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Renan Chieppe destaca a 
importância de participar 
do Prêmio Boas Práticas

As inscrições (por meio digital)
deverão ser abertas em maio

No próximo dia 20 de mar-

ço, os representantes das em-

presas associadas à ABRATI 

se reunirão em Assembleia 

Geral Ordinária, no auditório 

da Associação, em Brasília. 

Vão apreciar o relatório de 

prestação de contas da Dire-

toria referente ao exercício de 

2012 e examinar o orçamento 

da entidade proposto para 

2013. Após a assembleia, 

o presidente Renan Chieppe 

informará os associados so-

bre os vários assuntos de 

interesse do setor que se en-

contram em andamento junto 

aos órgãos governamentais, e 

que vêm sendo  cuidados pela 

Diretoria nesses primeiros 

meses de 2013. 

Assembleia vai 
examinar contas e 
relatório de 2012

O presidente da ABRATI, Renan 

Chieppe, tem lembrado às empresas 

associadas a importância do Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas no 

Transporte Terrestre de Passageiros, 

no contexto da busca incessante pela 

qualidade dos serviços. Renan destaca 

a realização da terceira edição do Prê-

mio, agora em 2013, com o objetivo 

de dar sempre mais visibilidade ao 

trabalho do setor. Ele acentua que a 

participação das empresas é facilitada 

pelo fato de que, na sua prática diária, 

as empresas brasileiras de transporte 

rodoviário de passageiros desenvolvem 

avançados programas de qualidade.

As inscrições das empresas in-

teressadas em participar da terceira 

edição do Prêmio ANTP/ABRATI de 

Boas Práticas no Transporte Terrestre 

de Passageiros deverão ser abertas em 

maio próximo. Como é do conhecimen-

to de todo o setor, as duas primeiras 

edições, realizadas em 2011 e 2012, 

alcançaram grande sucesso, motivando 

ainda mais as empresas de transporte 

rodoviário interestadual e internacional 

a inscrever cases sobre as boas práti-

cas implementadas em suas organiza-

ções com o objetivo de aperfeiçoar os 

seus serviços e as relações com seus 

clientes e a comunidade. 

Em cada edição, são premiadas 

três categorias: Adesão dos Colabo-

radores, Atendimento ao Cliente e 

Responsabilidade Socioambiental. 

O regulamento da edição 2013 será 

divulgada em maio próximo, com a 

abertura do prazo para as inscrições, 

que deverão ser feitas por  meio digital.

As vencedoras da edição de 2012 

foram a JCA Holding Transportes, Logís-

ticas e Mobilidade Ltda., Viação Águia 

Branca (em duas categorias), Expresso 

Guanabara (também em duas catego-

rias), Planalto Transportes e Pluma 

Conforto e Turismo, além do Instituto 

Jelson da Costa Antunes.

Renan Chieppe: objetivo do prêmio é dar 

visibilidade aos esforços das empresas.
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Siga o Almanaque de Bordo 
nas redes sociais: 

Juntos a bordo

@JuntosaBordo

O Senhor Boa Viagem usa o 
celular para acessar as redes sociais.

Blog: www.juntosabordo.com.br
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Rede de Comunicação 
continua distribuindo 
suas publicações

A Rede de Comunicação do Trans-

porte Rodoviário de Passageiros está 

distribuindo nos ônibus interestaduais 

mais 2 milhões e 250.000 exemplares 

do Almanaque de Bordo e da revista 

Coquetel Diversão a Bordo.   Pág. 2
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O Governo anunciou mudanças 

nas regras do modelo de concessão 

de rodovias, tentando atrair investido-

res e tornar o negócio mais rentável. 

Recentemente, dois leilões (BR-040 e 

Governo muda modelo de concessão de rodovias 
em nova tentativa para atrair mais investidores  
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BR-116) haviam sido adiados. Entre as 

alterações, o prazo das concessões 

foi estendido para 30 anos (era de 25 

anos) e a perspectiva de aumento da 

demanda foi reduzida de 5% para 4%. 

Rodovia concedida em São Paulo: agora os investidores parecem estar mais cautelosos.

