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UTIL lança uma plataforma 
de entretenimento inédita

Compras do setor 
podem ajudar na 
superação da crise

Embora ainda se ressentin-

do da mais severa crise enfren-

tada em toda a sua história, a 

produção brasileira de ônibus 

voltou a crescer no segundo 

semestre de 2017. E em 2018 

essa tendência de crescimento 

pode ser mantida. O diretor de 

operações comerciais e marke-

ting da Marcopolo, Paulo Corso, 

acredita que, depois de três 

anos muito difíceis, as opera-

doras de transporte rodoviário 

de passageiros estão focadas 

na renovação de suas frotas.

“Também é importante des-

tacar – acrescenta Corso – que 

no segundo semestre de 2017 

o mercado descobriu as vanta-

gens operacionais e de conforto 

que os modelos Double Decker 

proporcionam”.

Desde o dia 7 de novembro, a UTIL 

adotou um serviço inédito no transporte 

rodoviário: um sistema exclusivo de 

entretenimento a bordo via wi-fi. A no-

vidade vem sendo utilizada inicialmente 

pelos passageiros da categoria leito 

nas linhas que partem do Rio de Janeiro 

em direção a Belo Horizonte e Brasília. 

O conteúdo é gratuito, por streaming 

O acesso ao conteúdo é gratuito e o passageiro não precisa usar seu plano de dados.

Alexandre Selski é o novo 

diretor de grandes projetos e 

negócios estratégicos da Volvo 

Bus Latin America. Vai coorde-

nar, junto com as demais repre-

sentações da Volvo em outros 

países, os grandes projetos de 

transporte e licitações de com-

pras de ônibus em todo o con-

tinente. “É uma nova posição e 

um grande desafio”, acredita o 

novo executivo, que se reporta a 

Fabiano Todeschini, presidente 

da Volvo Bus Latin America.  

disponível via rede de internet do 

ônibus, diretamente para dispositivos 

móveis, como smartphones, tablets ou 

notebooks. Com ele, o passageiro tem 

acesso a uma programação de filmes 

sem precisar utilizar seu plano de 

dados. Em breve, o serviço deverá ser 

ampliado para a categoria executiva, 

e mais tarde estará em toda a frota.

Volvo Bus Latin 
America tem 
novo diretor

As exportações de veículos co-

merciais da Mercedes-Benz do Brasil 

aumentaram em 18% de janeiro a 

novembro do ano passado. Os veícu-

los da marca produzidos no País já 

chegam a cerca de 50 países de vários 

continentes. Considerando caminhões 

e ônibus, foram exportados 13.220 

veículos. No ano passado, no mesmo 

Exportações da Mercedes-Benz 
cresceram 18% no ano passado

período, o volume exportado havia sido 

de 11.213 unidades.

O aumento das vendas foi ainda 

mais significativo no segmento de 

caminhões, que registrou crescimento 

de 34% na comparação com o mesmo 

período de 2016. Foram exportadas 

7.491 unidades, contra 5.609 unida-

des no ano anterior. 
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Pássaro Marron opera novos ônibus em serviço 
especial entre São Paulo e São José dos Campos

A Marcopolo entregou 22 novos 

ônibus dos modelos Paradiso 1200 e 

Paradiso 1050 para a Pássaro Marron. 

Os veículos já entraram em operação.

Duas das unidades do Paradiso 

1200, montadas sobre chassi Merce-

des-Benz O-500 RS, receberam con-

figuração exclusiva. Com capacidade 

para 42 passageiros, ambas estão 

A Scania contabilizou a venda de 

215 chassis rodoviários no período 

de novembro de 2016 a novembro de 

2017. Do total, 93 unidades do chassi 

K 440 8x2 DD (para ônibus de dois an-

dares) foram adquiridas pelo Grupo JCA 

para três das empresas que integram 

a organização: 31 para a Viação Come-

ta, 22 para a Auto Viação 1001 e 40 

para a Auto Viação Catarinense. Outra 

operadora de transporte rodoviário de 

passageiros, a Auto Viação Progresso, 

de Recife, comprou 15 unidades do 

equipadas com poltronas semileito de 

couro ecológico, com descansa-pernas,  

sistema de cromoterapia com luzes ao 

longo do interior, e programação espe-

cial em vídeo que pode ser assistida 

em três monitores instalados no salão. 

Carregadores individuais USB para 

celulares e notebooks também estão 

disponíveis a bordo. 

Os dois novos veículos estão sendo 

utilizados no serviço que a operadora 

passou a oferecer entre as cidades 

de São Paulo (capital) e São José dos 

Campos. A operadora entende que 

configurações exclusivas como essa 

podem atrair usuários habituados a 

utilizar automóvel em viagens curtas. 

