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Conforme o calendário já distribuído 

às empresas associadas, no dia 28 

de agosto, às 10 horas, a Diretoria da 

ABRATI vai se reunir com os associados 

em sua sede, em Brasília. No encontro 

serão debatidos diversos assuntos de 

Reunião da Diretoria com os 
associados dia 28 de agosto

interesse do setor. Dentre os temas 

em destaque, os associados receberão 

informações atualizadas sobre o assun-

to licitação e sobre os procedimentos 

referentes ao processo licitatório que 

estão em andamento.

Confederação Nacional do Transporte 
lança um simulador de financiamento

A CNT lançou um simulador de 

financiamento de veículos com recur-

sos de bancos comerciais, bancos de 

montadoras e instituições oficiais que 

operam com recursos do BNDES (Pro-

caminhoneiro e PSI). É prático e fácil de 

usar. O simulador pode ser encontrado 

no site cnt.org.br 

Também no 

dia dia 28 de agos-

to, às 12h30, a 

ABRATI lançará, 

em sua sede, em 

Brasília, o livro 

Sonhos sobre Ro-

das, de autoria do 

saudoso advogado 

Antônio Rúbio de 

Barros Gômara (in memoriam) e do 

jornalista Nélio Lima. Com 340 páginas 

e mais de 200 fotos, o livro resultou 

de um extenso trabalho de entrevistas 

realizadas por Rúbio Gômara com deze-

nas de empresários do setor brasileiro 

de transporte rodoviário. Nele, são re-

tratadas as trajetórias de 35 das mais 

antigas empresas do País.

Continuam abertas as inscrições 

para o Prêmio ANTP/ABRATI de Boas 

Práticas do Transporte Terrestre de 

Passageiros, edição 2012. As inscri-

ções podem ser feitas exclusivamente 

por meio digital. Basta acessar o site 

da Associação Nacional do Transporte 

Público, no endereço www.antp.org.br 

O prazo vai até o dia 24 de agosto.

O Prêmio é uma iniciativa conjunta 

da ANTP e da ABRATI. Podem partici-

par todas as empresas de transporte 

rodoviário de passageiros de longa e 

média distâncias associadas à ABRATI. 

De acordo com o Regulamento do 

concurso, da empresa ou organização 

poderá inscrever uma Boa Prática em 

cada uma das categorias em que se 

divide o Prêmio.  

A Planalto está utilizando 

um simulador com o design e 

as características técnicas da 

cabina de um ônibus Marcopolo 

Geração 7. O equipamento pos-

sibilita intensificar a preparação 

dos colaboradores, principal-

mente motoristas. Pág. 3 

A Volare, controlada da 

Marcopolo, vai investir R$ 

35 milhões na construção de 

uma fábrica de miniônibus 

em São Matheus, Espírito 

Santo .  A  esco lha dessa 

cidade foi justificada por sua 

proximidade em relação aos 

portos capixabas. A nova planta 

deverá estar concluída em julho 

do próximo ano.

Em defesa da preservação 

marinha, a UTIL aplicou em 

um de seus ônibus uma 

pintura temática denominada 

“Aquário”. É o terceiro carro da 

empresa com pintura inspirada 

na preocupação ambiental. Em 

agosto, o “Aquário” vai atender 

a algumas das linhas da UTIL 

para Minas Gerais, São Paulo 

e Brasília. Pág. 4

ABRATI lança livro 
sobre a trajetória de 
empresas pioneiras

Inscrições para 
o Prêmio ANTP/
ABRATI 2012

Planalto passa a 
utilizar simulador 
nos treinamentos

Nova fábrica da 
Volare será em 
São Mateus-ES

Pintura de ônibus 
da UTIL na defesa 
do meio ambiente

EDIÇÃO

A saga dos  
pioneiros do transporte 

rodoviário de passageiros 
no Brasil

ANTÔNIO RÚBIO DE BARROS GÔMARA (in memoriam)

NÉLIO  LIMA

SONHOS SOBRE RODAS
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No dia 4 de agosto, a Expresso 

Guanabara promove na cidade per-

nambucana de Exu uma apresentação 

especial da Orquestra Filarmônica 

Estrelas da Serra, do projeto Caminhos 

Musicais Guanabara, em homenagem 

ao sanfoneiro Luiz Gonzaga, o Rei do 

Baião. Neste ano está sendo comemo-

rado o centenário do nascimento do 

artista. A apresentação da orquestra 

faz parte da programação oficial do 

centenário, e ocorrerá no Parque Aza 

Branca, idea lizado e construído pelo 

próprio Luiz Gonzaga, com o intuito de 

manter vivas as lembranças de sua 

história. Exu é sua cidade natal.   

