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A Cometa e a Ouro e Prata 
elevam índices de renovação

A Viação Cometa investiu R$ 78 

milhões na compra de mais 170 chas-

sis Mercedes-Benz. Os novos carros já 

estão sendo encarroçados pela Mar-

copolo. São todos de última geração, 

estão equipados com motores que 

atendem às exigências da norma bra-

sileira Proconve P7 e serão entregues 

ao longo de 2013.

O Diário Oficial da União 

de 21.12.12 publicou as Re-

soluções nºs 3.975/2012 

e 3.976/2012, ambas de 

19/12/2012, prorrogando os 

prazos das Autorizações Es-

peciais para a prestação dos 

serviços regulares de transporte 

rodoviário interestadual e inter-

nacional de passageiros, bem 

como dos serviços semiurbanos 

(distâncias menores que 75 

quilômetros). 

Nos anexos dessas reso-

luções constam inclusões e 

exclusões de serviços, além de 

alterações nos cronogramas de 

licitação dos serviços operados 

atualmente.   

O Anexo III da Resolução 

3.975 prevê a publicação dos 

editais de licitação para o 

transporte rodoviário interesta-

dual em fevereiro de 2013 e a 

realização do certame licitatório 

em setembro de 2013.

Para o transporte semiur-

bano (distâncias menores que 

75 quilômetros) e os serviços 

internacionais, o Anexo III da 

Resolução 3.976 prevê para 

outubro de 2014 a publicação 

dos editais e para fevereiro de 

2015 as sessões públicas do 

certame licitatório.

Para o transporte semiur-

bano do Distrito Federal e do 

Entorno, as datas previstas 

são: fevereiro de 2014 – publi-

cação dos editais; e junho de 

2014 – realização das sessões 

públicas do certame licitatório. 

ANTT prorroga 
Autorizações e 
muda cronogramas

Também a Viação Ouro e Prata 

incorporou mais 50 ônibus novos às 

suas operações. O investimento foi de 

R$ 30 milhões. Com isso, a companhia 

reduziu para 3,8 anos a idade média de 

sua frota. Normalmente, a renovação 

anual da Ouro e Prata atinge 15% da 

frota. Desta vez, porém, o percentual  

elevou-se a 25%.

Na Ouro e Prata, o percentual de renovação anual subiu para 25%.

A frota da Viação Cometa continua sendo uma das mais modernas do País.
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Pesquisa conjunta realizada pela 

revista Veja e a Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro levantou o ranking 

dos parlamentares brasileiros que 

mais trabalharam por um Brasil mais 

moderno e competitivo. Os resultados 

apontaram o senador Clésio Andrade 

(MG), presidente da Confederação 

Nacional do Transporte, como o sexto 

melhor parlamentar no Brasil sob esse 

critério. 

A mesma pesquisa, com base no 

mesmo critério, também apontou Clé-

sio Andrade como o melhor parlamentar 

em Minas Gerais e o primeiro na Região 

Sudeste.

Em dezembro último, o senador 

Clésio Andrade foi um dos três líderes 

do transporte brasileiro homenageados 

pela ABRATI pelos serviços que pres-

Clésio Andrade é avaliado como o 
sexto melhor parlamentar do País

O senador Clésio Andrade: empenho na 

luta por um Brasil mais competitivo.

O novo processo aumentou a resistência 

das chapas e perfis de alumínio à corrosão.

A Empresa de Planejamento e Lo-

gística – EPL –, responsável pelo futuro 

detalhamento do projeto do primeiro 

trem-bala brasileiro, entre as cidades 

do Rio de Janeiro, São Paulo e Campi-

nas, anunciou que também se dedicará 

à realização de estudos de viabilidade 

técnica para a eventual implantação 

desse mesmo sistema nos trechos 

entre São Paulo e Curitiba, São Paulo-

-Belo Horizonte e São Paulo Triângulo 

Mineiro. O trabalho poderá ser concluí-

do até setembro de 2014 e, segundo a 

EPL, a intenção é criar uma espécie de 

“estoque” de projetos em infraestrutu-

ra, de modo a poder suprir eventuais 

futuras necessidades do País.

A entrega das propostas para exe-

cução do projeto do trem-bala entre Rio, 

São Paulo e Campinas está marcada 

para o dia 13 de agosto de 2013. Em 

seguida, a EPL trabalhará no projeto 

executivo de engenharia da obra, de-

finindo o traçado exato da linha e o 

montante do investimento necessário.

