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Paulo Porto assume a 
presidência da ABRATI

O empresário Paulo Porto Lima as-

sumiu no dia 10 de julho a presidência 

da ABRATI para cumprir o restante do 

mandato do presidente anterior, Renan 

Chieppe, que, por motivos de ordem 

pessoal, precisou deixar o cargo que 

já exercia há 4 anos.

Paulo Porto exerceu os cargos de 

diretor, vice-presidente e diretor ad-

ministrativo-financeiro da ABRATI, em 

várias  gestões, além de ter ocupado 

outros cargos em entidades de classe 

das quais participa. Ele é diretor-geral 

da Expresso Guanabara, empresa se-

diada em Fortaleza.     
Paulo Porto cumprirá o restante do 

mandato de Renan Chieppe.

No dia 31 de julho deverão ser 

publicados os editais para licitação 

das rodovias federais BR-262 (Belo 

Horizonte-Vitória) e BR-050 (trechos 

de Goiás e Minas Gerais), marcada 

para o dia 20 de setembro. Ao invés 

de uma única grande licitação, serão 

Os vídeos da Rede Abrati de Comu-

nicação, com informações, mensagens 

educativas e dados sobre o sistema 

brasileiro de transporte rodoviário de 

passageiros são exibidos diariamente 

em monitores de TV instalados em 28 

estações rodoviárias do Brasil. 

Os terminais se localizam nas cida-

des de São Paulo, Osasco, Campinas, 

Durante o período de realiza-

ção da Copa das Confederações 

no Brasil, em junho, o Expresso 

Brasileiro promoveu um con-

curso de palpites no Facebook 

– a campanha “Chute Certo”. 

Os internautas deviam indicar 

quantas bolas havia dentro de 

um ônibus da empresa. As três 

pessoas que mais se aproxi-

maram do número exato foram 

premiadas com camisas oficiais 

da seleção brasileira; as duas 

seguintes, com passagens de 

ida e volta entre Rio de Janeiro e 

São Paulo. A página da empresa 

na rede social recebeu mais de 

42.000 acessos, com a adesão 

de quase 6.000 novos fãs, além 

de quase 1.100 curtidas e 304 

palpites. 

A Comil está fornecendo 

um lote de 466 ônibus urbanos 

à empresa Viação Pioneira, 

concessionária de transporte 

urbano de passageiros no Dis-

trito Federal. O pedido se dividiu 

entre 397 unidades do  modelo 

Svelto, montadas sobre chassi 

1721 e 69 micros Piá urbanos, 

com chasssi LO 916, ambos 

da Mercedes-Benz. Os ônibus 

incorporam diversas inovações 

tecnológicas, entre as quais mo-

nitores de LCD e monitoramento 

por câmeras internas.

Vídeos da Rede de Comunicação 
são exibidos em 28 rodoviárias

Guarujá, Jundiaí, São José dos Cam-

pos, São Carlos, Ribeirão Preto, Mogi 

das Cruzes, Mogi Mirim, São João da 

Boa Vista, Rio de Janeiro, Niterói, Angra 

dos Reis, Poços de Caldas, Brasília, 

Campo Grande, Fortaleza, Aracaju, 

Recife e Natal. 

Os vídeos também são exibidos  

em cerca de 2.500 ônibus rodoviários.

Governo fatia licitação de rodovias
realizadas várias, de modo a completar, 

até dezembro, 7.500 quilômetros de 

rodovias federais licitadas nos estados 

de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, 

Bahia, Tocantins e Distrito Federal. 

As licitações ainda dependem da 

aprovação dos editais pelo TCU.

Expresso 
Brasileiro premia 
internautas 

Comil fornece 
466 ônibus para o 
Distrito Federal
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A Mercedes-Benz do Brasil alcan-

çou em junho o marco histórico de 

dois milhões de veículos comerciais 

produzidos no País. De 1956 para cá 

saíram das linhas de montagem de São 

Bernardo do Campo-SP e, mais recente-

Mercedes-Benz comemora a produção de mais 
de 2 milhões de veículos comerciais no Brasil

mente, de Juiz de Fora-MG, 1.370.000 

caminhões e 630.000 ônibus. 

O presidente mundial da Mercedes

-Benz caminhões, Stefan Buchner, veio 

ao Brasil especialmente para comemo-

rar o feito. E o CEO da Mercedes-Benz 

A Caio Induscar forneceu à empresa 

Serveng Transportes duas unidades do 

seu ônibus Millennium III, destinadas 

a transportar passageiros entre a es-

tação Tatuapé do Metrô paulistano e o 

Aeroporto Intermacional de São Paulo, 

que na verdade se localiza em Guaru-

lhos, na Grande São Paulo. 

Os veículos têm capacidade para 

transportar 39 passageiros sentados 

e 46 em pé, além de um portador de 

necessidades físicas. Contam também 

com janelas com vidros inteiriços, ar-

condicionado e poltronas dos passa-

geiros injetadas e estofadas.

do Brasil e Daimler Latina, Philipp 

Schiemer, que trabalha na empresa há 

29 anos e assumiu o novo cargo em 

junho, lembrou que, historicamente, 

a companhia é a maior indústria de 

veículos comerciais na América Latina.