Além do espetáculo, a Guanabara 

reverencia o homenageado com uma 

pintura de ônibus exclusiva, que remete 

Expresso Guanabara e Filarmônica Estrelas da 
Serra celebram o centenário do Rei do Baião

ao som e à identidade do povo da re-

gião, eternizados pelo ícone da música 

nordestina.

A Expresso Guanabara tem atuação 

destacada na região Nordeste e man-

tém fortes vínculos com sua cultura.

Pintura especial em homenagem ao artista que revolucionou a música popular brasileira. 

Os passageiros da Auto Viação 

1001 já podem comprar suas passa-

gens de ônibus utilizando o telefone 

celular. A empresa investiu cerca 

de R$ 500.000,00 para implantar 

e implementar uma tecnologia que 

possibilita aos usuários com celulares 

que operam com os sistemas Android 

Passagens da Auto Viação 1001 
podem ser compradas pelo celular

e iOS (iPhone) o acesso à sua base de 

vendas online. Basta acessar o site 

www.autoviação1001.com.br para ir 

diretamente à loja virtual de vendas, 

sem ser preciso baixar qualquer tipo 

de aplicativo. A compra se processa 

exatamente como na internet. Ao fim da 

operação, o sistema envia para o e-mail 

do comprador o voucher e o código para 

retirada da passagem nos terminais de 

autoatendimento nas rodoviárias.

A 1001 vem investindo cada vez 

mais nas plataformas de vendas pela 

internet. Ela oferece terminais de au-

toatendimento em várias rodoviárias e, 

em março deste ano, lançou, em par-

ceria com a Caixa Econômica Federal, 

os cartões de crédito com sua marca, 

acoplados ao programa de fidelidade 

Contagiro.

A Marcopolo elevou de R$ 350 mi-

lhões para R$ 450 milhões a previsão 

de seus investimentos operacionais 

até 2016. Ao fazer o anúncio, o diretor-

-geral da encarroçadora, José Rubens 

de La Rosa, explicou que o objetivo 

é preparar a companhia para a maior 

demanda por ônibus que deverá ocor-

rer nos próximos anos e, ainda, para 

atingir as metas de crescimento dos 

negócios planejados.

“Nós acreditamos que a demanda 

por ônibus em todo o mundo deverá 

aumentar nos próximos anos, mas 

não de maneira linear e nem em todas 

as regiões. Por isso, precisamos ser 

eficientes e competitivos para ter o 

produto certo para cada mercado em 

expansão”, afirmou De la Rosa.

Marcopolo decide 
elevar previsão de 
seus investimentos
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Parece um ônibus, é só um simulador. Instrutor explica como funciona.

Um novo sistema de venda e distri-

buição de passagens do segmento de 

transporte rodoviário de passageiros 

vem ganhando espaço no mercado 

brasileiro. Trata-se do GDS — Global 

Distribution System —, criado pela J3 

Operadora Logística, da RJ Consulto-

res, de São Paulo. 

Uma das maiores vantagens do 

novo sistema é que as vendas de pas-

sagens não mais precisam ser feitas 

apenas no ponto de venda e no site 

de cada companhia. As passagens 

passam a ser oferecidas em um nú-

mero ilimitado de portais e agências 

de viagens. Com isso, as empresas 

de transporte rodoviário de passagei-

ros dispõem de uma grande rede de 

pontos de venda sem custos fixos e 

sem a necessidade do controle de 

recebimentos, operações e suporte, 

por exemplo. Na verdade, os benefícios 

não se restringem às empresas, pois 

se estendem aos passageiros, aos dis-

tribuidores e às agências de viagens.