A ABRATI e as empresas de trans-

porte rodoviário interestadual e interna-

cional de passageiros a ela associadas 

registram o crescente sucesso das 

ações de marketing desenvolvidas des-

de agosto do ano passado pela Rede 

de Comunicação. A rede é formada  e 

mantida pelas empresas operadoras.

Na avaliação do Grupo de Trabalho 

encarregado de coordenar a Rede e 

assessorar as empresas na sua im-

plementação, todos os objetivos pre-

tendidos vêm sendo atingidos, com a 

divulgação de mensagens estruturadas 

e unificadas cujo público-alvo são os 

milhões de passageiros que utilizam 

os ônibus interestaduais.  

O prazo de carência passou de até três 

anos para até cinco anos e o tempo 

total de financiamento foi ampliado de 

20 para 25 anos.

A taxa de juros – TJLP + 1,5% ao 

ano – passa a depender do risco de 

crédito das empresas, sendo que na 

modelagem anterior não havia essa fle-

xibilidade. As condições dos emprésti-

mos-ponte (financiamento a um projeto) 

foram mantidas nos mesmos moldes 

dos empréstimos de longo prazo.

Outra mudança foi a diminuição 

das exigências de comprovação do 

patrimônio líquido da empresa. Antes, o 

patrimônio teria de ser maior ou igual a 

1,3 vezes o valor total do financiamen-

to. Agora, passou a ser maior ou igual 

a um. Finalmente, os ativos totais da 

companhia, que deveriam ser maiores 

ou iguais a 2,8 vezes o total, passaram 

para dois.

Setor de transporte rodoviário de passageiros 
registra o sucesso da Rede de Comunicação

Mensalmente, a Rede de Comuni-

cação produz 2 milhões de exemplares 

do jornal Almanaque de Bordo; 250 

mil exemplares da revista Coquetel Di-

versão a Bordo; um vídeo institucional 

para exibição nos ônibus equipados 

com sistema de áudio e vídeo; e um 

spot de rádio de 30 segundos para vei-

culação pelas empresas em emissoras 

de rádio de suas regiões. Além disso,  

vem sendo mantida a rede social Jun-

tos a Bordo, composta de um blog e de 

perfis no Ttwiter e no Facebook. 

Os materiais impressos – Almana-

que de Bordo e revista Coquetel Diver-

são a Bordo – são distribuídos pelas 

empresas aos passageiros a bordo 

de seus ônibus. A revista Coquetel Di-

versão a Bordo contém jogos voltados 

para a atividade de transporte.
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Almanaque de Bordo e Coquetel Diversão a 

Bordo: sucesso entre os passageiros.
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Em janeiro deste ano o link oficial 

da Rodoviária Novo Rio (www.novorio.

com.br), segunda maior em movimenta-

ção de passageiros, somente atrás do 

Terminal Tietê, alcançou novo recorde 

de vendas de passagens e foi a rodoviá-

ria mais acessada pelos internautas. 

Até a segunda quinzena de janeiro de 

2013, em função da demanda para 

viagens no Carnaval, foram vendidos 

mais de 120.000 bilhetes. O link da 

Rodoviária Novo Rio chegou a registrar  

1 milhão de acessos, o que represen-

tou crescimento de 40% em relação ao 

mesmo período no ano passado em 

transações pelo site. 

Em dezembro de 2012, o site pas-

sou a comercializar também pacotes 

turísticos. A novidade possibilita que 

o viajante adquira, além das passa-

gens, também a estadia em hoteis no 

Brasil e no exterior. É oferecida ainda 

a opção de compra de pacotes de via-

gens. Todas as notícias do Transportal 

podem ser acessadas pela página 

no facebook (https://www.facebook.

Rodoviária Novo Rio alcança mais um recorde na 
venda de passagens rodoviárias pela internet

com/TransportalETurismo) e no twitter 

(@_transportal_).

Pela primeira vez, o Transportal 

(www.transportal.com.br), que é um 

site especializado na prestação de 

serviços aos passageiros do transporte 

rodoviário, está disponibilizando em um 

só local todas as informações sobre os 

serviços de 15 principais rodoviárias 

brasileiras. 

O Transportal integra atualmente as 

vendas das principais empresas que 

operam linhas nas rodoviárias do país.

