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Cidade do Aço reproduz 
em ônibus novo sua mais 
famosa pintura dos anos 70

Marcopolo entre 
as 100 empresas 
“motores” 2016

A Marcopolo voltou a ser 

agraciada pelo The Boston 

Consulting Group, que a colocou 

entre as 100 empresas do mun-

do consideradas “motores” dos 

mercados emergentes. Desde 

2008 a encarroçadora brasileira 

figura entre as Global Challen-

gers. O prêmio foi entregue em 

São Paulo ao CEO da empresa, 

Francisco Gomes Neto. Pág. 3

Ônibus da Expresso Itamarati e da 

Viação Garcia estão prestando outras 

formas de serviços às comunidades 

onde elas operam transporte rodoviário 

Ônibus da Itamarati e da Garcia 
prestam serviços às comunidades

de passageiros. A Itamarati doou um 

ônibus à prefeitura de Votuporanga-SP, 

que foi transformado em biblioteca 

itinerante. A biblioteca percorre bair-

ros e cidades da região Noroeste do 

Estado de São Paulo, levando cultura 

à população, especialmente a crianças 

e adolescentes. Já a Viação Garcia, de 

Londrina, apoia o projeto Kinocidadão, 

que faz parte do Festival Kinoarte de 

Cinema. O objetivo é levar crianças da 

rede municipal de ensino ao cinema. 

Em novembro último, crianças de onze 

escolas da cidade foram transportadas 

pela Garcia para assistirem a filmes 

selecionados. Pág. 2 

Ainda como parte das comemora-

ções dos seus 65 anos, a Viação Cida-

de do Aço, de Barra Mansa-RJ, aplicou 

Descobrindo o mundo pela leitura em uma 

biblioteca que viaja.   

sobre um moderno ônibus Marcopolo 

a mesma pintura que identificava seus 

ônibus nos anos 1970. Pág. 8
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Mercedes-Benz 
outra vez 
líder em vendas

Em 2016 a Mercedes-Benz 

do Brasil manteve sua posição 

de liderança nas vendas de 

veículos comerciais no País, 

registrando novo aumento de 

participação no mercado. Seu 

market share em caminhões 

cresceu de 26,7% em 2015 

para 29,6% em 2016. Em 

ônibus, o salto foi de 52,5% 

no segmento acima de 8 tone-

ladas, em 2015, para 58,4% 

neste ano. E no segmento de 

comerciais leves (vans, furgões 

e chassis com cabina), houve 

crescimento de 24,5% em 

2015 para 26,6% em 2016”. 

O presidente da Mercedes-Benz 

do Brasil e CEO América Latina, 

Philipp Schiemer, lembrou que, 

mesmo diante da retração de 

três anos do mercado brasileiro, 

a empresa mantém sua filosofia 

de pensar nas necessidades 

futuras do transporte. 



2 INFORMATIVO ABRATI - JANEIRO/17

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

O espaço interno comporta estante de livros e várias funções. Além dos livros, o ônibus recebeu equipamentos de multimídia.

O grau de interesse foi enorme, não só pelos filmes, 

mas também pelos deslocamentos em ônibus. 

A Expresso Itamarati ofereceu um 

ônibus em doação à prefeitura da 

cidade paulista de Votuporanga, para 

institucionalizar uma importante ini-

ciativa de caráter cultural denominada 

Fliv Itinerante, com abrangência para 

a região Noroeste do Estado de São 

Paulo. Dentro do veículo foi montada 

uma biblioteca móvel que inclui mais 

de 1.000 títulos de literatura infanto-

Ônibus biblioteca doado pela Expresso Itamarati 
leva mais cultura a cidades do Noroeste paulista

A Viação Garcia e a Brasil 

Sul, empresas do Grupo GBS, 

deram apoio ao projeto Kinoci-

dadão, que faz parte do Festival 

Kinoarte de Cinema, realizado 

anualmente em Londrina, Pa-

raná, e que durante 10 dias 

promove a exibição de mais de 

60 filmes.  O projeto social tem 

como objetivo levar ao cinema 

crianças da rede municipal de 

ensino. Participaram da edição 

mais recente, em novembro de 

2016, alunos de onze escolas: 

Mabio Gonçalves Palhano, 

-juvenil, além de equipamentos de mul-

timídia para sessões de cinema, com 

filmes educativos, teatro, contação de 

histórias, oficinas e palestras.