Segundo Paulo Corso, diretor de 

operações comerciais e marketing 

da Marcopolo, os dois rodoviários 

desenvolvidos para a Pássaro Marron 

proporcionam mais conforto, segu-

rança, comodidade e economia, em 

comparação com as viagens de carro. 

Com 14 metros de comprimento, 

os Paradiso 1200 da Pássaro Marron 

contam com câmera de marcha-à-ré, 

sistema de ar condicionado, piso pa-

drão madeira, geladeira e sanitário. As 

poltronas dispõem de acesso individual 

a dois canais de áudio e à internet com 

sistema wi-fi 4G. No salão, o piso tem 

iluminação que favorece o deslocamen-

to dos passageiros à noite e que tam-

bém serve como rota de emergência.

Em um ano, a Scania vende 215 chassis de 15 
metros para ônibus rodoviários de dois andares

mesmo chassi. As demais vendas, 

segundo a montadora, foram feitas 

para clientes pequenos e médios “em 

negócios pulverizados por todo o país”. 

Na avaliação de Sílvio Munhoz, 

diretor de Vendas de Ônibus da Sca-

nia no Brasil, o ônibus de 15 metros 

“criou um novo nicho de mercado no 

qual a operadora precisa de um ôni-

bus mais confortável e seguro para o 

seu passageiro e, ao mesmo tempo,  

rentável e econômico, para manter a 

competitividade e a saúde financeira 

da operação”. Segundo ele, a solução 

8x2 de 15 metros também puxa uma 

tendência. A logística de transporte 

e a nova regulamentação das linhas 

interestaduais levam os empresários 

rodoviários a escolher modelos mais 

rentáveis. Eles estão migrando da 

tração 6x2 para a 4x2 (de 14m e 50 lu-

gares) e da 6x2 para o próprio 8x2 DD.

Além dos chassis K 440 8X2, o Gru-

po JCA comprou também 92 unidades 

do Scania K 360 4x2, de 50 lugares, 

todas destinadas à Auto Viação 1001. 

Novas comodidades são oferecidas aos passageiros entre São Paulo e São José dos Campos.  
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Em 2017, a Mercedes-Benz Argentina liderou 
as vendas de caminhões e ônibus no país vizinho

Em ônibus, o market share da Mercedes-Benz Argentina chegou a 66%.

Em setembro, as unidades Ana Rech (foto) e Planalto ficaram uma quinzena sem produzir.

No terceiro trimestre de 2017, a 

Marcopolo registrou crescimento de 4% 

em sua receita líquida (que foi de R$ 

736,8 milhões), em relação ao mesmo 

período do ano passado. No acumula-

do dos nove meses do ano, a receita 

da fabricante foi ampliada em 15,7%, 

alcançando R$ 2,032 bilhões. Havia 

sido de R$ 1,756 bilhão no mesmo 

período de 2016. 

Entre os dias 4 e 18 de setembro, 

um incêndio na fábrica de plásticos da 

Marcopolo, em Caxias do Sul, forçou a 

encarroçadora a paralisar a produção 

nas unidades Ana Rech e Planalto.  

Avaliando os resultados do terceiro 

trimestre, o diretor-geral da Marcopolo, 

Francisco Gomes Neto, afirmou que 

o desempenho somente pôde ser 

alcançado graças às ações adotadas 

imediatamente após o incêndio. Ele 

destacou o empenho e a dedicação 

dos colaboradores em face do sinistro, 

Em 2017, a Mercedes-Benz Argenti-

na alcançou a liderança nas vendas de 

veículos comerciais naquele país. No 

segmento de caminhões, a participação 

de mercado da montadora foi de 26%. 

No segmento de ônibus, o market share 

foi de 66%.  

Também motivo de comemoração 

para a fabricante do país vizinho foi 

a primeira colocação no segmento de 

veículos comerciais leves, com a linha 

Sprinter, que alcançou mais de 37% de 

participação, e com o Vito, que obteve 

mais de 70% de market share.

 Com 20 anos de mercado, a linha 

Sprinter é o produto local que oferece 

a maior quantidade de versões entre 

vans, furgões e chassis com cabina. 

A Mercedes-Benz Argentina registrou 

outro destaque, este no segmento de 

automóveis premium, onde liderou com 

35% de participação de mercado.

Apesar de alguns fatores adversos, a Marcopolo 
mantém ritmo de crescimento e amplia a receita

bem como o apoio dos parceiros e 

fornecedores. 

