esforços das empresas para promover 

o transporte rodoviário de passageiros 

de média e longa distância. 

Na oportunidade da entrega do 

Troféu, do Selo de Referência e do 

Certificado, o presidente do Conselho 

Deliberativo da ABRATI, Eduardo Tude 

de Melo, expressou sua satisfação 

pelo interesse que as empresas as-

sociadas têm manifestado a cada ano 

em participar do Prêmio ANTP/ABRATI 

– interesse que em 2016, mais uma 

vez, ficou refletido no elevado número 

de inscrições e na diversidade dos 

projetos e experiências inscritos. 

“O empenho e a criatividade das 

operadoras brasileiras de transporte 

rodoviário de passageiros em melhorar 

continuamente a qualidade dos seus 

serviços e em tornar as viagens por ôni-

bus cada vez mais práticas, seguras e 

confortáveis, estão fielmente refletidos 

em cada um dos trabalhos inscritos”, 

afirmou o presidente. – “Isso explica 

por que o setor brasileiro de transporte 

rodoviário de passageiros é visto como 

um dos melhores do mundo.”

O coordenador do Prêmio, Alexan-

dre Resende, destacou a participação 

das empresas associadas e sublinhou 

que a vitória é de todo o setor. 

“O Prêmio”, ele disse, “é menos 

uma competição e mais um processo 

cujo principal objetivo tem sido dar 

visibilidade a inovações e resultados 

criativos, de modo que as boas práti-

cas sejam compartilhadas com todas 

as associadas da ABRATI.”
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O projeto “Check-In Digital”, da 

Viação Garcia, empresa vencedora do 

Prêmio ANTP-ABRATI 2016, possibilita 

ao cliente que tenha adquirido sua 

passagem pela internet o embarque 

imediato, sem a necessidade de retira-

da antecipada do bilhete. A nova siste-

mática aprimora um serviço de vendas 

que já oferece, além da compra online 

e pelo telefone, a escolha do assento 

econhecimentoR

com até 40 dias de antecedência em 

relação à data da viagem. 

Antes do projeto, apesar de todo o 

processo de compra poder ser realiza-

do online, o cliente ainda devia retirar o 

bilhete no guichê do terminal rodoviário 

com 30 minutos de antecedência, ou 

buscá-lo em uma agência credenciada 

ou em totens de autoatendimento em 

Londrina, Maringá e Curitiba. 

Agora, ao adquirir a passagem 

pela internet, o cliente recebe por 

e-mail um número de voucher, que 

pode ser acessado por celular, tablet 

ou computador. Com esse número e/

ou com um documento com foto, ele 

pode se apresentar na plataforma para 

o embarque, sem passar pelo guichê 

ou imprimir previamente a passagem. 

Para o lançamento do projeto, 

foram feitos ‘posts’ nas redes sociais 

(Facebook e Instagram) e publicado 

banner no site da Viação Garcia, 

sendo enviado um e-mail marketing 

para 160.000 contatos. Houve grande 

repercussão, com comentários positi-

vos. Também houve divulgação interna. 

Durante dois meses, o “Check-In 

Digital” foi testado como projeto piloto 

nas cidades de Londrina e Maringá, no 

Paraná, e de São Paulo e Campinas, 

sempre com excelente aceitação. 

As estratégias de marketing do lan-

çamento cobriram todos os estados 

de atendimento: Paraná, São Paulo, 

Santa Catarina, Minas Gerais e Mato 

Grosso do Sul, agregando ainda mais 

valor à campanha de apresentação do 

novo serviço.

Registrou-se alto grau de aceita-

ção, comprovado nas pesquisas feitas 

em três cidades do projeto piloto, 

Londrina, Maringá e São Paulo. Foram 

ouvidos 3.200 passageiros, 78% dos 

quais atribuíram à nova sistemática 

notas entre 8 e 10; os outros 22% 

atribuíram as notas 6 e 7. 

Fundada em 1934, a Viação Gar-

cia tem sede em Londrina, Paraná. A 

empresa opera uma frota moderna de 

aproximadamente 800 ônibus, com 

idade média de 3,1 anos. 

Com o projeto “Check-In Digital”, a Viação 
Garcia garante praticidade aos seus clientes

Alexandre Resende, Luis Fernando da Silva Mattos (Viação Garcia) e Eduardo Tude de Melo.

Ônibus da frota da Viação Garcia, vencedora do Prêmio Boas Práticas 2016. 
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Referencial de Excelência, a Viação Ouro e 
Prata usa a pesquisa para aprimoramentos

Considerando que a satisfação dos 

clientes tem impacto positivo direto 

na rentabilidade das empresas e que, 

inversamente, o custo da insatisfação 

é elevado sob variados aspectos, em 

especial o risco de perda de demanda, 

a Viação Ouro e Prata – e todo o grupo 

de empresas do qual é integrante – 

acompanha atentamente a satisfação 

de seus usuários. Exemplo disso são 

as pesquisas de satisfação realiza-

dos desde inícios do ano 2000.  Nos 

últimos dois anos, a empresa decidiu 

usar a pesquisa como fonte de infor-

mações de maior relevância e adotou 

ferramentas e métodos que agregam 

três fatores inovadores. 

Com a automatização da pesqui-

sa de satisfação, a empresa passou 

a receber feedback do cliente logo 

após cada viagem, obtendo assim um 

sinalizador rápido e efetivo do que é 

necessário para atingir melhores parâ-

metros de satisfação e qualidade. Com 

a otimização da gestão de reclama-

ções, sugestões e elogios, tornou-se 

possível fazer um gerenciamento mais 

adequado da recuperação de serviços. 

E com a realização do ‘Kaizen a Bor-

do’, a Viação Ouro e Prata ampliou 

sua capacidade de ver as possíveis 

falhas, Desta forma, a própria empresa  

transformou-se em um cliente munido 

de uma ‘lupa’, capaz de detectar 

detalhes que levam à satisfação ou 

insatisfação. 

O conjunto de iniciativas que 

compõe a boa prática possibilitou 

avanços, como a maior compreensão 

do que realmente faz diferença para os 

clientes, a análise mais precisa e ágil 

da satisfação de clientes (qualidade 

percebida), a rapidez na adoção de 

medidas de correção de não conformi-

dades e o uso dos elogios como uma 

ferramenta de reforço positivo das 

atitudes (qualidade dentro dos padrões 

Lean). As iniciativas foram reunidas 

no projeto “A experiência do cliente: a 

pesquisa de viagem como ferramenta 

de aperfeiçoamento e inovação”, com 

o qual a Viação Ouro e Prata conquis-

tou agora o Referencial de Excelência 

do Prêmio ANTP-ABRATI 2016. 

Ela opera transporte intermuni-

cipal, interestadual e internacional 

com 95 linhas próprias. Atua no Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso e Pará e tem duas linhas inter-

nacionais ligando Porto Alegre/RS a 

Salto, Uruguai, e a Posadas, Argentina. 

Alexandre, Luana Fleck, Carlos Bernaud e Eduardo Tude de Melo.

A idade média da frota da Ouro e Prata é uma das mais baixas em operação no Brasil.
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Com o seu projeto “Consumo Consciente”, a  
Princesa dos Campos obtém Menção Honrosa

A experiência intitulada “Consumo 

Consciente” possibilitou à Expresso 

Princesa dos Campos alcançar Men-

ção Honrosa no Prêmio ANTP-ABRATI 

2016. No ano passado, ela já havia 

obtido uma primeira Menção Honrosa 

com o projeto de comunicação com o 

público interno denominado “Jogando 

conversa dentro”.

O programa “Consumo Consciente” 

tem como objetivo disseminar uma 

nova cultura de consumo entre os 

profissionais da Princesa dos Campos. 

Tal cultura vai além do ambiente de 

trabalho, alcançando as relações so-

ciais e econômicas, e com a natureza. 

A intenção é incentivar e consolidar 

novos hábitos no dia a dia da empresa 

que possam gerar impacto no futuro. 

Os 1.400 profissionais são estimula-

dos a apresentar ideias e sugestões 

de consumo consciente, que são 

analisadas pela direção da empresa 

quanto à adequação e à viabilidade 

de implantação. Essencialmente, bus-

ca-se criar um processo contínuo, em 

que os impactos de economia gerados 

sejam constantes. 

Os profissionais da Expresso Prin-

cesa dos Campos podem participar 

do programa oferecendo ideias ou 

sugestões, ou ainda, incorporando a 

nova cultura e os novos hábitos de 

consumo implantados na empresa. 

A análise das ações permitiu concluir 

que houve significativa influência 

do programa no resultado global da 

empresa. Foram aplicadas 16 das 41 

ideias recebidas, gerando economia 

de R$ 2.637.387,00 em 2015, cor-

respondendo a 31,22% do lucro líquido 

do ano. Além dos resultados quanti-

tativos, as opiniões dos profissionais 

mostram o engajamento e a participa-

ção na implantação e disseminação da 

cultura proposta pelo programa. 

A Expresso Princesa dos Campos 

mantém 12 garagens próprias, entre 

elas as de Ponta Grossa (onde está a 

matriz da operadora), Curitiba, Casca-

vel, Foz do Iguaçu e Registro-SP. Ela 

transporta 11 milhões de passageiros 

por ano, percorrendo 30,6 milhões de 

quilômetros. A frota tem 370 ônibus 

e 170 veículos para transporte de en-

comendas. Além dos 1.400 profissio-

nais, são outros 2.000 profissionais 

terceirizados, em mais de 700 cidades 

dos Estados do Paraná, Santa Catarina 

e São Paulo.

econhecimentoR

Eduardo Tude de Melo, Florisvaldo Hudinik (Princesa dos Campos) e Alexandre Resende.

Na Princesa dos Campos, a atualização do material rodante, assim como o treinamento e 

reciclagem dos motoristas, são garantias de conforto e segurança para os passageiros.
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“Projeto Circuito Cultural Sul de Minas” 
dá Menção Honrosa à Expresso Gardenia

Com o “Circuito Gardenia – Circuito 

Cultural do Sul de Minas” –, a Expresso 

Gardenia obteve Menção Honrosa no 

Prêmio ANTP-ABRATI 2016. O circuito 

é um evento itinerante que, em 2015, 

percorreu cinco cidades do Sul de 

Minas e, em 2016, em sua segunda 

edição, propôs-se alcançar mais seis 

cidades, levando a arte do circo para 

praças e ruas desses municípios. A 

iniciativa conta com o estímulo de leis 

de incentivo à cultura.

O programa prevê dois dias de 

evento, sempre com acesso gratuito: 

uma sessão às sextas-feiras à tarde, 

direcionada às escolas, e atividades 

na sexta à noite e no sábado pela 

manhã, voltadas ao público em geral. 

A proposta é oferecer à população um 

evento com muita alegria e arte, trans-

formando o fim de semana da cidade 

em momentos de entretenimento a 

partir da cultura. 

A escolha do tema – “Circo de Rua” 

– visou resgatar as artes circenses, 

surgidas no Brasil no século 19 com 

a chegada dos europeus, e que, com o 

passar do tempo, vêm sendo esqueci-

das. Em sua primeira edição, o projeto 

beneficiou dez escolas, entre públicas 

e privadas, e os espetáculos foram 

vistos por cerca de 5.000 pessoas. 

A Expresso Gardenia acredita que o 

investimento em programas sociocul-

turais contribui para o desenvolvimento 

humano, além de fortalecer e associar 

sua imagem a ações socialmente 

responsáveis.

A Expresso Gardenia atua no 

transporte rodoviário estadual e inte-

restadual de passageiros, turismo, fre-

tamentos e transporte de cargas. Está 

presente em mais de 150 municípios, 

sendo as principais áreas atendidas 

o Sul de Minas Gerais, com cidades 

como Pouso Alegre, Itajubá, Poços de 

Caldas, Santa Rita do Sapucaí, São 

Lourenço e Caxambu. A empresa trans-

porta anualmente mais de 6 milhões 

de pessoas e movimenta um volume 

próximo de 800 toneladas de cargas 

e encomendas. Conta com uma frota 

de 350 ônibus, com idade média de 5 

anos, além da frota adicional de carre-

tas e caminhões para o transporte de 

cargas e encomendas expressas. Ela 

emprega mais de 1.000 colaboradores 

diretos, além de manter consultorias 

fixas de áreas multidisciplinares do 

negócio.

