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Marcopolo vende 
342 ônibus para 
o Transantiago

Recorde na venda 
de passagens 
pela internet

Em parceira com a Merce-

des-Benz, a Marcopolo vendeu 

342 novos ônibus para diferen-

tes operadoras de Santiago do 

Chile. Os coletivos serão utiliza-

dos nas operações de transpor-

te de passageiros do Sistema 

Transantiago da capital chilena. 

Na transação foram incluídos os 

primeiros modelos Torino Low 

Entry Articulado e Torino Low 

Entry equipados com a tecno-

logia Euro 6, a mais avançada 

para redução das emissões de 

poluentes em motores diesel. A 

redução é de 66% de material 

particulado e 80% de NO
x
, em 

comparação com os ônibus que 

usam a tecnologia Euro 5.   

Sondagem da CNT aponta 
boas expectativas para a    
economia do País em 2019

Em sua décima edição, a Son-

dagem Expectativas Econômicas do 

Transportador, realizada pela CNT, 

apontou um panorama promissor para 

o ano 2019. O estudo inclui um ba-

lanço de 2018 e projeta expectativas 

quanto ao desempenho da economia, 

à geração de empregos e à renovação 

da frota transportadora etc.  

Na sondagem, 85,2% dos entrevis-

tados afirmam acreditar que a gestão 

Jair Bolsonaro será capaz de solucionar 

os problemas de infraestrutura no País, 

sendo que 82,1% acreditam em uma 

ação gradual, e 3,1% imaginam uma 

ação rápida. No que se refere a as-

suntos macroeconômicos, 76,6% dos 

ouvidos projetaram para 2019 um cres-

cimento do PIB superior ao de 2018.

Na décima edição foram consulta-

das empresas de transporte rodoviário 

de cargas e passageiros, ferroviário de 

cargas, aquaviário (navegação marítima 

e interior), aéreo de passageiros e 

serviços de transporte urbano de pas-

sageiros por ônibus e metroferroviário.

Em 2018, a empresa emplacou 

mais de 21.000  caminhões no Brasil 

e obteve 27,8% de participação no 

mercado brasileiro. Um avanço muito 

expressivo foi registrado nas vendas 

de pesados, cujo market share saiu de 

26,2% para 28,6%. 

Mercedes-Benz liderou vendas de 
veículos comerciais no ano passado

A liderança também se repetiu em 

ônibus, com 7.458 unidades vendidas 

e 51,6% de market share.

O excelente desempenho de vendas 

da linha Sprinter garantiu, ainda, a 

liderança em comerciais leves de 3,5 

a 5 toneladas.

A evolução das vendas abrangeu toda a linha de caminhões da Mercedes-Benz.

A ClickBus, plataforma de 

vendas online de passagens ro-

doviárias, registrou crescimento 

de 80% nas vendas online de 

passagens de ônibus nos feria-

dos de final de ano de 2018. 

O movimento representou novo 

recorde desde o lançamento da 

ClickBus em 2013. Em 2018, as 

vendas por dispositivos móveis 

quase dobraram em relação ao 

de 2017. Segundo a empresa, os 

passageiros estão aderindo cada 

vez mais ao celular para organizar 

suas viagens com antecedência. 

A tendência é que esse compor-

tamento se mantenha em 2019.
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oInaugurado em maio de 2018, o 

Campo de Provas da Mercedes-Benz 

do Brasil em Iracemápolis-SP, ficou em 

primeiro lugar em uma das categorias 

da premiação Global CI Cup (Campeo-

nato Mundial de Melhoria Contínua), 

promovida pela divisão de caminhões e 

ônibus do Grupo Daimler. A competição 

premia os melhores projetos voltados 

à melhoria contínua de processos e 

produtos. 

Todas as marcas da Daimler Trucks 

no mundo participaram da recente 

edição. Mais de 15.000 colaboradores 

em 34 países escolheram os melhores 

projetos, e a Mercedes-Benz do Brasil 

foi a unidade que mais prêmios con-

quistou, acumulando 18 troféus. 

