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A Rápido Federal opera uma 
frota cada vez mais moderna

Liderança da 
Volare nos micros 
chega a 52,7%

Com a venda de 1.215 veí-

culos em 2017 — crescimento 

de 19,94% em comparação 

com as 1.013 unidades regis-

tradas no ano anterior — a 

Volare ampliou sua liderança 

no mercado brasileiro de mi-

cro-ônibus e atingiu a participa-

ção de 52,7%. O aumento da 

demanda foi consequência da 

crescente aplicação dos micros 

nos segmentos de fretamento e 

turismo. Os números divulgados 

pela fabricante não incluíram 

sua participação no programa 

do Governo Federal Caminho 

da Escola, para fornecimento 

de miniônibus para o transporte 

escolar. A Volare forneceu 253 

unidades, sendo que em 2017 

o mercado brasileiro absorveu 

681 unidades. 

A viação Rápido Federal, cujas 

principais linhas rodoviárias interligam 

cidades da Bahia, São Paulo e Brasília, 

está investindo mais de R$ 20 milhões 

na renovação da frota e na melhoria 

dos serviços oferecidos a seus pas-

sageiros. Recentemente, ela adquiriu  

mais seis novos ônibus Double Decker 

(dois andares), complementando sua 

atual frota de 16 carros do modelo. 

A Rápido Federal oferece mais serviços e comodidades em ônibus mais avançados.

Os caminhões da linha Ac-

tros foram o grande destaque 

de vendas de extrapesados 

da marca Mercedes-Benz em 

2017. Foram vendidas 1.498 

unidades do veículo, entre mo-

delos on e off-road. Com isso, 

a marca registrou crescimento 

de 66% nas vendas, tomando 

por base as 934 unidades ven-

didas em 2016. O modelo de 

caminhão Mercedes-Benz mais 

vendido no ano passado foi o 

Axor 3344 6x4, que teve 860 

unidades licenciadas. 

A meta é ampliar o número de DDs 

ainda este ano. Os ônibus disponibili-

zam água mineral e manta no serviço 

Leito, no primeiro andar. Até o fim deste 

ano, a empresa prevê a instalação de 

wi-fi gratuito em todas as linhas. 

Nas rodoviárias, a Rápido Federal 

inaugurou novos guichês, em conceito 

mais humanizado e instalou totens de 

autoatendimento. Pág. 7 

Crescem vendas 
de extrapesados 
Mercedes-Benz

Em janeiro de 2018, a produção 

brasileira de ônibus urbanos teve cres-

cimento expressivo. Foram produzidos 

1.575 chassis de ônibus urbanos, com 

evolução de 99,4% sobre o desempe-

nho de janeiro de 2016. No caso dos 

chassis rodoviários, foram produzidos 

243 chassis, com queda de 12,9% na 

Produção de ônibus urbanos volta 
a crescer e incrementa o mercado 

comparação com o volume produzido 

em janeiro de 2017. Mas a produção 

de ônibus rodoviários também tende a 

crescer, de acordo com a expectativa 

da indústria de ônibus, que acredita na 

possibilidade de haver um incremento 

das compras das operadoras ainda 

neste primeiro semestre.
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A Viação Ouro e Prata passou a 

oferecer aos seus passageiros das 

categorias Premium (leito) e semileito, 

nas linhas interestaduais e intermunici-

pais, novas e diversificadas opções de 

serviços, informações e entretenimento 

a bordo de seus ônibus. A iniciativa 

tem como foco atender à demanda 

específica de cada passageiro, pro-

porcionando a ele um catálogo de 

filmes diferenciado e a possibilidade 

de escolher exatamente aquilo que 

deseja assistir durante a viagem, di-

retamente no seu smartphone ou em 

outro dispositivo móvel. Para tanto, a 

empresa desenvolveu o aplicativo Ouro 

e Prata+, que já está  disponível para 

download nas lojas AppStore (IOS) e 

Play Store (Android).