Alexandre Resende, Marcilio Alves, Juliana Coimbra, José Eustáquio (Gardenia) e Eduardo Tude.

A Gardenia utiliza os ônibus mais modernos e dotados das mais avançadas tecnologias.
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Mais dois modernos DD 
        na frota da UTIL
A UTIL — União Transporte Interestadual de Luxo — recebeu da Marcopolo mais dois novos ônibus 

Paradiso 1800 Double Decker (dois pisos), dando sequência ao processo de renovação de sua frota, 

uma das mais modernas em operação no País. 

Os novos ônibus da UTIL estão 

configurados para proporcionar 

aos passageiros viagens ainda mais 

agradáveis e com alto padrão de sofis-

ticação e segurança. Os veículos vão 

operar simultaneamente duas classes 

de serviço.  

São carros ideais para operação 

em médias e grandes  distâncias, 

com baixo custo operacional e grande 

robustez. Têm capacidade para 60 pas-

sageiros e contam com 48 poltronas 

semileito com descansa-pés/pernas 

no piso superior, e 12 poltronas leito 

equipadas com monitor individual para 

cada passageiro no piso inferior.

Dois de seus inúmeros diferen-

ciais são os sistemas multiplex e o ar 

condicionado com dutos individuais. O 

itinerário é eletrônico. 

Outros itens de conforto são os 

cintos de segurança do tipo retrátil, 

porta-copos e porta-revistas, tomadas 

de energia para produtos eletrônicos 

de 110 V, câmeras de monitoramento, 

GPS, geladeira e sistema audiovisual 

com DVD, monitores e USB.
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Um dos ônibus Paradiso 1800 DD da UTIL. Nos novos carros, como sempre, destaca-se a criatividade na pintura da empresa. 
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ABRATI faz acordo que facilita 
      exames toxicológicos
A ABRATI firmou Acordo de Cooperação com o Laboratório PSYCHEMEDICS BRASIL,  especializado na 

realização do exame toxicológico  de larga janela de que trata a Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, 

na qual foi fixada a obrigatoriedade da realização do mesmo previamente à admissão e por ocasião 

do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, nos moldes introduzidos no Capítulo I, 

do Título III, da CLT, matéria também disciplinada pela Resolução CONTRAN nº 583 e pela Portaria nº 

116/2015 do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Considerando que, por força dos 

dispositivos acima, as empresas 

de transporte precisarão exigir de seus 

motoristas profissionais a realização 

de tal exame, a ABRATI aceitou pro-

posta de parceria com o LABORATÓRIO 

PSYCHEMEDICS com a finalidade de 

estreitar os relacionamentos pertinen-

tes à realização do mesmo, mas espe-

cialmente para que sejam realizadas 

palestras e treinamentos de orientação 

dirigidos aos representantes das 

empresas afiliadas, tudo para que a 

observância das disposições legais 

antes mencionadas possa ocorrer da 

melhor forma possível. 

O Acordo de Cooperação não envol-

ve transferência de recursos financeiros 

entre os partícipes, cabendo a cada 

parte aplicar seus próprios recursos na 

consecução dos propósitos delineados. 

O Laboratório, sempre que neces-

sário por parte das associadas da 

ABRATI, poderá: 

1.Disponibilizar seus profissionais 

para participar de visitas técnicas 

às empresas, sempre que ajustado 

em comum acordo com a direção da 

ABRATI. 

2. Disponibilizar material didático 

apropriado ao conhecimento do exame 

toxicológico, inclusive dirigido aos mo-

toristas das empresas. 

3. Dentro de sua política de preços, 

nas negociações com as empresas 

afiliadas à ABRATI, oferecer programas 

O laboratório
A Psychemedics é a operação bra-

sileira da Psychemedics Corporation, 

líder mundial em exames toxicológicos, 

e está instalada no Brasil desde 1998. 

Segundo a Psychemedics Brasil, a lide-

rança mundial do laboratório, somada 

à experiência brasileira de mais de 16 

anos, permite-lhe oferecer a melhor 

tecnologia, os melhores serviços e 

a melhor relação custo benefício em 

programas corporativos de controle de 

álcool e drogas.

promocionais de preços, seja para a 

empresa, seja diretamente para seus 

empregados.

O que são exames toxicológicos de larga janela
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Credenciamento
A coleta das amostras deve ser 

feita por laboratórios credenciados, 

clínicas de medicina ocupacional ou 

pela própria empresa quando houver 

ambiente adequado. Para realizar o 

exame, o laboratório deve estar cre-

denciado pelo Denatran. Os exames 

toxicológicos só podem ser realizados 

por laboratórios acreditados.

O candidato a motorista
doa uma amostra de

cabelo no local da coleta

Qualquer funcionário da
empresa pode ser capacitado
para fazer a coleta.

ou

A coleta poderá ser feita 
na própria empresa.

O Médico Revisor do
laboratório ou da 
própria empresa,
faz a análise do

resultado e emite um 
Relatório Médico

O RH da empresa recebe o
Relatório Médico e decide

sobre a contratação

O laboratório analisa
e envia o laudo para 

o motorista e o
Médico Revisor

Quem deve fazer 
A nova legislação estabelece que 

os condutores das categorias C, D e E 

deverão submeter-se aos exames toxi-

cológicos, seja para a habilitação, seja 

para a renovação da Carteira Nacional 

de Habilitação.

A legislação 
  

A legislação que dispõe sobre os 

exames toxicológicos foi regulamenta-

da pelo Denatran, através do Contran, 

em 13/11/2015, e publicada no Diário 

Oficial da União em 18 /11/2015. 

A exigência do exame toxicológico 

entrou em vigor no dia 2 de março de 

2016. O assunto é tratado no Capítulo 

I, do Título III da Consolidação das Leis 

do Trabalho.  

A validade dos exames é de 60 

dias a contar do momento em que as 

amostras foram coletadas.

Compra de exames
O convênio assinado entre a ABRATI e a Psychemedics prevê que o laboratório 

disponibilizará um link para a compra de exames pelas empresas associadas. 

Além disso, o laboratório se compromete a fazer o treinamento da pessoa ou das 

pessoas da empresa associada, e de visitar a empresa para levar a assessoria 

necessária para a implantação de programas de orientação. Ela deverá, ainda, 

fornecer kits e fornecer o selo Abratox, que identifica a empresa livre de drogas. 

Em relação a preços, o laboratório praticará descontos progressivos.

As amostras
As amostras coletadas são fios de cabelo ou pelos do corpo humano. Os 

exames visam detectar nas amostras de pelos ou fios de cabelo a presença de 

uma ou mais drogas que tenham sido usadas nos 90 dias anteriores à data da 

coleta das amostras. É o que se chama janela de detecção, no caso uma larga 

janela de detecção. 

A explicação: quando determinada droga é consumida, ela é metabolizada, 

principalmente pelo fígado. Os metabolitos trafegam pela corrente sanguínea que 

nutre os bulbos capilares, depositando assim os metabolitos, que são incorpora-

dos pelo cabelo durante seu crescimento. O exame toxicológico possui uma larga 

janela de detecção e é de altíssima eficiência.

As substâncias 
Os exames exigidos pelo Denatran 

têm o objetivo de determinar se nos 

últimos 90 dias o profissional motoris-

ta fez uso de substâncias psicoativas 

como, no mínimo, as seguintes drogas: 

maconha, haxixe e skunk, cocaína, 

crack e merla, codeína, morfina e he-

roína, metanfetaminas e anfetaminas, 

“ecstasy ou MDMA e MDA, anfepramo-

na, femproporex e mazindol. 

Coleta
A coleta é uma operação rápida e, 

normalmente, não demanda mais do 

que cinco minutos. O ato não causa 

constrangimento ao trabalhador. As 

amostras coletadas não são perecíveis 

nem exigem refrigeração.

Prova e contraprova
No momento da coleta, são co-

letadas duas amostras da mesma 

pessoa: uma passará pelos exames de 

laboratório; a outra será armazenada 

em condições adequadas por um pe-

ríodo de cinco anos, e destina-se a um 

eventual exame para dirimir dúvidas. 

É o que se chama de contraprova. O 

trabalhador tem o direito de exigir a 

realização de contraprova sempre que 

não concordar com os resultados do 

primeiro exame. Ele também em direito 

à confidencialidade dos resultados.
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A Viação Águia Branca e seus  
70 anos muito bem vividos

Da esquerda para a direita, representantes da primeira e da segunda gerações dos fundadores do Grupo Águia Branca: Riguel, Décio Luiz, 

Renan, Kaumer e Luiz Wagner. Garantia de perenidade para a companhia. 
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No momento em que  o Grupo Águia Branca completa 

70 anos, o presidente da Holding controladora, Décio Luiz 

Chieppe, destaca a excelência da gestão que a conduziu de 

1946 até hoje e lembra que, no Brasil e no mundo, só 30% 

das empresas familiares chegam a ser comandadas pela segunda 

geração dos fundadores. E menos de 10% sobrevivem à terceira.

Décio Luiz Chieppe é um dos repre-

sentantes da segunda geração 

da família Chieppe. Ele assinala que 

o Grupo Águia Branca – empresa co-

mandada pela família Chieppe desde 

sua fundação –, não só alcançou a 

marca dos 70 anos como está muito 

bem preparada para enfrentar os novos 

desafios que se apresentam perma-

nentemente nos seus diversos ramos 

de negócios. 

Com sede em Vitória, Espírito Santo, 

e detentor de um faturamento superior 

a R$ 5 bilhões por ano, o Grupo Águia 

Branca atua nos serviços de transporte 

rodoviário e aéreo de passageiros, em 

logística e no comércio de veículos. No 

setor de passageiros, transporta mais 

de 11,2 milhões de passageiros por 

ano. Sua frota percorreu 300.840.654 

quilômetros em 2015. A frota de ônibus, 

acrescida de outros veículos e equipa-

mentos, é de 6.599 unidades.

Tudo isso nasceu de uma pequena 

empresa de ônibus comandada pelos 

irmãos Vallecio, Wander e Aylmer 

Chiep pe, sete décadas atrás.   

“Edificamos nossa casa sobre 

fortes pilares, mas se chegamos tão 

longe é porque durante todo esse 

tempo contamos com milhares de 

pessoas que já fizeram ou fazem parte 

deste time. Somos uma empresa cuja 

construção é baseada, acima de tudo, 

em pessoas, e temos muito orgulho 

disso”, afirma Décio Luiz Chieppe.

Na Águia Branca, desde 1974 a 

palavra sucessão é sempre tratada 

com naturalidade e aparece, invariavel-

mente, ao lado de pelo menos outros 

dois termos: perenidade e governança 

corporativa. Naquele ano, a gestão 

do negócio iniciou um processo de 

estruturação do que resultou, entre 

outras medidas, a decisão de transferir 

a sede administrativa da empresa de 

Colatina para Vitória. A transferência 
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foi concretizada em 1975. Na visão de 

Nilton Chieppe, ex-presidente da Hol-

ding e atualmente integrante do Con-

selho de Acionistas da companhia, o 

processo, confiado a uma consultoria, 

propiciou importantes ensinamentos 

aos executivos da Águia Branca.  

“Aprendemos o quanto é importan-

te participar, pois não existe receita 

pronta. E assim temos feito desde 

então”, explica o conselheiro.

Em 1993, a diretoria promoveu 

uma reestruturação, criando o Conse-

lho de Administração e instituindo as 

Unidades de Negócios: Passageiros, 

Comércio, Serviços e Cargas. Em 

2004, seria criada a Unidade de Lo-

gística, com a fusão das Divisões de 

Serviços e Cargas. Na estrutura atual, 

as Unidades passaram a ser Divisões 

de Negócios, responsáveis pela gestão 

das empresas. 

A terceira onda da governança foi 

concluída em 2014. Entre outras me-

didas, houve mudança de geração no 

comando da empresa, assumindo De-

cio Luiz Chieppe, em janeiro de 2015.    

No Grupo Águia Branca, cada 

divisão de Negócios atua de maneira 

independente e especializada. A Divi-

são Passageiros é representada pela 

Viação Águia Branca, especializada em 

transporte de passageiros, aluguel de 

ônibus para turismo e transporte de 

pequenas encomendas, e pela Azul 

Linhas Aéreas, empresa coligada.

