
OUTUBRO 2019

Seminário aponta caminhos do setor: inovar e 
acompanhar a velocidade das transformações

No Seminário “Inovação no Trans-

porte Rodoviário de Passageiros”, 

realizado pela ABRATI no último dia 26 

de setembro, em São Paulo, com o pa-

trocínio da BR Distribuidora, tradicionais 

operadoras brasileiras de transporte 

rodoviário de passageiros trocaram 

experiências e mostraram que inovar 

e acompanhar a velocidade das trans-

formações é a saída adequada para 

conquistar e manter clientes.

Como enfrentar os novos desafios 

e, principalmente, como vencê-los a 

cada dia, foi o tema central do encontro, 

realizado na Arena ANTP 2019. 

Inovação no Transporte  
Rodoviário de Passageiros

Seminário   

São Paulo

Abordaram o tema, em palestras, a 

representante da Viação Ouro e Prata, 

Luana Fleck; o representante da Viação 

Garcia, Luiz Fernando da Silva Mattos, e 

a representante da Viação Águia Branca, 

Paula  Barcellos Tommasi Corrêa. 

O coordenador do Prêmio ANTP – 

ABRATI Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros, Alexandre 

Resende, falou sobre os objetivos da 

premiação. 

A companhia patrocinadora do Se-

minário também vive um momento de 

desafios, como acentuou o seu presi-

dente, Rafael Grisolia. 

Segundo ele, a BR Distribuidora 

busca adotar um modelo de controle  

acionário pulverizado e tem como um 

de seus objetivos a busca por novas 

fontes de energia e a atuação em novos 

mercados de energia. 

Por sua vez, o diretor de Mercado 

Corporativo e Lubrificantes da compa-

nhia, Marcelo Cruz, afirmou que a em-

presa está alinhada com as demandas 

da sociedade e se prepara para o futuro 

em soluções energéticas. 

Nas páginas 2 a 8 apresentamos 

resumos dos cases, além de outras 

informações sobre o Seminário.

No Centro de Exposições Transamérica, em São Paulo, empresários e representantes do setor brasileiro de transporte rodoviário de 

passageiros participaram de Seminário realizado pela ABRATI e patrocinado pela BR Distribuidora.
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O presidente da BR Distribuidora, Rafael Grisolia, informou que a empresa acompanha a 

evolução das demandas do mercado por insumos e por novas formas de energia.

A BR Distribuidora se prepara para operar com 
novas formas de energia para empresas de ônibus

No Seminário “Inovação no Trans-

porte Rodoviário de Passageiros”, o 

presidente da BR Distribuidora, Rafael 

Grisolia, falou sobre a atual estrutura 

da companhia, que foi privatizada 

recentemente. Grisolia destacou que 

a busca por novas fontes de energia 

faz parte dos objetivos de sua gestão.

“A infraestrutura para o diesel vai 

continuar por muito tempo ainda e 

o ciclo-otto tem sustentabilidade. O 

etanol tem muito futuro no país, mas 

estamos nos preparando para as cha-

madas novas energias. Elas serão a 

tendência”, disse.

O presidente da BR Distribuidora 

explicou que a empresa agora segue o 

modelo mundial adotado por grandes 

corporações, modelo em que as com-

panhias não têm um “dono”, sendo 

uma de suas características a “pulve-

rização” do controle acionário. 

Conforme informou, atualmente a 

Petrobras detém 37,5% das ações da 

BR Distribuidora. O restante pertence 

a investidores, sendo que o segundo 

maior deles, depois da Petrobrás, não 

tem nem 3% da empresa”.

Detentora da maior fatia de dis-

tribuição de combustíveis líquidos e 

lubrificantes, com 43% de participação 

no mercado do setor, a BR Distribuidora 

se prepara para atuar em novos merca-

dos de energia para grandes clientes. 

Como  exemplo, ele citou os frotistas 

de ônibus.

Entre os focos para o médio prazo 

estão a energia elétrica e o Gás Natural 

Liquefeito, que são menos poluentes. 