O novo serviço foi precedido da 

realização de pesquisas de satisfação 

junto aos usuários dos serviços, com 

as quais ficou confirmado que filmes 

exibidos a bordo dificilmente agrada-

vam a todos os passageiros. A partir 

dos resultados das pesquisas, a opera-

dora deu a seus parceiros de tecnologia 

a tarefa de desenvolver um aplicativo 

Novo aplicativo Ouro e Prata+ amplia opções 
de entretenimento nos ônibus da empresa

      
Figuras 3 e 4  – Telas iniciais do APP Ouro e Prata+ 

       

 
Implantação inicial 

 
O cenário de implantação inicial ocorreu em 20 carros da categoria premium 

(leito) e semi- leito, das linhas interestaduais e intermunicipais.. 
 Afim de sinalizar e facilitar a identificação do serviço para o passageiro foi 

desenvolvido um volante publicitário disponibilizado nas salas vips e nos carros que 
possuem o serviço ativo. Também foi inserido o adesivo na lateral do ônibus indicando 
a nova funcionalidade. 

O aplicativo Ouro e Prata+ está disponível para download nas lojas App Store 
(IOS) e Play Store (Android). 

 

  
Figuras 5, 6 e 7  – Material de divulgação A equipe da Ouro e Prata junto a um dos modernos ônibus da companhia.

Sinalização na lateral do ônibus chama atenção para a presença da nova funcionalidade.

Primeira página do aplicativo.

por meio do qual fosse possível atender 

à demanda pontual e particular de cada 

passageiro (“on demand”) e que, ao 

mesmo tempo, permitisse a inclusão 

de novas funcionalidades.

Além dessas exigências, o APP 

deveria apresentar interface gráfica 

simples e intuitiva para acesso ao ca-

tálogo de filmes e aos demais serviços, 

usando a rede wi-fi de internet a bordo 

já existente. 

Surgiu assim o aplicativo Ouro e 

Prata+, que, além das funcionalidades 

citadas, também possibilita a compra 

de passagens e a realização de consul-

tas sobre previsão de saída, previsão 

de chegada, nome do motorista, indi-

cações de hotéis, restaurantes, táxis 

e previsão do tempo no destino. No 

aplicativo também estão disponíveis 

formulários de contato com o SAC da 

empresa, para reclamações, elogios 

e sugestões, além de notificação de 

objetos perdidos ou achados.

Nas salas VIP da Viação Ouro e 

Prata, e também nos ônibus da empre-

sa que contam com o serviço, estão 

disponíveis panfletos com informações 

completas sobre o Ouro e Prata+. Os 

ônibus que dispõem do serviço também 

exibem nas laterais um adesivo indican-

do a nova funcionalidade.

 
Figura 8  – Adesivo lateral de divulgação 

 
 

Filmes 
 
Ao selecionar a opção  “Assistir Filmes”, o cliente é encaminhado para uma tela 

com o acervo de filmes disponíveis para visualização. Ao escolher a categoria é exibida 
a lista de todos os filmes disponíveis.  

Após a seleção do filme, uma sinopse é exibida, informando ao cliente detalhes 
do filme escolhido  o usuário é encaminhado para uma tela de visualização dos detalhes 
do filme. Para esta primeira versão do aplicativo, está sendo disposto o poster do filme 
em destaque, junto com a sua sinopse e uma opção para sua exibição.  

 

 
Figura 9  – Tela de seleção de filmes 

 
 

Ouro e Prata+ : Minha Viagem 
 
Ao selecionar a opção “minha viagem” o aplicativo exibe informações relativas a 

viagem como: dados do veículo, origem e destino, nome do motorista, tempo de viagem 
e dados do percurso. 

Também realiza consultas de geolocalização através do Google Places para 
informações de clima, tempo, restaurantes, taxis e hotéis próximos ao destino do cliente. 
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Maquete eletrônica de estação do CIVI.

Ônibus Viaggio 1050 já com a pintura da operadora angolana.

A Marcopolo embarcou 34 unidades 

do seu ônibus rodoviário Viaggio 1050 

para Angola. Destinam-se à empresa 

Macon, uma das maiores operadoras 

de transporte coletivo daquele país. 