Vix Logística e Autoport são as mar-

cas que compõem a Divisão Logística. 

A Vix opera de norte a sul do Brasil e na 

América do Sul, com locação e gestão 

mpresaE

de frotas, traslados, movimentação de 

cargas, logística automotiva e logísti-

ca dedicada. Por sua vez, a Divisão 

Comércio reúne o maior número de 

empresas. Vitória Diesel, no Espírito 

Santo (Cariacica, Linhares e Cachoeiro 

de Itapemirim) e Savana, no Paraná e 

em Santa Catarina (Curitiba, São José 

dos Pinhais, Ponta Grossa e Joinville) 

são revendedoras de caminhões Mer-

cedes-Benz. Karumá, no Espírito Santo 

e no Rio de Janeiro, e Osaka, em Minas 

Gerais, são concessionárias Toyota. A 

Vitória Motors Mercedes-Benz é pioneira 

no segmento de automóveis de luxo no 

Espírito Santo; a Vitória Motors-Jeep ofe-

rece aos clientes as marcas do Grupo 

Chrysler (Jeep, Dodge, Chrysler e Ram) 

e a Land Vitória é a primeira conces-

sionária Jaguar Land Rover do Estado.

Um dos modernos ônibus Double Decker de dois andares incorporados este ano à frota da Águia Branca.  
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Muito conforto e segurança nas viagens, garantia de passageiros sempre satisfeitos.  

Poltronas com maior reclinação e assentos mais confortáveis, dois diferenciais.

A segurança é o ponto comum e 

o principal valor entre os serviços de 

transporte de passageiros da Viação 

Águia Branca. Na prática, isso tem se 

traduzido, ano após ano, por inves-

timentos maciços em programas de 

capacitação de motoristas e em moder-

nos sistemas de gestão de frota. O foco 

da gestão é em segurança operacional, 

inovação e atendimento diferenciado. 

A empresa não perde de vista as 

premissas da sustentabilidade e tem 

no controle das emissões de gases 

e na destinação correta dos resíduos 

dois exemplos de iniciativas que vi-

sam minimizar o impacto ambiental 

das operações e a preservação dos 

recursos naturais. 

Empresa pioneira na adoção do 

sistema informatizado de emissão de 

passagens, ela é reconhecida pela ex-

celência nos segmentos em que atua. 

Além do transporte rodoviário de passa-

geiros, faz transporte de encomendas e 

locação de ônibus para turismo.

“Com afinco e paixão, sem medir 

esforços, atendemos a milhões de pes-

soas ao longo dessas sete décadas. 

Segurança, encantamento e respeito 

foram determinantes para uma cami-

nhada bem-sucedida e de longo prazo”, 

afirma Renan Chieppe, Diretor-Geral da 

Divisão Passageiros.

Em 2.000, a Viação Águia Branca 

implantou o Programa Medicina do 

Sono, que cuida da saúde e da boa 

qualidade do sono dos motoristas, vi-

sando dotá-los de melhores condições 

para o desempenho com excelência de 

suas atividades. O programa dispõe de 

Salas de Estimulação do Alerta instala-

das em pontos estratégicos ao longo 

Divisão  
Passageiros

das linhas da empresa, com enfoque 

no processo de luminoterapia, visando 

à prevenção da sonolência, especial-

mente em viagens noturnas. Dois 

diferenciais importantes são o teste 

de vigília e o uso de bafômetro pelo 

motorista antes de todas as viagens.

Nas paradas das viagens, os mo-

toristas fazem alongamento, pedalam 

em bicicleta ergométrica e consomem 

lanches orientados por nutricionistas. 

O acompanhamento da qualidade do 

sono também faz parte do Programa 

Medicina do Sono. Os motoristas são 

sempre estimulados a adotar e manter 

hábitos saudáveis, para poderem dor-

mir bem e ter melhor qualidade de vida.  

Sistemas de telemetria e câmeras 

são utilizados pela empresa para moni-

torar a velocidade, a localização, a pon-

tualidade e a eficiência operacional da 

frota e das operações, sempre com foco 
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na direção preventiva. Os treinamentos 

são ministrados constantemente.

A empresa também dispõe de um 

Centro de Controle Operacional que 

planeja e monitora todas as viagens 

por sistema de videomonitoramento. O 

foco está orientado para a performance 

e a melhoria contínua dos processos 

de segurança nas viagens. 

Tanto na Divisão Passageiros como 

na Divisão Logística, cujas operações 

envolvem o transporte de pessoas, 

as ações e projetos são planejados e 

desenvolvidos sempre com a premissa 

da segurança. A segurança é um pilar 

estratégico operacional para a Viação 

Águia Branca: todos os processos são 

estruturados visando ao transporte de 

passageiros com excelência no atendi-

mento e na segurança veicular. Tempo 

Fornecer soluções logísticas com 

segurança e excelência por meio de 

pessoas qualificadas, agregando valor 

aos clientes e visando à sustentabili-

dade do negócio: esta é a Missão da 

Vix Logística. Sua principal ação para 

garantir a segurança de colaboradores 

e clientes é o Programa de Reciclagem 

de Motoristas. O Diálogo Diário de Se-

gurança é outra prática habitual. Os 10 

minutos que antecedem o início de cada 

jornada de trabalho são dedicados pelos 

motoristas ao debate e à troca de expe-

riências sobre segurança. Também são 

desenvolvidas campanhas educativas. 

“Chegamos aos 70 anos e esta-

mos fazendo história junto com nossa 

equipe”, afirma Kaumer Chieppe, 

Diretor-Geral da Divisão Logística. Ele 

diz ter a certeza de que a capacidade 

de inovar e realizar levará o Grupo 

A fusão da Trip com a Azul resultou na terceira maior operadora brasileira do setor aéreo.

A frota para locação e traslado de pessoas dispõe dos mais modernos ônibus do mercado.  

Divisão
Logística

Águia Branca a novos e promissores 

caminhos. A Vix Logística atua nos seg-

mentos de locação e gestão de frotas, 

traslados de pessoas, movimentação 

de cargas, logística automotiva, logís-

tica dedicada, e em novos mercados 

como mineração, cargas especiais, 

movimentação portuária, óleo e gás. 

Os negócios se dividem em quatro 

e recursos são investidos permanen-

temente para proporcionar às equipes 

as condições ideais para o exercício 

de suas atividades, de modo que elas 

possam prestar sempre serviços com 

a máxima qualidade e segurança.

  

NO SETOR AÉREO

Dez anos atrás o Grupo Águia Bran-

ca decidiu ingressar no setor de trans-

porte aéreo de passageiros. Estudou 

três diferentes projetos e, conforme 

as palavras de Renan Chieppe, optou 

por uma ação “mais contida”, que foi a 

compra da participação de 50% da Trip 

Linhas Aéreas. Em 2012, uma nova 

leitura do mercado apontou que a con-

corrente Azul operava um modelo de 

negócio muito parecido com o da Trip. 

Então as duas companhias decidiram 

implementar um processo de fusão, 

com ganhos significativos em sinergia, 

e da qual resultou a criação da terceira 

maior empresa aérea do Brasil.

áreas: Fleet service (gestão de frota, 

terceirização e locação de veículos 

leves e vans); Fretamento (transporte 

dedicado para funcionários, traslados 

e viagens especiais); Logística automo-

tiva (distribuição de caminhões, ônibus 

e veículos zero quilômetro) e Logística 

dedicada (soluções customizadas de 

transporte e logística) .
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A venda de um carro é apenas o começo de uma relação duradoura com o cliente.  

Divisão  
Comércio

A Divisão Comércio do Grupo Águia 

Branca faz mais do que vender veícu-

los. Ela trabalha para proporcionar ao 

comprador a melhor experiência de 

compra; para oferecer o produto mais 

adequado às suas necessidades e con-

dições financeiras  e para, depois, po-

der atendê-lo nas revisões periódicas 

ou em qualquer outro serviço, sempre 

com conforto e excelência. 

A Divisão Comércio foi criada em 

1993, em decorrência da primeira 

reestruturação do Grupo Águia Bran-

ca. Ela reúne as concessionárias de 

caminhões Mercedes-Benz Vitória 

Diesel, Linhares Diesel e Savana, além 

das concessionárias de automóveis 

Toyota, Mercedes-Benz, Jeep, Dodge, 

Ram e Chrysler, Jaguar e Land Rover.

Mas a experiência no segmento 

de comércio de veículos começou em 

1971, com a inauguração da Valadares 

Diesel, revendedora de caminhões e 

ônibus Mercedes-Benz, em Governa-

dor Valadares-MG. Ao todo, são 30 

concessionárias, que no ano passado 

comercializaram 24.188 veículos.

“Os valores que nortearam a his-

tória do Grupo Águia Branca permane-

cem vivos até hoje. Nossas empresas, 

embora não tenham perdido sua 

essência, se modernizaram, evoluíram 

e se prepararam para os desafios 

futuros”, afirma Riguel Chieppe, Dire-

tor-Geral da Divisão Comércio. 

DESAFIOS 

Considerando o que é o Grupo 

Águia Branca hoje, o grande desafio 

que se apresenta para a companhia, 

segundo Décio Luiz Chieppe, é fortale-

cer os valores do Grupo e fazer deles 

um instrumento de aculturamento do 

seu time para que, todos juntos, pos-

sam escrever os próximos capítulos da 

história do Grupo. 

“Nosso time está motivado e 

preparado para nos ajudar a manter o 

Grupo Águia Branca vivo e forte para 

enfrentar qualquer tempestade”, asse-

gura o presidente da Holding do Grupo 

Águia Branca. “E quando falo de valo-

res, recorro a itens que enxergo como 

fundamentais à nossa estrutura e lon-

gevidade. O primeiro deles é o respeito 

às pessoas – clientes, fornecedores, 

parceiros, colaboradores ou qualquer 

agente que tenha relação com nossos 

negócios. O segundo chama-se paixão. 

Estamos há 70 anos no mercado, mas 

sempre querendo fazer mais e melhor. 

E além da paixão, nosso compromisso 

é com a excelência. Some-se a eles 

os valores que aprendemos em famí-

lia, se perpetuaram e acabaram se 

tornando nossas marcas registradas, 

como ética, liderança, autocrítica, 

busca constante pelo crescimento 

sustentável, inovação, integração com 

a comunidade, respeito ao meio am-

biente e, principalmente, as pessoas. 

Os valores do Grupo são a nossa es-

sência e devem permear do nível mais 

estratégico à base da organização.” 

Por sua vez, Nilton Chieppe, mem-

bro do Conselho de Acionistas, des-

taca a importância da reestruturação 

feita em 2014. 

“Acredito que tenha sido feita no 

tempo certo. Todas as medidas toma-

das foram balizadas nos valores que 

aprendemos em família, com Carlos 

Chieppe, e tiveram exatamente como 

objetivo garantir a  perenização do 

Grupo Águia Branca.”

Por fim, o Diretor de Relações 

Institucionais do Grupo, Luiz Wagner 

Chieppe, lembra: “Se há algo que pre-

cisamos perenizar, assim como a pró-

pria empresa, é essa forma como nos 

relacionamos com parceiros, clientes, 

fornecedores e colaboradores. Não 

podemos perder essa característica e 

é ela que deixaremos como legado.”
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A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) adquirida e mantida pelo Grupo 

Águia Branca tem 2.229 hetares de área, cercada de mata atlântica por todos os lados.  

Conselheiro do Grupo Águia Branca, Nilton 

Chieppe presidiu a Holding e coordenou a 

segunda onda de governança do Grupo. 

Diretor de Relações Institucionais do Grupo, 

Luiz Wagner Chieppe zela pela boa relação 

entre parceiros, clientes e fornecedores. 

Cada uma das três Divisões do 

Grupo Águia Branca (Passageiros, 

Logística e Comércio) tem sua própria 

estrutura organizacional. O quadro 

é completado pela Holding, que é a 

controladora dos negócios do Grupo.  

A Holding atua em quatro vertentes: 

provedora dos serviços de tecnolo-

gia da informação (toda a área de 

TI é corporativa e atua na Holding), 

perenização das boas práticas das 

diretrizes do Conselho de Administra-

ção; prestação de serviços técnicos e 

especializados às empresas; e Family 

office (atendimento aos acionistas). 

