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A Marcopolo conquistou nova 

premiação no IR Magazine Brazil 

Awards 2011, sendo vencedora 

na categoria “Melhor encontro 

com a comunidade de analistas 

de investimentos”. Recebeu ain-

da duas menções honrosas nas 

categorias “Melhor relações com 

investidores para investidores 

individuais” (empresas “small & 

mid cap”) e “Melhor executivo 

de Relações com Investidores 

(empresas “small & mid cap”), 

por intermédio do seu diretor de 

Relações com Investidores, Carlos 

Zignani. Este é o quinto ano em 

que a Marcopolo é premiada. 

Marcopolo ganha  
um prêmio e duas 
menções honrosas

Reunião da ABRATI em São 
Paulo será no dia 24 de agosto

No próximo dia 24 de agosto, a 

partir das 9 horas, em São Paulo, 

paralelamente à 3ª Feira Transpúblico, 

a Diretoria da ABRATI vai reunir-se com 

seus associados no Transamérica 

Expo Center. Serão ministradas pa-

lestras por especialistas da indústria, 

abordando especialmente a nova nor-

ma brasileira Proconve P7 (Euro 5), a 

disponibilidade do diesel S50 em todo 

o território nacional e o uso do aditivo 

Arla 32. Outro assunto objeto das 

palestras serão as novas possibilida-

des criadas com o desenvolvimento 

de combustíveis alternativos como o 

diesel derivado de cana, o etanol e o 

gás diesel. Também serão tratados 

outros temas de interesse do setor de 

transporte rodoviário de passageiros. 

Na exposição, os associados te-

rão a oportunidade de conhecer em 

detalhes os veículos desenvolvidos 

pelas montadoras para atender às 

novas exigências sobre emissões, que 

entram em vigor no dia 1º de janeiro 

de 2012. Os fabricantes de chassis 

— Mercedes-Benz, Scania, MAN, 

Volvo — confirmaram participação na 

3ª Transpúblico, onde apresentarão 

seus novos produtos e tecnologias 

destinadas a reduzir fortemente as 

emissões de gases e material parti-

culado. A exposição ocupará área de 

12.000 metros quadrados, abrigando 

cerca de 70 estandes de empresas 

fornecedoras de produtos e serviços 

para o setor. 

Finalmente, no dia 25, no mesmo 

local, será realizada a vigésima-quarta 

edição do Seminário Nacional NTU, 

que debaterá os temais mais impor-

tantes e atuais do setor de transporte 

de passageiros por ônibus, inclusive 

as demandas geradas pela Copa do 

Mundo de 2014 e a Olimpíada de 

2016, ambas no Brasil. 

Vista do estande da FABUS na última Transpúblico.

SETPESP lança 
um Manual de 
Sustentabilidade

O SETPESP — Sindicato das 

Empresas de Transportes de Pas-

sageiros do Estado de São Paulo 

— lançou um Manual de Sustenta-

bilidade com o objetivo de facilitar 

a aplicação dos conceitos referen-

tes à questão. O conteúdo indica 

e analisa a legislação específica e 

os seus impactos nas atividades 

das empresas de transporte de 

passageiros, dos funcionários e 

dos parceiros em geral. A publica-

ção complementa os Manuais de 

Responsabilidade Social e o So-

cioambiental, editados em 2007 e 

2009. Informações na Assessoria 

de Imprensa do SETPESP, pelos 

telefones (11) 2046.8740 e (11) 

7623.1727.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Mantido pela Associação Co-

mercial de São Paulo, o sistema de 

registro dos tributos pagos pelos 

contribuintes brasileiros assinalou no 

dia 22 de julho a marca dos R$ 800 

bilhões recolhidos aos cofres das 

prefeituras municipais, dos estados 

e da União.