Inicialmente, a biblioteca percorreu 

diversos bairros de Votuporanga. De-

pois, esteve em outros sete municípios 

da região Noroeste: Tabapuã, Potiren-

daba, Parisi, Valentim Gentil, Novais, 

Magda e Sebastianópolis do Sul.  

A iniciativa fez parte do Fliv, Fes-

tival Literário de Votuporanga, que 

aconteceu em outubro de 2016. Ela 

teve o patrocínio oficial da Expresso 

Itamarati, sendo realizada por  meio 

do ProAC – ICMS: Programa de Ação 

Cultural do Governo do Estado de São 

Paulo e Secretaria da Cultura, com 

apoio da Prefeitura de Votuporanga, 

HSA e Instituto Comuna.

Viação Garcia garante o transporte de 1.400 crianças 
durante o Festival Kinoarte de Cinema, em Londrina

San Izidro, Aracy Soares dos Santos, 

João XXIII,  Atanásio Leonel, Nair Auzi 

Cordeiro,  Corina Mantovan Okano, Os-

waldo Cruz, Miguel Bespalhok, Joaquim 

Vicente de Castro e Escola Municipal 

Dr. José Hosken de Novaes.

Muitos dos alunos tiveram contato 

com a chamada sétima arte pela primei-

ra vez. Durante do festival, os ônibus 

das empresas do Grupo GBS trans-

portaram mais de 1.400 crianças de 

5 a 10 anos de idade, que assistiram 

a filmes infantis como “As aventuras 

do avião vermelho”, longa-metragem 

premiado de 2014.
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Como resultado dos esforços 

concentrados no mercado externo, a 

Marcopolo está fornecendo 33 ônibus 

à Tandem, operadora de transportes 

do Chile, além de outros nove à Union 

des Transports de Bouake, que opera 

transporte rodoviário de passageiros 

em Abidjan, na Costa do Marfim. 

No caso da chilena Tandem, as 

33 unidades do Viaggio 1050 foram 

montadas sobre chassis Scania K360 

com suspensão pneumática, tanque de 

combustível de 500 litros, freio retar-

der, computador de bordo e sistema de 

Marcopolo fecha 2016 com novas vendas externas, 
para o Chile (33 unidades) e a Costa do Marfim

assistência ao motorista. Os veículos 

têm vidros colados, parede total de 

separação do salão de passageiros, 

sistema de ar condicionado, calefação 

e sanitário. Com capacidade para trans-

portar 42 passageiros, serão usados 

exclusivamente no transporte dos 

mineiros que trabalham em uma das 

principais minas de cobre daquele país. 

A operação tem características 

especiais, dadas as condições locais 

muito agressivas. Foram incluídos 

vários equipamentos e dispositivos 

exclusivos para enfrentar a situação 

Os ônibus Viaggio 1050 da chilena Tandem vão operar em 

condições agressivas e estão bem equipados para isso.

Um dos nove ônibus Viaggio 1050 destinados à Costa do Marfim.

dos caminhos. Os mineiros disporão de 

poltronas semileito e ambiente interno 

climatizado.

Os Viaggio 1050 fornecidos à Union 

des Transports de Bouake serão empre-

gados em serviços de fretamento e nas 

rotas interestaduais da companhia. Es-

tão equipados com poltrona Executiva 

865, têm capacidade para transportar 

62 passageiros sentados e contam 

com duas portas de acesso, sistema 

audiovisual com rádio e configuração 

interna diferenciada com poltronas 3x2. 

O chassi é o Volvo B270F.
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mente pelo The Boston Consulting 

Group como uma das 100 empresas 

de todo o mundo mais desafiadoras e 

consideradas “motores” dos mercados 

emergentes. A fabricante foi eleita por 

sua destacada e crescente atuação 

internacional, com a ampliação de seus 

negócios em diferentes regiões, tanto 

por meio das exportações quanto nas 

12 operações que mantém em nove 

países: África do Sul, Argentina, Aus-

trália, China, Colômbia, Canadá, Egito, 

Índia e México. 

