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A encarroçadora Caio In-

duscar comemorou 70 anos 

em dezembro. Foi fundada em 

dezembro de 1945 e iniciou 

suas atividades em janeiro 

de 1946. A produção de sua 

primeira carroçaria exigiu 30 

dias de trabalho artesanal. Os 

ônibus eram montados sobre 

chassis de caminhões. Pág. 3

Encarroçadora 
Caio comemora 
os seus 70 anos

A Mercedes-Benz  
vendeu 33.000
veículos comerciais

São Paulo vai 
privatizar 
outras rodovias

O Estado de São Paulo 

anunciou nova etapa no seu 

programa de concessões, pre-

vendo investimentos de R$ 

10,5 bilhões em 2.217 quilô-

metros de pistas que cortam 

transversalmente o Estado. 

Serão duplicados 335 quilôme-

tros de pistas. 

Em 2015, um terço dos 

110.000 veículos comerciais 

vendidos no Brasil foi da marca 

Mercedes-Benz. A montadora 

comercializou 18.000 cami-

nhões, 8.200 ônibus e 6.800 

veículos das linhas Sprinter e 

Vito. Total, 33.000 veículos 

comerciais vendidos. Apesar 

da retração, a participação da 

montadora cresceu em cinco 

pontos percentuais. Pág. 6

A Real Expresso recebeu, durante 

o Quality Festival 2015, realizado 

em Santiago do Chile, o prêmio Latin 

America Quality Awards 2015. O reco-

nhecimento internacional foi atribuído 

na categoria “Transporte de Passagei-

ros”, por sua Gestão da Qualidade e 

pelo relacionamento da empresa com 

seu público interno, clientes e consu-

midores na utilização de tecnologia de 

ponta e em investimentos na melhoria 

dos serviços prestados aos seus mais 

de dois milhões de passageiros, além 

dos constantes incrementos em moder-

nização de frota. 

O evento reuniu no Santiago Marriot 

Hotel mais de 400 líderes empresa-

riais. Em 2015, as premiações foram 

voltadas à cultura da qualidade total 

e avaliaram o talento, a produtividade 

e, principalmente a qualidade dos 

serviços prestados pelas empresas do 

Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, 

Panamá, Bolívia, Venezuela, México e 

Porto Rico, entre outros países. 

“Este prêmio selou nossos esfor-

ços pela qualidade e excelência. Tra-

tou-se de um reconhecimento somente 

possível graças ao empenho e dedica-

ção de toda a nossa equipe”, afirmou 

SIlvia Barata, uma das duas diretoras 

da Real Expresso que representaram a 

empresa na ocasião. Ela lembrou que, 

nos últimos anos, a companhia investiu 

fortemente em modernização de frota 

e em novos processos de qualidade.

Atualmente, mais de 3.500 em-

presas em 19 países promovem e 

incentivam a Qualidade Total nos cinco 

continentes e apoiam o prêmio, tais 

como Coca-Cola, Ford, IBM e Sony.

Com mais de 60 anos de atuação 

no segmento do transporte rodoviário 

brasileiro, a Real Expresso tem a marca 

do pioneirismo, já que, além da certi-

ficação ISO 9000 (e das sucessivas 

recertificações), foi uma das primeiras 

do setor a operar ônibus turbinado, a 

primeira a comercializar bilhetes para 

ida e volta e a primeira a lançar um 

programa de fidelidade por meio de 

outros canais de atendimento como 

o SAC 24h. Ela tem forte atuação no 

Distrito Federal e opera diversas linhas 

nos estados de São Paulo, Rio de Janei-

ro, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Piauí, 

Tocantins, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul.

Real Expresso recebe no 
Chile o Latin America 
Quality Awards 2015

As diretoras Glória Barata e Sílvia Barata 

representaram a Real Expresso e receberam 

o prêmio atribuído à companhia.
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Xavante compra mais ônibus novos, expande 
rotas e oferece mais serviços em Mato Grosso
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oA Viação Xavante, de Barra do 

Garças, Mato Grosso, vive atualmente 

uma das fases mais dinâmicas de sua 

história, com a renovação de sua frota, 

a oferta de novos serviços e a expansão 

de suas rotas, que abrangem extensas 

áreas do Centro-Oeste brasileiro. Foram 

adquiridos mais 14 novos ônibus, sen-

do quatro do modelo Double Decker e 

dez do modelo LD, todos Marcopolo Ge-

ração 7, com chassis Mercedes-Benz.