Governo vai avaliar 
a viabilidade de mais 
linhas de trem-bala

Marcopolo usa novo tratamento 
para perfi s e chapas de alumínio

A Marcopolo está utilizando um 

novo processo de cromatização de 

ligas de alumínio que aumenta a re-

sistência anticorrosiva desse material, 

largamente empregado na produção 
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de carroçarias de ônibus. Agora, no 

tratamento da superfície das chapas e 

perfis de alumínio, o cromo hexavalente 

é substituído pelo cromo trivalente. 

A tecnologia foi desenvolvida pela 

Henkel, que a disponibilizou para a 

encarroçadora gaúcha, segundo a 

qual o processo anterior implicava um 

grau mais elevado de toxicidade, com 

impacto sobre o meio ambiente. 

A Marcopolo tinha interesse em 

eliminar o inconveniente por ser essa 

a melhor forma de proteger a saúde de 

seus colaboradores.

Ainda como vantagens decorrentes 

do novo processo, está sendo alcança-

da uma redução de 50% no volume de 

resíduos e houve considerável diminui-

ção da complexidade do tratamento de 

efluentes da empresa.

taram e continuam prestando ao setor 

rodoviário  interestadual e internacional 

de passageiros. 

Diesel S10 começa 
a chegar aos postos 
de combustíveis

Para atender às exigências da Agên-

cia Nacional de Petróleo, quase 4.000 

postos de combustíveis de todo o Brasil 

passam a comercializar o diesel S10, 

que substituirá o diesel S50. O S10 

contém apenas 10 ppm (partes por mi-

lhão) de enxofre. Em relação ao preço, 

a Federação Nacional do Comércio de 

Combustíveis e Lubrificantes entende 

que, a exemplo do S50, também o S10 

deverá ter preço diferenciado devido 

ao custo logístico e à segregação de 

tanques, entre outros fatores.
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Patrícia Regina Nunes é a primeira 

mulher motorista de ônibus a integrar 

o quadro funcional da Planalto Trans-

portes. 

A assinatura do contrato de traba-

lho, no dia 7 de dezembro, em Porto 

Alegre, ocorreu em evento que teve a 

Planalto integra mulher motorista 
de ônibus ao seu quadro funcional

Anteriormente, Patrícia dirigia no transporte coletivo urbano da cidade gaúcha de Esteio.

A presidente da escola e Mário Laffitte, 

diretor de Comunicação da Mercedes-Benz. 

presença de autoridades e lideranças 

de movimentos em defesa da mulher. 

Patrícia tem 35 anos e um filho de oito 

anos. Anteriormente, trabalhou por três 

anos no transporte coletivo de Esteio. 

Sua primeira linha na Planalto liga Porto 

Alegre à localidade de Butiá.

Neste Carnaval, a Mercedes-Benz 

do Brasil está sendo homenageada 

pela escola de samba Rosas de Ouro, 

de São Paulo. A montadora foi escolhi-

Escola de samba Rosas de Ouro 
homenageia a Mercedes-Benz

da para, simbolicamente, representar o 

transporte do público numa viagem às 

festas populares do mundo. O passeio 

cultural é feito por meio do enredo “Os 

Condutores da Alegria: numa fantástica 

viagem aos Reinos da Folia”. 

A iniciativa está sendo viabilizada 

por meio da Lei Rouanet de incentivo 

à cultura nacional, e faz faz parte da 

estratégia de Responsabilidade So-

cial da Mercedes-Benz. Cerca de 200 

colaboradores da companhia desfilam 

pela escola Rosas de Ouro no desen-

volvimento do enredo.

Cerca de 1.500 colaboradores da 

Mercedes-Benz do Brasil que estavam 

com seus contratos temporariamente 

suspensos para qualificação – pro-

cesso também conhecido por Lay-off 

– foram convocados para retorno ao 

trabalho. A decisão de suspender 

temporariamente os contratos havia 

sido adotada em maio pela empresa, 

mediante acordo com o Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC. Agora, a monta-

dora anunciou a retomada da produção 

de caminhões em dois turnos.

O encerramento do Lay-off é resul-

tado da retomada nas vendas de cami-

nhões e ônibus no mercado brasileiro. 

O programa de produção para 2013 foi 

redimensionado, na expectativa de que 

o cenário de negócios para veículos co-

merciais seja mais favorável este ano.