Encarroçadora continua entre as 100 líderes globais

Francisco Gomes Neto, CEO da Marcopolo, 

recebe o troféu Global Challengers dos 

sócios e diretores da BCG no Brasil, Masao 

Ukon, Daniel Azevedo e Régis Nieto.

Desde 2008 a companhia figura 

entre as Global Challengers. A nova 

premiação foi entregue na sede do 

Boston Consulting Group, em São 

Paulo, ao CEO da Marcopolo, Francisco 

Gomes Neto. 

Na edição de 2016, o BCG Global 

Challengers elegeu a 100 empresas 

do mundo com mais rápido processo 

de globalização. No Brasil, além da 

Marcopolo, as escolhidas foram BRF 

Brasil, Braskem, Embraer, Gerdau, Io-

chpe-Maxion, Natura, Petrobras, Tigre, 

Votorantin e WEG.
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Lançado durante a FetransRio 

2016, em novembro último, o programa 

de assistência 24 horas para clientes 

de ônibus rodoviários da Mercedes-

-Benz torna ainda mais abrangente o 

portfólio de produtos e serviços de 

pré e de pós-venda, com o objetivo 

de assegurar maior disponibilidade da 

frota para as operações de transporte. 

Denominado “Service24h”, o novo 

programa oferece cobertura nacional. 

“Mais do que uma estratégia de 

serviço emergencial, esse lançamento 

tem tudo a ver com a nossa filosofia de 

relacionamento com os clientes”, afir-

ma Silvio Renan, diretor de Peças & 

Serviços ao Cliente Brasil. “Sempre 

temos novas soluções para as suas 

necessidades. Nosso compromisso é 

com a satisfação do cliente”.

O programa já era oferecido a clien-

tes dos segmentos de microônibus e 

do Caminho da Escola, bem como de 

caminhões e vans da marca. Além de 

assistência no local da pane ou remo-

ção para serviço num concessionário, 

disponíveis para todos os veículos no 

período de garantia, agora a montadora 

assegura atendimento “in loco”, tras-

lado, hospedagem e transporte para o 

motorista retirar o veículo reparado no 

concessionário.

O objetivo é colocar o veículo do 

cliente novamente em movimento por 

meio de rápida assistência da Rede 

de Concessionários no local da pane, 

com total qualidade. Se eventualmente 

isso não for possível, os prestadores de 

serviço removerão o veículo para ser re-

parado na oficina do concessionário. A 

modalidade envolve atendimento local 

em caso de pane motivada por defeito 

mecânico, elétrico, itens de segurança 

e problemas com baterias.

Mercedes-Benz lança um abrangente Serviço 
Emergencial 24 horas para ônibus rodoviários

Na vigência da garantia do veículo, 

a Mercedes-Benz disponibiliza aos 

clientes socorro mecânico (desloca-

mento de técnico até o local e reparo), 

serviço de guincho, traslado (táxi, 

ônibus ou avião) do local da pane à em-

presa do motorista, hospedagem para 

o motorista e um auxiliar, transporte de 

retorno ao domicílio e transporte para 

o motorista retirar o veículo reparado. 

Em dezembro, a Scania comer-

cializou 50 planos do programa de 

manutenção Premium, a sua maior 

venda de 2016. A compradora foi a 

Risa, empresa do Maranhão que atua 

em todas as fases da produção de soja 

e milho e também fabrica, importa e 

transporta fertilizantes e adubos. Ela 

opera uma frota de 50 caminhões Sca-

nia R 440 6x4 que rodam nos estados 

do Maranhão, Ceará e Piauí. O destino 

No caso de ônibus rodoviários, 

a Mercedes-Benz oferece a cobertura 

de dois anos de garantia, sendo 12 

meses para o chassi completo e mais 

12 meses para o trem de força.

Os clientes dispõem de diversos 

canais para comunicação com a Central 

de Relacionamento da Mercedes-Benz, 

como telefone, e-mail, chat e mídias 

sociais. 

Scania destaca as boas vendas do 
programa de manutenção Premium

Sílvio Renan: colocar logo o veículo novamente em movimento e ter o cliente satisfeito.

mais comum, com 90% das viagens, 

é o Porto de Itaqui, em São Luis, de 

onde partem os navios que levam soja 

e milho destinados à China. 