Na ocasião, referindo-se expres-

samente aos impostos federais, o 

presidente da ACSP, Rogério Amato, 

lembrou que os dados do semestre 

divulgados pela Receita Federal 

mostram crescimento real de 12,7%, 

Arrecadação de tributos supera 
R$ 800 bilhões de janeiro a julho

Com o objetivo de manter a exce-

lência dos serviços e do atendimento 

aos clientes externos e internos, a 

Mutual Seguros, especializada em 

seguros de responsabilidade civil para 

empresas de transportes de passa-

geiros e de fretamento, deu início ao 

Projeto Inovação Mutual, desenvolvido 

pela consultoria DHMais. A primeira 

etapa do treinamento, realizada de 8 

a 10 de julho em Atibaia-SP, teve a 

participação de 47 colaboradores do 

nível executivo (presidente, superin-

tendente, diretores, coordenadores, 

supervisores e lideranças setoriais). 

Foram abordados os aspectos de 

mercado de trabalho, novos modelos 

Criado em 2010 com o objetivo de 

incentivar e reconhecer projetos que 

resultem em melhorias para o des-

locamento das pessoas nas cidades 

do Estado do Rio de Janeiro, o prêmio 

Mobilidade Urbana tem sua segunda 

edição em 2011 e desta vez será con-

cedido apenas na categoria Jornalismo 

(mídia impressa e mídia eletrônica). É 

uma iniciativa da Federação das Em-

presas de Transportes de Passageiros 

do Rio de Janeiro para incentivar a co-

bertura das transformações em curso 

no setor. As inscrições se encerram no 

dia 1º de agosto e podem ser feitas no 

site premiomobilidadeurbana.com.br

Fetranspor promove 
o Prêmio Mobilidade 
Urbana de 2011

A Mutual Seguros investe em 
projeto inovador de motivação

mentais, motivação empresarial, de-

senvolvimento de competências, visão 

sistêmica e inteligência emocional, em 

dinâmica que teve 12 horas-aula, além 

de um dia inteiro livre para integração 

e confraternização.

A superintendente da Mutual 

Seguros, Claudia Zalaf, considerou o 

treinamento importante para reforçar 

conceitos fundamentais na trajetória 

de crescimento da companhia. “O 

foco é proporcionar abordagens e 

ferramentas de alta performance a 

fim de garantir alinhamento do time 

e o melhor atendimento aos clientes, 

sejam parceiros, colaboradores ou 

fornecedores”, afirmou.

com aumento de R$ 77,068 bilhões 

sobre os resultados do ano passado. 

Ao mesmo tempo, lembrou que a 

arrecadação em 2011 poderá chegar 

a R$1,4 trilhão — cerca de R$ 200 

bilhões a mais do que no ano passado. 

Os registros da ACSP apontam que 

a arrecadação de impostos no Brasil 

vem sempre aumentando. “É de se la-

mentar que um incremento tão expres-

sivo da arrecadação fiscal não esteja 

sendo utilizado para a eliminação do 

déficit público, ou em investimentos 

indispensáveis”, disse Amato. 

A Mascarello forneceu 76 unidades 

de seus veículos para operação nas ci-

dades de Americana e São José do Rio 

Preto, em São Paulo, e na capital do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Para 

São José do Rio Preto, foram 53 unida-

des do Gran Micro urbano, destinados 

à Circular Santa Luzia. Os 16 ônibus 

adquiridos pela Avatur, de Americana, 

vão operar em quatro linhas intermuni-

cipais. Já em Porto Alegre, a Sudeste 

Transporte vai utilizar sete ônibus Gran 

Via em suas linhas urbanas. 

Ônibus Mascarelo 
rodam no Sul e em 
cidades paulistas
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A Mercedes-Benz está oferecendo 

ao mercado o sistema FleetBoard de 

gestão de frota via internet, para os 

caminhões pesados Actros e Axor. O 

produto possibilita reduzir em até 15% 

o consumo de diesel, além de facili-

tar o diagnóstico remoto de falhas, 

otimizando o trabalho das equipes 

de oficina. Há mais de dez anos o 

FleetBoard é utilizado com sucesso 

na Europa e em outros continentes. 

