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Viação Garcia renova com a 
compra de mais 25 ônibus

Alexandre Pontalti 
assume a  
direção da Neobus

Desde o dia 1º de fevereiro, 

Alexandre Pontalti é o novo 

diretor da Neobus. Há 13 anos 

na companhia, ele era, até 

agora, o diretor administrativo-

-financeiro. Pontalti prometeu 

dar sequência ao trabalho de 

crescimento e fortalecimento 

da Neobus. Edson Tomiello 

passa a atuar como membro do 

Comitê Executivo. Pág. 2

A Viação Garcia fez mais uma com-

pra de ônibus novos, investindo R$ 20 

milhões na aquisição de 25 carros Mer-

Um dos 16 ônibus Double Decker recém-incorporados à frota da Garcia.

A liderança da Mercedes-Benz foi reafirmada com a excepcional participação de 58%. 
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Vardanega dirige 
a área de ônibus 
da Volvo no País 

Gilberto Vardanega assumiu 

a diretoria comercial de ônibus 

da Volvo Bus Latin America no 

Brasil. Passa a ser o responsá-

vel pelo negócio ônibus urbanos 

e rodoviários, que inclui a venda 

de chassis, a comercialização 

de peças de reposição e servi-

ços Volvo aos clientes.  Pág. 4

cedes-Benz com carroçarias Marcopolo 

Paradiso 1600 LD e 1800 DD, além de 

uma Paradiso 1200 de 14 m.  Pág 2

As empresas do Grupo Volvo 

América Latina estão prontas 

para a retomada da economia 

do País, declarou o presidente 

do grupo, Wilson Lirmann, ava-

liando os resultados da mon-

tadora em 2016. Ele reforçou  

que a Volvo “está em situação 

muito confortável e preparada 

para competir”.  Pág 8

Economia: Grupo 
Volvo está pronto 
para a retomada

Em 2016, a Mercedes-Benz do Bra-

sil manteve a liderança do mercado bra-

sileiro de ônibus acima de 8 toneladas, 

com  mais de 58% de participação no 

mercado geral, e de 73% no segmento 

urbano. Pág. 6

Mercedes-Benz liderou as 
vendas de ônibus em 2016

D
iv

ul
ga

çã
o



2 INFORMATIVO ABRATI - FEVEREIRO/17

A Viação Garcia investiu mais R$ 

20 milhões na renovação de sua fro-

ta. Foram adquiridos 25 novos ônibus 

Mercedes Benz, encarroçados pela 

Marcopolo com os modelos Paradiso 

1600 LD e 1800 DD. 

Os novos veículos já estão em 

operação. São 16 ônibus do modelo 

Paradiso 1800 Double Decker (dois 

pisos), 8 Paradiso 1600 LD e uma 

unidade do Paradiso 1200. Este último 

tem como diferencial o comprimento de 

14 metros (contra 13,1 m dos modelos 

convencionais). O maior comprimento 

possibilita mais espaço e conforto, 

comportando 44 poltronas semileito 

1060 com descansa-pernas.    

“Nossa frota  é a mais nova e mo-

derna, com prioridade para o conforto, 

a praticidade e a segurança de nossos 

clientes, desde o momento da compra 

da passagem até o  desembarque em 

seu destino”, explica Estefano Boiko 

Garcia adquire 25 ônibus novos para continuar 
operando uma das frotas mais modernas do País
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Junior, vice presidente da empresa, que 

tem sede em Londrina-PR. 

A Viação Garcia é uma das maiores 

companhias em seu segmento na re-

gião sul do País e sua frota tem a idade 

média de 3,1 anos. Foi fundada em 

1934, utiliza os serviços de aproxima-

damente 2.000 colaboradores e dedica 

grande atenção ao desenvolvimento de 

ações no âmbito socioambiental.

Um dos 25 modernos ônibus Mercedes-Benz-Marcopolo recém-adquiridos pela Garcia.

Desde o dia 1º de fevereiro, Alexan-

dre Pontalti é o novo diretor da Neobus. 