Os veículos vão operar em rotas inter-

municipais. 

“Continuamos atuando forte em 

todo o mercado africano”, informa 

Ricardo Portolan, gerente executivo de 

negócios internacionais Região Oriente 

Médio e África, da Marcopolo. 

Os 30 ônibus Viaggio 1050 forne-

cidos à Macon são equipados com 46 

poltronas tipo Executivo, reclináveis, 

com revestimento em couro ecológico 

e cinto de segurança retrátil. Vidros 

colados, sistemas de ar condicionado 

e audiovisual com DVD e monitores são 

outros itens de conforto. Os rodoviários 

foram montados sobre o chassi Volks-

A Marcopolo exporta mais 34 rodoviários para 
Angola e aumenta presença no mercado africano

wagen 18.320, com 12,50 metros de 

comprimento e equipado com câmbio 

automatizado, câmera de ré e internet 

sem fio (Wi-Fi). A Marcopolo destaca 

nos ônibus o conforto proporcionado 

aos usuários, o menor custo operacio-

nal e a facilidade de manutenção. 

Em 2017, a encarroçadora regis-

trou considerável incremento nas suas 

exportações destinadas a países da 

África e do Oriente Médio, especial-

mente África do Sul, Angola, Benin, 

Burkina Faso, Camarões, Catar, Costa 

do Marfim e Togo.

No início de fevereiro, a Volvo, em 

consórcio com a empresa Tracbel e 

o Sindicato das Empresas de Trans-

porte de Passageiros do Estado do 

Amazonas, apresentou à prefeitura de 

Manaus, para avaliação, sua proposta 

para implantação de um novo tipo de 

BRT (Bus Rapid Transit), denominado 

City Vehicle Interconnected (CIVI). Os 

proponentes pretendem que o projeto 

seja implementado por meio de uma 

parceria público-privada (PPP). 

Também denominado de BRT 2.0, o 

projeto da Volvo prevê três corredores 

viários destinados a interligar as zonas 

Leste e Norte da capital amazonense, 

e inclui a construção de estações 

dotadas de Wi-Fi, além de um sistema 

com informações em tempo real para 

smartphones. 

Volvo propõe CIVI para Manaus

As estimativas iniciais apontam 

que a implantação de um sistema 

BRT na cidade de Manaus demandaria 

investimentos de R$ 1 bilhão a R$ 1,5 

bilhão. A prefeitura local bancaria 30% 

desse valor. Os outros 70% seriam de 

responsabilidade do grupo que vencer a 

licitação, a ser realizada em data ainda 

não definida.

A Scania esco-

lheu Danilo Rolim 

Rocha como novo 

vice-presidente de 

Recursos Humanos 

da Scania Latin Ame-

rica. O executivo in-

gressou na empresa 

em 1994 e passou 

por diferentes áreas 

ligadas a Produção, Engenharia, Logís-

tica, Qualidade, Sales and Marketing e 

Compras. É formado em engenharia de 

produção pelo Centro Universitário da 

FEI e especializado em administração 

industrial. De 2011 a 2013 trabalhou 

na matriz da Scania, na Suécia.

Recursos Humanos 
da Scania passa a ter 
novo vice-presidente

Danilo Rolim 

Rocha
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Mercedes-Benz emplacou 304 urbanos e 139 
rodoviários no mercado brasileiro, em janeiro 

Entre os meses de dezembro de 

2017 e janeiro de 2018, a Mercedes-

-Benz vendeu mais de 6.200 veículos 

comerciais, entre caminhões, ônibus e 

comerciais leves. Foram 4.000 ônibus 

(entre urbanos e rodoviários), 1.073 

caminhões e 1.154 comerciais leves 

da linha Sprinter. As entregas serão 

feitas ao longo deste ano.

A montadora acredita que em 2018 

suas vendas de caminhões, somadas 

às vendas de ônibus e comerciais 

leves, deverão ter um incremento de 

Para 2018, a Mercedes-Benz prevê crescimento 
de 30% nas suas vendas de veículos comerciais

cerca de 30%. Só no segmento de ôni-

bus, a Mercedes-Benz espera aumentar 

as vendas em 15%.