No processo de expansão, as linhas 

foram levadas para o chamado Nortão 

do Estado de Mato Grosso, onde se 

concentra o maior volume da produção 

agrícola brasileira. Com isso, ela pas-

sou a ligar a capital mato-grossense a 

Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e 

Guarantã do Norte. 

Os ônibus são Mercedes-Benz, com carroçaria Marcopolo Paradiso Geração 7.

A frota chega hoje a 107 ônibus, 

que operam importantes rotas como 

Brasília-DF a Vila Rica-MT (a mais longa 

da Xavante); Vila Rica-MT a Palmas-TO; 

Cuiabá-MT a Canarana-MT e Cuiabá-MT 

a Guarantã do Norte-MT. 

A Comil fornece à empresa Novo Horizonte 
20 unidades do seu novo ônibus Invictus 1200

Os ônibus são equipados com poltronas do tipo semileito e outros itens de conforto. 

A Comil, de Erechim-RS, está for-

necendo à empresa Novo Horizonte de 

transporte rodoviário de passageiros, 

20 unidades do Campione Invictus 

1200, novo ônibus da encarroçadora. 

De acordo com a fabricante, o novo 

ônibus é uma solução direcionada para 

rotas rodoviárias de longa distância. O 

carro incorpora conceitos avançados 

em metodologia de projeto e constru-

ção. O moderno design apresenta li-

nhas mais fluidas. Os faróis e lanternas 

foram redesenhados em função das 

maior curvatura das linhas dianteiras.  

A Novo Horizonte foi a primeira opera-

dora a adquirir a nova carroçaria, sendo 

a pintura criada pela Villela Design, de 

Belo Horizonte. 

Frente e faróis foram redesenhados.
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O Solar, criado pela Caio Induscar para fretamento e linhas de curta e média distâncias. 

A encarroçadora Caio Induscar com-

pletou 70 anos em dezembro. Fundada 

em 18 de dezembro de 1945 por José 

Massa e os irmãos Piedade Gonçalves, 

começou suas atividades em janeiro de 

1946. A primeira carroçaria chamou-se 

Jardineira e foi construída em 30 dias. 

Um ano depois, a empresa já fa-

bricava 12 carroçarias por mês, todas 

com estrutura de madeira e revestidas 

de chapa zincada. As janelas imitavam 

as dos trens e eram protegidas por 

grades. Foram produzidos modelos ro-

doviários da Jardineira, equipados com 

escada externa de acesso ao bagageiro 

no teto. Os veículos eram montados 

sobre chassis de caminhão.  

Em 1947, a indústria produziu 319 

carroçarias. Um ano depois, mudou-se 

para uma nova fábrica e incorporou a 

Companhia Auto Carroceria Cermava. 

A Caio foi pioneira na produção de 

ônibus elétrico, micro-ônibus e ônibus 

articulado. Em 1955, já fabricava 100 

carroçarias por mês.  

Um semi-reboque puxado por um 

cavalo-mecânico FNM, denominado 

Papa Filas, foi lançado em 1956. No 

mesmo ano, a Mercedes-Benz lançou o 

chassi L-312, que trouxe novas e impor-

tantes possibilidades para a indústria 

encarroçadora. Assim, no ano seguinte 

a Caio substituiu a madeira,  passando 

a usar estrutura inteiramente metálica. 

O primeiro carro com estrutura tubu-

lar (o urbano Bossa Nova), foi lançado 

em 1960. Tinha janelas largas, vidros 

deslizantes e para-brisas panorâmicos. 

No final da década, a companhia 

passou a exportar para a Argentina 

e o Uruguai. Naquela altura, já era 

a maior fabricante de carroçarias do 

País, produzindo 150 unidades men-

sais. O ano de 1970 foi marcado pela 

Caio Induscar comemora 70 anos de história e de 
grandes contribuições à indústria de carroçarias  

maior presença dos produtos Caio no 

mercado externo, e também pelo lança-

mento do rodoviário Cascavel. No ano 

seguinte, houve uma sequência notável 

de lançamentos: o rodoviário Jubileu, o 

urbano Gabriela, o micro Carolina I, o 

urbano Bela Vista (reestilizado), o urba-

no Gabriela II e o rodoviário Corcovado. 