O destaque do terceiro trimestre da 

encarroçadora foi a receita doméstica, 

que cresceu 89,2% na comparação 

trimestral, impulsionada especialmente 

pelo maior faturamento de rodoviários, 

que foi 270,1% maior que o do mesmo 

período de 2016. O segmento registrou 

a produção de 508 unidades, volume 

109,9% superior ao do mesmo período 

de 2016. Na avaliação da fabricante, 

tal crescimento demonstra a gradual 

recuperação do mercado brasileiro. 
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A Irizar foi a ganhadora do Prêmio 

Europeu Ônibus do Ano 2018, com 

seu novo modelo i8. Simultaneamente, 

foi escolhida a Melhor Fabricante de 

Irizar i8 concorre com outros cinco novos ônibus 
europeus e ganha o título de Ônibus do Ano 2018

Ônibus de 2018. A escolha do Ônibus 

do Ano foi feita por um júri formado por 

jornalistas especializados das revistas 

mais idôneas que se dedicam ao setor 

de fabricação de ônibus em 22 países 

europeus.

O ônibus i8 é descrito pela Irizar 

como “uma combinação planejada de 

design, tecnologia e sustentabilidade 

que oferece conforto excepcional ao 

motorista, ao guia e aos passageiros”.

Ainda segundo a fabricante, o veí-

culo “se posiciona no máximo da qua-

lidade, da segurança, da rentabilidade, 

da robustez e da confiabilidade em um 

setor onde sobressai a sua marcante 

personalidade e impacto visual”.

As provas do Coach Euro Test foram 

realizadas na cidade sueca de Long-

koping e delas participaram, além do 

ônibus i8 integral da Irizar, o Evadys, da 

Iveco; o Tourismo, da Mercedes-Benz; 

o Tourliner, da Neoplan; o Interlink HD, 

da Scania e o DD Futura FDD2-141, 

da VDL.

Descrição do i8: “uma combinação planejada de design, tecnologia e sustentabilidade”.

O 4x4 opera nas condições mais adversas.
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O Volare Escolarbus mostra suas qualidades ao 
operar em estradas ruins e locais de difícil acesso

A Volare, fabricante de miniônibus 

da Marcopolo, vem ampliando a par-

ticipação de mercado do seu modelo 

Volare V8L 4x4, sobretudo em municí-

pios e comunidades das zonas rurais 

com dificuldades de acesso e que 

necessitam de um veículo desenvol-

vido especificamente para aplicações 

severas e fora-de-estrada.

 Segundo a fabricante, o veículo 

tem características técnicas diferen-

ciadas; é o miniônibus mais indicado 

para trafegar em locais de difícil acesso 

e estradas secundárias, oferecendo 

conforto, rapidez e, principalmente, 

segurança para os passageiros. 

Seus atributos e qualidades lhe 

permitem trafegar em regiões onde 

um veículo com tração convencional 

não tem condições de ser utilizado. O 

conjunto powertrain tem eixo dianteiro 

tracionado e sistema de transmissão 

com a opção de utilização 4X2 (somen-

te tração nas rodas traseiras), 4X4 (tra-

ção nas rodas dianteiras e traseiras) e 

4X4 com reduzida. 

O Volare V8L 4X4 foi o primeiro veí-

culo brasileiro concebido especialmen-

te para o transporte escolar, lançado 

de maneira pioneira em 2011.

Equipado com motor Cummins ISF 

3.8 Euro V, com 152 cv de potência, e 

identificado como Volare Escolarbus, 

o veículo apresenta menor consumo 

de combustível, garantindo economia 

e rentabilidade. Tem capacidade para 

transportar 31+1 estudantes sentados, 

assoalho em alumínio, porta exclusiva 

para facilitar o acesso de portadores de 

necessidades especiais, janelas com 

vidro superior móvel e dois renovadores 

de ar no teto.
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A marca que todo mundo confia.

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

Tecnologia, conforto e segurança. Chassis de ônibus  
rodoviário Mercedes-Benz, o Mercedes-Benz da galera.
Pensando no coletivo. Pensando no futuro.

mercedesbenzonibus

Quando a Mercedes-Benz cria um chassi ela pensa em tudo, especialmente no coletivo. É por isso que hoje ela 
oferece soluções com a mais completa linha do mercado. Produtos que entregam eficiência, rentabilidade, e que 
garantem maior desempenho, economia, conforto e respeito ao meio ambiente. Porque para a Mercedes-Benz, 
investir em mobilidade urbana é investir na qualidade de vida das cidades.

