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Pesquisa mostra 
que passageiro 
paga com dinheiro 

Pesquisa feita pela Auto Via-

ção Catarinense nos terminais 

rodoviários de São Paulo, Curitiba, 

Florianópolis, Joinville e Balneário 

Camboriú apontou que 63% dos 

passageiros que viajam pela em-

presa compram suas passagens 

diretamente nos guichês e pagam 

em dinheiro. A pesquisa entrevis-

tou 1.957 passageiros. O levan-

tamento identificou o perfil dos 

viajantes, os modais de transporte 

que eles utilizam, suas escolhas 

habituais e suas razões. Entre 

outros dados, a pesquisa apurou 

que 25% das viagens realizadas 

pelos passageiros da Catarinense 

são motivadas por trabalho. 
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"Despoluir" distribui manual 
que mostra como preservar 
a eficiência do diesel B 

Contribuindo para que os setores 

de passageiros e de cargas incor-

porem a suas práticas uma rotina 

voltada à preservação da qualidade 

do diesel que utilizam, a CNT e o 

Sest Senat, por meio do Programa 

Despoluir (Programa Ambiental do 

Transporte) está distribuindo, gratui-

tamente, o manual “Procedimentos 

para a Preservação da Qualidade do 

Óleo Diesel B”. 

O manual traz orientações sobre 

como obter mais efi ciência no uso do 

combustível e está disponível no site 

www.cnt.org.br. Quem quiser receber 

um exemplar impresso, deve fazer o 

pedido no site. 

O óleo diesel B, comercializado 

no Brasil, consiste em uma mistura 

de diesel convencional e de biodiesel 

(que é o diesel adicionado de 5% de 

biodiesel, denominado B5). 

Para que o uso da mistura resulte 

em benefícios, o transportador deve  

adotar os procedimentos corretos no 

transporte do combustível, no armaze-

namento e no uso. Os procedimentos 

indicados no manual resultam em 

melhor desempenho dos veículos, 

menor desgaste dos motores e maior 

eficiência energética. Reduzem custos 

e resultam em ganhos ambientais 

pela efetiva diminuição dos índices de 

emissão de poluentes.

Montadoras comemoram novos 
recordes de vendas de ônibus

Os balanços anuais das montado-

ras Mercedes-Benz, Scania e Volvo, 

divulgados em fevereiro e referentes 

ao ano de 2011, mostram que as ven-

das de ônibus no mercado brasileiro 

alcançaram recordes expressivos.

O segmento que mais cresceu foi 

o dos ônibus urbanos, mas o de ro-

doviários também apresentou grande 

evolução, pois as empresas regulares 

continuaram apostando na moderni-

zação de suas frotas. Págs. 3, 4 e 5 

Marcopolo 
distribui 26.000 
cadernos escolares

A Fundação Marcopolo distri-

buiu em fevereiro cerca de 26.000 

kits com cadernos escolares para 

os filhos dos funcionários da en-

carroçadora. A iniciativa, que se 

repete anualmente desde 2003, 

faz parte do programa Todos na 

Escola, desenvolvido pela empre-

sa. O programa já beneficiou cerca 

de 20.000 filhos de funcionários, 

com idade entre cinco e 18 anos 

incompletos. Até agora, foram dis-

tribuídos mais de 100.000 kits. 

Cada kit contém quatro cadernos 

de 100 folhas para alunos do 

Ensino Fundamental ou Médio, 

e cinco cadernos universitários 

de 100 folhas para alunos das 

demais séries.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Deoclécio Corradi entrega um exemplar do livro a Renan Chieppe. Bernardo Figueiredo, diretor-geral da ANTT, recebeu seu exemplar.

Foi de 27% o aumento da produção 

e das vendas da Comil em 2011. Ela 

vendeu 4.100 carroçarias, sendo que 

em 2010 havia comercializado 3.200 

unidades. É o que mostram os dados 

divulgados pela Associação Nacional 

dos Fabricantes de Ônibus (Fabus). 

No conjunto, o mercado cresceu 9%.   

“O ano passado foi excepcional 

em termos de vendas e penetração 

em novos nichos de mercado. Além 

da nossa forte presença já tradi-

cional no segmento de fretamento, 

ocorreram incrementos importantes 

de volume em rodoviários, micros e 

urbanos, devido ao movimento de 

renovação e ampliação de frota de 

nossos principais clientes”, informou 

o diretor comercial da encarroçadora, 

Dario Ferreira. 