Foi o que informou o diretor de Mercado 

Corporativo e Lubrificantes da empresa, 

Marcelo Cruz, em sua participação no 

painel sobre inovações no setor rodo-

viário de ônibus.

“Estamos alinhados com as de-

mandas da sociedade e vimos nos 

preparando para o futuro em soluções 

energéticas”, disse Cruz, citando o 

fornecimento de energia elétrica com 

geração solar e o gás natural liquefeito 

para frotas de veículos pesados.

Atualmente, a BR Distribuidora tem 

uma capacidade diária de expedição 

de 48 milhões de litros de óleo die-

sel e de 800.000 metros cúbicos de 

lubrificantes. Ainda de acordo com o 

executivo, um dos objetivos de curto 

prazo é ampliar esses números.

Marcelo Cruz, diretor de Mercado Corporativo da BR Distribuidora, sustentou que a empresa 

está alinhada com as demandas da sociedade.
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Luana Fleck, Diretora de Estratégia 

e Inovação da Viação Ouro e Prata, e 

vice-presidente da ABRATI, descreveu o 

caminho que a empresa perseguiu para 

alcançar o processo da busca contínua 

pela inovação.

“Para a Ouro e Prata, inovar é trans-

formar ideias em projetos que gerem 

receita e resultados para a empresa”, 

destaca Luana, lembrando que o foco 

está sempre no cliente, “mas com os 

olhos no futuro”.

A executiva atua em uma empresa 

que começou sua história no dia 1º de 

setembro de 1939, quando Willy Fleck e 

Raimundo Fleck fundaram a Crissiumal 

para transportar cargas e passageiros 

no interior do Rio Grande do Sul.

Hoje, com 80 anos de estrada, o 

Grupo combina movimentos de melhoria 

contínua com a busca por inovações 

radicais, com base em novas tecno-

logias desenvolvidas internamente ou 

por meio de parceiros especializados. 

Mas Luana fez questão de afirmar  que 

“a criatividade tem de vir de fora da ga-

ragem”, querendo com isso dizer que é 

preciso tirar os motoristas de seu local 

de trabalho para que eles possam ter 

acesso a novas informações, partici-

par com ideias e sugestões e, desta 

forma, contribuir para um ambiente de 

elaboração continuada de propostas 

e mudanças nas rotinas de trabalho 

e de atendimento ao cliente. Luana 

saiu a campo, viajou, conheceu novas 

experiências e, principalmente, novos 

processos em áreas diferentes do setor 

de transporte de passageiros, e desta 

forma pode compreender a importância 

de se tomar decisões a partir de dados.

Ela citou o exemplo de Luiza Helena 

Trajano, empresária brasileira que co-

manda a rede de lojas de varejo Maga-

zine Luiza, que a ajudou a compreender 

a importância da inovação com foco no 

cliente.

Com foco em vendas, e buscando 

sempre servir ao cliente, a Viação Ouro 

e Prata desenvolveu várias ferramentas 

que permitiram integrar os funcionários 

da viação na busca por novos produtos 

e formas inovadoras de conquistar e 

manter a fidelidade do cliente.

Um exemplo que ela considerou re-

presentativo é o Workplace, ferramenta 

do Facebook criada para desenvolver 

uma cultura conectada para ajudar os 

colaboradores da empresa a transfor-

mar ideias em ações. A Ouro e Prata 

conectou seus funcionários nessa pla-

Luana Fleck, da Viação Ouro e Prata, lembrou que 
decisões devem ser tomadas com base em dados 

Luana Fleck relatou experiências da Viação Ouro e Prata em sua busca contínua por inovação. 

Foco sempre no cliente e olhos no futuro, um dos segredos do sucesso da empresa gaúcha.
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“O empenho em criar e desenvolver 
novos caminhos é parte da Inovação”

O coordenador do Prêmio ANTP ABRATI Boas Práticas no Transporte Terrestre 

de Passageiros, Alexandre Resende, tratou da natureza e dos objetivos dessa 

importante premiação. Ele observou que, cada vez mais, os esforços das opera-

doras estão sendo focados em uma palavra-chave: Inovação. Para ele, é possível 

observar que empresas já laureadas nas edições anuais do Prêmio estão sempre 

empenhadas em lidar com o desafio da inovação. Mais importante ainda: cada 

uma delas tem sabido como criar e desenvolver seus próprios caminhos. 