Também houve inúmeros avanços no 

emprego de materiais como fibra de 

vidro, alumínio estrutural, duralumínio 

e termoplástico. Nos anos 1980, a 

Caio  lançou o modelo rodoviário Ari-

tana e produziu seu primeiro ônibus 

do modelo Amélia, já na fábrica de 

Botucatu. O Amélia substituiu a linha 

de urbanos Gabriela. Vieram também 

o novo Squalo e o Vitória.

Em 1997, foi criada uma joint-ven-

ture com a espanhola Irizar para fabri-

cação de suas carroçarias rodoviárias 

no Brasil. A parceria durou dois anos. 

Em seguida (1998), foram lançados o 

micro Piccolo, o mini Piccolino, o Mil-

lennium e o Apache S21. Dificuldades 

conjunturais levaram a companhia a 

pedir concordata preventiva em 1999. 

Em dezembro de 2000, a Caio teve 

decretada sua falência.

Para aproveitar o potencial fabril e 

a mão de obra especializada, a Justiça 

autorizou o arrendamento da massa 

falida à Induscar, Indústria e Comércio 

de Carrocerias e a utilização da marca 

Caio e das instalações da fábrica, em 

Botucatu-SP. A produção foi retomada, 

sendo fabricadas 1.500 carroçarias até 

agosto de 2001. Também foram feitos 

vários lançamentos: o urbano Apache 

Vip, os rodoviários Giro 3400 e Giro 

3600, a segunda geração da carro-

çaria Millenium (2003), o biarticulado 

Topbus (2004) e o Giro 3200 (2005). 

Seguiram-se o Mondego (2005) e 

os vários micros Foz. Em 2007 surgi-

ram o Apache S22 e o novo mini Atilis. 

Em 2008, o Mini Foz substituiu o antigo 

Piccolino. Entre 2011 e 2015, vieram 

os rodoviários Solar 3200 e 3400, os 

urbanos Millennium e Mondego, o Apa-

che VIP urbano motor dianteiro, o midi 

Foz Super e o micro Foz 2400.
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A Marcopolo Rio vai fornecer 63 

ônibus para a empresa Sogatra, ope-

radora de transporte de passageiros 

do Gabão. Serão 52 unidades dos 

modelos Senior Midi, 10 do Torino e 

uma do micro-ônibus Senior, todos 

para utilização nos segmentos urbano 

e de turismo. O modelo Senior Midi 

Senior já pintado com as cores da empresa Sogatra, do Gabão. 
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O novo ônibus da Mercedes-Benz passa a transportar a equipe de futebol do Santos FC.

Nas temporadas futebolísticas de 

2015 e 2016, o Santos FC vai utilizar 

um ônibus rodoviário cedido pela Mer-

cedes-Benz e encarroçado pela Mar-

copolo para transportar a sua equipe 

de futebol, especialmente em médias 

e pequenas distâncias. O veículo foi 

montado sobre um chassi O 500 RS e 

recebeu carroçaria Marcopolo Geração 

7. A pintura, em preto e branco (cores 

do Santos), dá destaque ao escudo 

do clube e à figura estilizada de uma 

baleia, símbolo do clube. O apelido 

do ônibus é “Baleião”. Nas laterais 

da carroçaria, em ambos os lados, é 

mostrada a estrela da Mercedes-Benz.

Santos passa a transportar seu time de futebol 
em ônibus O 500 RS cedido pela Mercedes-Benz

tem capacidade para transportar 30 

passageiros sentados em poltronas 

modelo City. Está equipado com chassi 

VW 17.230 EOD Euro III, conta com 

sistema multiplex no painel e sistema 

de ar condicionado Spheros. 

Já o Torino, montado sobre chassi 

VW 17.230 EOD Euro III, tem 56 pol-

tronas modelo City e sistema de ar 

condicionado Spheros CC 355, além 

de multiplex no painel. 

Finalmente, o Senior Turismo tem 

8,79 metros de comprimento, uma 

porta pantográfica do lado direito e 

acomoda 16 passageiros em poltronas 

semileito revestidas de couro. O veículo 

está montado sobre o chassi VW 9.150 

EOD Euro III e dispõe de ar condicio-

nado Spheros CC 205. No salão de 

passageiros, dispõe de dois monitores 

de LCD de 15”. Para o lazer dos passa-

geiros, há uma mesa de jogos instalada 

na parte traseira do salão. 

Marcopolo fornece 63 ônibus dos modelos Senior, 
Senior Midi e Torino para o Gabão, país africano
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Em 2015, as vendas de veículos 

comerciais da Mercedes-Benz corres-

ponderam a um terço do total absorvido 

pelo mercado brasileiro no período. 