Há 13 anos na companhia, ele atuava 

até agora como diretor administrativo-

-financeiro. Com 52 anos, é graduado 

em Ciências Contábeis, com MBA em 

Administração Financeira e Mestrado 

em Economia. 

O novo diretor dará prosseguimento 

ao trabalho de crescimento e fortale-

cimento da marca, iniciado desde a 

fundação da Neobus, em 1991, e que 

a tornou reconhecida no Brasil e no 

exterior. 

“A Neobus tem como desafio e ob-

jetivo ampliar sua presença no mercado 

Alexandre Pontalti assume a direção da Neobus e 
buscará o crescimento e fortalecimento da marca 

nacional e, sobretudo neste momento 

da economia brasileira, buscar crescer 

no exterior, por meio da intensifica-

ção de suas exportações. Para isso, 

vamos seguir trabalhando focados na 

eficiência operacional, na elevação do 

padrão de qualidade e produtividade, 

e no estreitamento do relacionamento 

com os clientes e com o mercado”, 

afirmou Pontalti. 

A mudança faz parte do plano 

estratégico da empresa e tem como 

objetivo colaborar para as metas de 

crescimento da fabricante. 

Edson Tomiello passa a atuar como 

membro do Comitê Executivo.

Atualmente, a encarroçadora Neo-

bus conta com cerca de 1.200 colabo-

radores. Ela mantém unidades fabris 

no Brasil e no México. 

Alexandre Pontalti, da Neobus.
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Um dos ônibus DD exportados para Camarões, ainda no pátio da fábrica Ana Rech. 

Parte dos novos ônibus integrados ao sistema urbano de passageiros de São Luís.

A Marcopolo anunciou que está 

exportando seus primeiros ônibus 

Paradiso 1800 Double Decker para 

Camarões, país da África Central. Des-

tinam-se à empresa Finexs Voyages e 

vão operar na interligação das cidades 

de Douala e Yaoundé, em percurso de 

aproximadamente cinco horas.

Conforme informou o gerente de 

exportação da Marcopolo, Ricardo Por-

tolan, o modelo destinado a Camarões 

foi montado sobre chassi Volvo B430R 

6X2, de 14 metros de comprimento. 

Tem suspensão pneumática e espe-

lhos retrovisores externos elétricos. 

A capacidade é para 68 passageiros. 

Nos salões de passageiros, além das 

poltronas semileito em couroflex com 

neoprene e visco elástico, há plugs 

para fones de ouvido individuais e 

internet sem fio. Geladeira, sistema 

de monitoramento, ar condicionado, 

Marcopolo exporta os primeiros Paradiso 1800 
Double Decker para o mercado de Camarões

tomadas de força para carregar apare-

lhos eletrõnicos em todas as poltronas, 

rádio com entrada para CD e MP3, além 

de seis monitores LCD, são alguns dos 

itens de conforto.

O sanitário conta com exaustor e 

eficiente sistema de renovação do ar 

natural. A torneira e a descarga têm 

acionamento sensível ao toque, e a pia 

é posicionada no sentido longitudinal. 

Começaram a rodar em janeiro os 

176 ônibus urbanos adquiridos pelas 

empresas operadoras dos serviços de 

transporte urbano de passageiros da 

capital do Maranhão, para renovação 

e ampliação da frota. Do total, 148 

ônibus são da marca Mercedes-Benz, 

distribuídos entre micro-ônibus LO 

916, chassis OF 1721 e OF 1724, 

e articulados O 500 MA, sendo que 

estes últimos podem transportar até 

140 passageiros. 

As aquisições de ônibus Mercedes-

-Benz foram feitas por seis operadoras 

da capital maranhense. Os pedidos se 

dividiram entre 92 unidades do chassi 

OF 1724 (nas versões pneumática e 

Sistema de transporte urbano de passageiros de 
São Luís inicia a operação de 176 ônibus novos

metálica), 34 unidades do OF 1721, 

19 chassis articulados O 500 MA e três 

chassis de micro-ônibus LO 916.  O en-

carroçamento foi feito pela Marcopolo. 
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A primeira unidade da nova versão 

do ônibus articulado Mega BRT, com 

22 metros de comprimento total, será 

testada no sistema BRT de transporte 

urbano de passageiros do Rio de Ja-

neiro. O ônibus, o maior desse tipo já 

produzido no Brasil, foi desenvolvido 

em conjunto pela Volvo e pela encarro-

çadora Neobus.  