O “case” apresentado pela Mer-

cedes-Benz do Brasil mostrou todos 

Campo de Provas da Mercedes-Benz é premiado 
em competição mundial da Daimler Trucks

os benefícios trazidos com o novo 

empreendimento, que transformou uma 

plantação de cana-de-açúcar no maior 

Campo de Provas do Hemisfério Sul, 

com 16 pistas de testes, na extensão 

total de 12 quilômetros. Ali são simu-

ladas, em condições reais, as caracte-

rísticas de robustez e durabilidade dos 

veículos destinados a rodar nas ruas e 

estradas brasileiras.

O campo de Iracemápolis arrebanhou 18 troféus já no seu primeiro ano de existência.

Foram investidos R$ 5 milhões, inclusive na reforma das fachadas do terminal.  

A Rodoviária do Rio de Janeiro recebe novas 
melhorias e conclui terceira fase de revitalização

A Rodoviária do Rio recebeu novas 

melhorias, concluindo em dezembro 

sua terceira fase de revitalização. O 

terminal rodoviário carioca inaugurou 

fachadas modernas, acessos auto-

matizados  ao embarque, um edifício 

garagem totalmente revitalizado e uma 

nova identidade visual, além de novas 

mídias digitais. 

Segundo a administração da CN-

RSA, que administra o terminal sob 

regime de concessão estadual, foram 

investidos R$ 5 milhões na reforma 

completa das fachadas (terminal e  es-

tacionamento), do sistema de acesso 

automatizado para o embarque e na 

criação de um novo mix de produtos 

e serviços na área comercial. A iden-

tidade visual também foi remodelada.
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Vissta Bus 340 com a pintura premiada da Santa Cruz.

O novo VisstaBus com a pintura da Gontijo. 

Tendo retornado ao mercado há 

poucos meses, a encarroçadora Busscar 

vem registrando a boa receptividade 

das operadoras de ônibus aos seus 

modelos de rodoviários, que mantive-

ram a nomenclatura antiga mas foram 

totalmente redesenhados e receberam 

avanços e tecnologias importantes. 

Por enquanto, foram lançados cinco 

produtos, cobrindo os segmentos de 

rodoviário, fretamento e turismo. 

Segundo o diretor industrial da 

encarroçadora, Maurício Lourenço da 

Cunha, cada novo produto lançado 

tem incrementado as vendas e, conse-

quentemente, a produção. Ele destaca 

a importância do apoio das empresas 

que acreditaram na retomada da Buss-

car, demonstrando assim sua lealdade 

e confiança no grupo gestor, o que 

reforça a credibilidade da marca. Cunha 

assegura que a encarroçadora dispõe 

de estrutura preparada para receber 

grandes demandas. 

O sucesso alcançado até agora na 

retomada é atribuído “ao alto patamar 

de qualidade dos produtos e à integra-

ção dos colaboradores com o processo, 

o que otimiza os prazos de produção”. 

A tradição da marca também é consi-

derado um fator importante.

Ainda segundo Maurício Lourenço 

da Cunha, os clientes que adquiriram 

os novos ônibus Busscar e os coloca-

ram em operação, “têm dado retornos 

muito positivos” nesta fase. 

Nos novos ônibus Busscar a fabri-

cante destaca a eficiência aerodinâ-

mica, o design, as teclas iluminadas 

no painel e o acionamento touch, que 

auxiliam o uso durante a noite. Faróis e 

lanternas traseiras são intercambiáveis 

em todas as versões do mesmo mode-

lo. Ele cita novidades como o direcional 

Busscar acredita que boa receptividade aos seus 
novos modelos reforça a credibilidade da marca

sequencial no farol e as lanternas 

delimitadoras frontais e traseiras, com 

tecnologia de luz difusa. Também são 

destacados o farol de rodagem diurna 

(DRL) em led e o  Dispositivo de Poltro-

na Móvel, DPM (ou elevador), de modo 

a garantir o atendimento das normas 

vigentes, inclusive de acessibilidade.

Os produtos Busscar que já volta-

ram ao mercado, redesenhados e com 

tecnologias atualizadas, são o Vissta-

Buss 340, VisstaBuss 360, VisstaBuss 

Double Decker (veículo com dois pisos), 

ElBuss 320 e VisstaBuss 400, este 

último com patamar superior ao do 

motorista e bagageiro maior.
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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.