É da Holding, também, a responsa-

A Holding 
no controle

mpresaE

bilidade de intermediar as grandes 

negociações financeiras que envolvem 

o Grupo Águia Branca. 

A Holding tem o papel de trans-

formar em ações todas as políticas 

do Grupo Águia Branca, deliberadas 

pelo Conselho de Administração, bem 

como ser o elo dos acionistas com as 

empresas, apoiando a implementação 

das decisões, interpretando as neces-

sidades das empresas e viabilizando 

as soluções.

Uma iniciativa de largo alcance 

do Grupo Águia Branca é a Reserva 

Ambiental Águia Branca, localizada 

em Vargem Alta, região serrana 

do Espírito Santo. Trata-se de uma 

RPPN, ou seja, uma Reserva Particu-

lar do Patrimônio Natural, com 2.250 

hectares, cercada de mata atlântica 

por todos os lados, e cujo registro 

encontra-se em sua fase final. A área 

foi adquirida pelo Grupo em 2007 e 

vai complementar, por meio de um 

mosaico de áreas preservadas com 

mais de quatro mil hectares, os 

parques estaduais de Pedra Azul e 

Forno Grande. O bioma é constituído 

por um grande fragmento de flores-

ta primária e foi reconhecido pela 

Reserva  
ambiental

Unesco como Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica. 

Seja pelas inúmeras ações de-

senvolvidas pelas empresas que 

formam o Grupo Águia Branca, seja 

pela preocupação com o meio am-

biente e com o desenvolvimento sus-

tentável e pela gestão responsável 

dos recursos, o Grupo se insere no 

contexto ambiental e isso está por 

trás da decisão de criar a Reserva 

Ambiental Águia Branca.
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Dos três irmãos que construíram a 

Viação Águia Branca e estiveram à fren-

te dela em parte considerável de sua 

longa trajetória, o mais velho, Vallecio, 

morreu no dia 9 de abril de 2016. Foi 

ele o grande idealizador da companhia. 

Vallecio gostava de lembrar que seus 

pais tiveram dez filhos. Primeiro nas-

ceram duas filhas, e depois um filho. 

Os filhos seguintes nasceram de forma 

intercalada: primeiro uma filha, depois 

outro filho, e assim sucessivamente. 

Vallecio era o terceiro de dez filhos e, já 

aos 8 anos de idade, foi posto pelo pai, 

Carlos Chieppe, para trabalhar no mo-

desto armazém de secos e molhados 

da família, em Colatina, Espírito Santo. 

Foi Vallecio quem comprou a Em-

presa de Ônibus Águia Branca, em 

1957. Na ocasião, ela operava com 

12 ônibus. A aquisição foi feita em 

sociedade com um amigo e, quatro 

anos depois, ele tomou como sócios 

seus irmãos Wander e Aylmer. 

Wander, o segundo filho mais velho 

de Carlos Chieppe, ainda comparece 

à empresa duas vezes por semana e 

continua tocando um negócio importan-

te, que é a venda dos ônibus usados 

da Viação Águia Branca. Uma de suas 

ocupações particulares é a criação de 

peixes. Ele, aliás, adora pescar em rio.

A palavra dos três irmãos fundadores
Quanto à perenização da empresa 

de sua vida, Wander diz que se tives-

se de resumir em poucas palavras o 

sucesso da Águia Branca, escolheria 

sucessão, confiança e força de vonta-

de. Ele explica: 

“Refiro-me ao cuidado com que 

desenvolvemos o projeto de sucessão 

da empresa, a confiança que sempre 

foi a marca registrada da história da 

companhia e a força de vontade dos 

membros da família no que diz respeito 

ao trabalho desenvolvido.” Esses três 

fatores, Wander garante, são o segredo 

da longevidade do Grupo Águia Branca.

Quanto a Aylmer, o mais novo dos 

três, ele diz que se tivesse que eleger 

uma palavra que seja a cara da Águia 

Branca, ela seria respeito. Respeito 

às autoridades, colegas de serviço, 

clientes, fornecedores, às leis e, prin-

cipalmente a Deus. E enfatiza: “Essa é 

a palavra que resume tudo: respeito”. 

Em relação à longevidade da 

empresa, Aylmer lembra que a Águia 

Branca sempre buscou profissionalizar 

cada vez mais sua gestão. “Investimos 

em processos para garantir a perenida-

de da empresa, pois meu irmão Valle-

cio passou, eu passei, Nilton passou, 

Décio vai passar. Mas a empresa tem 

que ser perene. E é com esse foco que 

estamos trabalhando já há algumas 

décadas.”

Vallecio Chieppe Wander Chieppe Aylmer Chieppe

Ônibus adquirido em 1946 pelo chefe da família, Carlos Chieppe. Era o único da Auto Viação 

13, primeira empresa dos Chieppe. A Viação Águia Branca seria adquirida em 1957.  
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Desenvolvido para oferecer os mais elevados padrões de 

segurança e comodidade, o Paradiso 1800 DD é resultado da soma de 

sofi sticação, amplo espaço interno e tecnologia. O modelo  pode ainda 

ser confi gurado para duas classes de serviços.

P a r a d i s o  1 8 0 0 D D

Conforto e
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xposiçãoE

Melhor que a IAA 2016, 
     só a próxima, em 2018
Nada menos que 2.013 expositores de 52 países participaram da recente 66ª IAA, maior feira 

de veículos comerciais do mundo (270.000 metros quadrados de área), realizada em Hannover, 

Alemanha. Ao longo dos oito dias de duração da mostra, os organizadores registraram a presença de 

cerca de 245.000 visitantes, um terço deles estrangeiros.

O vistoso Double Decker S431 DT, da Setra, com todos os equipamentos de segurança imagináveis. Um deles monitora a pressão dos pneus.
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Por Cláudio Nelson C.  

Rodrigues de Abreu, 

Diretor da Viação 

Santa Cruz e Diretor 

Administrativo 

Financeiro da ABRATI.

Liderada por Wolfgang Bernhard, 

membro do Conselho e responsável 

pela Daimler Trucks & Buses, o grupo 

deu de competência no Daimler Media 

Night, na coletiva de imprensa e na se-

DAIMLER TRUCKS & BUSES

A 66ª IAA teve como slogan “Driven by Ideas” 

(“Movido por ideias”, em tradução livre). O 

que se viu na exposição deixou a sensação de 

que a próxima IAA, em 2018, será ainda melhor, 

pois a tendência é que os recursos tecnológicos 

dos caminhões e dos ônibus deverão aumentar 

exponencialmente até lá, especialmente os rela-

cionados com condução autônoma ou semiautô-

noma, conectividade e segurança.

A IAA tem se revelado um show das monta-

doras para o público especializado em geral e, 

acredito, também delas próprias para as outras 

montadoras. De um competente consultor da 

indústria, o holandês Wim Chatrou, ouvi que 

cerca de 75% do mercado de ônibus europeu 

estão concentrados nos quatro grandes: Daimler 

Trucks & Buses (Mercedes-Benz e Setra), Volks-

wagen Truck & Bus (MAN, Neoplan e a premium 

Scania), Volvo e Iveco. Como não há diferenças 

significativas entre os produtos, as fabricantes 

estão buscando oferecer aos frotistas sistemas 

de monitoramento de frotas extraordinários para 

aumentar a produtividade e melhorar a gestão.

No presente relato, procuro dedicar um 

espaço maior aos grupos Daimler e Volkwsva-

gen – este cada vez mais transformando-se em 

espelho do primeiro, o que deve ser salutar para 

ambos. Quanto aos demais, mostrarei apenas 

flashes de sua participação, sempre focando os 

ônibus rodoviários, salvo uma ou outra exceção.

leção dos veículos expostos. Nos seus 

ônibus, caminhões e vans, destacou 

a segurança (com o Active Brake As-

sist 4, sistema de alerta anticolisões 

iminentes ao motorista, que detecta 

pedestres em movimento e aciona 

automaticamente o sistema de freios),   

eficiência (motores que poluem menos 

e são mais econômicos), e conectivida-

de (com o novo FleetBoard Manager). 

O urbano Future Bus, a diesel e com motor com 299 hp de potência.  
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A Mercedes-Benz apresentou a 

nova geração do motor OM 470 (potên-

cia de 335 kW ou 456 hp), o caminhão 

conceito, rígido, Urban e-Truck 6x2, 

elétrico, com eixo auxiliar direcional 

(26 toneladas de PBT, baterias de 

íons de lítio e capacidade total de 212 

kWh, com autonomia de 200 km) e a 

van conceito Vision, elétrica (motor 

de 75 kW ou 102 hp e autonomia de 

270 Km).

Também foi apresentado o urbano 

Future Bus, este a diesel, com o motor 

OM 936, 6 cilindros em linha, 220 

kW (299 hp). Mais do que palavras, 

a sugestão é que o leitor copie e cole 

os links a seguir em um navegador e 

assista aos vídeos do Urban e-Truck 

(https://www.youtube.com/watch?v=-

WttOar8UjlA), da Vision van (https://

www.youtube.com/watch?v=pMk5k-

nhl5ts) e do Future Bus (https://www.

youtube.com/watch?v=oBjFT9WAQxU). 

Também foi mostrado, com des-

taque, o urbano Citaro NGT, com o 

motor M 936 G a gás natural (potência 

de 222 kW ou 302 hp), para 96 pas-

sageiros na versão rígido, e para 153 

passageiros na versão articulado.

Finalmente, foi anunciado o Merce-

des PRO, com o adVANce, para vans, 

por meio do qual a Mercedes-Benz 

agrega o papel de  fornecedor de solu-

ções de transporte sob medida para os  

clientes. Estará no mercado europeu 

no primeiro semestre do próximo ano.  

Na linha Setra, marca premium de 

ônibus integrais da Daimler, destacou-

-se o double decker rodoviário S 431 

DT, com motor M-Benz OM 471 (375 

kW ou 510 hp), para 80 passageiros, 

com todos os equipamentos de segu-

rança e afins imagináveis, do Active 

Brake Assist (ABA) ao Programa Eletrô-

nico de Estabilidade (ESP), passando 

pelo monitoramento da pressão dos 

pneus (TPMS).

xposiçãoE

Caminhão conceito Urban e-Truck 6x2, da Mercedes-Benz. 

A van conceito Vision: motor elétrico e autonomia de 270 quilômetros. 

Citaro NGT
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O Volksbus 18.280 OT LE, com motor MAN e carroçaria Marcopolo Viale BRS: diesel de cana.

Lançamento: a van TGE, da MAN, com quatro opções de motorização.

A entrada triunfal de Andreas Renschler (ex-Daimler) a 

bordo de um cavalo mecânico estadunidense International 

ProStar ES 6x4 (que pode ser equipado com motores Navistar 

N13 ou Cummins ISX15, com potências de até 550 ou 600 

hp), dirigido por ninguém menos que Troy A. Clarke, CEO 

da Navistar International, no palco da Volkswagen Truck & 

Bus Night, foi um recado talvez mais para a concorrência do 

que propriamente para os espectadores. A Volkswagen AG 

comprou 16,6% do capital da Navistar, no início de setem-

bro e, assim, seu negócio de caminhões entra nos Estados 

Unidos da América, onde já estão a Daimler (com as marcas 

Freightliner e Western Star, além dos ônibus Thomas Built), 

a Volvo (com a marca Volvo mesmo e com a marca Mack, 

controlada da Renault Trucks, que, por sua vez, é controlada 

da Volvo) e a Paccard (que, na Europa, tem a marca DAF e, 

nos EUA, as marcas Peterbilt e Kenworth).

A coletiva de imprensa também foi um show, no qual a MAN 

deu destaque ao cavalo-mecânico TGX Efficient Line 3 (motores 

de 397 kW ou 471 kW, equivalentes a, respectivamente, 540 

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS 

hp e 640 hp), o lançamento da van TGE (motor de 75 kW, 90 

kW, 103 kW e 130 kW ou, respectivamente, 102 hp, 122 hp, 

140 hp e 177 hp), a qual, aparentemente, disputará o mesmo 

mercado da Crafter (eleita, aliás, “Van of the Year 2017), fa-

bricada por sua controladora Volkwswagen, o cavalo-mecânico 

conceito TGS 4x2, elétrico (motor de 250 kW ou 340 hp). 
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Tourliner

Double Decker Skyliner

xposiçãoE

Já a Neoplan fez o lançamento do 

ônibus rodoviário Neoplan Tourliner, 

com motor MAN D2676 LOH (309 

kW ou 420 hp), para 44 passageiros. 

