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Daimler Trucks 
vai investir mais 
em autônomos

Van Sprinter foi 
o comercial leve 
mais vendido

A Van Sprinter 415 foi a mais 

comercializada no País na faixa 

de 3,5 a 5 toneladas de PBT. No 

ano passado, foram emplacadas 

no Brasil 2.169 unidades desse 

modelo. A Mercedes-Benz, fabri-

cante da Sprinter, lidera o seg-

mento de vans de passageiros. 

Entre todas as marcas de vans, 

furgões e chassis, o modelo 

também foi o veículo comercial 

leve mais vendido em 2018.

O bom desempenho da 
indústria de carroçarias

A produção brasileira de carroça-

rias de ônibus cresceu em 39,83% 

em 2018, de 14.607 unidades para 

20.424 unidades. As exportações 

também aumentaram: foram fornecidas 

5.627 unidades ao mercado externo.

Em função dos bons resultados, as 

fabricantes consideram que as pers-

pectivas para 2019 são promissoras e 

sinalizam que o processo de recupera-

ção do setor deverá prosseguir também 

nos próximos anos. Pág. 3

A Daimler Trucks deverá in-

vestir 500 milhões de euros no 

desenvolvimento de caminhões 

autônomos SAE Nível 4, que se 

caracterizam pela rodagem autô-

noma em áreas definidas e entre 

locais específicos. A Daimler 

Trucks já tem condições de pular 

a etapa intermediária Nível 3.
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A Mercedes-Benz vendeu 400 ôni-

bus do modelo O 500 e 100 do modelo 

0 500 UA articulado, todos com entrada 

baixa (Low Entry), para empresas ope-

radoras do sistema BRT (Bus Rapid 

Mercedes-Benz está fornecendo 500 
ônibus para o BRT Transantiago

A caminho de Santiago, ônibus brasileiros Mercedes-Benz/Marcopolo destinados ao BRT.

Transit) Transantiago. Os novos ônibus 

vão operar em um sistema que atende 

diariamente 1,5 milhão de usuários do 

transporte coletivo da Região Metropo-

litana de Santiago do Chile.

Os resultados obtidos pelas fabricantes no ano passado abriram boas perspectivas para 2019.

Em Caxias do Sul, a Marco-

polo já está operando no seu  

novo Centro de Fabricação de 

componentes e subconjuntos 

metálicos. Na sua construção, 

em equipamentos e na imple-

mentação, a fabricante deverá 

investir cerca de R$ 70 milhões, 

dos quais R$ 30 milhões já fo-

ram aplicados. Pág. 6

Marcopolo opera  
seu novo Centro 
de Fabricação 
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Foram investidos R$ 5 milhões, inclusive na reforma das fachadas do terminal.  

A Rodoviária do Rio recebeu novas 

melhorias no mês de dezembro de 

2018. Os melhoramentos incluíram 

fachadas modernas, acessos automa-

tizados ao embarque, total revitalização 

do edifício garagem, nova identidade 

visual e novas mídias digitais. 

Foi a terceira fase de revitalização 

do principal terminal rodoviário carioca. 

Mais de R$ 5 milhões foram investidos 

pela CNRSA, que administra o terminal 

sob regime de concessão estadual, na 

reforma completa das fachadas do ter-

minal e do estacionamento; no sistema 

de acesso automatizado para o em-

barque e em um novo mix de produtos 

e serviços na área comercial. Grande 

novidade também para a identidade vi-

sual que foi remodelada, consolidando 

a rodoviária como patrimônio da cidade 

maravilhosa e equipamento fundamen-

tal para o Porto Maravilha. Novo site e 

redes sociais também foram lançados. 

O site oficial, agora www.rodoviariado-

rio.com.br, permite melhor navegação, 

dispõe de mais informações sobre o 

terminal e os serviços oferecidos aos 

passageiros. Para acompanhar a nova 

Rodoviária do Rio nas redes sociais, o 

usuário deve procurar por @rodoviaria-

dorio. O terminal rodoviário foi utilizado 

por quase 700.000 passageiros no fim 

de 2018 (Natal e Revéillon). 

Elaborada pelo Studio Áttila, a nova 

marca tem como base as setas que 

simbolizam as conexões e destinos 

oferecidos pela rodoviária, novas cores 

refletindo a natureza carioca e o relevo 

do Pão de Açúcar, um dos grandes 

ícones da Cidade Maravilhosa. 