Três cases apresentados no Seminário foram de empresas laureadas no Prêmio ANTP ABRATI 

de Boas Práticas. Essas empresas estão sempre empenhadas em lidar com desafios. 

taforma como uma maneira de mudar 

a cultura profissional, dentro do lema 

“Ideias que movimentam”.

“A proximidade implica em ideias 

para novas frentes”, ressaltou, lembran-

do que os inputs de fora para dentro 

permitem à empresa se encantar com 

a inovação, um processo que segundo 

ela é difícil de ocorrer só internamente. 

“A rotina de trabalho, as exigências do 

dia a dia, tudo isso nos afasta de pensar 

no principal, que é o inovar constante-

mente”, ela disse.

Uma série de ações, além de via-

gens de conhecimento e prospecção, 

permitiram à Ouro e Prata buscar o 

diferente e alcançar um estado de 

perseguição contínua da excelência de 

resultados, produzindo ambientes de 

inovação fora da operação da empresa.

“Criamos um hub de inovação dos 

transportes na Tecnopuc, na PUC do Rio 

Grande do Sul, em conjunto com a RTI – 

Associação Riograndense de Transporte 

Intermunicipal, onde as empresas do 

setor trocam experiências e fomentam 

novos processos”, contou Luana, des-

tacando que é preciso envolver todas as 

empresas nessa nova cultura.

Ela destacou a coleta de dados 

dos clientes. Foram mais de 300.000  

cadastrados em 311 pontos de acesso, 

que geraram conhecimento, ou “disse-

ram o que o cliente quer”.

“Dados são o novo petróleo”, disse 

ela, repetindo um bordão que demons-

tra que para decidir é preciso conhecer. 

E para isso as decisões têm de partir 

de dados que além de coletados, 

precisam ser devidamente filtrados e 

trabalhados.

Um dos vários produtos nascidos 

de todo esse processo é o programa 

Fidelidade, escorado no slogan “quanto 

mais viagens, mais você viaja”.

Luana encerrou sua participação 

falando do futuro: para ela, caminhamos 

céleres para um Ecossistema de Mobi-

lidade Integrada. Compreender isso, e 

saber o papel de cada empresa nesse 

processo, é o grande desafio.
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Frente ao desafio de juntar duas culturas, a Viação 
Garcia descobriu o valor de modernizar e inovar

O diretor comercial da Viação Gar-

cia, Luiz Fernando da Silva Mattos, 

destacou o desafio com que a empresa 

se deparou em 2014 quando o grupo 

foi comprado pela Brasil Sul.

Fundada em Londrina em 1934, 80 

anos depois a empresa teve de lidar 

com a junção de duas culturas.

“Com apoio da Fundação Dom 

Cabral, decidimos pela importância 

de renovar a frota, reduzindo a idade 

média dos ônibus para 4 anos”, conta.

Mais que renovar,  o foco foi moder-

nizar:  todos os ônibus estão equipados 

com o que há de mais moderno hoje 

no mercado.

“Nascemos para ir além”. Com 

esse lema, a empresa buscou não 

apenas respeitar a história construída 

em Londrina, como ainda garantir que 

o processo de crescimento e inova-

ção não se descole desse passado e  

aponte que a empresa está sempre 

antenada com o moderno e o atual.

O investimento em projetos sociais 

foi um diferencial e uma estratégia 

da Viação Garcia, que buscou nas 

crianças, por exemplo, garantir esse 

processo de recall da memória.

Outro ponto de destaque foram as 

pesquisas realizadas pela empresa em 

aeroportos, buscando descobrir nesses 

potenciais clientes o que seria espera-

do como fator de atratividade no trans-

porte rodoviário. Em seguida, a Garcia  

desenvolveu uma série de ações nos 

terminais rodoviários para acolher es-

ses clientes, garantindo-lhes confiança, 

conforto e segurança. É o caso da Sala 

VIP, onde o passageiro recém chegado 

de Londrina pode tomar banho, guardar 

sua bagagem e ser recepcionado com 

um kit de café da manhã. O mesmo 

ocorre com a Sala VIP do Terminal de 

Londrina, que possibilita acesso direto 

às plataformas de embarque.