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

6045_Mer_An onibus galera Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 11/10/17   5:45 PM
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Com 6.327 unidades da van Sprin-

ter emplacadas em 2017, a Mercedes-

-Benz voltou a liderar, depois de dez 

anos, as vendas na categoria de Large 

Vans do mercado brasileiro. O percen-

tual de participação chegou a 36,7%. 

O significado do feito é ainda maior 

porque a van acaba de comemorar os 

20 anos de sua chegada ao Brasil. 

Ao longo dessas duas décadas foram 

vendidas 126.000 unidades.

O presidente da Mercedes-Benz do 

Brasil e CEO América Latina, Philipp 

Schiemer, destacou que no ano pas-

sado a van Sprinter foi a única marca 

entre as principais concorrentes a regis-

trar crescimento no volume de vendas 

na comparação com 2016. Foram 31% 

a mais, enquanto o mercado como um 

todo registrava queda de 5%. 

Nos 20 anos da Sprinter no Brasil, a van da 
Mercedes-Benz volta à liderança do mercado

Philipp Schiemer acrescentou que, 

em apenas cinco anos, a montadora 

aumentou em mais de 21 pontos 

percentuais o market share da sua 

van, saltando de 14,9% em 2012 para 

36,7% em 2017.

O executivo creditou o êxito da 

linha Sprinter no Brasil a fatores como 

seu elevado padrão de tecnologia, 

qualidade, desempenho, segurança 

e conforto, além do excelente custo 

operacional e custo/benefício.

Vans Sprinter: linha versátil e alto padrão de tecnologia.
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No ano passado, até novembro, 

foram emplacados no Estado de Mato 

Grosso 129 caminhões extrapesados 

Actros 2651 6x4, da Mercedes-Benz.

A marca foi festejada pelo vice-

-presidente de Vendas, Marketing e 

Peças & Serviços Caminhões e Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil, Roberto 

Leoncini, que lembrou o fato de em 

2017 a montadora haver praticamente 

dobrado suas vendas de extrapesados 

para aquele estado. Segundo o executi-

vo, o aumento das vendas do Actros em 

Mato Grosso se deveu principalmente 

à renovação das frotas das empresas 

de transporte que atuam no setor do 

agronegócio. O estado é o maior produ-

tor brasileiro de soja e milho. 

Actros, o extrapesado 
mais vendido 
em Mato Grosso 

Os caminhões Mercedes-Benz 

Atego especialmente configurados 

para coleta de lixo estão operando 

no Chile e no Líbano com excelentes 

resultados. O Chile recebeu 115 ca-

minhões modelo 1729, com câmbio 

automático, sendo 75 unidades para a 

empresa Starco Demarco, que utilizará 

os veículos em serviços urbanos em 

Antofagasta, Los Ángeles e Vitacura, e 

40 unidades para a Veolia, destinados 

a operar em Maipú. 

Em Beirute, capital do Líbano, 

estão sendo operados 54 caminhões 

Atego 1729 4x2, equipados com itens 

adicionais como iluminação externa de 

emergência do tipo “giroflex” no teto 

da cabina, e entre-eixo mais curto, de 

4.800 para 4.200 mm.

Empresas do Chile e do Líbano 
importam 169 caminhões Atego

“O excelente desempenho do Atego 

nas regiões montanhosas chilenas, 

com destaque para sua capacidade de 

arrancada e subida e para a facilidade 

de manobra, foi determinante na esco-

lha do nosso caminhão pelas empresas 

locais, além do conforto da cabina e do 

câmbio automático”, ressalta Philipp 

Schiemer, presidente da Mercedes-

-Benz do Brasil e CEO América Latina.

Os caminhões Atego exportados 

para o Líbano contam com transmissão 

automática Allison, recomendável nas 

operações de coleta de lixo por causa 

do intenso “para-e-anda” do veículo. 

O câmbio automático evita trancos 

na transmissão e reduz as paradas 

para manutenção, pois não utiliza 

embreagem.
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A carroçaria dos ônibus foi redesenhada. Também houve melhorias no espaço interno.
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de Curitiba deu início a mais uma 

renovação de sua frota de ônibus de 

grande capacidade de passageiros. 

As empresas que operam o transporte 

coletivo da capital paranaense acabam 

de anunciar a compra de um lote de 

25 biarticulados Volvo, cuja produção 

está começando agora, estando a 

entrega prevista para março próximo. 

A montadora informou que 100% do 

financiamento às empresas responsá-

veis pela aquisição foram viabilizados 

por meio da Volvo Financial Services, 

que é o braço financeiro da Volvo.