“O anúncio de ferramentas de fi-

nanciamento adequadas ao setor com 

regras definidas para todo o ano de 

2013, aliado à espera de safra recorde 

e de investimentos em infraestrutura, 

já impactam positivamente nossa in-

dústria. Além disso, se o crescimento 

da economia brasileira como um todo 

for maior do que em 2012, certamen-

te teremos um excelente mercado de 

caminhões e ônibus no próximo ano”, 

afirma Jürgen Ziegler, presidente da 

Mercedes-Benz do Brasil e CEO para 

América Latina.

Durante os sete meses em que 

estiveram afastados, os participantes 

do Lay-off tiveram mantidos seus rece-

bimentos e todos os direitos trabalhis-

tas (férias, 13º salário e reajustes, e 

benefícios como, por exemplo, plano 

de saúde). Eles ainda participaram de 

um programa especial de formação 

avançada e qualificação profissional 

no Senai, com duração de 300 horas.

Montadora volta a 
produzir caminhões 
em dois turnos
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Os fatos marcantes da trajetória de 

duas décadas do Centro de Desenvolvi-

mento Tecnológico da Mercedes-Benz 

do Brasil, localizado na planta da mon-

tadora em São Bernardo do Campo-SP, 

estão registrados em um livro recém-

-lançado. O CDT é o maior do gênero 

no Brasil e o maior da Daim ler fora da 

Alemanha para veículos comerciais 

da marca Mercedes-Benz. A unidade 

brasileira é um dos polos da rede 

global de desenvolvimento da Daimler 

Trucks, maior fabricante mundial de ca-

minhões. E a Mercedes-Benz do Brasil 

é o Centro Mundial de Competência 

da Daimler para o desenvolvimento e 

produção de chassis de ônibus.

“Produzimos esse livro para contar 

uma rica história de pioneirismo e 

inovação, reforçando a importância 

Lançado livro comemorativo dos 20 anos do 
Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDT

desse trabalho para a indústria de 

veículos comerciais do Brasil e para o 

próprio Grupo Daimler, mundialmente”, 

acentua Mario Laffitte, diretor de Comu-

nicação Corporativa da Mercedes-Benz 

do Brasil. Ele acrescenta: – Com o 

livro, eternizamos parte do trabalho de 

profissionais competentes que ajudam 

a construir uma empresa inovadora em 

tudo o que se propõe a fazer”. 

O Centro de Desenvolvimento Tec-

nológico foi inaugurado no dia 29 de 

agosto de 1991. Com 18.000 metros 

quadrados de área construída, ocupa  

terreno de 40.000 metros quadrados e 

conta com cerca de 650 profissionais, 

entre engenheiros, técnicos e outros 

especialistas. O livro foi lançado como 

parte das comemorações do vigésimo 

aniversário.Prédio principal do CDT em São Bernardo.

A certificação BKT valoriza os profissionais.

O Doppio BRT (foto abaixo) é um 

dos principais trunfos da encarroçadora 

Comil para aumentar sua participação 

no mercado brasileiro de ônibus em 

2013. O veículo ganhou nova curvatura 

frontal e o ar-condicionado foi incorpo-

Comil deve continuar aumentando 
participação no mercado em 2013

rado à carroçaria. A empresa acredita 

que os preparativos do Brasil para 

acolher a Copa do Mundo do próximo 

ano e a Olimpíada em 2016 implicarão 

o aumento da demanda interna por 

veículos BRT, urbanos e de fretamento.

Neste primeiro trimestre a Volvo do 

Brasil está dando sequência ao seu 

programa de certificação internacional 

voltado aos mecânicos especialistas 

em ônibus da sua rede de concessio-

nários de todo o Brasil. 

Denominado Bus Key Techinician 

(BKT), no ano passado o programa 

certificou 24 profissionais da rede. 

Eles foram submetidos a uma bateria 

de testes teóricos e práticos, e a uma 

minuciosa avaliação. 

A certificação BKT vai além da 

validação técnica, pois é também uma 

ferramenta de valorização profissional, 

consolidação de carreira, retenção de 

talentos e de maior engajamento do 

funcionário.