O conforto na viagem, garantido 

pelo serviço cabine/cama, teve cresci-

mento de 84% após as medidas ado-

tadas tanto na melhoria do padrão da 

frota como nas ações complementares 

nos terminais. “Espaço Pet”, “Cliente 

Oculto” (onde o passageiro pode avaliar 

por aplicativo a qualidade de sua via-

gem, do início ao fim), “Espaço Mulher” 

(4 poltronas contíguas para mulheres 

viajarem juntas e evitar situações de 

assédio), além do investimento em 

entretenimento a bordo; check-in digital  

e medidas como o Kit Conforto (criado 

em parceria com a rede de Hotéis Bour-

bon) – todas elas garantiram seguidas 

premiações no prêmio ANTP ABRATI de 

Boas Práticas.

Luiz Fernando da Silva Mattos, diretor comercial da Garcia, explicou como foram tratados os 

problemas resultantes da troca de comando e do encontro de duas diferentes culturas.

Participantes atentos ficam sabendo como a soma de duas culturas foi capaz de renovar 

muitas das práticas sedimentadas na Viação Garcia, uma empresa de 80 anos.
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“O cliente nos desafia”, explicou a diretora Paula 
Barcellos Tommasi Corrêa, da Águia Branca

Construindo sua apresentação nos 

itens que o cliente vê e naquilo que 

ele não vê, Paula Barcellos Tommasi 

Corrêa, diretora executiva da Viação 

Águia Branca, repetiu enfaticamente 

em sua fala o termo “digital”.

“Precisamos estar ligados ao clien-

te 24 horas”, ela afirmou, partindo da 

realidade atual de que o cliente muda 

todos os dias.

“Ele muda a forma como se comu-

nica, hoje ele tem o conhecimento na 

palma da mão – disse ela –, o que nos 

obriga a nos reinventarmos o tempo 

todo”.

Para a diretora executiva, esse 

“novo” cliente, um ser que precisa ter 

suas vontades conhecidas e atendidas, 

é a concretização do desafio assumido 

e enfrentado pelo Grupo Águia Branca, 

hoje com duas empresas na divisão de 

passageiros, a Viação Águia Branca e 

o Expresso Brasileiro.

Com sede no Espírito Santo, a em-

presa atua em nove estados e alcança 

mais de 700 destinos. Ela descreveu o 

passageiro dos tempos atuais:

“O novo cliente é informado, conec-

tado e exigente”, explicou, ressaltando 

que ele espera um atendimento perso-

nalizado, prestado por uma empresa 

conectada, ágil e inovadora.

A diretora executiva destacou que 

a Viação Águia Branca busca atender 

esse “novo cliente”, que se transforma 

a cada dia – “a velocidade das trans-

formações é assustadora”, registrou –, 

com produtos e ações como o Aguia-

Flex, voltado ao público digitalizado, 

e a passagem digital, que agiliza o 

processo de compra e embarque.

O Águia Flex surgiu num momento 

em que as plataformas digitais entra-

ram em linhas atendidas pelas empre-

sas de transporte rodoviário. 

“É um pacote digital, que vai desde 

a obtenção da passagem até o embar-

que e desembarque – que são flexíveis 

–, e a experiência de bordo, com Wi-Fi, 

vídeos e opções de entretenimento 

online.”

Ela destacou ainda aquelas ações 

que o cliente não vê, mas que cons-

troem a identidade da empresa. 

“Temos, por exemplo, a iniciativa do 

Outubro Rosa, com ônibus DD pintados 

na cor lilás, uma forma de fomentar 

a campanha de prevenção do câncer 

de mama.” Citou, ainda, as ações 

voltadas à saúde dos motoristas, 

investimento essencial na segurança 

dos passageiros.