Após sua maior reforma, em 2009, 

e todo o aparato na estrutura de in-

formação turística durante grandes 

eventos como a Copa e a Rio 2016, 

Rodoviária do Rio investe mais de 5 milhões em 
novas melhorias no principal terminal carioca

o terminal ganhou, agora, fachadas 

modernas (projetadas pelo escritório de 

Fernanda Salles), elevador no edifício 

garagem para maior mobilidade dos 

usuários, um novo sistema automati-

zado de acesso às plataformas e nova 

área comercial. 

As obras para modernização das 

fachadas do terminal e do estacio-

namento tiveram início em agosto de 

2018 com a montagem dos andaimes 

para colocação de telas e tapumes. A 

antiga pintura e a estrutura metálica de 

policarbonato existente nas fachadas 

deu lugar a telas em alumínio e vidro, 

que agora também estampam a nova 

logomarca. 

Mais do que embarque e desem-

barque, essa é a proposta da área 

comercial do terminal, que também 

possibilitou um mix amplo e atrativo 

capaz de atender os passageiros e tu-

ristas. São 60 lojas e quiosques entre 

vestuário, livraria, bomboniere, farmá-

cia, perfumaria, telefonia e artigos de 

viagem, distribuídos em corredores 

climatizados, além de uma variedade 

de serviços e duas confortáveis praças 

de alimentação, com 14 opções como 

Spoleto, Giraffas, Mega Mate, Bob’s, 

Via Rio e outras. Entre as novidades 

estão a loja Coisas Mil, a loja Ehven 

Pedras e a nova farmácia ‘Brasil Rio” 

no desembarque. A Movida também 

iniciou suas operações oferecendo 

aluguel de automóveis. Tudo para que 

os usuários possam aproveitar mais e 

melhor o tempo que permanecem no 

terminal. 

A Rodoviária do Rio recebeu mais 

de R$80 milhões em melhorias. De 

acordo com o resultado da última 

pesquisa encomendada pela conces-

sionária (Insider – Nov/ 2018), 93% 

dos usuários aprovaram tais melhorias 

e destacaram a importância da rodo-

viária em seus deslocamentos, com 

destaque para a integração com o VLT. 

E 83% estão satisfeitos com as novas 

instalações.
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A Marcopolo manteve folgada liderança na produção e comercialização de carroçarias.

Eficiência e disponibilidade no novo site.

A Rodoviária do Rio lançou no dia 

18 de janeiro o seu mais novo sistema 

de buscas e compra de passagens 

de ônibus pela internet através do 

site www.rodoviariadorio.com.br. A pla-

taforma oferece todas as informações 

sobre horários, valores, destinos e 

disponibilidade de bilhetes. O recurso 

é operado pela parceira ClickBus, 

plataforma líder em vendas online de 

passagens rodoviárias, com mais de 

130 empresas de ônibus parceiras 

para mais de 4.000 destinos à dispo-

sição dos viajantes.

Lançado em dezembro de 2018, o 

novo site da rodoviária oferece melhor 

usabilidade e reúne todos os dados 

sobre o terminal e serviços disponíveis 

aos passageiros. Além da plataforma, 

a Rodoviária do Rio lançou novas 

O novo site da Rodoviária Rio será mais uma 
opção para os viajantes garantirem seus bilhetes

fanpages como parte do novo projeto 

de identidade visual, que consolida o 

terminal como patrimônio da cidade 

maravilhosa e importante equipamento 

de integração para o Porto Maravilha. 

As páginas das redes sociais já estão 

disponíveis pelo nome @rodoviariadorio 

no Facebook, Instagram e Twitter. Outra 

novidade é que o novo site da Rodoviá-

ria disponibiliza o recurso “Hand Talk”, 

uma plataforma que traduz simultanea-

mente conteúdos em português para 

a língua brasileira de sinais e tem por 

objetivo a inclusão social de pessoas 

surdas.

Segunda maior da América Latina 

em movimentação de passageiros, a 

Rodoviária do Rio é administrada sob 

regime de concessão estadual e pas-

sou por mais uma fase de revitalização. 

Foram mais de R$ 6 milhões na reforma 

completa das fachadas do Terminal e 

do estacionamento; sistema de aces-

so  automatizado para o embarque e 

um novo mix de produtos e ampliação 

de serviços na área comercial.

Em 2018, a produção brasileira de 

carroçarias de ônibus aumentou em 

39,83%, subindo de 14.607 unidades 

para 20.424 unidades. As exportações 

também cresceram consideravelmente, 

sendo mandadas para o mercado ex-

terno 5.627 unidades. 

Apurado esse resultado, as pers-

pectivas para as fabricantes são pro-

missoras e apontam para a sequência 

da recuperação do setor em 2019 e 

para os próximos anos. 