Especificamente no que se refere 

a caminhões, os veículos estão sen-

do destinados, principalmente, aos 

segmentos de agronegócio, logística, 

transporte de combustíveis e de pro-

dutos químicos, mineração e madeira. 

“As empresas de transporte estão 

renovando suas frotas para atender ao 

crescimento da demanda com eficiên-

cia e rentabilidade. Isso é muito eviden-

te em segmentos, como agronegócio, 

logística, transporte de combustíveis 

e outros. Para 2018, projetamos um 

crescimento de vendas de caminhões 

em torno de 30%”, informa o vice-

-presidente de Vendas, Marketing e 

Peças & Serviços Caminhões e Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil, Roberto 

Leoncini.

No setor de ônibus, destacaram-

-se os negócios na área de transporte 

escolar e as renovações de frotas nos 

segmentos urbano e rodoviário. 

Em janeiro, chegou a 61% o percen-

tual de participação da Mercedes-Benz 

no mercado brasileiro de ônibus. Os 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais foram os que mais 

compraram ônibus no país no mês pas-

sado. Comparando com o desempenho 

da montadora ao longo de 2017 nesse 

mercado, em janeiro houve crescimen-

to de 200%.

A montadora se destacou no seg-

mento de rodoviários, com 70% de 

participação, tendo sido emplacadas 

139 unidades em janeiro.  O chassi 

rodoviário mais vendido foi o modelo O 

500 RSD, de 3 eixos, para operações 

de médias e longas distâncias.

O diretor de Vendas e Marketing 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, 

Walter Barbosa, atribuiu o crescimento 

de 200% em janeiro às renovações e 

ampliações de frota empreendidas por 

operadoras de ônibus.

Ele também destacou o desempe-

nho de vendas da Mercedes-Benz no 

segmento de urbanos: “Emplacamos 

304 unidades e atingimos 81% de 

participação em janeiro.” No segmento de urbanos, 304 unidades.

Com uma ampla linha de veículos comerciais, a Mercedes-Benz vê com otimismo suas perspectivas para este ano no mercado brasileiro. 
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A marca que todo mundo confia.

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

Tecnologia, conforto e segurança. Chassis de ônibus  
rodoviário Mercedes-Benz, o Mercedes-Benz da galera.
Pensando no coletivo. Pensando no futuro.

mercedesbenzonibus

Quando a Mercedes-Benz cria um chassi ela pensa em tudo, especialmente no coletivo. É por isso que hoje ela 
oferece soluções com a mais completa linha do mercado. Produtos que entregam eficiência, rentabilidade, e que 
garantem maior desempenho, economia, conforto e respeito ao meio ambiente. Porque para a Mercedes-Benz, 
investir em mobilidade urbana é investir na qualidade de vida das cidades.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

6045_Mer_An onibus galera Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 11/10/17   5:45 PM
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No Carnaval paulistano deste ano, 

a Mercedes-Benz participou da home-

nagem prestada aos caminhoneiros 

pela Escola de Samba Rosas de Ouro. 

O tema do enredo da escola foi: “Pelas 

estradas da vida. Sonhos e aventuras 

de um herói brasileiro”. 

Uma ala da escola, formada por mo-

toristas, contou com a participação de 

caminhoneiros selecionados pelo App 

TruckPad e de outros indicados pela 

Mercedes-Benz. Como resultado de 

uma ação promovida no Facebook, 70 

motoristas tiveram suas fotos estam-

padas nas roupas das passistas da ala 

das baianas, reforçando a importância 

dos caminhoneiros na avenida. 

Mercedes-Benz participa de homenagem aos 
caminhoneiros em desfile no Carnaval paulistano

No apoio à Escola de Samba Rosas 

de Ouro, a Mercedes-Benz  cedeu cami-

nhões para atividades como os ensaios 

técnicos e a logística de transporte de 

adereços entre a quadra da escola e o 

Sambódromo, no Anhembi.