Informações: www.grupoj3.com.br

Planalto passa a usar simulador no 
treinamento de seus motoristas

A pedido da Planalto, a Marcopolo 

desenvolveu um simulador com o 

design e a conformação técnica de 

uma cabina de ônibus Marcopolo mo-

delo G7. A iniciativa é inédita entre as 

empresas de transporte rodoviário de 

passageiros. A frota da Planalto conta 

com mais de 60% de ônibus do modelo 

G7. O equipamento permitirá intensifi-

car o treinamento dos colaboradores, 

principalmente motoristas, sempre 

com o objetivo de proporcionar maior 

satisfação aos passageiros em suas 

viagens. 

A companhia destina cerca de 

30.000 horas anuais ao desenvolvi-

mento de seus colaboradores, median-

te atividades em salas de aula e em 

práticas de adaptação veicular ou de 

reconhecimento de trechos.

Em outra frente de atuação, a 

Planalto lançou um novo concurso cul-

tural, denominado “Amigo que é amigo 

está sempre conectado”. O primeiro 

colocado receberá uma viagem nas 

linhas da empresa, no destino de sua 

preferência, com um acompanhante. 

Para participar basta cadastrar-se no 

site www.planaltopassageiros.com.br e 

enviar uma foto, com um amigo, tirada 

junto a um ônibus da empresa, ou em 

seu interior. 

Sistema GDS viabiliza 
ampliação da rede de 
venda de passagens
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A pintura do primeiro Double Decker da UTIL lembra um enorme aquário. 

Já está no ar o novo site da Na-

cional Expresso, desenvolvido nos 

últimos cinco meses por uma equipe 

Nacional Expresso apresenta novo 
site com espaço para os busólogos

de profissionais especializados, com o 

apoio do setor de marketing da empre-

sa. De acordo com Emmanuel Gouveia, 

responsável pela área de marketing, o 

site está mais moderno e muito mais 

interativo. Entre outras novidades, há 

um espaço destinado aos fãs de ôni-

bus, para que eles possam interagir 

com a empresa e postar suas fotos 

favoritas. A área de e-commerce foi 

mantida e agora pode ser traduzida 

para qualquer idioma. O endereço é: 

http://www.nacionalexpresso.com.br 

A Auto Viação Catarinense anunciou 

que vai manter um ritmo de aquisição 

de 60 novos ônibus por ano até 2014. 

Só em 2012 estão sendo adquiridos 

52 ônibus. O objetivo é reduzir a idade 

média da frota, de cinco para três 

anos. As novas compras também são 

motivadas pela introdução das novas 

tecnologias com as quais as monta-

doras enquadraram seus veículos na 

nova norma Proconve P7 (Euro 5). 

Eles são mais econômicos e emitem 

menos poluentes. No ano passado, a 

Catarinense transportou 4,6 milhões 

de passageiros.

Catarinense segue 
investindo em 
renovação de frota

A Mutual Seguros inaugurou recen-

temente duas filiais: uma em Cuiabá, 

Mato Grosso (Filial Centro-Oeste) e 

outra em Florianópolis (Filial Santa Ca-

tarina). Segundo a superintendente da 

empresa, Cláudia Zalaf, os novos inves-

timentos em infraestrutura, pessoas e 

tecnologia têm como objetivo “fazer a 

diferença”, com produtos bem dese-

nhados para atender às necessidades 

específicas dos clientes. Ela cita como 

exemplos os produtos Responsabilida-

de Civil Facultativa e Responsabilidade 

Civil Obrigatória (RCF/RCO) para o 

segmento de empresas de turismo e 

transporte de passageiros; o Business 

Mutual (seguro viagem corporativo 

nacional e internacional válido por um 

ano) e o Seguro Fiança Locatícia. 

A superintendente destaca o al-

cance cada vez maior da atuação da 

seguradora, tanto em novas unidades 

quanto em inovações no portfólio.