Além de outros veículos, estava lá um 

dos mais bonitos double-deckers euro-

peus, o já conhecido Neoplan Skyliner, 

com motor MAN D2676 LOH (368 kW 

ou 500 hp), para 76 passageiros.

Foi lançada na IAA o RIO, uma plata-

forma de negócios e tecnologia da MAN 

Truck & Bus que provê serviços para 

todo o sistema de transporte e logística 

com informações em tempo real sobre 

a capacidade disponível, localização e 

potencial de utilização. O interessante é 

que o RIO é, obviamente, aplicável aos 

veículos MAN, mas aos da concorrência 

também. Estará disponível no mercado 

europeu no início de 2017.

A Volkswagen Caminhões e Ôni-

bus, do Brasil, controlada da Volks-

wagen Truck & Bus, levou para a IAA 

o Volksbus urbano 18.280 OT LTE, 

com carroçaria Marcopolo Viale BRS, 

low entry, motor MAN D0836 (204 

kW ou 277 hp), para 39 passageiros 

sentados e 41 em pé. 

Houve quem estranhasse o fato de 

esse ônibus ter sido colocado com a 

traseira voltada para o público (como 

regra, todos os ônibus e caminhões 

estão de frente); especulou-se que te-

nha sido menos para destacar a frase 

“Diesel 100% de Cana de Açúcar”, que 

estava escrita no vidro traseiro, e mais 

para ocultar a bela frente clean da car-

roçaria. Ainda no balcão da Volkswagen 

Caminhões e Ônibus, dentro do estande 

da MAN, eram distribuídos folhetos dos 

veículos expostos, entre eles o ônibus 

18.280 OT LTE, os caminhões Constel-

lation 24.280, 6x2, rígido, e o cavalo 

mecânico 25.420 V-Tronic, 6x2), além 

de um folheto em inglês sobre a ferra-

menta Volksnet, com várias funções 

para administração da frota.
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Interlink LD, da Scania: 320 hp e capacidade para 49 passageiros

O CityWide LE hybrid, híbrido, sendo o motor elétrico alimentado por baterias íon lithium. 

Com 450 hp de potência, o Interlink HD tem capacidade para 57 passageiros.

Já na Scania, merecem des-

taque os ônibus Interlink HD, 

com motor de 13 litros, 331 kW 

ou 450 hp de potência, para 57 

passageiros; o Interlink LD, com 

motor de 9 litros, 235 kW ou 

320 hp, para 49 passageiros, e 

o CityWide LE hybrid, com motor 

de 9 litros, 235 kW ou 320 hp, 

e motor elétrico, com fonte em 

baterias íon de lithium, 130 kW 

ou 177 hp.

No estande foi observada 

uma ausência importante, a 

do Scania Higer Touring HD, 

ônibus rodoviário para longas 

distâncias. A explicação é que 

ele foi mostrado na área ao ar 

livre. Mas isso não significa que 

a parceria entre as duas monta-

doras – iniciada em 2006 – te-

nha arrefecido. Pelo contrário, 

em novembro estava prevista 

a inauguração de uma fábrica 

exclusiva para o Touring HD, 

na cidade chinesa de Suzhou. 

Conforme informação da Scania, 

cerca de 2.500 unidades do 

Touring já foram exportadas a 

partir da China. Destinaram-se 

a mais de 40 países. 

Como as demais montado-

ras, a Scania também está bus-

cando atender as necessidades 

individuais dos seus clientes, 

com veículos conectados que 

permitem o monitoramento da 

frota e de motoristas, e planos 

de manutenção flexíveis.

Merece registro a conquista 

do prêmio “Truck of the Year 

2017” pelo cavalo mecânico 

top of the line Scania S-730. O 

veículo teve sua cabine reestili-

zada. O motor é um V8 de 16,4 

litros, com 537 kW ou 730 hp, 

e torque de 3.500 Nm.
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VOLVO
Apresentou o rodoviário 9900 Spe-

cial Edition, topo de linha, com motor 

de 338 kW ou 460 hp, ainda mais 

eficiente em relação ao consumo de 

combustível e à emissão de poluentes, 

graças a melhorias na aerodinâmica, 

na transmissão I-Shift e o que eles 

chamam de inteligente cruise control, 

o “I-See”, um sistema que usa o GPS 

para memorizar topografia, otimizando 

aceleração e mudanças de marcha 

quando o ônibus passa na mesma 

rodovia pela segunda vez. 

Apresentou, também, três ver-

sões do urbano 7900: o elétrico 

(utiliza-se de um pantógrafo no teto, 

que é suspenso para conectar-se em 

determinados pontos de recarga), o 

elétrico-híbrido e o híbrido, cada qual 

com sua aplicação preponderante: os 

dois primeiros no perímetro urbano, 

em corredores ou não, e o último em 

região metropolitana, ou além da ur-

bana, que demanda maior autonomia.

Versão do urbano 7900 Electric com conexão no teto para recargas.   

O rodoviário 9900 apresentado tinha GPS que memoriza topografia. 

Foi mostrado também o 7900 Electric Hybrid.

Versão do Volvo 7900 Hybrid para linhas urbanas ou metropolitanas.

xposiçãoE
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IVECO

O Z Truck, caminhão conceito, com um poderoso motor a gás natural. Evadys, outra opção de ônibus mostrada no estande da Iveco.

O rodoviário Magelys foi Ônibus do Ano em 2016. A versão acima foi produzida para o All Blacks, time campeão mundial de rugby. 

Apresentou novamente (já o fizera 

na Bus World Europe 2015) o rodoviá-

rio Magelys, numa versão personali-

zada para o All Blacks, time campeão 

mundial de rugby da Nova Zelândia (na 

Bus World Europe esse ônibus recebeu 

o título de “Coach of the Year 2016). 

Ainda estavam lá o urbano Urbanway 

Eletric Hybrid ZEV, o Evadys e o mini-

bus Daily Electric.

No estande da Iveco foi reservado 

um lugar especial para o Z Truck, cami-

nhão conceito de linhas futurísticas da 

marca, dotado de motor de 343 kW ou 

460 hp movido a gás natural liquefeito.
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O imponente FDD2-141: 

14,145 metros de comprimento e 

especial para o segmento VIP. 

O urbano Citea LLE–99. A linha Citea tem ônibus até duas toneladas mais leves. 

VDL
Destaque para o lançamento do 

MidBasic Electric, tendo por base uma 

Sprinter de 3,5 toneladas, da qual foi 

retirado o motor a diesel e instalado um 

motor elétrico desenvolvido em coope-

ração com a Kreisel, da Áustria, com 

potência de 120 ou 150  kW, equivalen-

tes, respectivamente, a 163 hp e 204 

hp. A capacidade é para 8 passageiros, 

além do motorista, e a autonomia está 

na faixa de 200 a 300 km. 

Foram expostos urbanos da linha 

Citea – destaque para o novo LLE-99, 

de 9,9 metros – que é bem-sucedida 

porque são ônibus até duas toneladas 

mais leves do que produtos similares 

da concorrência, contribuindo para a 

redução do consumo de combustível 

e, consequentemente, para um nível 

menor de emissão de poluentes. 

Também foi lançado o rodoviário da 

linha Futura denominado FHD2-106, 

com 10,6 metros de comprimento, 

para um segmento VIP constituído 

por pequenos grupos de pessoas que 

preferem viajar com o máximo de luxo 

e conforto.

xposiçãoE
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Ônibus do Ano 2017, 

o Urbino Electric 

é produzido na 

Polônia pela Solaris.

A BYD apresentou o C 9 como o primeiro rodoviário elétrico puro do mundo.  

SOLARIS

BYD

O ônibus urbano Solaris 

Electric foi escolhido “Bus of 

the Year 2017”.  A empresa 

polonesa especializou-se na 

fabricação de veículos urba-

nos – inclusive VLT. Em 2016 

completou 20 anos de ativida-

de. Firmou joint venture com 

a JBM Auto, da Índia, onde 

já estão sendo produzidos 

ônibus de 9 e 12 metros, elé-

tricos, com baterias de lithium 

que possibilitam autonomia de 

150 a 200 km.

A empresa chinesa (que 

também tem uma planta no 

Brasil, em Campinas-SP) infor-

ma que teve vendas de 11,2 

bilhões de euros em 2015 e 

emprega 200.000 trabalhado-

res. Tem três grandes divisões: 

tecnologia da informação, au-

tomobilística e novas energias 

(Apple e Microsoft são suas 

clientes).

A BYD lançou o C 9, apre-

sentado como o primeiro 

ônibus rodoviário elétrico puro 

do mundo, com 12 metros de 

comprimento e 51 poltronas. 

Tem motor de 180 kW (245 

hp) e autonomia de 140 km 

(com o ar condicionado ligado) 

a 200 km (sem o ar condicio-

nado ligado).
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Hight Decker Van Hool TX Altano, da Bélgica: 510 hp, 64 passageiros. 

Double Decker Ayats Eclipse, da Espanha: 15 metros, 100 passageiros. 

Double Decker Van Hool TDX Astromega, da Bélgica, com bagageiro 

extra, na traseira: 510 hp, 68 passageiros.

Temsa Maraton, da Turquia, 435 hp, 55 passageiros.

Double Decker 800, da egípcia MVC, sobre chassi Mercedes-Benz: 

421 hp, 56 passageiros.  

xposiçãoE
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ncarroçadoraE

Neobus já vendeu 1.000 
     ônibus New Road N10
Lançada no fim de 2013, a família de ônibus rodoviários New Road N10, da encarroçadora gaúcha 

Neobus, ultrapassou a marca das 1.000 unidades comercializadas. O milésimo veículo, recém-

produzido, foi entregue à operadora mexicana ADO.

A família de ônibus New Road N10 é 

um exemplo de lançamento bem-

-sucedido em um mercado difícil, com-

plexo e cheio de especificidades, como 

é o mercado de ônibus rodoviários no 

Brasil. Menos de um ano depois de ter 

sido apresentado aos operadores de 

transporte de passageiros, o produto 

já havia conquistado a admiração e a 

preferência de parte respeitável das 

empresas do setor. Pode-se dizer que a 

Neobus levou bem mais tempo  – cerca 

de três anos – para concluir as fases 

de pesquisa, projeto, desenvolvimento 

do veículo e produção, até que ele pu-

desse ser comercializado. A partir daí, 

o grande desafio inicial transformou-se 

em aceitação plena nos mercados 

interno e externo, superando as mais 

otimistas expectativas da companhia.

Desde o início a linha New Road 

N10 estabeleceu-se com identidade 

própria. Seu design – especialmente a 

forte inclinação do para-brisa dianteiro 

dos veículos – acabou influenciando 

projetos de concorrentes. Suas linhas 

continuam absolutamente atuais, as-

sim como a concepção de várias de 

suas funcionalidades e soluções de 

engenharia. Casos, por exemplo, dos 

faróis em LED, do sistema multiplex, 

do moderno painel, da parede de sepa-

ração panorâmica e da iluminação dos 

porta-focos com sistema touch screen.

As poltronas, largas e confortáveis, 

proporcionam viagens tranquilas em 

um ambiente interno totalmente rela-

xante com o sistema de cromoterapia.

A necessidade de adaptar o novo 

produto aos principais chassis brasilei-

ros de dois ou três eixos não impediu 

a encarroçadora de priorizar a moderni-

dade no design e a filosofia  de facilitar 

sob todas as formas a manutenção. O 

desenho externo trouxe para o produto 

N10 referências aos modelos interna-

cionais mais expressivos, como as 

colunas frontais inclinadas, a faixa la-

teral e as grandes áreas envidraçadas.  