No ano passado, a Marcopolo 

manteve a liderança na produção e 

comercialização de carroçarias, com 

9.454 unidades produzidas. Em se-

gundo lugar veio a Caio Induscar, com 

5.338 carroçarias. Em terceiro ficou 

a Mascarello, com 2.035 unidades, 

A indústria brasileira de carroçarias teve bom 
desempenho em 2018 e dá sinais de recuperação

seguindo-se Neobus (1.916 unidades), 

Comil (1.108) e Irizar (573). 

As carroçarias do modelo urbano 

lideraram mais uma vez a produção, 

com 9.894 unidades e 48,44% de par-

ticipação no mercado. Foram fabricadas 

4.845 carroçarias rodoviárias e 4.650 

carroçarias para micro-ônibus. A Caio 

liderou em carroçarias urbanas, com 

4.606 unidades. A Marcopolo foi a que 

mais produziu carroçarias rodoviárias, 

com 3.119 unidades. 

Em 2018 foram exportadas  

5.627 carroçarias.
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A Volvo vive dias de otimismo em 

relação ao mercado brasileiro e latino-

-americano de ônibus e caminhões. Foi 

essa a impressão que seus principais 

executivos, à frente o presidente do 

Grupo Volvo América Latina, Wilson 

Lirmann, procuraram passar à mídia 

na primeira quinzena de fevereiro ao 

avaliarem os números da montadora 

em 2018. O otimismo também marcou 

suas previsões para 2019.

No ano passado, a Volvo comerciali-

zou 9.138 veículos, ou 81% a mais que 

em 2017. O caminhão FH de 540 cv 

6x4 ficou em primeiro lugar no ranking 

dos pesados e foi o caminhão mais 

vendido no Brasil e na América Latina, 

consideradas todas as classes. 

No caso dos ônibus, também houve 

uma evolução forte. O mercado brasi-

leiro como um todo cresceu 28,3% e a 

Volvo emplacou 300 unidades de chas-

sis pesados, com incremento de 114% 

na comparação com o ano anterior.

Ao informar seus resultados de 

2018, a Volvo também anunciou que 

está expandindo sua operação brasilei-

ra em 2019. Começou o ano contratan-

do 300 novos colaboradores, aumen-

tando o segundo turno de caminhões e 

investindo mais R$ 250 milhões, a se-

rem acrescentados aos investimentos 

de R$ 1 bilhão que já vêm sendo feitos 

Reação do mercado no ano passado leva a Volvo 
a prever que 2019 será um ano ainda melhor

na unidade de Curitiba desde 2017 e 

devem ser concluídos até o fim deste 

ano. Tais recursos continuam sendo 

destinados a todos os negócios da 

marca  no Brasil: caminhões, ônibus, 

equipamentos de construção, motores 

marítimos e industriais, e também em 

pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos e serviços.

Como demonstram esses investi-

mentos, a montadora acredita que a 

economia brasileira vai continuar se re-

cuperando e as vendas, principalmente 

de caminhões, vão acompanhar o ritmo 

da recuperação. De acordo com Wilson 

Lirmann, os ônibus mostram bons 

indicadores e, quanto aos caminhões, 

a expectativa é de um aumento de 

cerca de 30% no mercado total desses 

veículos.   

A América Latina também registrou 

bons negócios para a Volvo, que fechou 

o ano com a venda de 700 ônibus para 

o Projeto Traansmilênio, da capital co-

lombiana, Bogotá. Foi o maior negócio 

da década em se tratando de veículos 

para BRT. Na avaliação do presidente 

da Volvo Buses Latin America, Fabiano 

Todeschini, os bons números no Brasil 

puxaram os resultados da companhia 

em toda a América Latina. No merca-

do brasileiro, foram licenciados 183 

ônibus rodoviários pesados Volvo, 

incluindo articulados, biarticulados e 

rodoviários de alta potência. 

O crescimento foi de 85% sobre o 

ano anterior, informa Gilberto Vardâne-

ga, diretor comercial de ônibus da Volvo 

no Brasil. No continente, ao todo, foram 

licenciados 908 ônibus da marca.

O caminhão FH 6x4, de 540 cv, primeiro no ranking de pesados e o mais vendido em 2018.

A viagem, planejada nos mínimos detalhes, durou 11 dias. 

Transportar um avião Airbus A 320 pela Alemanha, pas-

sando por Hamburgo, Magdeburg, Nuremberg e Stuttgart, 

antes de ir para a parte norte da Floresta Negra, foi a mais 

recente façanha do caminhão Actros SLT, da Mercedes-Benz. 

Com 60 metros de comprimento e 5 metros de largura, o 

avião pesa 90 toneladas. A operação de transporte durou 

11 dias, de Lübeck até o destino final, as instalações das 

forças especiais KSK – Special Forces Command de Calw.