Além da Rodoviária Novo Rio, estão 

no Transportal o Terminal Tietê (SP),  

considerado o maior da América Latina 

em movimentação de passageiros, e os 

terminais de Brasília, Fortaleza, Belo 

Horizonte, Curitiba, Salvador, Recife e 

Aracaju, entre outros.

Página do Transportal para a compra de passagens e outros serviços pela internet.

Ônibus Irizar com chassi B270 F, da Volvo.

A Volvo Bus America Latina re-

gistrou números bastante positivos 

no seu desempenho de vendas em 

2012. Foram emplacados no Brasil 

1.687 ônibus pesados da marca, 

correspondendo a um crescimento de 

25% na comparação com 2011. Esse 

percentual colocou a montadora no 

segundo lugar no segmento dos ônibus 

pesados.

Ao fazer o anúncio, o presidente da 

Volvo Bus America Latina, Luis Carlos 

Pimenta, destacou que a companhia 

A Volvo comemora o crescimento de 25% nas 
suas vendas de ônibus pesados no Brasil em 2012

também obteve resultados expressivos 

nos demais países da América Latina, 

principalmente no Chile e no Peru. 

Pimenta também comentou a boa 

aceitação do chassi semipesado B270 

F no mercado latinoamericano, notada-

mente no Brasil. Lançado em 2011, já 

no ano passado o chassi teve cerca 

de 600 unidades emplacadas, na sua 

maior parte por operadores de transpor-

te coletivo urbano e de fretamento. “O  

novo produto contribuiu decisivamente 

para crescermos no Brasil”, disse.
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A Marcopolo assinou contrato 

de investimento estratégico para a 

subscrição de 11.087.834 novas 

ações ordinárias a serem emitidas 

pela empresa canadense New Flyer 

Industries Inc., ao preço de 10,50 

dólares canadenses por ação. O valor 

das ações ordinárias totalizará 116,4 

milhões de dólares canadenses, repre-

sentando 19,99% do capital social da 

New Flyer. O investimento está sujeito 

Marcopolo tem 19,99% do capital 
social da canadense New Flyer

à aprovação da Bolsa de Valores de 

Toronto, Canadá.

A New Flyer tem sede em Winnipeg, 

Canadá, e produz ônibus urbanos tanto 

nesse país como nos Estados Unidos. 

É reconhecida por seu pioneirismo e 

inovação na aplicação de novas tecno-

logias. Emprega 2.200 colaboradores 

e oferece uma ampla linha de produtos 

nos Estados Unidos, inclusive sistemas 

de acionamento por diesel limpo, gás 

natural, motores elétricos e híbridos. 

As empresas assinaram um memo-

rando de entendimento para explorar 

oportunidades de cooperação em 

questões técnicas, de engenharia, de 

compra e operacionais, com foco na 

redução dos custos de fabricação e 

pós-venda de peças da New Flyer. Elas 

acordaram avaliar a introdução da tec-

nologia e dos produtos da Marcopolo 

nos mercados do Canadá e EUA por 

intermédio da New Flyer, bem como a 

introdução da tecnologia e dos produ-

tos da New Flyer em outros mercados.

A New Flyer produz também ônibus 

elétricos como o da foto acima.

Em fevereiro, a Auto Viação Catari-

nense passou a contar com mais qua-

tro unidades do ônibus Double Decker 

1800, da Marcopolo, todos destinados 

às linhas de longa distância da empre-

sa, especialmente Florianópolis a São 

Paulo. Os carros oferecem dois diferen-

tes tipos de serviço, com 44 poltronas 

executivas na parte superior e nove 

poltronas leito na parte de baixo. Ao 

longo do ano a companhia estará dando 

sequência ao seu rotineiro programa de 

renovação de frota, com a aquisição de 

outros modelos.

Catarinense incorpora 
mais quatro ônibus 
Double Decker 1800 

Em 2012, foram emplacados cerca 

de 23.000 ônibus e caminhões Mer-

cedes-Benz equipados com tecnologia 

BlueTec 5 (Proconve P7). O balanço, 

divulgado pela montadora, relaciona 

o emplacamento de 5.215 ônibus e 

22.819 caminhões com e sem BlueTec 

5. Os números significam que a monta-

dora emplacou 1.460 veículos a mais 

que o segundo colocado no mercado. 