Das carroçarias Comil colocadas 

no mercado em 2011, 1.798 foram 

Em 2011, a Comil comemorou 25 anos e teve 
crescimento de 27% em produção e vendas 

modelos rodoviários, 1.659 urbanos e 

661 micros. A produção de rodoviários, 

com base no modelo Campione, foi a 

que mais cresceu: 40%.

Dario Ferreira explicou que a Comil 

aproveitou bem o cenário positivo 

de 2011 ao dirigir seus esforços de 

vendas e atendimento às regiões 

que apontavam para um crescimento 

de demanda. Os resultados também 

vieram do relacionamento bem mais 

estreito com o mercado e dos cons-

tantes investimentos em produto, 

tecnologia, inovação, distribuição de 

peças de reposição e prestação de 

serviços de pós-venda.

A encarroçadora, que tem fábrica 

em Erechim-RS, apresentou diversas 

novidades em 2011, entre elas o 

veículo urbano Svelto piso baixo, para 

sistemas BRT (Bus Rapid Transit), e o 

articulado Doppio reestilizado. 

Em 2011, a Comil completou 25 

anos de atividades e publicou um livro 

(“A história do ônibus em Erechim”) 

que mostra o desenvolvimento e cres-

cimento da Comil na região e conta a 

história do município, conhecido como 

Cidade do Ônibus. Em dezembro, o 

presidente da companhia, Deoclécio 

Corradi, esteve em Brasília e entre-

gou ao presidente da ABRATI, Renan 

Chieppe, um exemplar da publicação. 

Para 2012, a Comil prevê manter o 

bom resultado alcançado em 2011. A 

linha de produtos está sendo reforça-

da com o seu primeiro ônibus Double 

Decker – o Campione DD – e com a 

reestilização do modelo Campione HD 

4.05. Ambos já têm pedidos no Brasil 

e em outros países da América Latina. 

Também os modelos de piso baixo 

para BRT deverão impactar fortemente 

as vendas deste ano.
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A Neobus vai implantar uma unida-

de de produção no município de Três 

Rios, no Estado do Rio de Janeiro. A 

previsão é de que ela comece a produ-

zir em junho ou julho deste ano. Serão 

montados inicialmente 13 ônibus 

por dia. Quando atingir a capacidade 

plena, a nova unidade deverá empre-

gar cerca de 1.200 colaboradores. O 

investimento até a inauguração será 

de R$ 90 milhões. 

Ao fazer o anúncio do novo empre-

endimento, o presidente da Neobus, 

Edson Tomiello, informou que a fábrica 

de Três Rios produzirá ônibus urbanos 

e alguns modelos de micro-ônibus. 

“Estamos nos preparando para as 

demandas decorrentes da Copa do 

Mundo e da Olimpíada”, afirmou. To-

Será em Três Rios-RJ a nova 
fábrica de ônibus da Neobus

miello destacou que o Rio de Janeiro é 

hoje o principal mercado da empresa. 

O anúncio foi feito menos de uma 

semana depois de a empresa ter 

assinado um termo de compromisso 

não vinculante com a empresa norte-

-americana Navistar, Inc. para a cons-

tituição de uma joint venture com a 

norte-americana Navistar, cujo objetivo 

será desenvolver e fabricar um ônibus 

completo sob a marca NeoStar. Os 

focos iniciais serão os mercados dos 

Estados Unidos e da América do Sul. 

Pelo termo de compromisso, a Na-

vistar passará a fazer parte do quadro 

societário da Neobus, que seguirá sob 

a liderança de Edson Tomiello. Este, 

permanecerá como sócio controlador 

e maior quotista individual.

A Caio Induscar, de Botucatu-SP, 

lançou no início do ano o Programa de 

Humanização na Empresa Família Sau-

dável, que tem o objetivo de estimular 

os colaboradores e seus familiares 

a praticarem hábitos saudáveis. Ela 

oferece a esse universo de pessoas 

acompanhamento médico, psicológi-

co, nutricional com dieta especial, e 

programa de exercícios. As atividades 

acontecem na empresa e em consultó-

rios e clubes esportivos locais.

Todos os colaboradores podem 

participar do programa, principalmente 

aqueles com pressão alta, diabetes 

ou obesidade. A integração da família 

visa a manutenção dos bons hábitos 

nos lares dos participantes.