“Se tem caminhoneiro, a Mercedes-Benz está presente”, disse Philipp Schiemer, presidente 

da montadora, justificando a presença da marca no desfile de carnaval do Anhembi.

Fretamento e turismo foram as aplicações 

que puxaram as vendas da Sprinter.

Em janeiro, a Mercedes-Benz em-

placou 300 unidades da van Sprinter 

de passageiros, da categoria de co-

merciais leves. Sua participação nessa 

categoria saltou de 42% em janeiro 

de 2017 para 67% este ano. Houve 

crescimento de 73% na comercializa-

Vendas da Sprinter de passageiros 
em janeiro aumentaram em 73%

ção dos modelos para o transporte de 

passageiros. 

As aplicações que puxaram as ven-

das foram fretamento e turismo, quan-

do a marca realizou grandes negócios 

e se posicionou à frente do segundo 

colocado com 48 pontos percentuais 

a mais em participação. Os estados 

de São Paulo e Minas Gerais, além do 

Distrito Federal, foram os principais 

compradores de vans de passageiros 

da marca em janeiro. Para este ano, 

há expectativa de bom desempenho 

também para a Sprinter furgão. 

Considerando todos os modelos 

de vans, furgões e chassi com cabina, 

a marca alcançou crescimento de 

54% em relação a idêntico período do 

ano passado, tendo sido emplacadas 

572 unidades. No mesmo período, o 

mercado como um todo teve evolução 

de 20%. 

A Scania anunciou a formação de 

uma parceria com a empresa chinesa 

Haylion Tecnologies para o desenvol-

vimento de projetos de veículos autô-

nomos movidos a energia elétrica. O 

objetivo da parceria é acelerar, comer-

cialmente, as aplicações de inovações 

na condução sem motoristas e do 

transporte conectado e sustentável. 

A montadora sueca e a companhia 

asiática se unirão no campo dos veí-

culos movidos a combustíveis alterna-

tivos, principalmente no segmento de 

eletrificados, na condução autônoma e 

no transporte de ônibus urbano.

Desde o final de 2017, a Haylion 

faz ensaios com ônibus inteligentes 

em estradas públicas chinesas junto ao 

Shenzhen Bus Group. Chamado “Alpha-

Ba”, o projeto é visto como um avanço 

da indústria de veículos autônomos.

Scania e Haylion 
fazem parceria na 
área dos autônomos
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Excelência no atendimento e frota sempre mais 
atualizada são compromissos da Rápido Federal

A Rápido Federal, que opera as prin-

cipais linhas rodoviárias que interligam 

cidades da Bahia, São Paulo e Brasília, 

está investindo mais de R$ 20 milhões 

na renovação da frota e na melhoria dos 

serviços oferecidos a seus passageiros. 

Foram adquiridos recentemente mais 

seis novos ônibus Double Decker (dois 

andares), complementando a atual frota 

de 16 carros. A meta é ampliar o número 

de DDs ainda em 2018. Até o fim do 

ano, a empresa pretende instalar Wi-Fi 

gratuito em todas as suas linhas e, com 

o programa de renovação, credenciar a 

frota como a de menor idade útil entre 

as que operam no Nordeste do País.

O gerente de Marketing da compa-

nhia, Rodrigo Mont’Alverne, destaca a 

atuação da Rápido Federal na direção   

de acompanhar as novas tecnologias 

e ampliar os canais de relacionamento 

com seus clientes. 

“Inserimos a empresa nas redes so-

ciais no atendimento direto e em tempo 

real das demandas dos passageiros, 

investimos no lançamento do site www.

rapidofederal.com.br e de um aplicativo 

para facilitar a compra dos bilhetes. 

Nas rodoviárias, também inauguramos 

os novos guichês num conceito mais 

humanizado e  instalamos os totens 

de autoatendimento, agilizando a emis-

são das passagens e trazendo mais 

comodidade para os nossos clientes 

de Brasília e da Bahia”, explica ele. 