No interior, as luzes são perso-

nalizadas, mesmo nas versões mais 
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simples. Nas versões topo de linha, 

o passageiro conta com monitores de 

TV individuais e fones de ouvido com 

diversos canais, além do assoalho 

imitando madeira. Na cabine, o New 

Road N10 é equipado com computador 

de bordo de série, e painel com 56 

teclas para a operação, além de tela 

de LCD de 7 polegadas touch screen. A 

central faz todo o controle do sistema 

de áudio, vídeo e entretenimento para 

o motorista e o salão de passageiros. 

O equipamento conta com DVD, rádio, 

CD, MP3, TV digital, GPS, Bluetooth 

com viva-voz, entradas auxiliares para 

câmeras e vem preparado com sistema 

de gerenciamento de frota.

O milésimo ônibus New Road N10 no pátio da fábrica da Neobus, em Caxias do Sul.
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etransRio 2016F

Prioridades: mobilidade e
        novas tecnologias
Na 11ª Feira Rio Transporte  – FetransRio –, realizada de 23 a 25 de novembro, montadoras e 

encarroçadoras priorizaram a promoção do conteúdo tecnológico de seus ônibus para operações 

urbanas.  Mobilidade inteligente também foi um tema presente em várias das palestras no âmbito do 

17º Congresso sobre Transporte de Passageiros – Etransport –, realizado simultaneamente à Feira.

No âmbito do 17º Congresso 

Etransport, as discussões focali-

zaram, entre outros, conceitos gerais 

sobre como transformar a mobilidade 

das cidades em curto prazo, a situação 

da mobilidade urbana no País, como 

evoluir, as responsabilidades das 

empresas de transporte urbano de 

passageiros no processo, a gestão, o 

futuro dos negócios e as novas tecno-

logias. Como parte da programação, 

também foram feitas visitas técnicas 

aos BRTs Transcarioca, Transolímpica 

e ao Centro de Controle Operacional 

do sistema, e ao Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT). Houve ainda um Fórum 

de Segurança no Trânsito, com várias 

palestras, e foi realizado o IV Semi-

nário de Tecnologias Sustentáveis no 

Transporte, que debateu energia solar, 

gestão eficiente de frotas etc. 

Na 11ª FetransRio propriamente 

dita, participaram algumas fabricantes 

de ônibus, carroçarias e produtos vol-

tados à mobilidade urbana. Foi ali que  

as montadoras puderam demonstrar 

a importância das novas tecnologias 

e o estágio de atualização em que se 

encontram os seus produtos. 

A ênfase foi para os sistemas 

voltados à segurança e ao aumen-

to da capacidade de transporte de 

passageiros nas operações urbanas. 

Também ganharam relevo os novos 

recursos tecnológicos que vão sendo 

colocados à disposição das operado-

ras de ônibus, os quais contribuem 

para o deslocamento mais seguro dos 

veículos e proporcionam  economia de 

consumo de combustível ou, simples-

mente, a supressão total ou parcial 

do uso de combustíveis fósseis e sua 

substituição por baterias elétricas.

Tudo isso teve como pano de 

fundo e objetivo final o aumento da 

mobilidade e da conectividade, além 

da humanização dos deslocamentos 

nos grandes centros urbanos.
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Com o estande mais amplo da feira 

(mais de 1.500 metros quadrados), a 

Mercedes-Benz levou à FetransRio seis 

chassis de ônibus, entre eles o supe-

rarticulado O 500 MDA, com capacida-

de para transportar 220 passageiros. 

Suas outras grandes atrações foram 

os  sistemas e equipamentos voltados 

à segurança dos veículos de transporte 

urbano e dos próprios passageiros. 

Ao lado do chassi O 500 MDA es-

tavam expostos os modelos O 500 U 

piso baixo, com suspensão automáti-

ca, e o recordista de vendas OF 1721, 

para ônibus urbanos do tipo padron, 

também com suspensão pneumática 

– ambos equipados com o novo painel 

de instrumentos. 

Para o segmento rodoviário, des-

tacaram-se os modelos O 500 R com 

caixa automática Ecolife e o O 500 

RSD 6x2 com câmbio automatizado e 

retarder incorporado. Todos os rodoviá-

rios estavam equipados com o volante 

multifuncional com teclas.

Desta vez, a Mercedes-Benz se 

absteve de mostrar veículos encarro-

çados e centrou todas as atenções no 

seu produto, os chassis. A exemplo 

da Volvo, a companhia também se 

prepara para produzir um chassi de 15 

metros destinado a receber carroçarias 

com esse comprimento.    
Uma das inovações da Mercedes-

-Benz que mais chamaram atenção, 

talvez até pela sua aparente simplici-

dade, foi o inédito sistema de monito-

ramento da pressão e da temperatura 

dos pneus, denominado Tyre Pressure 

Monotoring System, que fornece essas 

informações diretamente no painel do 

motorista. Também foi demonstra-

do o funcionamento do Sistema de 

Frenagem de Emergência (Advanced 

Mercedes-Benz

Emergency Breaking System), cuja 

sigla é AEBS, e que identifica pronta-

mente objetos parados na pista, ou 

em movimento, em distâncias de até 

200 metros. O sistema emite aviso 

imediato ao motorista, a tempo de ele 

acionar os freios. Nos casos em que 

ele não freie, o próprio sistema se en-

carrega, automaticamente, de reduzir 

a velocidade e até mesmo de aplicar 

a frenagem progressiva,  até a parada 

total do veículo, se isso for necessário 

para evitar a colisão. 

 
NOVO  PAINEL

Outra novidade tecnológica apre-

sentada pela Mercedes-Benz foi o sis-

tema de aviso de faixa (Lane Departure 

Warning System), cuja sigla é LDWS. 

Consiste em uma câmera instalada 

no para-brisa do ônibus, que detecta 

a posição do veículo em movimento, 

tendo como referência as faixas longi-

tudinais pintadas na pista. Qualquer 

deslocamento do veículo que esteja 

fora dos padrões, para a esquerda 

ou para a direita, é imediatamente 

detectado, gerando avisos sonoros 

e visuais ao motorista para prevenir 

uma eventual colisão. Opcionalmente, 

o sistema pode incluir dispositivo que 

faz vibrar a poltrona do motorista nas 

situações de risco.

O novo painel do ônibus Mercedes-

-Benz – que passa a estar disponível 

para toda a linha de chassis de ônibus 

urbanos e rodoviários da marca no 

Brasil – inclui avanços que aumentam 

a facilidade de visualização e a navega-

Ônibus rodoviário equipado com chassi Mercedes-Benz O 500 RS.

Novo painel: disponível em toda a linha de 

ônibus rodoviários e urbanos da Mercedes.
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bilidade, oferecendo mais informações 

e dados instantâneos para o motorista 

e otimizando sua interação com os 

indicadores. 

Conforme Curt Axthelm, gerente sê-

nior de Marketing de Produto – Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil, o novo 

painel “é simples, prático de operar, e 

dá suporte à condução, visando maior 

eficiência na operação de transporte”. 

Por exemplo, as funções Eccosupport, 

Tour e Econômetro auxiliam o motorista 

a obter melhor aproveitamento do veícu-

lo, visando uma condução econômica. 

Com base na meta de consumo definida 

pela operadora ou pelo motorista, a fun-

ção Econômetro acompanha a condu-

ção e, por meio de faixas de cores que 

aparecem no indicador de velocidade, 

e que vão variando conforme a condu-

ção, mostram ao condutor se ele está 

dirigindo em conformidade com a meta. 

O diretor de Vendas e Marketing 

de Ônibus da Mercedes-Benz do 

Brasil, Walter Barbosa, lembrou que 

os chassis rodoviários já podem ser 

equipados, opcionalmente, com esses 

recursos de auxílio à condução, que 

ampliam notavelmente a segurança no 

transporte de passageiros. “Estamos 

demonstrando essas tecnologias e 

reafirmando nosso compromisso com 

o permanente desenvolvimento de pro-

dutos e serviços”, explicou o executivo.

A Mercedes-Benz também anun-

ciou que está disponível para sua linha 

de ônibus o sistema de gestão de frota 

e rastreamento FleetBoard. Segundo 

Silvio Renan, diretor de Peças e Servi-

ços ao Cliente Brasil, mais de 5.000 

caminhões circulam hoje nas estradas 

brasileiras com esse equipamento. 

A atual geração do FleetBoard foi 

desenvolvida na própria Mercedes-

-Benz do Brasil. Trata-se de um siste-

ma de gestão de frota ao qual foram 

agregadas funções de rastreabilidade, 

auxiliando o proprietário do veículo na 

prevenção de furtos e roubos, por meio 

de rastreamento e bloqueio remoto.    

Em relação ao novo chassi O 500 

MDA HD superarticulado, também de-

senvolvido no Brasil, já está operando 

no BRT da cidade do Rio de Janeiro. O 

lançamento oficial, contudo, ocorreu 

na FetransRio 2016. “Trata-se do 

maior superarticulado para sistemas 

BRT e o maior articulado da marca 

Mercedes-Benz no mundo”, informou 

Roberto Leoncini, vice-presidente de 

Vendas, Marketing e Peças & Serviços 

Caminhões e Ônibus da Mercedes-

-Benz do Brasil. O novo ônibus aumenta 

em 10% a capacidade de passageiros, 

mantendo o mesmo comprimento total 

do veículo, 23 metros, de modo que é 

mais rentável sem ocupar mais espaço 

nos corredores e faixas exclusivas do 

BRT e de outros sistemas.

Superarticulado da Mercedes-Benz em operação no BRT da cidade do Rio de Janeiro.

Ônibus de teste equipado com o Advanced Emergency Breaking System.
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O GranArtic 300, apresentado 

como o maior ônibus do mundo, com 

30 metros de comprimento e capaci-

dade para até 300 passageiros, foi o 

grande destaque da Volvo na Fetrans-

Rio, tendo sido desenvolvido no Brasil 

especialmente para sistemas de trans-

porte com alta demanda e corredores 

segregados. O presidente da montado-

ra, Fabiano Todeschini, acredita que o 

veículo será bem aceito no mercado 

brasileiro de transporte de massa, tal 

como o articulado Volvo Super Artic 

210, com 22 metros de comprimento 

e capacidade para transportar até 210 

pessoas. O chassi deste último foi 

disposto ao longo de toda a extensão 

do estande da Volvo na feira e, devido 

ao seu grande comprimento, quase 

faltou espaço. 

A companhia está mudando a 

forma de identificar seus articulados, 

que agora não são mais nominados 

segundo o comprimento, mas de acor-

do com sua capacidade de transporte 

de passageiros. Conforme afirmou 

Todeschini, a Volvo, com os dois novos 

produtos – o biarticulado e o articulado 

– procura acrescentar eficiência aos 

sistemas organizados de transporte, 

garantindo maior qualidade e conforto 

aos passageiros, além de melhor cus-

to-benefício aos operadores. 

Durante a feira, o executivo tratou 

de reforçar outro ponto: a Volvo se 

coloca, cada vez mais, como “uma 

empresa preocupada em trabalhar 

segundo um conceito verde de solu-

ções completas para o transporte de 

pessoas”, não se limitando a ser uma 

fabricante de chassis de ônibus e ca-

minhões. O executivo sustenta que os 

veículos Volvo são feitos por pessoas 

para pessoas, e que a montadora está 

preocupada com a racionalização dos 

sistemas de mobilidade. Preocupada, 

sobretudo, em proporcionar desloca-

mentos mais eficientes e sustentáveis. 

Na visão de Todeschini, enquanto o 

biarticulado GranArtic 300 se notabiliza 

pela grande capacidade, o articulado 

Super Artic 210 destaca-se pela ver-

satilidade na operação, potencializada 

pela existência de uma porta a mais 

no veículo (cinco ao invés de quatro). 

Com a quinta porta, acreditam os pro-

jetistas do modelo, obtém-se melhor 

distribuição dos passageiros dentro 

do veículo e agilizam-se as operações 

de embarque e desembarque. O coor-

denador da engenharia de vendas 

da Volvo, Adam Stival, observou que 

Super Artic 210 tem outro diferencial, 

que é o fato de manter os três eixos, 

embora a capacidade de transporte 

tenha sido aumentada. Isso reduz o 

custo por passageiro transportado. Em 

relação ao GranArtic 300, o executivo 

antecipou que em breve ele estará 

sendo operado no corredor Transbrasil 

da cidade do Rio de Janeiro. 