Desde 1º de janeiro, o executivo 

Roger Alm, que já comandou as opera-

ções da Volvo na América Latina e até 

recentemente presidia a Volvo Trucks 

na Europa, é o novo presidente da Volvo 

Trucks para todos os mercados mun-

diais. Alm sucedeu a Claes Nilsson, 

que se aposentou no fim do ano.

Nascido em 1962, Roger Alm ini-

ciou sua carreira em 1989 na própria 

Volvo, onde ocupou diversas posições 

de liderança. Entre 2009 e 2014 pre-

Roger Alm, que já trabalhou na Volvo brasileira, 
é o novo presidente mundial da Volvo Trucks

sidiu as operações do Grupo Volvo na 

América Latina, à frente dos negócios 

de caminhões da marca em mercados 

estratégicos como Brasil, Chile, Peru 

e Argentina. 

Em sua nova posição Roger Alm 

comandará todos os negócios de 

caminhões da marca Volvo, em mais 

de 130 países. Fará parte da diretoria 

executiva global do Grupo Volvo e se 

reportará diretamente ao CEO da com-

panhia, Martin Lundstedt.

Voltado aos motoristas de cami-

nhão e ônibus do Brasil, o programa Vi-

sita de Amigo, desenvolvido pela Volvo, 

tem aberto as portas da montadora aos 

fãs e apaixonados da marca. No ano 

recém-findo, foi estabelecido um recor-

de de participação: 382 motoristas de 

A Volvo registra recorde de participações no seu  
Programa Visita de Amigo, que volta em fevereiro

Roger Alm: passagem pelo Brasil.

Em dezembro, motoristas procedentes de várias regiões do Brasil participaram da última visita do ano à fábrica da Volvo, em Curitiba. 

diversas regiões do país participaram 

da última visita, realizada em 14 de 

dezembro. As visitas serão retomadas 

em fevereiro próximo.

Nas visitas, os participantes do pro-

grama têm a oportunidade de conhecer 

toda a área fabril da montadora, em 

Curitiba, incluindo usinagem do motor, 

colocação de cabines e acabamentos. 

Também são apresentadas a eles as 

novidades em tecnologia, segurança e 

inovação nos produtos da marca. Por 

fim, eles têm a oportunidade de dirigir 

alguns modelos de caminhões.
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A BYD fornecerá à cidade colombia-

na de Medelin 64 ônibus 100% elétri-

cos, cada um com capacidade para 80 

passageiros. Ao participar do negócio, 

a fabricante competiu com três outras 

fabricantes de ônibus elétricos, sendo 

a licitação realizada pela operadora 

Metroplus (Sistema BRT). 

Os ônibus 100% elétricos são do 

modelo BYD K9G, com 12,5 metros 

de comprimento, e serão entregues no 

segundo semestre deste ano. 

A empresa Metbus, uma das operadoras 

do Sistema Transantiago de transporte urbano 

de passageiros da capital chilena, incorporou à 

sua frota 100 unidades do ônibus 100% elétri-

co BYD K9FE. Os veículos atenderão às áreas 

mais importantes de Santiago e, segundo a 

fabricante, são equipados com a mais recente 

tecnologia de baterias. Elas possibilitam cobrir 

mais de 250 quilômetros com uma única carga. 

Algumas unidades elétricas da marca já operam 

em outras partes do Chile.

Desde 2015, a BYD está instalada no Bra-

sil, em Campinas-SP, onde mantém cerca de 

300 funcionários. A unidade brasileira produz 

ônibus 100% elétricos e comercializa veículos 

e empilhadeiras. 

A BYD fornecerá 64 ônibus 100% elétricos para 
o sistema de transporte público de Medelin

Segundo a BYD, os 64 ônibus pode-

rão percorrer mais de 300 quilômetros 

por dia e exigirão menos de duas horas 

para a recarga diária. Haverá pontos de 

recarga em diferentes áreas da cidade.  

Em 2017, a Metroplus comprou 

seu primeiro ônibus elétrico, um BYD 

K11, articulado, de 18 metros de com-

primento. Nos últimos nove meses, 

esse veículo cobriu mais de 50.000 

quilômetros, gerando uma economia 

de 60% nos custos.Modelo BYD que vai rodar em Medelin.

Os ônibus já foram apresentados às autoridades e à população de Santiago.