Mutual Seguros 
investe em estrutura 
e relacionamento

Desde junho, um ônibus da em-

presa UTIL está circulando com uma 

pintura temática denominada “Aquá-

rio”. É uma referência à importância 

da preservação marinha. O veículo 

operou no transporte de participantes 

da Conferência Rio+20, entre hotéis 

e o RioCentro. Depois foi exposto na 

Rodoviária Novo Rio durante um evento 

de conscientização ambiental promovi-

do pelos administradores do terminal. 

A partir de agosto, ele será integrado 

Pintura em ônibus da UTIL faz 
referência à preservação marinha

às rotas da empresa para cidades de 

Minas Gerais, São Paulo e Brasília. 

O “Aquário” é o terceiro carro da 

UTIL com pintura baseada na preocu-

pação com o meio ambiente. Antes já 

tinham sido lançados veículos com pin-

tura de Zebra e Onça, homenageando 

a fauna brasileira.

O veículo faz parte de um lote de 25 

novos carros adquiridos recentemente 

pela UTIL, entre eles sete unidades do 

modelo Double Class, de dois andares.
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A Mercedes-Benz concluiu em junho 

a entrega, ao Iraque, de 250 unidades 

do caminhão Actros, fabricadas em sua 

planta de Wörth, Alemanha. Comen-

tando o fornecimento, o responsável 

mundial da Mercedes-Benz Trucks, 

Hubertus Troska, disse da satisfação 

da empresa em ajudar na reconstrução 

daquele país. Os caminhões foram 

comprados pela estatal iraquiana SCAI, 

que é a sigla da State Company for 

Automotive Industry.

Mercedes-Benz está presente no 
esforço de reconstrução do Iraque

O Actros ajudará na reconstrução do Iraque.

O veículo atende a todas as normas oficiais.

Alunos do ensino fundamental aprendem conceitos sobre a defesa do meio ambiente.

A Iveco entregou 70 unidades do 

micro-ônibus CityClass ao governo do 

Estado de São Paulo, para distribuição 

a 70 municípios paulistas. Foram com-

prados pela Secretaria de Educação por 

meio do programa Caminho da Escola 

e deverão beneficiar cerca de 5.500 

estudantes da rede estadual de ensino.

Iveco vende 70 micros 
CityClass para o 
Estado de São Paulo

A “Caravana de Soluções Volvo”, 

promovida pela Volvo Bus Latin America 

em conjunto com sua rede de conces-

sionários, continua percorrendo o Brasil 

para apresentar a nova linha de chassis 

rodoviários e urbanos da marca.

Em algumas cidades por onde pas-

sa, a caravana, como parte de suas 

atividades, desenvolve ações especiais 

em escolas de ensino fundamental. O 

objetivo é traduzir para uma linguagem 

simples temas complexos como redu-

A Caravana de Soluções Volvo 
trabalha conceitos ambientais

ção de emissão de gases poluentes e 

carbono neutro, além de incentivar as 

crianças a cuidar do meio ambiente. 

Ônibus da caravana são levados até as 

escolas e as crianças, enquanto partici-

pam de atividades recreativas, recebem 

informações sobre como podem ajudar 

a cuidar do meio ambiente. 

As atividades desenvolvidas pela 

caravana podem ser acompanhadas 

em tempo real pelas redes sociais 

(Facebook, Twitter, blog e flickr).

A Denso inaugurou em Santa Bárba-

ra D’Oeste, interior paulista, sua quarta 

unidade industrial no Brasil. Dedica-

-se à produção de sistemas térmicos 

para veículos, como ar-condicionado e 

arrefecimento. Com maior capacidade 

de produção, substituirá a unidade de 

Pindamonhangaba, também no interior 

de São Paulo, de modo a atender ao 

aumento da demanda da indústria 

nacional de veículos leves e pesados.

Com área total de 300.000 metros 

quadrados, sendo 38.000 de área 

construída, a nova planta foi dimen-

sionada para produzir cerca de 70.000 

componentes por mês.