Além desses dois ônibus, a mon-

tadora dispõe dos modelos Artic 150, 

com 18,6 metros de comprimento e 

capacidade para até 150 pessoas, e 

Artic 180, com 21 metros e capacidade 

para até 180 passageiros. Segundo a 

Volvo, para os operadores essas op-

ções podem resultar em significativas 

reduções de frota e em diminuição dos 

custos operacionais.

SOLUÇÕES COMPLETAS 

Dentro da política de oferecer solu-

ções completas, a montadora também 

está promovendo  as virtudes do seu 

ônibus híbrido elétrico, produzido na 

Polônia e que já roda em operações 

normais em Curitiba (uma linha), 

Londres e Bogotá. Um exemplar do 

veículo foi apresentado na FetransRio, 

em situação estática e com o objetivo 

de demonstrar o funcionamento do 

sistema pantográfico de recarga das 

baterias.

Segundo Ayrton do Amaral, respon-

sável pela área de Mobilidade Urbana 

da Volvo Buses America Latina, a ope-

ração do ônibus híbrido pode encarada 

como o primeiro passo na implantação 

de um sistema ainda mais avançado 

que o atual BRT, e já denominado CIVI, 

Vehicle Interconnected City. Criado 

na unidade da Volvo em Curitiba, o 

Em operação na cidade de São Paulo, um biarticulado da Volvo: bem aceito pela população.

Volvo
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modelo de operação tem em mira ci-

dades que desejam ser reconhecidas 

como Smart Cities, ou seja, cidades 

conectadas. 

Como ponto de partida, o CIVI foi 

desenhado para Curitiba e destina-

do a operar com híbridos em suas 

versões convencional e articulada. 

Numa fase posterior, contemplaria 

um BRT totalmente elétrico, com os 

ônibus trafegando nos corredores já 

existentes, mas podendo se tornar 

ainda mais eficientes se no percurso 

também forem implantados corredores 

especiais com sinalização e semáforos 

sincronizados. 

Outra alternativa de implementa-

ção prevê a construção de estações 

subterrâneas, liberando espaço na 

superfície externa para a criação de 

parques, por exemplo. Na fase inicial 

são utilizados ônibus híbridos. O exe-

cutivo acredita que em breve o sistema 

irá se tornar uma alternativa inteligente 

aos atuais sistemas de trilho, como 

VLT e Metrô. 

Segundo Adam Stival, corredores 

que passam pelo centro das cidades, 

ou mesmo em bairros que desejem 

reduzir ao mínimo a poluição sonora 

e do ar, poderão encontrar a solução 

perfeita em um outro projeto da Volvo, 

denominado ElectricCity. Consiste na 

implantação de áreas de transporte 

100% eletrificadas, integradas aos sis-

temas já existentes, e nas quais são 

operados ônibus híbridos e elétricos, 

com estações para recarga rápida da 

bateria do motor elétrico dos veículos 

e pontos de embarque e desembarque 

instalados em ambientes fechados e 

dotados de outros serviços conectados 

e wi-fi gratuito.    

Entre os produtos apresentados 

pela encarroçadora na FetransRio tam-

bém estava o chassi B 450 R, próprio 

para carroçarias do tipo Double Decker 

de 15 metros. No momento, está em 

andamento o processo de sua homo-

logação no País. A Marcopolo utilizou 

esse novo chassi Volvo, o primeiro pro-

duzido no Brasil, para montar o primei-

ro ônibus brasileiro com 15 metros de 

comprimento. Estava sendo mostrado 

na feira e, antes, foi  desenvolvido no 

México para uma operadora local, em 

conjunto com a Polomex, subsidiária 

da encarroçadora brasileira.

Grande capacidade ou versatilidade: atributos dos articulados ou biarticulados da Volvo, de acordo com a utilização pretendida.

O sistema pantográfico possibilita a rápida 

conexão para carregar as baterias.
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O primeiro Doublke Decker de 15 metros fabricado no Brasil, modelo Paradiso 1800 DD, foi o centro das atenções na FetransRio.

A maior encarroçadora brasileira 

aproveitou a FetransRio para expor 

um lançamento: seu primeiro ônibus 

Double Decker de 15 metros, também 

o primeiro com esse comprimento a 

ser fabricado no País, o Paradiso 1800 

8x2 DD. Estava montado sobre o novo 

chassi Volvo B 450 R. Para entrar em 

operação, o veículo aguardava a homo-

logação, considerada certa, pelo órgão 

federal competente. 

O novo modelo da Marcopolo tem 

capacidade para transportar 60 passa-

geiros e mantém o mesmo design da 

linha Paradiso 1800 DD Geração 7, a 

começar do para-brisa, que é maior e 

mais curvo. O conjunto óptico dispõe 

Marcopolo

de LEDs nas luzes de direção e de po-

sição (Daytime Running, acendimento 

da luz de posição durante o dia). Os 

sistemas de monitoramento e de au-

xílio para estacionamento contam com 

sensores de distância.  

Obviamente, o ônibus dispõe de 

mais espaço interno: uma fileira de 

poltronas a mais no salão superior e 

espaço mais amplo no salão inferior 

e no bagageiro. Detalhe de conforto 

importante é a existência de tomadas 

individuais nas poltronas para carrega-

mento de celulares e outros aparelhos 

eletrônicos. No exemplar apresentado 

na Feira, as poltronas eram do tipo se-

mileito, com descansa-pernas, tomada 

de energia AC e calefação integrada, 

além de sistema de áudio e vídeo com 

CD Player, DVD com USB, monitores de 

15,6 polegadas e TV digital instalada.

Sendo a FetransRio voltada à mo-

bilidade urbana, a Marcopolo mostrou 

também o seu tradicional modelo 

Torino, preferencialmente voltado às 

aplicações urbanas. A encarroçadora 

recomenda esse veículo para linhas 

alimentadoras de sistemas de mobi-

lidade urbana nas cidades de médio 

e grande porte. Nas demais cidades,  

tem sido muito usado nas operações 

de transporte convencional. A fabri-

cante destaca no modelo a grande 

durabilidade e resistência.
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Na FetransRio foi mostrado o 

ônibus double decker de 14 metros 

da Comil, que chamou atenção não 

só pelo design como pelo esmerado 

acabamento. O presidente da encarro-

çadora, Deoclécio Corradi, aproveitou 

para anunciar para breve a produção do 

Invictus DD também no comprimento 

de 15 metros, e igualmente montado 

sobre chassi Volvo, o único com esse 

comprimento disponível hoje no mer-

cado brasileiro. Com o Invictus DD 15 

metros a companhia estará contem-

plando também o mercado externo.

No que se refere ao Brasil, Corradi 

disse acreditar em uma reação próxima 

do mercado de rodoviários e espera 

que, com o Invictus DD 15 metros, a 

encarroçadora poderá recuperar sua 

posição no mercado brasileiro. “Nas 

próximas compras vamos estar entre 

os grandes frotistas”, prometeu. 

Ele também aposta em uma reto-

mada das vendas do Invictus 1200, 

a partir do próximo ano. O modelo 

pode ser montado sobre os principais 

chassis produzidos pelas montadoras 

Mercedes-Benz, Scania, Volvo e MAN-

-Volkswagen. O Invictus 1200 está 

voltado à operação em rotas de médias 

e longas distâncias e a Comil prevê 

boa receptividade para ele também no 

mercado externo, especialmente em 

países da América Latina. 

Estreante no mercado brasileiro, a 

empresa chinesa BYD (sigla para Build 

Your Dreams), levou para a FetransRio 

quatro de seus modelos que serão pro-

duzidos em série na fábrica implantada 

recentemente na cidade paulista de 

Campinas. A BYD é a primeira fábrica 

Comil

BYD

Corradi explica que, hoje, a maior 

vocação da Comil é o segmento de 

ônibus rodoviários. Todavia, segue 

pessimista quanto ao mercado de 

urbanos e de fretamento. Para este 

último segmento, a empresa tem em 

seu portfólio o modelo Versatile Gold. 

Embora fale com maior entusiasmo do 

Invictus DD, o executivo explica que to-

dos os demais modelos mantêm-se na 

linha de produção da encarroçadora. 

Em entrevista ao jornalista Adamo 

Bazani, do blog Diário do Transporte, o 

executivo lembrou que pouco tempo 

depois do lançamento do Versatile 

Gold, em 2013, o país começou a 

padecer as instabilidades econômicas 

já conhecidas dos brasileiros e que se 

agravaram em 2016. Segundo ele, o 

segmento de fretamento foi um dos 

mais prejudicados. Quanto ao mercado 

de ônibus urbanos, afirmou, ele foi pre-

judicado não só pela crise econômica 

como pela ausência de políticas para 

a mobilidade. 

Deoclécio Corradi prevê a retomada das 

compras pelos grandes frotistas.

Invictus 1200: a encarroçadora acredita na recuperação do mercado.

de chassis para ônibus elétricos a 

instalar-se no Brasil.

Os modelos são o K11, o K10 A (o 

primeiro um articulado de 18,6 metros, 

o segundo um de 15 metros), mais os 

chassis D7 e D9W. O D7 é para micros 

de até 9 metros, e o D9W se destina 

a veículos padron de até 13,2 metros. 

Ambos têm piso rebaixado.

Além desses, a BYD inclui dois ou-

tros modelos no seu portfólio brasilei-

ro. Os carros funcionam com baterias 

que asseguram autonomia de opera-

ção entre 200 e 350 quilômetros.   
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SOLUÇÕES PARA EMPRESAS DE ÔNIBUS

de passagens
vendidas

5 MILHÕES

+50 PORTAIS +2000 AGÊNCIAS

rodoviárias nacionais
90% DAS ROTAS

de fraude
ZERO RISCO

ACESSE WWW.GRUPOJ3.COM.BR

de vendas pela
internet

físicas conectadas
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“Scania Driver Competitions”: 
     vencedor é brasileiro
O motorista de caminhão Luis Carlos Santos, de 31 anos, venceu a final latinoamericana da 

competição “Scania Driver Competitions”, promovida pela Scania e realizada nos dias 26 e 27 de 

novembro, na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo-SP. A disputa reuniu 12 finalistas 

do Brasil, Argentina, Chile e Peru. No dia 10 de novembro, já havia sido disputada a final da fase 

brasileira, em Queluz-SP, quando o gaúcho Eliardo Locatelli conquistou o título de campeão.

N a final latinoamericana, o bra-

sileiro Luis Carlos dos Santos, 

baiano de Salvador, derrotou outros 

11 condutores classificados, em uma 

disputa inédita com três argentinos, 

três chilenos e três peruanos, além de 

outros dois brasileiros. Como prêmio, 

Santos levou para casa um caminhão 

Scania Streamline R 440 6x2 zero 

quilômetro. Pela primeira vez uma final 

da competição, surgida na Europa, foi 

realizada no continente americano.  

A fase final dividiu-se em duas par-

tes. Na primeira foram selecionados 

oito dentre os 12 concorrentes. Na 

segunda, os oito selecionados foram 

divididos em quatro duplas, que se 

enfrentaram em provas de habilidade 

na condução do caminhão e na corrida 

contra o tempo. Selecionada a melhor 

dupla dentre as quatro, foram para 

Luis Carlos Santos ficou em terceiro lugar na final brasileira, mas superou todos os outros onze finalistas na final latinoamericana.
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Os 27 motoristas que participaram da final nacional mostraram muito conhecimento técnico e enorme perícia. 

a finalíssima o brasileiro Santos e o 

argentino Hugo Armando Valdiviezo, 

de 35 anos. Então eles disputaram a 

prova que valeu um caminhão e que 

consistiu em fazer um circuito em Z 

dirigindo de ré e depois de frente para 

derrubar vários pinos colocados no 

solo, no menor tempo possível. Venceu 

o brasileiro.  

Pela segunda colocação, Hugo 

Valdiviezo recebeu um crédito de R$ 

25.000,00. O terceiro colocado, outro 

brasileiro, Ruy Hermes Gobbi, de Santa 

Catarina, foi premiado com um crédito 

de R$ 15.000,00.