A UniÁGuia, universidade corporati-

va mantida pela empresa, destaca-se 

pela excelência da formação dos fun-

cionários e consagra a internalização 

da busca do conhecimento como fator 

constante da construção da inovação.

A executiva definiu o novo cliente: “Ele é informado, conectado e exigente.”

O palestrante Valdez 

Ludwig não falou 

expressamente sobre 

transporte rodoviário 

de passageiros, 

mas foi bastante 

aplaudido ao 

transitar habilmente 

pelos segredos da 

Motivação. Algo 

que nunca é demais 

quando é preciso 

inovar métodos e 

sistemas em uma 

empresa ou negócio.
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Diesel verde pode ser a inovação que vai ajudar 
a reduzir imediatamente as emissões dos ônibus

Em painel realizado durante o Arena 

ANTP, evento da Associação Nacional 

de Transportes Públicos, que reuniu 

diversos atores do setor de mobilidade 

urbana,  representantes dos produtores 

de biocombustíveis, veículos automo-

tores, governo, engenheiros e opera-

dores do sistema foram unânimes em 

concluir que já é hora de “despertar” 

para a necessidade de se substituir o 

diesel derivado de petróleo por um pro-

duto tecnicamente confiável e com real 

disponibilidade de atender à demanda. 

Os participantes detiveram-se em 

analisar as vantagens e qualidades 

do diesel renovável (Hydrotreated 

Vegetable Oil, ou Óleo Vegetal Hidro-

genado), também chamado de diesel 

verde, em comparação ao combustível 

derivado de petróleo e, mesmo, à ele-

trificação dos veículos. As vantagens 

e qualidades poderiam fazer do HVO a 

alternativa mais viável e imediata para 

a redução das emissões de gases de 

efeito estufa no sistema de transporte 

público de grandes cidades.

Os 14.000 ônibus de São Paulo 

consomem diariamente 1,5 milhão de 

litros de diesel. São quase 550 milhões 

de litros de combustível fóssil por ano, 

sabendo-se que ao longo de um período 

de dez anos o município terá de reduzir 

pela metade as emissões de dióxido de 

carbono (CO
2
). 

“Sabemos que o diesel, por sua 

tradição histórica e as grandes re-

servas existentes, é o combustível 

mais usado no Brasil e no mundo. 

Mas temos que investir em outras 

alternativas. E o biocombustível de 

segunda geração, como é o caso do 

HVO, é um caminho a ser percorrido e 

bastante interessante”, lembra Walter 

Barbosa, diretor de Vendas e Marketing 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “A  

presença da Mercedes-Benz no Arena 

ANTP 2019, Congresso Brasileiro de 

Mobilidade Urbana, em parceria com o 

concessionário Center Bus Sambaíba, 

dá uma ideia da importância que nossa 

companhia atribui à questão.” 

Segundo Barbosa, além da redução 

de emissões, o uso do HVO não exige 

nenhuma alteração na infraestrutura de 

abastecimento na garagem e nem na lo-

gística de distribuição do combustível. 

“Além disso, ele pode ser utilizado em 

Ônibus com maior capacidade de passageiros já são viáveis nas grandes cidades. O diesel verde pode viabilizar a redução das emissões.  
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Walter Barbosa, da Mercedes-Benz, diz que é preciso investir em outras alternativas, e que o  

o biocombustível, como o HVO, é um caminho a ser percorrido, e bastante interessante.
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norma de emissões. Considerando-se 

a legislação da cidade de São Paulo, 

há uma redução das emissões de 

CO
2
 (Dióxido de Carbono) proporcional 

à porcentagem de HVO, pelo fato de 

ser um combustível não fóssil”, diz 

Walter Barbosa. “Vejo o uso do HVO 

como uma ponte até os ônibus elétri-

cos nos grandes centros. E mais: esse 

biocombustível poderá ser uma solução 

também para os ônibus de grandes 

distâncias rodoviárias”.