Além dos novos veículos incorpora-

dos à frota de 2017 para cá, a empresa 

inaugurou novas estruturas de atendi-

mento exclusivo ao cliente como, por 

exemplo, as quatro salas VIP comparti-

lhadas com a Real Expresso, Expresso 

Guanabara e UTIL nas rodoviárias de 

Barreiras (BA), Luis Eduardo Magalhães 

(BA), Ibotirama (BA), Brasília(DF) e São 

Paulo  (SP). 

Além desses espaços, a viação 

instalou uma série de guichês-conceito, 

que são locais onde o passageiro pode 

aguardar o atendimento sentado, em 

ambiente climatizado e com água à 

disposição. Os principais guichês-con-

ceito estão nas rodoviárias de Brasília 

e da Bahia, onde a empresa tem forte 

atuação, principalmente no segmento 

Intermunicipal, onde atualmente é a 

maior operadora do Estado. 

Outro aporte de investimento foi do-

tar toda a frota com sistema de rastrea-

mento via satélite (via GPS0) e instalar 

sistemas de bafômetro em todos os 

pontos de apoio, aprimorando assim a 

segurança para os passageiros.

Além dos seis Double Decker adquiridos recentemente, a Rápido Federal já programou a 

aquisição de mais unidades desse moderno, espaçoso e confortável ônibus brasileiro. 
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A Viação Motta, com sede em Pre-

sidente Prudente-SP, comprou mais 20 

ônibus novos, todos com chassi Mer-

cedes-Benz O 500 RSD, encarroçados 

pela Marcopolo. As carroçarias são de 

dois modelos: 12 unidades Paradiso 

1600 LD (Low Driver) e oito unidades 

do Paradiso 1800 Double Decker (dois 

andares). Este último tem capacidade 

para transportar 56 passageiros, en-

quanto o 1600 LD transporta 44.

As poltronas que equipam os novos 

ônibus da Viação Motta dispõem de 

descansa-pernas. As do LD são 44 do 

tipo semileito; as do Double Decker são 

44 do tipo semileito no piso superior, 

enquanto no piso inferior estão 12 

poltronas leito. 

Todos os ônibus dispõem de ge-

ladeira, bebedouro, sistema de ar 

condicionado com saídas individuais 

e preparação para equipamentos au-

diovisuais e eletrônicos. A iluminação 

Viação Motta incorpora mais 20 ônibus novos 
Mercedes-Benz com carroçarias Marcopolo

do salão de passageiros é toda em 

LED, com luzes indiretas. O LED está 

presente também nas luzes de leitura 

dos porta-focos, que têm acionamento 

por toque.

Segundo Paulo Corso, diretor de 

operações comerciais e marketing da 

Marcopolo, os ônibus fornecidos se 

adéquam perfeitamente ao objetivo da 

Viação Motta de elevar continuamente 

o padrão de qualidade dos seus servi-

ços com a utilização de veículos sofis-

ticados. O grande conforto dos veículos 

é especialmente necessário para o 

tipo de operação da companhia, que 

mantém várias linhas interestaduais 

com extensões que ultrapassam os 

3.000 quilômetros, correspondendo a 

38 horas de viagem.

O modelo Paradiso apresenta im-

portantes diferenciais de comodidade, 

segurança e conforto, características 

fundamentais para a escolha dos veí-

culos, que oferecem maior robustez e 

facilidade de manutenção, diz Corso.

A Viação Motta leva suas linhas a 

grande número de cidades do Sudes-

te e do Centro-Oeste do País. Entre 

elas São Paulo, Presidente Prudente, 

Campo Grande, Cuiabá, Brasília, Belo 

Horizonte, Uberlândia, Ribeirão Preto, 

Bauru, Londrina, São José dos Campos 

e Rio de Janeiro. A frota tem cerca de 

300 ônibus, sendo 200 do padrão 

executivo, dotados de ar condicionado.

As longas distâncias das linhas da Motta são vencidas com ônibus sempre mais confortáveis.  

Dois terços dos ônibus da frota da Motta são de modelos executivos com ar condicionado.