Entre os benefícios oferecidos aos 

clientes pelo programa, a Scania lista a 

possibilidade de melhor planejamento 

dos gastos mensais com a frota, a ga-

rantia de poder contar com a presença 

da mão de obra da montadora e o uso 

de peças originais.
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Ao completar um ano de presença 

no mercado brasileiro, o Consórcio 

Mercedes-Benz de veículos comerciais 

festeja expressivos resultados, como 

por exemplo 2.000 cotas vendidas e a 

entrega de mais de 500 veículos zero 

quilômetro. No período, foram lançados 

nove planos. O consórcio recebeu mais 

Consórcio Mercedes-Benz de veículos comerciais 
entrega mais de 500 veículos em apenas um ano

A linha de veículos abrangidos pelo consórcio inclui caminhões, ônibus e os comerciais leves Sprinter e Vito.

Warner Schaal: expandindo possibilidades. 

Vito na versão ambulância 

foi o mais votado.

consórcio uma ótima alternativa em 

relação ao financiamento, em especial 

por seu menor custo. 

“Independentemente do contexto 

econômico, o consórcio sempre foi 

muito vantajoso para o cliente no 

planejamento de renovação de frota”, 

afirma o executivo.

Um veículo Vito, da Mercedes-Benz, 

na versão ambulância, venceu a catego-

ria “Emergência e Resgates” do Prêmio 

Líderes da Saúde 2016, iniciativa que 

Vito é premiado pela agilidade e versatilidade 
no atendimento médico de emergência

destaca os principais players do setor. 

De acordo com Werner Schaal, gerente 

sênior de Marketing & Vendas Vans 

da Mercedes-Benz do Brasil, a transfor-

mação do Vito em ambulância expande 

ainda mais as possibilidades de uso 

para os clientes que atuam no transpor-

te de emergência na área da saúde.

A Mercedes-Benz desenvolve 

um trabalho de parceria com 

empresas implementa-

doras para garantir a 

qualidade das solu-

ções em veículos 

comerciais leves, 

em especial na apli-

cação ambulância. 

O esforço abrange também os modelos 

Sprinter, que já conquistaram aprova-

ção no setor de saúde também como 

UTI móvel e UTI resgate, bem como 

no transporte de medicamentos e na 

remoção de lixo hospitalar.

de 1.500 adesões, e abrange cami-

nhões, ônibus e os comerciais leves 

Sprinter e Vito.

Na avaliação de Roberto Leoncini, 

vice-presidente de Vendas, Marketing e 

Peças & Serviços Caminhões e Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil, os juros 

altos e a restrição de crédito fazem do 
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Com diploma e palestra, aprendizes concluem 
participação no projeto “Estrelas do Amanhã”

Com uma palestra motivacional do 

nadador Daniel Dias, 30 jovens apren-

dizes concluíram no dia 9 de dezembro 

sua participação no projeto Estrelas 

do Amanhã 2016, da Mercedes-Benz 

do Brasil. Maior medalhista masculino 

dos Jogos Paralímpicos, com 24 meda-

lhas no total, Daniel Dias mostrou aos 

jovens participantes um pouco de sua 

história de vida e o longo caminho per-

corrido até o sucesso. “A mensagem 

que deixo é: aproveitem a oportunidade 

dada pelo projeto e escolham ser feli-

zes, sempre” afirmou.

O projeto Estrelas do Amanhã 

oferece cursos profissionalizantes de 

Desenhista Mecânico, Assistente de 

Departamento Pessoal, Assistente de 

Planejamento e Controle de Produção. 

Os alunos deste ano receberam seus 

diplomas profissionalizantes graças a 

uma parceria mantida com o SENAI 

– Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial. 