Outro dos participantes das dis-

cussões, Erasmo Carlos Battistella, 

presidente da holding ECB Group, disse 

no painel Matriz Energética Brasileira 

que São Paulo é uma cidade referência 

para o Brasil e para o mundo. “Já temos 

uma grande expertise com o biodiesel, 

que atualmente é misturado em 11% 

ao diesel, devendo chegar a B15 em 

2023. Daí para frente podemos fazer 

outras misturas com redução ainda 

mais significativa das emissões, como 

15% de biodiesel mais 5% de HVO, e 

assim por diante.”

Por sua vez, o presidente do Sin-

dicato das Empresas de Transporte 

Coletivo Urbano de Passageiros de São 

Paulo, Francisco Christovam, afirmou 

que existe a demanda por um biocom-

bustível como o HVO e confirmou o 

interesse dos operadores do sistema 

paulistano no produto: “Para nós, a 

questão é quando vai haver disponibili-

dade de produto. Demanda e interesse, 

nós já temos.”

Também entusiasta do uso do 

diesel renovável, o diretor técnico da 

Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores, Henry Josef, 

qualificou o HVO como uma “benesse”, 

e disse que seu uso em escala é o úni-

co meio de o Brasil atender ao Acordo 

de Paris. O acordo, como se sabe, esta-

belece metas de redução das emissões 

de gases de efeito estufa.

Na avaliação dele, em um país 

como o Brasil, em que os veículos de 

carga percorrem extensões enormes 

em rodovias, com uso massivo de 

diesel, a eletrificação “se torna muito 

difícil; tira-se espaço da carga por 

causa das baterias, por exemplo, sem 

falar no custo de substituição da frota.”

Na abertura do painel, o presiden-

te da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, 

também declarou, em vídeo, apoio ao 

HVO como alternativa viável e imediata 

para redução das emissões de carbono 

na matriz de transporte nacional. E o 

coordenador de diesel/biodiesel da As-

sociação dos Engenheiros Automotivos 

(AEA), Christian Wahnfried, reforçou a 

confiabilidade do HVO citando dados 

técnicos como a redução de 65% em 

emissões, na comparação com o die-

sel fóssil, sem perda de potência nem 

poder calorífico e com menor consumo 

de produto.

Especialistas esperam que até mar-

ço sejam regulamentadas pelo governo 

as especificações para o uso do HVO 

no país. É um produto drop-in, isto é, 

tem condições de substituir totalmente 

o diesel fóssil, por reproduzir suas pro-

priedades físico-químicas, mas, para 

ser usado aqui, requere normatização 

pela ANP, Agência Nacional do Petró-

leo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

Outra questão importante aborda-

da no painel é a necessidade de se 

estabelecer políticas públicas para o 

desenvolvimento da cadeia produtiva 

do HVO no Brasil. O país já é rico em 

matéria-prima, como óleos vegetais 

e gordura animal, mas o capital para 

dar início a uma unidade dedicada à 

produção de diesel renovável é cinco 

ou seis vezes maior que o requerido 

por uma usina de biodiesel. Portanto, o 

poder público tem papel preponderante 

para garantir o retorno do investimento.

Chefe da divisão de Energia Re-

novável do Ministério das Relações 

Exteriores, Renato Godinho se disse 

satisfeito por ver o HVO ser objeto de 

atenção no Brasil. “Minha função no 

Itamaraty é acompanhar esse debate 

no mundo e eu não entendia por que 

não se falava em HVO no Brasil”.
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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.

7010_Mer_An. ônibus robô Rodoviário_ Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 05/10/18   11:22
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Os novos carros impressionam pela conectividade e pela tecnologia de entretenimento. 

Viação Xavante adquire novos ônibus Marcopolo

Os novos ônibus já foram apresentados e entraram em operação nas linhas da Planalto.
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Ainda comemorando os seus 70 

anos de atuação no cenário do trans-

porte rodoviário de passageiros, com-

pletados no ano passado, a Planalto 

Transportes incorporou à frota mais 

16 ônibus novos, todos com carroça-

ria Marcopolo New G7 Paradiso 1800 

DD de 15 metros de comprimento. 

Os chassis são Mercedes-Benz O500 

RSDD 8x2, com 410 cv de potência. A 

pintura dos veículos é uma espécie de 

releitura de pinturas utilizadas na frota 

em décadas passadas. 