A FINAL BRASILEIRA

A final nacional do “Scania Driver 

Competitions” foi realizada no dia 10 

de novembro em Queluz (SP), com a 

participação de 60 motoristas. Ruy 

Hermes Gobbi, de Santa Catarina, foi 

segundo colocado e Luis Carlos dos 

Santos, da Bahia, foi o terceiro. O ven-

cedor, Eliardo Locatelli, de 35 anos, 

participou de quatro das seis edições 

da competição da Scania. É motorista 

da empresa gaúcha Transcastanho e 

foi premiado com um crédito de R$ 

40.000,00 para compras na rede 

conveniada Scania. Ele aproveitou para 

defender a profissão de motorista. 

“O que fazemos é muito importante 

para o País. Precisamos de uma maior 

valorização pela sociedade.” 

Para o diretor-geral da Scania no 

Brasil, Roberto Barral, o maior ganho 

da montadora é saber que milhares 

de profissionais qualificados e treina-

dos pelo Scania Driver Competitions 

estão contribuindo para a segurança 

nas estradas e na construção de um 

setor de transporte mais sustentável 

e eficiente. 

“Sabemos que o dia a dia do cami-

nhoneiro é cheio de desafios”, afirmou 

o executivo. “Entendemos que para 

mudar esta dura realidade é preciso ter 

uma valorização profissional merecida, 

e que todos os setores reconheçam a 

importância do motorista de caminhão 

para o avanço do setor de transporte 

e a economia do País. Afinal, estamos 

falando de profissionais que transpor-

tam cerca de 60% das riquezas da 

nossa nação.” 

A competição “Scania Driver Com-

petitions” surgiu na Europa, em 2003, 

com a denominação de Young Europe-

an Truck Driver. Até agora, já participa-

ram dela mais de 300.000 motoristas 

de quase 50 países. Além de enfatizar 

a importância do treinamento e da 

capacitação profissional, são seus 

objetivos aumentar a consciência dos 

motoristas em relação à segurança ro-

doviária e à sustentabilidade no setor 

de transporte.  

No Brasil, sempre promovidas 

pela Scania, já foram realizadas cinco 

edições, inicialmente com o nome de 

“Melhor Motorista do Brasil”.
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A viagem que mudou 
     tudo na Marcopolo
No último dia 26 de novembro, a Marcopolo comemorou com festa os 30 anos de uma viagem que 

mudou todo o seu sistema de trabalho e produção, redirecionando as diversas áreas e introduzindo 

importantes melhorias e sistemas que se projetaram no tempo e chegaram aos dias de hoje, 

aumentando a competitividade da empresa e, sobretudo, a qualidade dos seus produtos. 

Tudo começou em 1986 com uma 

viagem ao Japão do fundador e 

presidente da companhia, Paulo Bel-

lini, em companhia de um grupo de 

empresários da cidade de Caxias do 

Sul. Eles foram conhecer de perto a 

filosofia de administração e de produ-

ção de empresas daquele país.   

Quando voltou para Caxias do Sul, 

Bellini reuniu todos os colaboradores 

de sua companhia e compartilhou com 

eles as inovações que havia conhecido 

em terras japonesas. 

Quando Bellini incentivou a equipe 

a pensar na forma de colocar aque-

las ideias em prática na Marcopolo, 

rapidamente se formaram grupos de 

melhorias, que foram chamados de 

SUMAM. Foi criado um sistema para 

simplificar e agilizar as operações de 

produção, envolvendo principalmente 

a fabricação propriamente dita e o 

abastecimento de peças. Uma das 

principais iniciativas foi a utilização 

de prateleiras e cartões de controle, 

o chamado sistema SIMPS. 

Paulo Bellini costuma dizer que 

aquela viagem ao outro lado do mundo 

e as mudanças implementadas em se-

guida transformaram-se em verdadeiro 

divisor de águas para a Marcopolo. 

“Tivemos a felicidade de encontrar 

em nossa empresa pessoas abertas 

e cheias de boa vontade, que acredita-

ram na ideia. A partir daí, modificamos 

a rotina de produção e adotamos nova 

filosofia de trabalho na empresa”, 

recorda o fundador, que atualmente 

é o presidente emérito da Marcopolo. 

Posteriormente, o SUMAM e o 

SIMPS serviram de base para a criação 

do Sistema Marcopolo, que reuniu ou-

tras ferramentas e técnicas utilizadas 

como suporte para a produção, como 

Programa 5S, Kanban, Qualidade e 

outros. 

Em 2016, a Marcopolo deu início 

a um novo ciclo, “revitalizando” seus 

programas com base na filosofia Lean 

Manufacturing, inspirada no Sistema 

Toyota de Produção, e usando ain-

da mais o Kaizen como ferramenta 

de melhoria contínua. O objetivo é 

aumentar a competitividade a partir 

de novas tecnologias e reforçar os 

conceitos do trabalho padronizado, da 

segurança, da qualidade, da logística 

e dos custos.

Muitas das inovações e ideias concebidas na planta de Ana Rech, em Caxias do Sul, têm sido 

transplantadas com sucesso para outras fábricas da Marcopolo no mundo. 
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Marcopolo cria 
      poltrona antissono
Um exemplo dos cuidados que a fabricante dedica à inovação e ao conteúdo tecnológico de seus 

produtos mereceu há poucas semanas a atenção e o aplauso do Congresso SAE Brasil, reunido em 

São Paulo. Trata-se de uma revolucionária poltrona antissono, batizada de Antisleep Seat, própria para 

ser usada por motoristas de ônibus e caminhões. 

O protótipo da poltrona antissono já 

está em testes e foi apresentado 

no Congresso pelo gerente de design 

e inovação da encarroçadora, Petras 

Amaral. Os testes finais e a apresenta-

ção do produto a clientes e operadores 

deverão ocorrer entre o final deste ano 

e inícios de 2017.

A finalidade da poltrona é prolongar 

o estado de alerta do profissional mo-

torista e atuar durante eventuais fases 

de sonolência ou fadiga. 

A Marcopolo considera sua poltrona um sistema antifadiga. No futuro, ela poderá ser integrada com dados do padrão de sono do motorista.  

A nova criação deverá ajudar a 

reduzir os índices de acidentes cau-

sados por sonolência no transporte 

de pessoas e de carga. A Antisleep 

está equipada com dispositivos de 

distração mecânica e fisiológica que 

atuam para prolongar o estado de 

alerta do condutor nos momentos e 

horários críticos.  

Para prolongar o estado de alerta 

do motorista e manter sua rapidez 

de reação, o invento dispõe de dis-

tratores, ou seja, de dispositivos que 

distraem ou servem para distrair. Eles 

atuam de modo a evitar a fadiga e 

atuam com recursos de áudio, vibra-

ção eletromecânica, refrigeração e 

aquecimento. Um módulo integrado 

recebe os diferentes dados sobre o 

estado de fadiga do motorista e de-

fine a sequência mais adequada de 

atuação dos distratores, levando em 

conta, inclusive, fatores como tempo 

de viagem e horário.
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A aplicação de tecnologias voltadas 

à mobilidade e à conectividade 

tem nos ônibus um campo fértil de 

desenvolvimento e crescimento. Seja 

nas cidades, em sistemas de trans-

porte como BRT, corredores e faixas 

exclusivas, seja nas estradas, em 

curtos, médios e longos percursos, 

os modernos e avançados recursos 

de apoio à condução, desempenho, 

segurança e conforto asseguram novos 

patamares de qualidade na prestação 

de serviço aos usuários.

Onde há evolução, naturalmente há 

um veículo Mercedes-Benz. Movida pelo 

mote “Pensando no coletivo, pensando 

no futuro”, a empresa, líder de mercado 

em vendas e em pioneirismo e inovação 

tecnológica, segue agregando novas so-

luções, para hoje e para o futuro, a cada 

dia mais sintonizadas com a mobilidade 

e a conectividade. Seguindo, aliás, o 

mesmo posicionamento da Daimler 

Buses, unidade do maior fabricante 

mundial de veículos comerciais.

O mercado brasileiro está conhe-

cendo novas tecnologias globais da 

Mercedes-Benz, que ganharam um de-

senvolvimento específico para o nosso 

País, conduzido por engenheiros e es-

pecialistas da Mercedes-Benz do Brasil, 

que é o centro mundial de competência 

da Daimler para desenvolvimento e 

produção de chassis de ônibus.

Entre as novidades que estão sendo 

lançadas no mercado brasileiro desta-

cam-se o Advanced Emergency Braking 

System-AEBS (Sistema de Frenagem de 

Emergência) e o Lane Departure War-

ning System-LDWS (Sistema de Aviso 

EcoSupport, Tour e Econômetro, que 

auxiliam o motorista a obter um melhor 

aproveitamento do veículo, visando 

uma condução mais econômica.

No campo da conectividade, os 

ônibus O 500 oferecem um sistema 

de extração de dados para telemetria 

e também a comunicação com o Fleet   

Board, o sistema de gestão de frota e 

rastreamento da marca que também 

utiliza a telemetria para otimizar o 

desempenho do veículo, do motorista 

e da frota.

Atenta às novas demandas dos 

clientes e do mercado, a Mercedes-

-Benz, reafirmando sua liderança no 

segmento de ônibus, sempre oferece 

novas soluções para o transporte de 

passageiros. E seja qual for a novida-

de, hoje ou no futuro, a estrela de três 

pontas estará à frente, atendendo às 

novas exigências ou mesmo se ante-

cipando a elas.

de Faixa), inéditos recursos de auxílio à 

condução do veículo que ampliam ainda 

mais o já reconhecidamente elevado 

padrão da linha O 500. Juntamente com 

esses lançamentos, chega também o 

Tyre Pressure Monitoring System-TPMS 

(Sistema de Monitoramento da Pressão 

e Temperatura dos Pneus), inédito em 

veículos comerciais da marca no País.

O pacote tecnológico disponível para 

os ônibus O 500 da Mercedes-Benz 

inclui também o já conhecido Electro-

nically Controlled Air Suspension-ECAS 

(Suspensão Pneumática Controlada 

Eletronicamente), o câmbio totalmente 

automatizado Mercedes PowerShift sem 

pedal de embreagem e com retarder 

integrado, sistema ESP de controle da 

estabilidade, freio eletrônico EBS, sis-

tema anti-travamento ABS, controle de 

tração ASR, exclusivo freio-motor auxiliar 

Top Brake e piloto automático.

As avançadas tecnologias da Mer-

cedes-Benz para ônibus vão mais além 

e incluem o volante multifuncional com 

teclas, o tacógrafo eletrônico digital e 

um inédito painel de instrumentos com 

novas funções e maior interatividade. 

Entre essas funções sobressaem o 

Mobilidade e conectividade, 
  tudo a ver com ônibus

Seja qual for a 
novidade, hoje ou no 

futuro, a estrela de três 
pontas estará à frente, 
atendendo às novas 

exigências ou mesmo se 
antecipando a elas.
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Walter Barbosa

Diretor de Vendas e Marketing de Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil
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SEGURANÇA SEMPRE É UM BOM NEGÓCIO.
NA ESTRADA DAS GRANDES OPORTUNIDADES,  A CAPEMISA É PIONEIRA. 

O Seguro Passageiro Top é um produto personalizado que oferece uma opção
de segurança e qualidade para os seus passageiros. E o que é mais atraente: 
tudo isso sem nenhum custo operacional.

• Pode ser comercializado para trechos intermunicipais

• Crescimento de receitas sem investimento
• Gestão on-line com acompanhamento em tempo real
• Premiação para destaques de venda
• Treinamentos presenciais
• Benefício adicional ao passageiro
• Total integração com o sistema de vendas de passagem
• Fornecimento com comodato das impressoras não fiscais 

Bematech
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A – CNPJ 08.602.745/0001-32. N° do Processo SUSEP Seguro Coletivo de Pessoas Flexível 
15414.004510/2012-11. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. 
Central de Relacionamento CAPEMISA: 4000 1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 723 3030 (Demais localidades). SAC - Serviço de 
Atendimento ao Consumidor: 0800 940 1130 / 0800 723 4030 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos e de fala). Ouvidoria: 0800 707 4936.

Fale com seu Corretor e agende uma visita de nosso Executivo de Vendas: seguroviagemtop@capemisa.com.br

A CAPEMISA é a Seguradora com o maior número de empresas 
de transporte rodoviário entre seus Clientes, com mais de 
7 milhões de vidas seguradas somente em 2015.