A Denso inaugura 
sua nova fábrica no 
interior de São Paulo

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



6 INFORMATIVO ABRATI - JULHO/12

O consórcio que está construindo a 

Hidrelétrica Belo Monte, em Altamira, 

Pará, comprou 100 ônibus encarro-

çados pela Comil, para operação no 

transporte de trabalhadores até o local 

da obra e entre os três canteiros mon-

tados na região do Xingu. Até dezembro 

deste ano, a obra estará sendo tocada 

por cerca de 12.000 trabalhadores, 

número que subirá para 23.000 no 

próximo ano.

Os ônibus adquiridos pelo consór-

cio são do modelo urbano Svelto, ideais 

para trajetos de curta e média distân-

cia, e utilizam chassi Mercedes-Benz.  

As entregas vêm sendo feitas desde 

maio e se estenderão até setembro 

próximo. “O setor de fretamento está 

sendo impulsionado pelo crescimento 

econômico brasileiro. E a Comil está 

preparada para atender cada vez mais 

e melhor estas demandas, com veícu-

los seguros, confortáveis e bom custo 

benefício”, afirma o Gerente Marketing 

e Pós Vendas, Rodrigo Montini.

Consórcio utiliza 
ônibus urbanos Comil 
em Belo Monte

Para atuar de forma eficaz no en-

frentamento da exploração sexual de 

crianças e adolescentes nas rodovias 

brasileiras, a Mercedes-Benz promoveu 

a apresentação do espetáculo teatral 

“Caminhos do Caminhoneiro” no Eco-

pátio, em Cubatão. A peça foi elaborada 

em parceria com a Bellini Cultural, no 

âmbito do programa de responsabilida-

de social da montadora, que é signatá-

ria do Pacto Empresarial e participante 

do programa Na Mão Certa.

Peça teatral promove a cultura e 
a conscientização de motoristas

“Caminhos do Caminhoneiro” bus-

ca referências na literatura de cordel e 

usa o teatro para entreter e ao mesmo 

tempo prover informação. Trata de 

questões sérias em tom descontraído 

e dinâmico sobre o respeito às leis de 

trânsito, o uso indevido de substâncias 

químicas e explica como a atuação 

cidadã dos motoristas profissionais 

nas estradas pode contribuir para o 

progresso do País e o futuro de milha-

res de crianças.

A peça aborda questões sérias e procura conscientizar em tom descontraído e dinâmico.

A Marcopolo ganhou o Prêmio Ex-

portação RS, na categoria Trajetória 

Exportadora Master, concedido anual-

mente pela ADVB/RS (Associação dos 

Dirigentes de Marketing e Vendas do 

Brasil). A empresa foi agraciada pelo 

fornecimento para o mercado externo, 

com destaque para a exportação de 

ônibus para países da América do 

Sul, como Argentina, Chile, Uruguai e 

Paraguai, entre outros. O prêmio foi 

entregue no dia 25 de junho.

A Marcopolo 
conquista mais um 
Prêmio Exportação 

Mais de 25.000 motoristas profis-

sionais já se inscreveram para partici-

par da competição “Melhor Motorista 

de Caminhão do Brasil”, que em 2012 

chega à sua quarta edição e é promo-

vida pela Scania. As inscrições ainda 

se prolongam até o dia 26 de julho e 

a montadora mantém a expectativa 

de que será alcançada a marca dos 

30.000 inscritos. 

O objetivo do concurso é avaliar as 

habilidades dos condutores brasileiros, 

contribuir para a segurança nas estra-

“Melhor Motorista de Caminhão” 
recebe mais de 25.000 inscrições 

das, valorizar o profissional motorista 

e promover uma forma de direção que 

alie eficiência e redução das emissões 

de poluentes.

A edição deste ano está sendo 

apoiada por grandes operadoras logísti-

cas, entre elas a Coopercarga, a JSL e a 

TNT. As áreas de comunicação interna 

e de RH dessas empresas fizeram 

contatos diretos com os motoristas 

e utilizaram ferramentas digitais e 

impressas para explicar a importância 

de participar da competição. 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

O treinamento destaca, por exemplo, as baixas emissões e a economia do caminhão Axor.

Ônibus articulado Volvo-Neobus operando em Manaus.