A Volvo certifi ca 
os mecânicos de 
ônibus da sua rede
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Em 2013, a Induscar Caio, de 

Botucatu-SP, pretende manter o seu 

modelo Apache Vip como o ônibus 

urbano mais vendido no Brasil. Além 

disso, ela aposta no incremento da 

produção de ônibus escolares para 

o Programa Caminho da Escola e na 

crescente comercialização dos seus 

avançados modelos BRT. Em síntese, 

a expectativa da Caio Induscar é que 

neste ano o mercado comece aquecido 

já no primeiro semestre e continue 

assim no segundo, com a aproximação 

da Copa do Mundo de 2014. 

As previsões apontam para um 

crescimento da demanda por articu-

lados da família Millennium BRT, por 

ônibus urbanos alimentadores e por 

veículos de fretamento. Neste último 

segmento, em 2012 a encarroçadora 

registrou aumento de 100% nas vendas 

do Solar, modelo para fretamento e 

rodoviário. A Caio Induscar teve, ainda, 

um crescimento na participação de 

Em 2013, a Caio Induscar espera crescimento da 
demanda por ônibus urbanos e por modelos BRT

mercado, de 4% no geral e de 5% em 

urbanos, na comparação com 2011. 

Além disso, manteve-se na liderança da 

produção brasileira de ônibus urbanos.

Em relação à família Millennium 

BRT, composta pelos modelos Ali-

mentador, Articulado e Biarticulado, a 

expectativa é de comercializar cerca 

de 1.000 unidades em 2013, número 

que ainda poderá crescer com a apro-

ximação da Copa do Mundo. Desde o 

seu lançamento, em outubro de 2012, 

foram vendidas cerca de 200 unidades 

para duas das principais metrópoles do 

país, São Paulo e Rio de Janeiro. Outras 

já estão em negociações.

A Caio Induscar aposta em forte evolução da demanda pelos seus modelos BRT.

Tal como constava da previsão 

inicial, a Mercedes-Benz produziu 

10.000 caminhões leves Accelo e ex-

trapesados Actros no primeiro ano de 

funcionamento da sua unidade de Juiz 

de Fora depois que ela foi transforma-

da e preparada para a fabricação de 

caminhões. A transformação demandou 

investimentos de R$ 450 milhões e 

foi concluída no tempo recorde de 18 

meses.  

Como para demonstrar que o seu 

plano de investimentos está mantido, a 

montadora também inaugurou na plan-

ta mineira as áreas de Montagem Bruta 

Unidade da Mercedes-Benz em Juiz de Fora 
produziu 10.000 caminhões no ano passado

de Cabines e Pintura. Além disso, está 

contratando mais 140 profissionais 

para a área de produção de caminhões 

nessa unidade.

De acordo com Jürgen Ziegler, pre-

sidente da Mercedes-Benz do Brasil e 

CEO para a América Latina, a compa-

nhia está otimista com a retomada de 

crescimento do mercado e mantém 

a expectativa de produzir 10.000 a 

12.000 caminhões por ano em Juiz de 

Fora. Ele ressaltou que as obras das 

áreas de Montagem Bruta de Cabines 

e Pintura foram concluídas dentro do 

cronograma inicialmente previsto.O Accelo e o Actros: feitos em Juiz de Fora.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Produto específico para veículos da marca. 

A abertura de novas casas terá continuidade neste e nos próximos anos.

Óleo genuíno, uma novidade da Mercedes-Benz 
para seus caminhões, ônibus e comerciais leves

Desde o fim do ano passado a 

Mercedes-Benz do Brasil está dis-

tribuindo, por meio da sua rede de 

concessionários, uma linha de óleos 

específica para seus caminhões, ôni-

bus e comerciais leves Sprinter. Trata-

-se do óleo genuíno Mercedes-Benz, 

desenvolvido especialmente para a 

tecnologia e as especificações dos 

veículos comerciais da marca, incluindo 

os que atendem à legislação brasileira 

Proconve P7 (Euro 5). 

O novo produto está disponível 

nas versões para motor, diferencial e 

Em conjunto com sua rede de 

concessionários, a Volvo investiu R$ 

54 milhões em 2012 na ampliação do 

atendimento aos clientes de ônibus e 

caminhões da marca. Os concessioná-

rios ganharam 106 novos boxes e 95 

novos mecânicos. Alguns concessioná-

rios transferiram-se para instalações 

mais amplas.