Os novos biarticulados são do mo-

delo B340M Gran Artic, nos quais Gil-

berto Vardânega, diretor comercial de 

ônibus da Volvo no Brasil, destaca as 

avançadas tecnologias de segurança 

Em março, passam a operar em Curitiba os 
novos ônibus biarticulados para 270 passageiros

e conforto. “O motor, o comportamen-

to dinâmico no rodar e a eletrônica 

embarcada estão muito melhores 

nesta nova versão. Os passageiros 

e motoristas vão sentir a diferença”, 

promete o executivo. Com 28 metros 

de comprimento, os novos ônibus têm 

capacidade para 270 passageiros.

Marcopolo exporta 26 ônibus Paradiso 1200 e 11 
Torino para operação em fretamento no Catar

A Marcopolo está fornecendo 26 

ônibus rodoviários Paradiso 1200 e 

11 ônibus urbanos Torino para um dos 

principais operadores de transporte 

de passageiros no segmento de freta-

mento do Catar, a MBM Transport. Os 

veículos serão utilizados no transporte 

de funcionários da empresa petrolífera 

Shell.

Doze dos rodoviários Paradiso 

1200 estão equipados com poltronas 

leito. Segundo a Marcopolo, é a primei-

ra vez que um cliente do Catar adquire 

ônibus com esse tipo de configuração 

para atender um segmento especial de 

fretamento. Com 12,5 metros de com-

primento, o Paradiso 1200 tem chassi 

Volvo B11R e conta com duas portas 

de acesso, vidros colados, sistema de 

ar condicionado de alta capacidade, 

parede de separação do salão de pas-

sageiros e câmeras de monitoramento.

Quanto aos urbanos Torino, eles 

têm 12 metros de comprimento, chassi 

Volvo B7R Low Entry, sistema de ar 

condicionado de alta capacidade e 

iluminação interna e externa em LED. 
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A Paraibuna Transportes, de Juiz 

de Fora, incorporou oito novos ônibus 

à sua frota. São três modelos Paradiso 

1200, Geração 7, todos do padrão 

executivo e montados sobre chassis 

Para maior conforto e segurança dos passageiros, 
Paraibuna está operando mais oito ônibus novos

Uma versão exclusiva do miniôni-

bus V8L foi desenvolvida pela Volare 

para a operadora Sistragua, da Gua-

temala. O novo veículo conta com um 

inédito compartimento traseiro para ba-

gagens, cuja capacidade é de 5 metros 

Volare desenvolve para operadora da Guatemala 
um miniônibus V8L com bagageiro na traseira 
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Mercedes-Benz O 500 RS, de 360 cv. 

Os ônibus têm capacidade para até 42 

passageiros, com amplo espaçamento 

entre as poltronas, e estão equipados 

com banheiro e ar condicionado. 

Também foram acrescentados à 

frota da empresa dois modelos Invic-

tus 1200, da Comil, ambos montados 

sobre chassi Mercedes-Benz O 500 R 

de 310 cv, com 42 lugares, no padrão 

semileito. Os carros dispõem de ar 

condicionado, geladeira, descansa 

pernas, carregadores USB em todos 

os assentos e wi-fi. 

Para as linhas semiurbanas da 

operadora foram adquiridas mais três 

unidades do Svelto, modelo urbano 

da Comil, montadas sobre chassi 

Mercedes-Benz OF 1724 M, com ar 

condicionado e suspensão a ar. 

A Paraibuna é uma das mais 

tradicionais empresas de transporte 

rodoviário de passageiros do Brasil. Ela 

foi fundada em 1934 por José Miguel 

Mansur. 

Um dos Invictus 1200 que a Paraibuna incorporou à frota: 42 lugares e padrão semileito. 

Com maleiro, o V8L leva 18 passageiros.

O projeto foi desenvolvido em Caxias do Sul.

cúbicos. A empresa vai operar o veículo 

em turismo naquele país.

O gerente comercial para o mercado 

externo da Volare, Rodrigo Bisi, expli-

cou que a Sistragua tinha necessidade 

de um veículo diferenciado para o 

atendimento a seus clientes. O departa-

mento de engenharia da encarroçadora 

projetou e desenvolveu o projeto. Com 

desenho e concepção exclusivos, o 

bagageiro tem porta em duas folhas e 

prateleiras horizontais de fácil acesso. 

O Volare V8L tem motorização 

Cummins ISF 3.8 com 152 cv de po-

tência e capacidade para transportar 

18 passageiros sentados em poltronas 

executivas, além de cinto de segurança 

de três pontos. Sistema audiovisual 

com microfone, monitores e DVD, 

ar condicionado e faróis e lanternas 

traseiras em LED são os itens mais 

importantes.