Dois gigantes na estrada
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Referência em ônibus.

Os novos ônibus rodoviários da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em cada detalhe. 
Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno, alcançando um padrão de conforto 
e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia 
e à durabilidade para rodar em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.

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

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.
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A liderança da Mercedes-Benz nas 

vendas de veículos comerciais em 

2018, pelo terceiro ano consecutivo, 

trouxe impactos positivos para os negó-

cios de peças e serviços do amplo port-

fólio de pré e de pós-venda da marca. 

Por exemplo, o volume de Planos 

de Manutenção comercializados do-

brou. Houve aumento de 150% nas 

ativações do sistema de gestão de 

frota e rastreamento FleetBoard. Foi 

registrado crescimento de 81% nas 

Liderança em veículos comerciais impulsiona as  
vendas de serviços na Mercedes-Benz do Brasil

Marcopolo inaugura novo Centro de Fabricação

vendas de caminhões seminovos via 

SelectTrucks e de 58% nos novos 

negócios de veículos comerciais para 

o Banco Mercedes-Benz. Finalmente, 

foram vendidas 2.000 cotas do Con-

sórcio Mercedes-Benz. 

“Assim como tivemos a lideran-

ça em caminhões e ônibus, temos 

mais motivos para comemorar, pois 

consolidamos a expansão dos Planos 

de Manutenção, do FleetBoard e das 

linhas de peças que oferecemos clien-

tes para que os clientes façam uma 

boa gestão da frota e da manutenção, 

otimizando seus custos operacionais e 

alcançando a rentabilidade desejada”, 

afirma Roberto Leoncini, vice-presiden-

te de Vendas e Marketing Caminhões e 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. Ele 

acrescenta que as soluções da marca 

ajudam os transportadores a trabalha-

rem com visão de longo prazo, olhando 

para o TCO, que é o custo operacional 

total ao longo de toda a vida do veículo. 

A nova fábrica está preparada para receber equipamentos com tecnologias da indústria 4.0.
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copolo iniciou as operações do seu 

novo Centro de Fabricação de compo-

nentes e subconjuntos metálicos. Com 

investimento total de cerca de R$ 70 

milhões, dos quais R$ 30 milhões já 

foram aplicados, a nova planta é a mais 

moderna e avançada da companhia e 

visa a unificação da montagem de com-

ponentes e subconjuntos metálicos que 

compõem as carroçarias dos ônibus, 

que eram executadas em diferentes 

sítios, com oportunidade de melhoria 

em produtividade e sinergia.

Com área total de 19.600 m² de 

área construída, o novo Centro de 

Fabricação contará inicialmente com 

180 colaboradores e reúne o que 

existe de mais avançado em termos 

de instalações, equipamentos e pro-

cessos. Novos conceitos de produção 

proporcionam maior conforto térmico 

e bem-estar aos colaboradores, como 

renovação natural do ar por convecção: 

regulagem automática de luminosidade 

e maior proteção ao fluxo de pessoas.
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Os novos ônibus Torino foram montados sobre chassis Mercedes-Benz e Volkswagen.

Volare voltado a necessidades específicas.
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taDuas empresas da cidade pernam-

bucana de Olinda, na região metropo-

litana de Recife, adquiriram 89 ônibus 

Marcopolo Torino para utilização no 

transporte urbano metropolitano de 

Recife. As duas compõem o Consórcio 

Conorte, formado durante a primeira 

etapa da licitação do sistema Grande 

Recife em 2013. 

Rodrigo Pikussa, diretor do Negócio 

Ônibus da Marcopolo, informou que 

as empresas são clientes tradicionais 

da marca e, como norma, incluem em 

suas operações veículos modernos e 

com elevados padrões de conforto, 

segurança e eficiência. 

Das 89 unidades fornecidas para 

o consórcio, 77 têm configuração 

convencional, com 12,5 metros de 

comprimento, três portas do lado 

direito, chassi Mercedes-Benz OF-

1721 e Volkswagen 17.230 OD, e 

89 urbanos Torino, da Marcopolo, passam a 
operar no sistema de transporte de Olinda

capacidade para 34 passageiros sen-

tados. As outras doze unidades têm 

11,2 metros de comprimento, chassi 

Mercedes-Benz OF-1519 e Volkswagen 

15.190 OD, e capacidade para 32 pas-

sageiros sentados. Todos os veículos 

dispõem de elevador Dhollandia na 

porta central, dois itinerários eletrôni-

cos frontais e sistema biométrico de 

reconhecimento facial.