Depois de cumprir um amplo pro-

grama de preparação da sua Rede de 

Concessionários para a introdução 

do BlueTec 5, a Mercedes-Benz do 

Brasil vem intensificando as ações de 

treinamento para clientes sobre as ca-

racterísticas, diferenciais e vantagens 

dessa tecnologia da marca, adotada na 

linha de ônibus e caminhões de 2012.

Com essa finalidade, quatro novas 

unidades volantes estão percorrendo o 

País para treinar mecânicos e eletricis-

tas não só dos concessionários como 

também de empresas de transporte 

de passageiros e cargas. As unidades 

estão equipadas e preparadas para 

a atividade de treinamento, sendo 

dotadas de agregados e ferramentas 

específicas. 

Mercedes-Benz intensifica o treinamento sobre 
o BlueTec 5 para empresas frotistas e clientes

Eustáquio Sirolli, gerente sênior 

de Treinamento de Vendas e Pós-

-Vendas da montadora, informa que só 

no primeiro semestre de 2012 foram 

treinados cerca de 300 profissionais 

de oficina de 68 frotistas, sendo 51 

do segmento de ônibus e 17 de ca-

minhões.

No fim de junho a Volvo concluiu a entrega dos 332 ônibus 

vendidos às empresas que integram o sistema de transporte 

urbano de passageiros da capital amazonense, Manaus. São 

166 articulados e 166 convencionais, cuja utilização pode 

ser vista como um passo importante para a implantação do 

sistema local de BRT (Bus Rapid Transit).  

A maior parte dos novos ônibus já está em circulação. 

Do total, 206 foram adquiridos pela Integração Transporte 

e Rondônia Transporte, do Grupo Eucatur; 120 pela Global 

GNZ; e seis pela Açaí Transporte. Os veículos articulados 

foram encarroçados pela Marcopolo e pela Neobus; e os 

convencionais, pela Comil e Ciferal.

Volvo conclui entrega de 332 ônibus para Manaus
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Já estão operando na linha Rio de 

Janeiro-São Paulo os 29 ônibus rodo-

viários Scania-Marcopolo incorporados 

pela Expresso Brasileiro à sua frota. 

Além de introduzirem novos serviços, 

os carros inauguram a nova identidade 

visual adotada pela companhia. O índi-

ce de renovação da frota foi de 60%. 

Os novos veículos estão equipa-

dos com tecnologia Wi-Fi de acesso 

à internet, sistema de som, tomadas 

individuais, poltronas leito-cama com 

inclinação de até 180 graus no caso 

do serviço leito. Três ônibus Double 

Decker operam com sistema misto de 

serviço (executivo e leito). 

Expresso Brasileiro já está operando 29 novos ônibus 
Scania-Marcopolo na sua linha entre Rio e São Paulo

Dos 29 novos ônibus, todos Scania, 

19 são do modelo K340 4x2, com car-

roçaria Marcopolo G7 Paradiso 1200. 

Os outros dez são K380 6x2, divididos 

em sete carroçarias LD e três 1800 DD 

de dois andares.

Os ônibus com sua nova programação visual. Metade da frota foi renovada de uma só vez.

Em setembro, começam a circular 

em Curitiba as primeiras unidades 

de um lote de 30 ônibus híbridos 

fornecidos pela Volvo ao sistema de 

transporte de passageiros da capital 

paranaense. São os primeiros produ-

zidos no País pela montadora sueca. 

A Volvo mundial já vendeu 725 ônibus híbridos
A cidade de São Paulo também deverá 

operar 50 desses veículos. 

Recentemente, a Volvo mundial en-

tregou 25 ônibus híbridos para a cidade 

sueca de Gotemburgo. Coincidindo com 

a entrega, a Volvo divulgou um balanço 

segundo o qual, até agora, 725 ônibus 

híbridos de sua marca foram vendidos 

em mais de 18 países de todos os con-

tinentes. A mesma informação dá conta 

de que os 260 ônibus híbridos que já 

se encontram circulando regularmente 

acumulam uma quilometragem equiva-

lente a 200 voltas em torno da Terra.
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