Sistema Transantiago também passa a operar 
com ônibus 100% elétricos fornecidos pela BYD 
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O Torino, 30 anos transportando gente.

Ônibus da VIP equipado com tecnologias que possibilitam maior economia de combustível.

A Marcopolo comemorou a pro-

dução de 3.000 unidades do ônibus 

Torino em sua unidade do Rio de Janei-

ro. Esse volume reforça a posição de 

liderança do modelo como o urbano de 

maior sucesso no mercado brasileiro 

em todos os tempos. Ao mesmo tempo, 

é o resultado da estratégia da fabri-

cante de promover a otimização das 

sinergias de suas plantas produtivas, 

transferindo para Duque de Caxias a 

fabricação de modelos urbanos. 

Marcopolo Rio comemora a produção de 3.000 
unidades do Torino na unidade do Rio de Janeiro 

Segundo Rodrigo Pikussa, diretor 

do Negócio Ônibus da Marcopolo, o 

Torino, ao longo dos mais de 30 anos 

de sua história, vem evoluindo para 

sempre oferecer e ampliar as opções 

aos operadores do transporte coletivo 

urbano. “O modelo oferece robustez, 

confiabilidade e baixo custo operacio-

nal para as mais diversas aplicações, 

das severas às mais sofisticados, 

atendendo todas as necessidades do 

transporte coletivo”, afirma.

Considerado o maior operador 

de transporte urbano de passageiros 

da cidade de São Paulo, o Grupo Vip 

acaba de adquirir mais 150  unidades 

de chassis urbanos da linha O 500, da 

Mercedes-Benz. E com um detalhe: um 

terço dos veículos adquiridos dispõe 

do sistema RKM de recuperação de 

energia elétrica. No ano passado, o 

grupo já havia comprado 150 ônibus 

da marca, todos com o sistema EIS 

de desligamento automático do veículo 

sempre que ele fica parado por um 

período excessivo de tempo com o 

motor funcionando desnecessariamen-

te – por exemplo dentro da garagem.  

Comentando a nova aquisição da VIP, 

o diretor de Vendas e Marketing Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil, Walter Bar-

bosa, disse que, pouco mais de um ano 

após a chegada dessas tecnologias ao 

mercado, as operadoras já atestam os 

ganhos econômicos proporcionados 

pelo RKM e o EIS. 

Walter Barbosa lembra que o menor 

consumo, por exemplo, obtido com o 

desligamento automático do motor, 

Mercado valoriza as tecnologias de redução do 
consumo de combustível pelos ônibus urbanos  

leva à redução de emissões e, portan-

to, à melhor qualidade do ar.  

Já o gerenciamento inteligente do 

sistema RKM, voltado principalmente 

aos ônibus urbanos, aproveita a reser-

va de capacidade de energia elétrica 

produzida pelos alternadores do veí-

culo, principalmente nos momentos 

de desaceleração. Essa reserva de 

capacidade é armazenada em super 

capacitores, que atuam de modo autô-

nomo. A energia elétrica armazenada é 

utilizada como fonte adicional durante 

os momentos de aceleração do ônibus.
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Segundo informou a Comil, no mês 

de novembro sua produção da família 

Campione Invictus superou a marca 

das 1.000 unidades produzidas. No 

mês seguinte, a empresa Nossa Se-

nhora da Penha passou a operar quatro 

ônibus do modelo, em sua tradicional 

Quatro ônibus Campione da Comil passaram 
a rodar em dezembro na nova frota da Penha

Um dos ônibus Campione Invictus já operando na Penha, que adotou novo visual para sua frota de interestaduais.

A frota da Penha ganhou, além de ônibus novos, uma nova e vistosa programação visual.

linha que interliga Curitiba e Rio de 

Janeiro.

Os quatro ônibus da Penha estão 

equipados com ar condicionado, WC, 

sensor de estacionamento, wi-fi, to-

madas para notebook, câmera de ré, 

bares e conector USB nas poltronas. 

Duas das unidades são configuradas 

com poltrona leito total; as outras duas, 

têm poltronas leito e semileito.

Os ônibus foram montados sobre 

chassis Mercedes-Benz do modelo O 

500 RSD 2436, com motorização que 

atende à norma Euro 5.
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