Programa da Caio 
Induscar estimula 
hábitos saudáveis

Balanço da Volvo aponta 2011 como o melhor 
ano da empresa no Brasil e na América Latina

Em 2011, pela primeira vez, o Bra-

sil foi o maior mercado da Volvo Bus 

no mundo. “Tivemos o nosso melhor 

ano em todos os tempos”, afirmou o 

presidente da Volvo Bus Latin America, 

Luis Pimenta, ao anunciar, no dia 16 

de fevereiro, o volume total de ven-

das de ônibus da montadora no ano 

passado nos mercados brasileiro e 

latino-americano. O mercado brasileiro 

absorveu mais de 2.000 unidades no 

período, enquanto o conjunto da Amé-

rica Latina comprou 3.652 unidades 

– ou seja, 153% a mais que as 1.441 

unidades colocadas em 2010.

Pimenta informou que em 2011 a 

divisão de ônibus da Volvo aumentou, 

pelo quinto exercício consecutivo, o 

percentual de sua participação no mer-

cado brasileiro, chegando a 23%.  

No segmento de ônibus rodoviá-

rios, suas vendas praticamente dobra-

ram, saindo de 535 chassis em 2010 

para 1.046 unidades no ano passado.

Também no dia 16 de fevereiro, o 

presidente de vendas e marketing de 

caminhões do Grupo Volvo na América 

Latina, Roger Alm, anunciou que em 

2011 a montadora vendeu 25.213 ca-

minhões na America Latina. Foi o seu 

melhor resultado desde que começou 

a fabricar veículos no Brasil, em 1979. 

A participação no mercado brasileiro 

cresceu para 17,1%. 

As vendas de ônibus rodoviários da Volvo quase dobraram no ano passado. 
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As vendas de ônibus da Mercedes-

-Benz no mês de janeiro de 2012 

cresceram 27,5% em comparação 

com as vendas de janeiro do ano 

passado. O total de 1.260 unidades 

comercializadas manteve a montadora 

na liderança de vendas de ônibus no 

Brasil, com cerca de 50% de participa-

ção de mercado. No segmento urbano, 

a participação superou os 60%. No 

rodoviário, situou-se em torno de 52%. 

Segundo o diretor de Vendas e 

Market ing de Ônibus da Mercedes-

-Benz do Brasil, Gilson Mansur, a re-

novação das frotas de ônibus urbanos 

segue puxando as vendas do setor. 

De acordo com o executivo, “os 

empresários têm se apoiado em condi-

ções atrativas de financiamento, como 

o Finame, para renovar suas frotas 

e poder assim oferecer um melhor 

serviço aos usuários do transporte 

coletivo".

Em janeiro deste ano, a renovação 

da frota de ônibus urbanos manteve-se 

aquecida especialmente nas regiões 

Vendas de ônibus da Mercedes-Benz em 
janeiro de 2012 foram 27,5% maiores

metropolitanas de São Paulo e Rio de 

Janeiro, que são os maiores mercados 

do segmento no País. Nessas duas 

praças, a Mercedes-Benz também é 

líder de mercado.

     NOVO VICE-PRESIDENTE

Em fevereiro, Fernando Garcia, 49 

anos, assumiu a vice-presidência de 

Recursos Humanos da Mercedes-Benz 

do Brasil. Nessa função, o executivo 

tem por responsabilidade a estratégia 

e operação da área de Recursos 

Humanos, envolvendo Treinamento, 

Qualificação e Recrutamento, Consul-

toria Trabalhista e Relações Sindicais 

nas unidades da empresa no Brasil, 

Argentina, Colômbia e Venezuela. 

Garcia é formado pela Faculdade 

de Direito de São Bernardo do Campo 

e tem especialização em Recursos Hu-

manos pela Fundação Getúlio Vargas, 

e MBA pela FIA-USP.

A participação da Mercedes-Benz no mercado de rodoviários está em torno de 52%.
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Mais de 15.000 unidades de 

produtos da linha Renov de peças 

remanufaturadas foram comercializa-

das em 2011 pela Mercedes-Benz do 

Brasil. Houve um aumento de 120% 

nas vendas de embreagens remanu-

faturadas, com a colocação de mais 

de 6.300 unidades no ano, segundo 

informação do diretor de Pós-Venda da 

montadora, Ari de Carvalho. O total de 

peças remanufaturadas vendidas até 

Mercedes-Benz vendeu 51.000 
peças remanufaturadas em 2011

hoje já supera a marca das 51.000 

unidades. As peças remanufaturadas 

da linha Renov têm seus componentes 

atualizados de acordo com a tecnolo-

gia disponível no mercado. Trata-se de 

peças genuínas. 

O processo de remanufatura resul-

ta em redução do descarte de mate-

riais. Além disso, o motor remanufatu-

rado emite menos poluentes, já que os 

componentes não estão desgastados.