Gestão de frota Mercedes-Benz 
reduz o consumo em até 15%

Hoje, está presente em mais de 20 

países, equipando 65.000 veículos de 

mais de 1.000 clientes. O FleetBoard é 

item de série no modelo Actros 4844 

8x4 para aplicações fora de estrada. 

As versões rodoviárias Actros 2646 LS 

6x4 e Actros 2546 LS 6x2 vêm com 

pré-instalação para receber o compu-

tador de bordo do sistema. Para os 

caminhões Axor, a preparação e o equi-

pamento do FleetBoard são opcionais.

Há 30 anos a Michelin inaugurou 

sua primeira fábrica no Brasil. Hoje 

são 4.000 empregados trabalhando 

nas quatro fábricas das duas unidades 

industriais brasileiras. O mercado bra-

sileiro tornou-se de grande relevância 

para a companhia. O Brasil é o pri-

meiro mercado da América do Sul e, 

tendo em vista seu perfil rodoviário e 

seu crescimento econômico, tornou-se 

um país prioritário para a Michelin. 

Michelin comemora os 30 anos 
de sua primeira fábrica no Brasil

Na verdade, a empresa atua aqui 

desde 1927, quando iniciou suas 

primeiras operações no escritório co-

mercial da cidade de São Paulo. 

Líder no mercado de pneus ra-

diais para ônibus e caminhões, e em 

pneus para veículos de mineração e 

terraplanagem, a Michelin mantém 

um programa de investimentos de 800 

milhões de euros no Brasil, no período 

de 2011 a 2016.

Vinte e quatro miniônibus Volare 

foram utilizados no transporte dos 250 

atletas brasileiros que participaram 

da quinta edição dos Jogos Mundiais 

Militares, realizada em julho na cidade 

do Rio de Janeiro. A Volare venceu as 

licitações públicas para atender as 

Forças Armadas brasileiras e forneceu 

o modelo W8 Executivo para a Aero-

náutica e os Fuzileiros Navais, sendo 

o modelo W9 Executivo destinado ao 

Exército. 

Maior evento esportivo militar já 

realizado no Brasil, os Jogos Mundiais 

Militares tiveram a participação de 

cerca de 7.000 atletas de mais de 100 

países. Foram disputadas 20 modali-

dades esportivas e o Brasil competiu 

em todas elas.

Os Jogos foram criados pelo Con-

selho Internacional de Esporte Militar 

(CISM), órgão que na esfera militar 

equivale ao Comitê Olímpico Interna-

cional. A competição ocorre a cada 

quatro anos, sempre no ano anterior 

ao dos Jogos Olímpicos.

Volare transportou 
os atletas brasileiros 
nos Jogos Mundiais
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Ônibus da Viação Graciosa utiliza chassi rodoviário da nova linha desde os primeiros testes.

MAN lança a nova linha Volksbus, que atende 
à legislação Proconve P7, equivalente à Euro 5 

Os veículos da linha Volksbus que, 

a partir de 1º de janeiro do próximo 

ano, vão atender às exigências da 

norma Proconve P7, já foram todos 

testados; e as linhas de produção da 

MAN, em Resende-RJ, já estão pre-

paradas para produzi-los em série. O 

anúncio foi feito no dia 19 de julho, em 

São Paulo, pelo presidente e CEO da 

MAN Latin America, Roberto Cortes. 

Pela primeira vez na América do Sul 

alguns dos modelos Volksbus estão 

recebendo motores MAN, que passam 

a ser montados também no Brasil. 

A linha completa, composta de oito 

produtos, será mostrada ao público 

pela primeira vez na Transpúblico, a 

ser realizada em São Paulo de 24 a 

26 de agosto próximo. 

Para atender ao Proconve P7, os 

produtos Volksbus utilizam (conforme 

o tipo de veículo) uma de duas tecnolo-

gias: o SCR (Sistema de Redução Ca-

talítica Seletiva) e o EGR (Sistema de 

Recirculação de Gases de Exaustão). 