Na configuração dos veículos, a 

Planalto destinou dois ao serviço Dou-

ble Service e Leito, com 44 poltronas 

convencionais no salão superior, onde 

também há seis poltronas leito. No 

piso inferior, que dispõe de WC, são 

16 poltronas executivas. Os outros 14 

ônibus dispõem de 46 poltronas semi-

leito no piso superior (mais WC) e 11 

Planalto Transportes incorpora à frota mais 16 
modernos ônibus Double Decker Marcopolo

poltronas leito no piso inferior. Todos 

os 16 ônibus estão equipados com o 

sistema VOD (Video on Demand), que 

oferece filmes, jogos e documentários 

aos passageiros. 

Os carros já estão operando nas 

linhas Curitiba-Campinas-Rio Claro; 

Curitiba-Erechim; Joaçaba-São Paulo; 

Joaçaba-Curitiba e São Paulo-Erechim.

Um importante diferencial nos ser-

viços da Planalto é o seu programa de 

vantagens Moveflex, que oferece inúme-

ras vantagens ao passageiro assim que 

ele adquire suas passagens pela inter-

net. É possível, por exemplo, acumular 

pontos para usar na troca por outras 

passagens, ou por cartão presente, ou 

ainda na recarga de celulares.

A Viação Xavante, que em setembro 

celebra 50 anos de fundação, adquiriu 

seis novos ônibus rodoviários Marco-

polo. Os veículos, do modelo Paradiso 

New G7 1600 LD, têm configuração 

especial e capacidade para 44 passa-

geiros. Serão utilizados nas diferentes 

linhas interestaduais da operadora, 

que tem sede em Barra do Garças, 

Mato Grosso. 

Com poltronas semileito 1.060mm 

dotadas de descansa-pernas, os veícu-

los se destacam pela conectividade e 

pela tecnologia de entretenimento. Ar 

condicionado, tomadas USB individuais 

em cada poltrona, geladeira, cortinas, 

porta-copos e porta-pacotes completam 

a lista dos itens de conforto.
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Ônibus Mercedes volta ao Haiti
Quatro ônibus Mercedes-Benz do 

modelo OF 1730, com carroçarias Mas-

carello, vão ser entregues agora em 

outubro a uma operadora de fretamento 

do Haiti. Serão usados a partir de no-

vembro no transporte de empregados 

da operadora haitiana “Dieu Qui Deci-

de”. Essa operação significa a volta da 

Mercedes-Benz ao mercado daquele 

país, depois de uma interrupção que 

se estendeu pelos últimos 40 anos.  

Os quatro veículos urbanos vão ope-

rar na cidade de Porto Príncipe, capital 

do Haiti. Na Mercedes-Benz, a venda é 

vista como um marco importante nas 

relações da marca com o Haiti.

Sprinter traz novas tecnologias, 
como o Assistente de Frenagem  

Depois do Actros com painel touch 

screen e Assistente Ativo de Frenagem 

(ABA) de série, e da fábrica de cabines 

com tecnologia 4.0, a  Mercedes-Benz 

apresentou a nova Sprinter com tec-

nologias como assistente de fadiga, 

multimídia MBUX, espelhamento de 

celular, câmera de ré, direção elétrica, 

cockpit similar ao do automóvel (alto 

nível de ergonomia e conforto para o 

motorista), maior potência e mais tor-

que. Sao algumas das novidades que 

mantêm o modelo no topo do segmento 

de vans e furgões do mercado brasilei-

ro. O veículo será lançado oficialmente 

na Fenatran, entre 14 e 18 de outubro, 

em São Paulo.

“A Mercedes-Benz traz para o seg-

mento de veículos comerciais leves 

novos recursos de segurança ativa e 

de interatividade, inéditos e exclusivos 

para o país, posicionando a linha Sprin-

ter em um novo patamar tecnológico”, 

assegura Jefferson Ferrarez, diretor de 

Vendas e Marketing Vans da Mercedes-

-Benz do Brasil.