Em parceira com a GMC, a Volare 

desenvolveu um modelo com configu-

ração exclusiva para operar na região 

das minas de cobre, no Chile. Com 

isso, a fabricante gaúcha vai fornecer 

15 unidades do modelo Volare V8L 4X4 

para a Buses JM, uma das principais 

operadoras de transporte nos segmen-

tos de fretamento, rodoviário e turismo 

do país vizinho. Serão utilizados no 

transporte de trabalhadores de minas 

em regiões de difícil acesso na Região 

Andina. O veículo tem configuração 

especial, com diversas alterações em 

relação às versões comercializadas no 

Brasil. Para atender às características 

da aplicação chilena, o 4x4 foi adequa-

do às rígidas condições em que será 

operado, como extrema umidade, bai-

xas temperaturas, corrosão e tráfego 

em áreas alagadas.

Volare desenvolve modelo 4x4 para operar em 
condições hostis na região das minas chilenas

São exemplos disso os ângulos 

de entrada e saída maiores, o estepe 

no bagageiro traseiro e a proteção 

especial para o cárter do motor e para 

o tanque de combustível. A carroçaria 
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A altura em relação ao solo viabiliza a operação em terrenos difíceis. 

tem saia lateral mais alta e suspensão 

reforçada. Os espelhos permitem a 

visualização total em torno do veículo. 

Dois faróis de marcha à ré estão insta-

lados abaixo do vigia traseiro. 
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Para comemorar 65 anos, a Cidade do Aço usa 
em ônibus novo sua pintura antiga mais famosa

Ainda como parte das comemora-

ções dos seus 65 anos de atividades, 

a Viação Cidade do Aço apresentou 

um de seus carros – um moderno 

Marcopolo G7, modelo Paradiso 1050 

– com a pintura adotada em 1972, 

provavelmente a mais famosa da 

história da empresa, cuja criação e 

utilização marcou, na época, os 20 

anos de existência da operadora, além 

da mudança do controle acionário e o 

início da atuação do atual Diretor Execu-

tivo, Joel Fernandes Rodrigues. Desde 

então, Rodrigues tem sido o principal 

responsável pela gestão operacional 

da transportadora.  

A partir daí teve início um período 

de forte desenvolvimento, que se pro-

longou até os dias de hoje, e durante 

o qual sucederam-se vários feitos, 

começando pelas vitórias da Cidade 

do Aço no concurso nacional de pintura 

de frota da Editora Transporte Moderno 

nos anos de 1972 e 1993; a adoção 

de nova logomarca; a construção e 

inauguração do novo Parque Rodoviá-

rio da empresa, localizado na Rodovia 

Presidente Dutra, em Barra Mansa; a 

obtenção da certificação da Norma de 

Qualidade ISO 9002, e muitos outros. 

A identidade visual assumida em 

1972, e que agora foi comemorati-

vamente aplicada no Paradiso 1050, 

é criação do arquiteto João de Deus 

Cardoso, que também desenhou a logo-

marca, em parceria com Carlos Antonio 

Ferro. Foram igualmente de autoria 

de Cardoso todas as atualizações de 

pintura que se seguiram, como as de 

1993, 2008, 2011 e 2016.

São pinturas que identificaram à 

perfeição uma das mais tradicionais 

empresas brasileiras de transporte 

rodoviário de passageiros e sempre 

estiveram associadas à qualidade dos 

serviços executivos e convencionais 

que há mais de 65 anos ela presta 

às populações do Vale do Paraíba e 

do Rio de Janeiro, nos setores urbano 

municipal e urbano intermunicipal, 

como também no fretamento contínuo 

e eventual de turismo. Joel Fernandes 

Rodrigues faz questão de destacar o 

papel desempenhado por todos os 

colaboradores da empresa ao longo 

dessa trajetória. “Sem o esforço deles 

teria sido impossível alcançar o ponto 

que atingimos”, assinala.

A Viação Cidade do Aço foi fundada 

em 1951 por Geraldo Ozório Rodrigues, 

que anteriormente se dedicara ao negó-

cio de extração de madeira, produção 

de dormentes ferroviários e de carvão 

vegetal, na cidade de Barra Mansa-RJ. 

Como na época estava sendo implan-

tada na vizinha localidade de Volta 

Redonda a Companhia Siderúrgica Na-

cional, Rodrigues associou-se a dois de 

seus amigos para criar uma empresa 

de ônibus. Em seu início, ela dedicou-

-se a transportar operários entre Barra 

Mansa e Volta Redonda. 

Aplicada em um ônibus moderno a pintura famosa manteve-se atualizada e chamativa. 