Foram comercializados 33.000 veícu-

los comercializados, representaram a 

terça parte do volume total de 110.000 

unidades vendidas durante o ano pela 

indústria automobilística brasileira. 

Apesar da retração nas compras, 

a montadora aumentou sua participa-

ção em todos os segmentos. No caso 

dos ônibus, a participação da marca 

cresceu em 5 pontos percentuais. 

No de comerciais leves, o aumento 

da participação atingiu 3 pontos. No 

mercado de caminhões, o desempenho 

foi menor, mas, ainda assim, houve 

ganho de um por cento. Por segmento, 

a Mercedes-Benz vendeu 18.000 cami-

Em 2015, a Mercedes-Benz vendeu 
um terço dos veículos comerciais

nhões, 8.200 ônibus e 6.800  veículos 

comerciais das linhas Sprinter e Vito. 

Esta última linha só chegou ao mercado 

no fim do ano. 

Depois de avaliar os resultados al-

cançados no ano passado, o presidente 

da Mercedes-Benz do Brasil e CEO Amé-

rica Latina, Philipp Schiemer, afirmou 

que, independentemente do volume de 

unidades a serem comercializadas no 

País nos próximos anos, a companhia 

não abrirá mão de ser Top of Mind em 

caminhões, ônibus e comerciais leves 

no Brasil. A propósito disso, lembrou 

que em 2015 a marca foi a mais 

premiada em veículos comerciais no 

mercado brasileiro, sendo as diversas 

premiações baseadas em pesquisas 

realizadas junto a clientes e formadores 

de opinião do setor automotivo.

Próprio para o segmento urbano, o ônibus 

concilia tecnologia e custos mais baixos.

A Caio Induscar lançou para o 

mercado externo uma nova versão do 

Mondego, veículo de motor traseiro, 

desenvolvido para o segmento urbano. 

Clientes da marca no Chile foram os 

primeiros a adquirir a nova versão, en-

Em 1º de janeiro de 2016, a Merce-

des-Benz reajustou os preços de todos 

os seus veículos comerciais e automó-

veis da linha 2016. Todos os modelos 

de caminhões tiveram reajuste de 5%, 

enquanto a linha de ônibus foi reajusta-

da em 3,5%. Já os automóveis, tiveram 

reajustes entre 6% e 10%. 

Segundo Philipp Schiemer, presi-

dente da Mercedes-Benz do Brasil e 

CEO América Latina, os reajustes foram 

necessários “para equilibrar os eleva-

dos custos operacionais da empresa e 

o aumento do câmbio”.

A montadora reajusta 
seus preços para 
toda a linha 2016

Caio Induscar lança no mercado 
externo o novo Mondego urbano

carroçada sobre chassi Mercedes-Benz. 

No ônibus, a Caio Induscar destaca as 

linhas harmônicas e fortes. Com o ob-

jetivo de conciliar tecnologia com baixo 

custo de manutenção, vários itens fo-

ram projetados especialmente, dentre 

eles: luz de posição dianteira em LED; 

espelho retrovisor fixado na coluna do 

veículo e arcos de roda compactados 

junto à carroçaria.

O Mondego tem capacidade para 

transportar 32 passageiros sentados, 

incluindo portador de necessidades 

especiais, sendo que a  lotação total 

é de 88 pessoas. O veículo é dotado 

de rampas para facilitar o embarque e 

desembarque de pessoas com neces-

sidades especiais. Além disso, dispõe 

de espaço destinado a acomodar uma 

cadeira de rodas.

A Scania foi a única montadora do 

segmento de caminhões pesados a 

figurar na lista das 100 empresas de 

maior reputação no mercado peruano 

em 2015, segundo pesquisa realizada 

pela consultoria espanhola Merco, 

especialista em análise de mercados 

latino-americanos. O levantamento é 

feito com base nas opiniões de em-

presários, analistas e jornalistas de 

economia.

O estudo é realizado há 15 anos 

pela consultoria e avalia também mer-

cados de outros países da região, como 

México, Brasil, Colômbia e Argentina.

Foi a primeira vez que a pesquisa 

apontou a Scania como marca de des-

taque na categoria correspondente ao 

setor automotivo daquele país.

"Somos gratos aos nossos clien-

tes, que confiam em nossa marca e nos 

dão apoio para continuarmos apostan-

do no Peru", afirmou Andrés Leonard, 

diretor executivo da Scania Peru.