No que se refere às vendas de 

ônibus, a Mercedes-Benz destacou o 

desempenho nos mercados das cida-

des do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 

Horizonte, Fortaleza e Porto Alegre.

Em 2012 foram emplacados cerca 
de 23.000 veículos Mercedes-Benz

Na opinião de Joachim Maier, vice-

-presidente de Vendas da Mercedes-

-Benz do Brasil, os negócios do ano 

passado mostraram que o mercado já 

reconhece plenamente as vantagens 

e os benefícios proporcionados pelos 

ônibus e caminhões dotados da tecno-

logia BlueTec 5. Ao atender plenamente 

a legislação Proconve P7 (Euro 5), os 

veículos da marca asseguram mais 

valor para os clientes, na medida em 

que reduzem as emissões, economi-

zam combustível, reduzem as trocas 

de óleo e aumentam a produtividade 

no transporte de passageiros e cargas.
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A Volvo está entregando 24 cami-

nhões da sua linha VM à Marinha do 

Brasil. Entregues totalmente prontos, 

os veículos serão usados como cami-

nhão-lança e caminhão-tanque.  

Os caminhões-lança serão usados 

para içar barcos, veleiros e mate-

riais característicos da operação da 

Marinha. Já os caminhões-tanque se 

destinam ao transporte de combustível.

Os chassis dos dois modelos e 

dos demais chassis da linha VM são 

produzidos com o aço LNE60, altamen-

te resistente e flexível, e mais leve. 

Segundo a montadora, isso garante 

a robustez e a grande capacidade de 

carga dos veículos. 

Todos os veículos adquiridos pela 

Marinha têm a configuração de eixos 

6x2, com 220 cv de potência. As 

cabines são dotadas de célula de so-

brevivência. Atendendo ao padrão de 

cores da Marinha, os caminhões foram 

pintados na cor “cinza navy”.

Volvo entrega 24 
caminhões VM para a 
Marinha do Brasil
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Desde o dia 20 de fevereiro a Dai-

mler India Commercial Vehicles (DICV), 

subsidiária da Daimler AG, está comer-

Em três meses a Daimler vende 
1.098 caminhões BharatBenz

cializando no mercado indiano, com a 

marca BharatBenz, caminhões médios 

de 9 a 12 toneladas. 

A montadora anunciou que até o 

fim deste ano sua linha de produtos 

contará com 17 modelos de caminhões 

BharatBenz. Os caminhões médios de 

9 a 12 toneladas estão sendo somados 

aos pesados de 25 a 31 toneladas – 

os primeiros lançados pela subsidiária 

da Daimler AG no mercado indiano, 

em outubro do ano passado. Até 31 

de dezembro último foram vendidas 

1.098 unidades desses veículos, o 

que animou a montadora a aumentar 

progressivamente seu portfólio.

Caminhão médio BharatBenz, mais uma 

opção oferecida ao mercado indiano.

As carroçarias 

da Caio Induscar 

para os ônibus 

híbridos da Volvo, 

como a da foto, 

são do modelo 

Millennium BRT, com 

13 metros de comprimento.

A Caio Induscar está produzindo 

carroçarias para os veículos híbridos 

fabricados pela Volvo do Brasil. Os 

híbridos dispõem de  dois motores, 

um movido a diesel e outro elétrico. 

A economia de combustível chega a 

35% e as emissões de poluentes são 

reduzidas em até 90%, na comparação 

com veículos Euro 3. 

A carroçaria da Caio Induscar para 

os híbridos é o modelo Millennium BRT, 

piso baixo, com 13 metros de compri-

Caio Induscar fornecerá trólebus 
que vão rodar no corredor ABD

mento. Transporta até 93 passageiros 

e opera em qualquer sistema urbano.