Com design externo diferenciado, 

o Mega BRT apresenta maior área en-

vidraçada e salão de passageiros com 

mais espaço interno, tanto na altura 

como na largura. Foi montado sobre 

o novo chassi Volvo B 340M Euro 5 e 

terá capacidade para transportar 44 

passageiros sentados e 165 em pé.

Outros itens que diferenciam o novo 

carro são o sistema de ar condicionado 

Spheros CC670T, as poltronas do tipo 

Neobus e Volvo desenvolvem Mega BRT com 22 
metros de comprimento, já em testes no Rio

Urbana Injetada (860 mm de largura 

com encosto de cabeça alto), o espa-

ço para cadeirante e as 15 poltronas 

destinadas a idosos, gestantes ou 

pessoas com mobilidade reduzida ou 

deficiências. Além disso, o ônibus dis-

põe de sistema audiovisual com rádio 

MP3-CD, entrada USB e dois monitores 

LCD de 21,5 polegadas. O motorista 

dispõe de sistema de monitoramento 

com nove câmeras, sirene de marcha à 

ré e sensor de estacionamento.

O Mega BRT, desenvolvido em conjunto pela Volvo e a Neobus: testes no Rio de Janeiro.

Vardanega: foco no mercado nacional.

Em consequência de reestruturação 

feita pela Volvo Bus Latin America, 

Gilberto Vardanega assumiu a diretoria 

comercial de ônibus Volvo no Brasil 

e passou a ser o responsável pelo 

negócio ônibus urbanos e rodoviários, 

incluindo venda de chassis, comercia-

lização de peças de reposição e oferta 

dos serviços Volvo aos clientes. 

O presidente da Volvo Bus Latin 

America, Fabiano Todeschini, explicou 

que, com as mudanças, a empresa 

passou a ter um executivo concentrado 

no mercado nacional. Até agora, os exe-

cutivos da área comercial dividiam suas 

atenções entre o mercado brasileiro e o 

dos demais países da América Latina.

Gilberto Vardanega está há 20 anos 

na Volvo, período em que acumulou 

Gilberto Vardanega comanda os 
negócios de ônibus da Volvo no País

grande experiência na área comercial, 

tanto no mercado brasileiro como no 

de exportação. Até recentemente, res-

pondia pelas operações comerciais de 

ônibus rodoviários na América Latina.

A Fundação Marcopolo distribuiu 

mais de 17.000 cadernos escolares 

para os filhos dos seus colaboradores 

em idade escolar. A distribuição faz 

parte do programa Todos na Escola, 

realizado nas unidades fabris da Mar-

copolo em Caxias do Sul, Rio de Janeiro 

e Espírito Santo.

Os alunos do 1º ao 4º ano do ensino 

fundamental recebem quatro cadernos 

pequenos e os alunos do 5º ano do 

ensino fundamental até o 3ª ano do 

ensino médio recebem cinco cadernos 

universitários, todos de capa dura. 

O programa Todos na Escola foi ini-

ciado em 2003 e já distribuiu mais de 

220.000 cadernos. O objetivo é apoiar 

os pais na educação de seus filhos.

Fundação Marcopolo 
entrega 17.000 
cadernos escolares
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Em 2016, a Mercedes-Benz do Bra-

sil manteve-se como líder do mercado 

de ônibus acima de 8 toneladas, com 

participação superior a 58%. A informa-

ção é do diretor de Vendas e Marketing 

de Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, 

Walter Barbosa. Tomando o segmento 

urbano em separado, a participação da 

Também em 2016 a Mercedes-Benz liderou as 
vendas de ônibus, com destaque para o OF 1721

montadora chegou a 73%. E dentre os 

chassis da marca, o modelo OF 1721 

foi o mais vendido no Brasil, com a 

colocação de 3.103 unidades.