Para atender as necessidades 

e características específicas dos 

operadores de transporte da Costa 

Rica, a Volare desenvolveu dois novos 

modelos das linhas Fly e Attack com 

diferentes marcas de chassis: Volare 

Fly 9 Executivo, com chassi Volkswagen 

10.160, e Volare Attack 9, com chassi 

Mercedes-Benz OF 917.

De acordo com Rodrigo Bisi, geren-

te de exportação da Volare, a estratégia 

adotada visa atender às necessidades 

específicas dos clientes daquele país. 

“Para podermos atuar de maneira 

competitiva na Costa Rica, pesqui-

samos soluções e configurações 

diferentes das adotadas normalmente 

Volare desenvolve veículos inéditos das linhas Fly 
e Attack específicos para operação na Costa Rica

e desenvolvemos veículos com carac-

terísticas únicas”, comenta.

O Volare Fly 9 Executivo conta com 

30 poltronas do modelo Executivo com 

940 mm de largura, com entrada USB 

individual, parede de separação total no 

salão de passageiros, porta-pacotes, 

geladeira, radio, sistema de áudio com 

DVD e monitores, microfone e câmera 

de ré. O veículo possui ainda sistema 

de ar condicionado Valeo 205T para 

melhor climatização interna e piso com 

revestimento que imita madeira.

O Volare Attack 9 também é o 

primeiro exportado para a Costa Rica 

com chassi Mercedes-Benz OF 917 e 

tem duas diferentes configurações: um 

com 30 poltronas e bagageiro e porta-

-pacotes convencionais, e outro com 

26 poltronas e bagageiro estendido 

para maior capacidade para as malas. 
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No dia 29 de janeiro passado, todos 

os colaboradores da Mercedes-Benz 

das plantas de São Bernardo do Campo 

e Campinas, em São Paulo, e também 

de Juiz de Fora, em Minas Gerais, 

interromperam suas atividades para 

participar de um dia totalmente dedi-

cado a ouvir clientes influenciadores 

de veículos comerciais.

Durante o inédito evento, denomi-

nado Dia D Cliente, todos os funcioná-

rios, tanto das áreas administrativas 

como produtivas, e também do Banco 

Mercedes-Benz, SelecTrucks e Reman 

se reuniram à rede de concessionários 

para receber na empresa um grupo de 

20 grandes frotistas de caminhões e 

ônibus.

O propósito do encontro foi ouvir, 

entender e transformar em realidade, 

com mais assertividade, agilidade e 

rapidez, os pedidos dos clientes. Na 

avaliação do presidente da montadora, 

Philipp Schiemer, o lema “As estradas 

falam. A Mercedes-Benz ouve” está 

cada vez mais presente na atuação 

Mercedes-Benz do Brasil envolve concessionárias 
e todo o pessoal de suas plantas no Dia D Cliente

da empresa no mercado de veículos 

comerciais, mas é importante que, 

além dos representantes de vendas 

e pós-vendas da companhia, também 

os colaboradores da fabricante, as 

empresas coligadas e a rede de con-

cessionários vivenciem diariamente 

essa estratégia.

Para que todos os colaboradores 

se envolvessem na programação, fo-

ram realizadas transmissões ao vivo 

para todas as fábricas de veículos 

comerciais da Mercedes-Benz. Em São 

Bernardo do Campo havia telões nas 

linhas de produção e foram utilizados 

espaços de eventos e salas de reunião.
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O Dia D Cliente buscou motivar colaboradores e concessionárias a ouvir os clientes. 

A exemplo do que já vinha ocorren-

do em anos anteriores, o chassi OF 

1721, da Mercedes-Benz, foi o modelo 

mais vendido do Brasil em 2018, tendo 

sido emplacadas 2.874 unidades. Tal 

desempenho correspondeu a um incre-

mento de 38% na comparação com o re-

sultado obtido em 2017. “Esse modelo 

é o best-seller do mercado brasileiro. 

O chassi OF 1721, da Mercedes-Benz, foi o mais 
vendido do Brasil em 2018, com 2.874 unidades

Para se ter uma ideia, somente o OF 

1721 respondeu por cerca de 20% de 

todo o volume de ônibus comercializa-

dos em 2018 no Brasil”, disse Walter 

Barbosa, diretor de Vendas e Marketing 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. 

Os programas de ampliação e 

renovação de frotas implementados 

pelas operadoras brasileiras de trans-

porte rodoviário, especialmente para o 

transporte coletivo urbano de grandes 

capitais do Sudeste, Sul e Nordeste 

(além do aumento da demanda para 

fretamento), responderam pela maior 

parte do resultado alcançado pela 

Mercedes-Benz.