O uso de peças remanufaturadas resulta em benefícios, inclusive para o meio ambiente.

A encarroçadora Caio Induscar ini-

ciou a entrega de carroçarias urbanas 

equipadas com chassis cuja motoriza-

ção atende à norma brasileira Procon-

ve P7 (Euro V). As carroçarias foram 

O Apache Vip da Caio Induscar 
já atende à norma Proconve P7

destinadas ao mercado 

do Estado de São Paulo. 

O primeiro modelo da en-

carroçadora que atende 

à nova legislação sobre 

redução da emissão de 

poluentes é o Apache Vip, 

líder nas vendas da Caio 

Induscar e do Brasil.

O Apache Vip oferece para as 

frotas e usuários novas tecnologias, 

resistência e alta produtividade, ca-

racterísticas que o tornaram referência 

em carroçarias urbanas.

Conforme o balanço anual da 

Scania referente a 2011, divulgado 

no início de fevereiro, o Brasil con-

tinua sendo o principal mercado da 

companhia no mundo para ônibus, ca-

minhões pesados e motores, estando 

à frente da Rússia e da Alemanha. O 

resultado foi obtido pelo terceiro ano 

consecutivo. O Brasil absorveu 13.011 

caminhões pesados, 424 semipesa-

dos, 1.652 ônibus e 2.515 motores 

da marca. 

O balanço aponta ainda que a ven-

da de ônibus alcançou o seu segundo 

melhor desempenho desde 1991, 

com crescimento de 83% em relação 

a 2010.

A montadora destacou, entre 

outros fatores que alavancaram suas 

vendas de ônibus, o processo de 

renovação de frota das empresas ro-

doviárias, os primeiros contratos para 

fornecimento de ônibus a etanol, as 

entregas iniciais para o sistema Bus 

Rapid Transit (BRS) do Rio de Janeiro e 

as aquisições de ônibus de 15 metros.

No segmento de caminhões os mo-

delos mais comercializados em 2011 

foram o G420, com 5.200 unidades, e 

o P340, com 2.822 unidades.

Na América Latina, que concentra 

dois dos maiores mercados de ca-

minhões da companhia no mundo e 

cinco entre os maiores do segmento 

de ônibus, a Scania comercializou 

17.794 caminhões pesados e 3.027 

ônibus, com destaque para a partici-

pação da marca na Argentina, onde a 

venda de ônibus foi recorde. "Houve 

também um forte aumento na deman-

da por serviços na região", observa 

Christopher Podgorski, vice-presidente 

de Marketing e Vendas Scania para a 

América Latina.

O Brasil continua 
sendo o maior 
mercado da Scania
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Em seu terceiro ano de parceria 

com a MAN Latin America, o Interna-

cional, de Porto Alegre, recebeu em 

comodato um novo ônibus da monta-

dora. Agora foi um VW 18.310 EOT com 

carroçaria Marcopolo Paradiso 1200 da 

Geração 7. O veículo vai substituir o 

anterior, também fornecido pela MAN, 

em 2009, nas mesmas condições, e 

que será comprado em definitivo pelo 

Internacional, de Porto Alegre, 
recebe um novo ônibus da MAN

clube para utilização por sua equipe da 

divisão de base. Quanto ao novo VW 

18.310, vai ser usado nos desloca-

mentos dos jogadores e da comissão 

técnica da equipe principal do Inter. O 

diretor de Vendas, Marketing e Pós-

-Vendas da MAN, Ricardo Alouche, des-

tacou o aspecto vitorioso da parceria, 

que associa à marca Volkswagen um 

dos times mais tradicionais do País.

O chassi VW 18.310 EOT recebeu a carroçaria Marcopolo Paradiso 1200 Geração 7.

Novos caminhões para a área de entregas.

A Piraquê, indústria de produtos 

alimentícios com fábrica no Rio de Ja-

neiro, comprou 128 caminhões da mar-

ca Mercedes-Benz para o transporte 

de seus produtos. São 34 caminhões 

leves Accelo 915 C, 49 semipesados 

1718 da linha tradicional, 36 semipe-

sados Atego 1725, quatro Atego 2425 

e cinco pesados Axor 2544. 

Só no Estado do Rio de Janeiro 

a Piraquê atende 60.000 pontos de 

venda, em todas as áreas das cidades, 

inclusive em vias estreitas do interior 

dos bairros.

Piraquê renova 
sua frota com 128  
Mercedes-Benz
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