O primeiro utiliza o agente redutor 

líquido automotivo denominado Arla 

32, com tratamento dos gases no 

escapamento do veículo. Já o EGR, 

utiliza o princípio de reaproveitamen-

to de parte dos gases de exaustão 

para reduzir a quantidade de óxido 

de nitrogênio nos gases de escape, 

num processo que inclui ainda um 

catalisador de oxidação.

O sistema EGR está sendo usado 

em três dos novos chassis para ônibus 

da montadora: o VW 15.190 OD, para 

transporte urbano, que recebe o motor 

MAN D 08, de 4 cilindros; o VW 17.230 

OD, para transporte urbano e fretamen-

to, também com o motor MAN D 08 de 

4 cilindros, e o VW 17.280 com 6,7 

litros, 6 cilindros e 280 cv de potência, 

voltado às aplicações de fretamento e 

rodoviária de curta distância. Detalhe 

importante nos três modelos são os 

dois estágios de sobrealimentação 

(dois turbocompressores, sendo um 

para as baixas rotações). 

Os outros cinco modelos, inclu-

sive as opções de rodoviário (chassi 

18.330 OT) e articulado (VW 26.330 

OTA) usam a tecnologia SCR. 

Além das soluções para a re-

dução drástica das emissões, 

conforme exige o Proconve P7, todos 

os oito novos modelos, do miniônibus 

ao articulado, do urbano ao rodoviá-

rio, trazem uma série de inovações 

tecnológicas que resultam em baixo 

nível de ruído, menor consumo de 

combustível e maior intervalo entre as 

revisões e/ou ações de manutenção. 

Todos os modelos foram projetados 

para funcionar com o diesel S50, 

que a Petrobras promete colocar nos 

postos de abastecimento de todo o 

País a partir de 1º de janeiro de 2011.

Os novos chassis para 

operação rodoviária e para 

ônibus articulados utilizam 

a tecnologia de redução 

catalítica seletiva.
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Depois de produzir no Brasil, por 

32 anos consecutivos, exclusivamen-

te chassis com motorização traseira 

ou central, a Volvo está entrando no 

mercado brasileiro de chassis para 

ônibus semipesados com configuração 

de eixos 4x2 e motor dianteiro. Para 

tanto, acaba de lançar o chassi B270 

F, equipado com motor de 7 litros, 260 

cv de potência, molas parabólicas e 

volante ajustável. 

O novo produto, inteiramente de-

senvolvido na fábrica de Curitiba, teve 

por base a plataforma do caminhão 

VM, semipesado da marca, e atende 

indistintamente o mercado de ônibus 

urbanos e o de fretamento. A única 

diferença está na caixa de câmbio: na 

aplicação urbana é oferecida a FSB 

6406B; na aplicação fretamento/rodovi-

ária, o fabricante oferece a FSO 6406A.  

Segundo Luis Carlos Pimenta, pre-

sidente da Volvo Bus Latin America, o 

novo chassi tem como alvo os merca-

Volvo lança no Brasil seu primeiro chassi para 
ônibus com motorização dianteira, o B270 F 

dos brasileiro e latinoamericano, mas 

não está excluída a possibilidade de 

vir a ser vendido em outras partes do 

mundo. Antes do lançamento, foram 

comercializadas, em regime de pré-

-venda, cerca de 200 unidades. 

Além dos testes em campo de 

prova, foram feitos testes de operação 

prática em ônibus encarroçados, em 

parceria com oito empresas de Curiti-

ba, São José dos Pinhais, Campinas, 

Betim e Belo Horizonte.

Em matéria de emissões, por en-

quanto o B270 F se limita a atender o 

padrão Euro 3 (Proconve P5). Mas Luis 

Carlos Pimenta assegura que a Volvo 

não terá qualquer dificuldade em en-

quadrar imediatamente o novo chassi 

na norma Proconve P7, que entra em 

vigor em 1º de janeiro do próximo ano.

Na avaliação de Pimenta, o in-

gresso da Volvo Bus Latin America no 

mercado de chassis com motorização 

dianteira representa “um grande 

salto”, já que ela passará a competir 

em segmentos que, juntos, totalizam 

uma de   manda de aproximadamente 

16.000 unidades anuais. 