“Nosso chassi OF 1721 superou 

em 1.305 unidades o total vendido pela 

marca segunda colocada”, destacou 

Walter Barbosa. “O resultado reafirma o 

posicionamento desse chassi como um 

grande campeão de vendas da história 

da Mercedes-Benz do Brasil, totalizan-

do 46.392 unidades comercializadas 

em 19 anos de mercado.”

Segundo a Mercedes-Benz, o chas-

si OF 1721 tem sido o preferido nas 

renovações e ampliações de frotas 

de cidades como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, São 

Luís, Natal, Fortaleza, Vitória, Brasília 

e Florianópolis.

Walter Barbosa: liderança reafirmada.

As vendas dos vários modelos do Accelo totalizaram 4.800 unidades.

O chassi OF 1721: 1.305 

unidades a mais que as 

vendas do segundo colocado.

Somente no ano passado, a Merce-

des-Benz exportou 1.758 unidades do 

seu caminhão Accelo para o mercado 

da Argentina. No período, o mercado 

externo absorveu mais de 2.000 unida-

des do veículo, que é apontado como 

ideal para distribuição urbana e curtas 

distâncias, por sua força e agilidade no 

transporte de cargas e produtos.

Também no ano passado, a Mer-

cedes-Benz reafirmou sua posição de 

maior exportadora de veículos comer-

ciais do Brasil, comercializando 6.382 

caminhões e 6.527 ônibus.  Foi nesse 

contexto que as vendas do Accelo ga-

nharam destaque. Peru e Chile foram 

outros compradores importantes desse 

veículo, vendido ainda para países 

como Arábia Saudita, Jordânia e Emira-

Mais de 2.000 caminhões Accelo são vendidos no 
mercado externo, sendo 1.758 para a Argentina

dos Árabes Unidos, no Oriente Médio, 

e Egito, no norte da África.

O mesmo sucesso do Accelo no 

exterior é registrado no âmbito do mer-

cado brasileiro. Considerando os seus 
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vários modelos, foram comercializadas 

4.800 unidades do veículo. No segmen-

to de caminhões médios, a participação 

da montadora saltou de 22,5% (em 

2015) para 33,1%  (em 2016).
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Volvo e Marcopolo entregam as primeiras 20 
unidades do novo Double Decker de 15 metros

O Paradiso 1800 DD de 15 metros, fotografado ainda no pátio da fábrica, em Caxias do Sul.

A Marcopolo e a Volvo entregaram 

à empresa Solimões Transportes os 

primeiros 20 ônibus Paradiso 1800 

Double Decker (dois pisos) com 15 

metros de comprimento produzidos 

no Brasil. O modelo está chegando 

agora ao mercado e foi desenvolvido 

em conjunto pela fabricante do chas-

si e pela encarroçadora. É o maior 

ônibus rodoviário brasileiro e oferece 

como diferencial a capacidade para 

60 passageiros, além de mais espaço 

no salão inferior e no bagageiro. Com 

um metro a mais no comprimento, o 

veículo também pode oferecer maior 

espaço entre as poltronas. O chassi 

desenvolvido pela Volvo é o B450R 

8X2. A carroçaria Paradiso 1800 DD 

incorpora ar condicionado, sanitário, 

sistema audiovisual e tomadas para 

carregamento de equipamentos eletrô-

nicos. O conjunto óptico com LEDs nas 

luzes de direção e de posição aumenta 

a eficiência luminosa e a durabilidade. 

No salão de passageiros, a iluminação 

é toda em LEDs, com luzes indiretas. 

Os LEDs estão presentes também nas 

luzes de leitura dos porta-focos, com 

acionamento por toque.