Com direção elétrica, painel touch 

screen e novo design, a nova Sprinter 

chega com o prestígio de um veículo 

que já vendeu 140.000 unidades des-

de que foi lançado no Brasil.

Em termos de segurança, a Sprinter 

traz o Assistente Ativo de Frenagem 

(ABA – Active Brake Assist), tecnologia 

exclusiva da Mercedes-Benz. 

“O ABA revoluciona a segurança 

ativa no transporte urbano, com o pa-

drão de segurança da Sprinter podendo 

ser equiparado ao de automóveis 

Mercedes-Benz, reconhecido mundial-

mente. Estamos alinhados com várias 

tecnologias utilizadas hoje na Europa. E 

todas elas como itens de série”, afirma 

Jefferson Ferrarez.

Ruben Bisi é o 
novo presidente 
da FABUS

Ruben Antonio Bisi, Diretor 

da área de Relações Institucio-

nais da Marcopolo, é o novo 

presidente da Fabus, Associação 

Nacional dos Fabricantes de 

Ônibus. Ele terá como responsa-

bilidade atuar junto a entidades 

governamentais, empresas auto-

motivas, associações setoriais, 

autarquias federais, estaduais e 

municipais para colaborar com o 

desenvolvimento e o crescimento 

da indústria brasileira do ônibus. 

Ruben Bisi vem trabalhan-

do na Marcopolo há mais de 

45 anos nas áreas Industrial, 

Engenharia, Marketing, Estraté-

gia e Negócios Internacionais. 

Também participou dos Comitês 

Executivo e de Estratégia e Ino-

vação, com significativa atuação 

no processo de internacionaliza-

ção da encarroçadora.

Ruben Bisi, presidente da FABUS.
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Auto Viação Progresso adquire 16 ônibus modelo 
Campione Invictus DD e segue renovando a frota

Marcopolo amplia a produção em São Mateus e 
passa a fazer também ônibus urbanos e escolares
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A Auto Viação Progresso, de Reci-

fe-PE, adquiriu 16 unidades do ônibus 

Campione Invictus DD, que já estão 

sendo entregues. São ônibus com 15 

metros de comprimento, todos com 

chassis Scania K440 8x2. Do total, 

14 são equipados com 64 poltronas 

Três dos novos DD de 15 metros entregues pela Comil, todos com chassi Scania. Eles incorporam as mais recentes tecnologias.

Na fábrica são utilizados os mais avançados equipamentos e processos.

A unidade fabril da Marcopolo em São 

Mateus, Espírito Santo, passou a atuar 

por segmento de produto, conforme as 

necessidades dos clientes, passando 

a produzir também ônibus urbanos e 

escolares. Foram investidos mais R$ 14 

milhões na planta, com foco na verticali-

zação da produção, de modo a otimizar 

recursos e diversificar o mix de veículos 

para os mercados interno e externo.

A unidade São Mateus é a primeira 

montadora de veículos no Estado do 

Espírito Santo e conta atualmente com 

500 colaboradores. Produz cinco uni-

dades por dia das marcas Marcopolo 

e Volare, a maior produção desde que 

iniciou suas atividades, em 2014. 

O atendimento está voltado aos 

mercados das regiões Norte e Nordes-

te. Pela modernidade das práticas e 

processos, a unidade acaba de receber 

semileito. Os outros dois dispõem de 

40 poltronas leito e leito cama, além 

de sanitário no salão superior. 

Em 2016, a Progresso adquiriu 

15 ônibus Comil do modelo Campione 

Invictus 1200. Na compra de agora, 

todos os ônibus contam com conec-

tores USB nas poltronas, ar condicio-

nado, câmeras, tomadas, monitores, 

interfone, móveis, Wi-Fi e sensores de 

estacionamento. Dois detalhes são os 

bagageiros mais espaçosos e o design 

externo, desenvolvido pelo escritório 

Vilella Design.

as certificações ISO 14001 (Gestão 

Ambiental) e OHSAS 18001 (Saúde e 

Segurança no Trabalho). Também man-

teve a ISO 9001 (Gestão da Qualidade).