Scania é a marca de 
maior reputação no 
mercado do Peru

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



7INFORMATIVO ABRATI - JANEIRO/16

Proteção ao motorista, à carga, ao 

caminhão e também aos demais veí-

culos e usuários da estrada; redução 

dos custos operacionais; maior durabi-

lidade para os freios; maior velocidade 

média da operação e maior consumo de 

combustível. São as vantagens propor-

cionadas pela utilização combinada dos 

sistemas inteligentes de frenagem e de 

segurança já disponíveis no caminhão 

rodoviário Actros, da Mercedes-Benz, 

de acordo com informações do gerente 

sênior de Marketing de Produto Cami-

nhões da montadora, Joerg Radtke. 

Sistema de frenagem do caminhão Actros traz 
mais segurança para o transporte de cargas

O sistema do Actros reduz a velocidade ou freia o caminhão, evitando a batida.  

Os primeiros oito caminhões blinda-

dos produzidos pela Scania no Brasil 

(foto) foram entregues à Prossegur, 

empresa de logística de valores. A 

transportadora aposta no crescimento 

do segmento de cargas especiais com 

alto valor agregado. Com os novos ca-

minhões, sua frota para esse tipo de 

operação passa a ser de 27 unidades. 

A escolha da empresa recaiu sobre dois 

cavalos mecânicos P 310 4x2 e seis 

semipesados P 310 6x2, que oferecem 

vantagens como a alta robustez dos 

eixos a capacidade técnica de 7.100 

kg e a suspensão pneumática nos eixos 

traseiros, de fábrica. 

Scania entrega primeiras unidades do caminhão 
blindado produzido em sua unidade brasileira
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A Viação Águia Branca recebeu e 

pôs em operação oito unidades de 

rodoviários novos, no contexto do seu 

programa de renovação de frota, que 

teve mais uma etapa iniciada no fim do 

ano passado. São carros com chassi 

Mercedes-Benz O 500 RSDD 8x2 e car-

roçaria Marcopolo Paradiso 1800 DD. 

Vão operar duas categorias de serviço, 

um deles com seis poltronas leito-ca-

ma na parte inferior e o outro com 

44 poltronas poltronas semileito no 

piso superior. As poltronas leito-cama 

admitem reclinação de até 180 graus.

Viação Águia Branca recebe novos ônibus e dá 
sequência ao seu programa de renovação de frota

Os chassis de ônibus rodoviários 

O 500 RSDD 8x2 contam com segun-

do eixo direcional de fábrica. Estão 

equipados com motor de 408 cv, que 

proporcionam mais força e melhor 

desempenho. São considerados ideais 

para operações regulares de longas dis-

tâncias e para serviços diferenciados 

no turismo de luxo.

O diretor-geral da Divisão Passa-

geiros do Grupo Águia Branca, Renan 

Chieppe, explica a opção por ônibus 

de quatro eixos na operação de deter-

minadas rotas ou horários. Segundo 

ele, a configuração assegura maior 

estabilidade e desempenho, resultando 

em operação segura e econômica. Ele 

destaca ainda o fato de os veículos 

contarem com suspensão inteligente e 

câmbio totalmente automatizado, sem 

pedal de embreagem, o que aumenta 

o conforto da operação e recebe a 

preferência dos motoristas. Com a 

passagem automática das marchas, há 

redução do consumo de combustível e 

da emissão de gases.

Quanto à carroçaria Marcopolo 

Paradiso 1800 DD, escolhida pela 

Águia Branca, foram incorporados im-

portantes avanços para o conforto dos 

passageiros, como, por exemplo, Wi-Fi 

a bordo, tomadas USB individuais, TV/

DVD e som MP3 individual.

A pintura dos novos veículos e a nova 

logomarca adotada pela empresa foram 

criadas pelo designer Hans Donner. É a 

terceira vez que o designer assina um 

novo design para os ônibus da compa-

nhia nos últimos 30 anos. 

Atualmente, a frota da Viação Águia 

Branca conta com cerca de 800 ônibus. 

Todos são da marca Mercedes-Benz. 

Entre eles estão 590 ônibus rodoviários 

modelo RSD 6x2.

Ônibus de dois andares com segundo eixo direcional de fábrica: ganhos em segurança, dirigibilidade e conforto para os passageiros.

São 44 poltronas semileito no piso superior e seis poltronas leito-cama no primeiro piso. 
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