Neobus busca expansão nos mercados nacional e 
externo para superar retração dos anos recentes

A encarroçadora Neobus, de Caxias do Sul, está trabalhando 

em várias frentes para fortalecer sua presença no mercado brasi-

leiro e também expandir sua atuação no exterior. Retomar níveis 

de produção mais elevados como forma de superar a retração 

do mercado dos anos recentes é um dos principais objetivos 

da companhia. Com 17 anos de atuação no mercado brasileiro 

de ônibus, a fabricante mantém sua boa imagem, conquistada 

pela qualidade dos produtos e pela agilidade e criatividade no 

desenvolvimento de novos modelos, a exemplo dos ônibus BRT 

e da família de rodoviários New Road N10. 
O New Road N10, um dos produtos que valeram à Neobus um 

índice de participação de 10,6% na produção nacional.   
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O presidente do Grupo Volvo Amé-

rica Latina, Wilson Lirmann, disse em 

São Paulo, durante entrevista coletiva 

à imprensa, que as empresas do grupo 

estão “prontas para a retomada da eco-

nomia” do País, embora ainda não seja 

possível, segundo ele, prever em que 

momento o processo de reerguimento 

econômico deslanchará. Lirmann, de 

46 anos, acrescentou que a Volvo 

encontra-se em situação “muito con-

fortável” e, desde já, “preparada para 

competir”, graças aos investimentos 

realizados nos últimos anos e aos que 

estarão sendo feitos no decorrer dos 

próximos três, ou seja, ao longo de 

2017, 2018 e 2019, totalizando R$ 3 

bilhões. Ele informou que 90% desses 

investimentos serão no Brasil. 

O otimismo cauteloso do execu-

tivo, neste momento, também tem a 

ver  com os resultados alcançados em 

2016, que foi visto como “um ano de 

transição”. Entre esses resultados, 

Wilson Lirmann destacou os 27,9% 

de market share alcançados pela 

montadora no segmento de caminhões 

pesados no Brasil. Foi a terceira vez 

Estamos prontos para a retomada da economia, 
diz o presidente do Grupo Volvo América Latina

consecutiva que a empresa liderou 

esse mercado. Ou seja, pelo terceiro 

ano consecutivo, os caminhões FH 

460 cv e FH 540 cv foram os veículos 

pesados mais vendidos no Brasil, com 

1.426 unidades do primeiro e 1.344 

unidades do segundo. 

Outro bom resultado da montadora 

consistiu no crescimento de 30% nas 

exportações de caminhões, o que cor-

respondeu a 42% das vendas de cami-

nhões no continente. Wilson Lirmann 

lembrou que a exportação sempre foi 

um dos pilares dos negócios do Grupo 

Volvo na América Latina. Ainda em 

relação aos resultados de 2016 no 

mercado latinoamericano, ele explicou 

como isso foi alcançado:

“Nós estávamos preparados para 

aproveitar as oportunidades de negó-

cios nos outros países.” 

Da perspectiva da Volvo Bus Latin 

America, os resultados obtidos no mer-

cado brasileiro de ônibus rodoviários e 

urbanos foram “bons”, com ganhos de 

participação de 9,3% para 9,5% nos 

dois segmentos. Além disso, registrou-

-se “boa performance” nas exportações 

desses produtos, que alcançaram pou-

co mais da metade das vendas do ano 

anterior, contribuindo para sustentar os 

negócios como um todo.

Em uma avaliação mais abrangen-

te, o executivo – que assumiu seu 

atual cargo em julho do ano passado 

– concluiu que, em um dos períodos 

mais difíceis do setor de transporte no 

Brasil, o Grupo Volvo manteve o equi-

líbrio de seus negócios no continente, 

compensando com as vendas na região 

hispânica da América Latina os efeitos 

da economia restritiva no Brasil.

“Foi um ano difícil. Mas equilibra-

mos nossos resultados, crescendo na 

América Latina e fazendo a lição de 

casa no Brasil. E mantivemos nossa 

posição de liderança em segmentos 

importantes, mesmo em um ambien-

te econômico muito difícil e de forte 

retração.” 

No que diz respeito às perspectivas 

de curto e médio prazo, o presidente do 

Grupo Volvo América Latina resumiu: 

“Mantemos nossa confiança no 

mercado e continuamos investindo 

em produtos e soluções que garantam 

eficiência de transporte e contribuam 

para o sucesso dos negócios dos nos-

sos clientes.”

Wilson Lirmann: otimismo cauteloso.

Com crise ou sem crise, a Volvo segue desenvolvendo novos produtos, como o Gran Artic 300.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o