Os investimentos foram feitos ri-

gorosamente de acordo com um plano 

estratégico de ampliação e reestrutura-

ção da rede. O plano também prevê a 

abertura de novas casas nos próximos 

anos. O objetivo é encurtar a distância 

entre os pontos de atendimento para 

Em 2012, a Volvo investiu R$ 54 milhões na rede 
de concessionários para ampliar o atendimento

estar cada vez mais perto dos clientes. 

“A frota de veículos está aumentando 

e precisamos estar preparados para 

atender a essa demanda dentro dos 

transmissão. Embora seja inédito no 

País, o óleo genuíno já é consumido 

em 30 países por cerca de 5 milhões 

de clientes.

De acordo com a Mercedes-Benz, o 

novo produto destaca-se pela sua alta 

performance em condições extremas 

de calor ou frio, assegurando maior vida 

útil ao motor e demais componentes. 

Além disso, contribui para a redução do 

consumo de combustível e auxilia na 

eficiência da operação do veículo, com 

a consequente diminuição do índice de 

emissões.

padrões de qualidade da marca”, 

afirma Evalner Sidney, gerente de de-

senvolvimento de concessionárias da 

Volvo na América Latina.



8 INFORMATIVO ABRATI - JANEIRO/13

A Planalto Transportes está equi-

pando a totalidade de sua frota de 

ônibus com o sistema de acesso à 

internet durante as viagens e nas salas 

VIP dos principais terminais rodoviários 

onde opera. A decisão é consequência 

dos excelentes resultados obtidos com 

a iniciativa de instalar o sistema em 

parte da frota. O acesso é oferecido 

gratuitamente aos passageiros.

O diretor presidente do Grupo GMT, 

Pedro Teixeira, ressalta que o conjunto 

dos investimentos é sempre orientado 

para o programa anual de renovação 

da frota e para a área de recursos 

humanos , com ênfase no treinamento 

A Viação Águia Branca e a Viação 

Salutaris criaram um canal com impor-

tantes informações sobre os distúrbios 

do sono, com muitas dicas sobre como 

se pode melhorar a qualidade do sono. 

Basta acessar www.programamedici-

nadosono.com.br para obter detalhes 

Site da Viação Águia Branca oferece todas as 
informações sobre Programa Medicina do Sono

sobre o Programa Medicina do Sono, 

implantado há 12 anos pela Viação 

Águia Branca com o objetivo de cuidar 

da qualidade de vida dos seus moto-

ristas. Desde então, conforme atesta 

o médico pneumologista Sérgio Barros, 

certificado em Medicina do Sono, nun-

ca foi registrado na empresa um só 

acidente motivado por sono ao volante. 

Segundo Barros, dirigir com sono é tão 

perigoso quanto dirigir depois de ingerir 

bebida alcoólica. 

Uma cartilha disponibilizada no site 

relaciona os cuidados que podem ser 

adotados para uma noite tranquila de 

sono. Podem-se assistir vídeos sobre 

o programa e sobre os distúrbios do 

sono. Também há explicações sobre 

como é desenvolvido o Programa Me-

dicina do Sono nas duas empresas.

Ao disseminar informações sobre 

o programa e sobre higiene do sono, 

as duas empresas pretendem que ele 

sirva de exemplo para outras empresas 

de transporte. 

De acordo com as estatísticas da 

Associação Brasileira do Sono – ABS 

–, 20% dos acidentes que ocorrem 

no país são causados por motoristas 

sonolentos.

Planalto instala sistema de internet a bordo em 
toda a sua frota e investe em recursos humanos

de pessoal. Nos últimos cinco anos 

foram empregados recursos da ordem 

de R$ 100 milhões com o objetivo de 

aperfeiçoar os serviços e agregar os 

ônibus mais modernos, equipados 

com as mais avançadas tecnologias. O 

mesmo ritmo de investimentos deverá 

ser mantido nos próximos anos.

Atualmente, um terço da frota da 

Planalto oferece dois serviços simultâ-

neos em cada ônibus – o convencional 

e o executivo. É o chamado Double 

Service. Nessa configuração, as 12 

primeiras poltronas estão dispostas 

com mais espaço entre elas e são 

disponibilizados travesseiros e coberto-

res, além de tomada elétrica. Internet, 

ar-condicionado e monitores de vídeo 

são itens de conforto comuns aos dois 

tipos de serviço.

Amigável e de visual agradável, o site pode orientar motoristas e empresas sobre o assunto. 

A frota inteira terá internet a bordo.
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