A empresa também produz trólebus 

(ônibus elétricos livres de emissão de 

poluentes) para o transporte de pas-

sageiros na cidade de São Paulo. E 

agora, vai fabricar trólebus articulados, 

especialmente  para circular no Corre-

dor Metropolitano do ABD. Os chassis 

são da marca Mercedes-Benz e têm 18 

metros de comprimento. Têm piso bai-

xo e transportam até 123 passageiros. 
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No dia 10 de março, a Mercedes-

-Benz promove corrida e caminhada 

pelas ruas internas de sua fábrica em 

São Bernardo do Campo-SP. A inicia-

tiva da montadora, que está sendo 

implementada pelo segundo ano con-

secutivo, visa incentivar o bem-estar 

dos seus colaboradores e promover a 

integração entre eles, seus familiares, 

atletas, a empresa e a comunidade. A 

Corrida e a Caminhada Mercedes-Benz 

fazem parte da estratégia de Respon-

sabilidade Social da companhia, que 

procura desempenhar um papel proa-

tivo focado na valorização social, dos 

esportes, da educação, da cultura e do 

meio ambiente. “Além de proporcionar 

benefícios à saúde e motivar um estilo 

de vida com hábitos saudáveis, nossa 

ideia é promover também ampla inte-

gração entre os participantes, nossa 

empresa e marca”, explica Mário Laffit-

te, diretor de Comunicação Corporativa 

da Mercedes-Benz do Brasil.

Caminhada na fábrica 
da Mercedes-Benz em 
São Bernardo, dia 10

A Scania entregou um ônibus para 

a Fundação Adolpho Bósio de Educa-

ção no Transporte (Fabet) iniciar seu 

primeiro curso de Formação de Moto-

ristas para o transporte rodoviário de 

passageiros. A primeira turma começa 

no dia 15 de abril e estão disponíveis 

25 vagas. O modelo entregue à Fabet 

é um K 310 4x2 com carroçaria Comil 

Campione, tecnologia Euro 5 e câm-

bio Confort Shift. “O curso ajudará a 

diminuir a carência de condutores no 

mercado”, afirmou Wilson Pereira, Di-

retor de Vendas de Ônibus da Scania.

Fabet recebe ônibus 
da Scania para o seu 
curso de motoristas 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Em Lorena, as instalações serão da RB Capital, que as alugará à Comil.

No quarto trimestre deste ano, de 

acordo com previsão divulgada pela 

Comil, a segunda unidade industrial da 

encarroçadora,localizada em Lorena-

-SP, já estará produzindo os ônibus 

urbanos da marca. O diretor-geral da 

empresa, Sílvio Calegaro, acredita que 

em dezembro a nova unidade estará 

funcionando e com sua capacidade 

instalada de um turno preenchida. 

A fábrica de Lorena deverá produ-

zir exclusivamente ônibus urbanos, 

enquanto a matriz, em Erechim-RS, 

fabricará ônibus rodoviários, intermu-

nicipais, micros e alguns modelos 

urbanos mais sofisiticados. Somada 

a capacidade de produção das duas 

unidades, a Comil poderá fabricar até 

8.000 unidades/ano.

Para implementar o projeto de 

produzir em Lorena, a Comil optou por 

uma nova modalidade de implantação 

Até dezembro a Comil começa a 
produzir na nova fábrica de Lorena

da fábrica, denomi-

nada “build-to-suit“ 

(sob medida para 

o locatário). Foi as-

sinado um acordo 

com a gestora de 

fundos imobiliários 

RB Capital, que in-

vestirá R$ 57 mi-

lhões na construção 

das instalações. Em 

seguida, elas serão 

alugadas à encarro-

çadora, pelo prazo de 15 anos, renová-

veis por mais 15. De sua parte, a Comil 

investirá R$ 40 milhões na aquisição e 

instalação dos equipamentos, utilizan-

do recursos próprios e financiamentos 

do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES. A nova 

unidade deverá criar cerca de 500 

empregos diretos e indiretos.

Silvio

Calegaro,

Diretor-Geral 

da Comil.
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A Scania desenvolveu, em parceria 

com a Cargolift (seu provedor logístico) 

um projeto para otimizar seu sistema 

Milk Run de coletas programadas de 

peças e materiais, realizadas junto a 

um ou mais fornecedores. As duas 

empresas identificaram a possibilidade 

de utilizar um modelo bitrem de 30 

metros, em vez de dois caminhões, 

para fazer a coleta de materiais dos 

fornecedores que integram a rota sul do 

sistema Milk Run da fabricante. “Com o 

bitrem conseguimos consolidar a carga 

de forma mais adequada e assim é 

possível otimizar o transporte, principal-

mente em viagens de longa distância”, 

explica Wagner Varela, chefe da área de 

Transport Managment da montadora.  