Nos dias 19, 20 e 21 de julho, 

em São Bernardo do Campo-SP, a 

Mercedes-Benz e seus fornecedores 

Mercedes-Benz e fornecedores já preparados  
para produção de veículos na era Proconve P7

Novos modelos foram mostrados na fábrica.

Motorização dianteira, a 

surpresa da Volvo em 2011.

reuniram-se no InterQuality 2011, 

durante o qual foram abordadas tec-

nologias, produtos e processos de 

produção.

Na edição deste ano ganharam 

relevo as discussões em torno dos 

temas qualidade, logística e susten-

tabilidade ambiental. Novos sistemas 

de logística e melhores práticas que 

assegurem a disposição de material 

também foram discutidos, tendo em 

vista a proximidade do início de pro-

dução dos veículos que, a partir de 1º 

de janeiro do próximo ano, irão atender 

às exigências da norma Proconve P7.

Segundo Ronald Linsmayer, Chief 

Operating Office responsável pela área 

de Caminhões e Agregados da Merce-

des-Benz do Brasil, o principal objetivo 

do InterQuality foi alinhar totalmente 

os fornecedores com os planos da 

empresa para os próximos anos, por 

meio de um forte trabalho de parceria 

para atingir os resultados planejados. 

Entre eles, o alto volume de produção, 

projetos em andamento, introdução 

de novas tecnologias e processos de 

fabricação mais limpos, tendo como 

foco a qualidade e a responsabilidade 

ambiental.
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A frota de urbanos com chassis Scania K230 4x2 adquiridos pela prefeitura de Criciúma.

A Scania vendeu 19 unidades do 

seu chassi K230 4x2 para a prefeitura 

da cidade de Criciúma-SC. Os ônibus 

vão operar na principal linha troncal do 

município, que tem oito quilômetros de 

extensão. Os chassis são equipados 

com motores a diesel de 9 litros, ca-

pazes de gerar, nessa especificação, 

230 cavalos de potência. Têm 13m40 

de comprimento e capacidade para 33 

passageiros sentados. 

Conhecidos como “amarelinhos” 

na cidade, os ônibus são equipados 

Scania fornece 19 chassis de 
ônibus urbanos para Criciúma

com transmissão automática, suspen-

são pneumática, freio eletrônico EBS, 

ABS e controle de tração. 

Os chassis da série K, que foiram 

lançados  em 2009, têm como grande 

diferencial a flexibilidade de configura-

ções. Com um só modelo é possível 

atender a uma extensa variedade de 

especificações, inclusive no que se 

refere à altura do assoalho. O motor 

traseiro, aliado às diversas tecnologias 

disponíveis, viabiliza múltiplas solu-

ções de mobilidade urbana.

A Comil mostrou seus produtos 

na 28ª Feira Internacional de Luanda 

(Filda), realizada em Angola de 19 a 

24 de julho. Este ano o tema foi “Os 

Desafios da Atração de Investimento: 

Estratégia, Legislação, Instituições, 

Infraestruturas e Recursos Humanos”.  

A Comil está presente no mercado 

angolano desde 2009, quando for-

neceu ao governo local 250 veículos 

do modelo Campione 3.45. Também 

forneceu carros do modelo Svelto a 

empresas privadas. 

Em Maceió-AL, entraram em opera-

ção mais 22 ônibus Comil novos, todos 

do modelo Svelto e pertencentes à Auto 

Viação Veleiros. A empresa se dedica 

ao transporte de fretamento, turismo, 

linhas urbanas e intermunicipais. 

Os veículos foram comprados pela 

Veleiros para substituir parte da frota  

da companhia, que tem quase 200 

veículos. Os novos ônibus vão atender 

aproximadamente 25 mil usuários. O 

modelo Svelto tem capacidade para 

30 a 40 passageiros.

Comil presente em 
feira internacional 
realizada em Angola
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