O objetivo do novo processo é me-

lhorar a estrutura do sistema e fazer o 

uso racional dos veículos disponíveis 

para a operação. Faz-se uma análise do 

volume de materiais que cada empresa 

fornece e então é identificada em qual 

região o uso de bitrens se justifica. Des-

sa forma, é possível utilizar o caminhão 

mais adequado para cada operação ao 

redor do País. 

Por enquanto, a operação de coleta 

do Milk Run com bitrens está sendo 

realizada somente na região Sul,  mas 

poderá ser expandida para outras rotas 

caso seja identificada essa necessi-

dade. A Cargolift está adquirindo seis 

bitrens de 30 metros da Scania.

Com projeto pioneiro, 
a Scania otimiza 
sua própria logística
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Com o apoio da Fundação Marco-

polo, cerca de 500 filhos de colabo-

radores da encarroçadora, com idade 

entre sete e 11 anos incompletos, 

foram levados a conhecer os locais 

de trabalho de seus pais e também 

as atividades da Marcopolo em suas 

duas fábricas de Caxias do Sul-RS. A 

ação, denominada “Um dia especial na 

Marcopolo”, é realizada todos os anos, 

desde 1988. 

Neste ano, divididas em turmas, 

as crianças visitaram as unidades 

Ana Rech e Planalto, quando foram 

desenvolvidas inúmeras atividades, 

entre elas apresentações de palhaços, 

oficinas de música, narração de histó-

rias, sessão de cinema e brincadeiras. 

Também foi servido lanche. 

Nas visitas às fábricas, as crianças 

conheceram todas as áreas de trabalho 

dos pais, entre produção e administra-

A Marcopolo leva cerca de 500 filhos de seus 
colaboradores para conhecerem as fábricas

tivo. Depois, andaram em um ônibus 

Marcopolo G7 que passou pelo teste 

d’água, um dos momentos mais espe-

rados e divertidos para os jovens. 
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Além das atividades, as crianças 

ganharam uma camiseta e um baldi-

nho para pipocas, alusivos ao evento, 

e fizeram uma refeição com os pais.

Em parceria com a Prefeitura Mu-

nicipal de Botucatu-SP, o Senai e a 

Guarda-Mirim, a Caio Induscar está ofe-

recendo dois cursos profissionalizantes 

gratuitos à comunidade: de Auxiliar de 

Montagem de Carroçarias de Ônibus e 

de Soldador MAG. O objetivo do projeto 

é qualificar mão de obra especializada. 

A Marcopolo promove um dia de muitas surpresas e congraçamento entre pais e filhos.

Caio Induscar oferece novos cursos 
profissionalizantes em Botucatu

As primeiras turmas foram iniciadas na 

terceira semana de fevereiro. No total, 

cerca de 360 pessoas sairão dos cur-

sos aptas a preencher diversos postos 

de trabalho que exigem formação es-

pecífica. A Caio Induscar fornece todo 

o material, os professores, transporte 

e alimentação. 

Os cursos patrocinados pela Caio Induscar qualificam a mão de obra.

Com o obje  vo de mostrar como o ôni-
bus está presente na vida e na história das 
pessoas, a Marcopolo realizou na sua Fan 
Page no Facebook um concurso cultural 
denominado “Ler é viajar com a Marcopo-
lo”. No início de fevereiro, os internautas 
e usuários das redes sociais puderam 
par  cipar e concorrer a dez exemplares 
do livro “Marcopolo, sua viagem começa 
aqui”, escrito pelo fundador da empresa, 
Paulo Bellini, com a par  cipação de vários 
colaboradores de hoje e de décadas atrás. 
Lançado recentemente, o livro conta a 
trajetória percorrida pela companhia bra-
sileira para se tornar a maior fabricante de 
ônibus do mundo.

No Facebook, um 
concurso: “Ler é viajar 
com a Marcopolo”