A unidade da empresa em São 

Bernardo do Campo, na Grande São 

Paulo, é a maior fábrica de veículos 

comerciais Mercedes-Benz fora da 

Alemanha e a única a produzir, numa 

mesma planta, caminhões, chassis de 

ônibus e agregados, como motores, 

eixos e câmbios, além de cabinas de 

caminhões. São fabricadas ali as linhas 

de caminhões Atego, Atron e Axor. Ago-

ra, o caminhão extrapesado Actros é 

fabricado na planta de Juiz de Fora-MG. 

O veículo número 2.000.000 foi 

exatamente um Actros 4844 K 8x4 

– basculante de alta capacidade de 

transporte –, destinado a operações 

severas fora-de-estrada.

Lado a lado, o onibus monobloco de 1958 e o chassi com tecnologia BlueTec5 de 2013.

Para comemorar os 15 anos de 

atividades da marca, a Volare lançou 

um novo hotsite – “Volare 15 anos” 

– e um concurso cultural em que os 

internautas devem criar projetos de 

pintura alusiva à data. Os participantes 

concorrem a maquetes personalizadas. 

A promoção vai até o dia 8 de julho e 

serão premiados cinco participantes.

Para participar do concurso cultural 

e concorrer a cinco maquetes persona-

lizadas de um veículo Volare, os inte-

ressados são convidados a entrar no 

site, acessar a aba concurso, escolher 

um modelo, baixar um gabarito, criar 

um projeto de pintura alusivo aos 15 

Volare comemora aniversário com 
novo hotsite e concurso de pintura

anos, gerar uma imagem no configura-

dor e enviar o arquivo em jpg através 

do hotsite.

A Volare designou uma comissão 

julgadora de três representantes para 

fazer a escolha das melhores pinturas, 

de acordo com os critérios design, cria-

tividade e relação com o tema. Cada um 

dos premiados receberá uma miniatura 

da Volare com a pintura de sua autoria.

O hotsite “Volare 15 anos” conta 

a trajetória de sucesso, pioneirismo 

e inovação que levaram a fabricante à 

liderança nacional no segmento de veí-

culos leves de passageiros, com quase 

50.000 unidades comercializadas.

  

Ônibus Millennium 
operam no traslado 
de passageiros 
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Transpúblico 2013 mostra em São Paulo os mais 
recentes produtos voltados à mobilidade urbana 

De 3 a 5 de julho, no Transamérica 

Expo Center, em São Paulo, capital, a 

Feira de Mobilidade Urbana – Transpú-

blico 2013 – e o Seminário Nacional 

2013 “Mobilidade Sustentável para um 

Brasil Competitivo” transcorreram sob 

o impacto das recentes manifestações 

de rua que movimentaram o País. 

Uma das demandas mais presentes 

nas manifestações – transporte público 

de qualidade a preços condizentes 

– balizou discursos e discussões 

técnicas no âmbito do evento, além 

de serem apropriadas pelo marketing 

das montadoras e encarroçadoras. Elas 

aproveitaram o mote “transporte de 

qualidade” para enfatizar a adequação 

de seus produtos ao atendimento do 

clamor popular e aos parâmetros de 

custo-benefício das operadoras. Os 

chassis com motorização dianteira e 

suspensão pneumática nunca foram 

tão apregoados; e as motorizações 

híbridas ganharam maior espaço.   

Os dois eventos  foram promo-

vidos pela Associação Nacional das 

Empresas de Transportes Urbanos 

(NTU). O Seminário Nacional 2013 

“Mobilidade Sustentável para um Brasil 

Competitivo” reuniu encarroçadoras, 

montadoras, fornecedores, clientes e 

a imprensa para discutir a mobilidade 

sustentável no País. Na Feira de Mobili-

dade Urbana, os fabricantes mostraram 

seus principais produtos e serviços 

voltados ao transporte público.

A seguir, um resumo da participa-

ção das montadoras e encarroçadoras 

na Feira.

AGRALE CAIO/INDUSCAR

As principais novidades da Caio 

Induscar apresentadas na Transpúblico 

foram o novo micro-ônibus Foz 2.400, 

montado sobre chassi Mercedes-Benz 

LO 916, e uma nova versão do ônibus 

Solar, voltada ao segmento de freta-

mento e (no caso do exemplar exposto 

no estande) montada sobre chassi 

Volkswagen 17.2130 OD, de motor 

dianteiro. 

O modelo urbano do novo Solar, 

com grades frontais redesenhadas e 

várias outras mudanças, mede 8,9 m 

de comprimento e tem capacidade para 

transportar 20 passageiros sentados 

e 13 em pé. 

Outro produto de sucesso mostrado 

pela Caio Induscar foi o Millenium BRT 

articulado, com 18,6 m de comprimen-

to e capacidade para transportar até 

132 passageiros, sendo 48 sentados. 

O novo Solar incorporou outros avanços tecnológicos e ganhou linhas mais atraentes.

Com o MA 17.0 a Agrale 

passa a disputar o mercado 

de chassis médios.

“Nós trabalhamos nichos”, explicou 

o diretor de Vendas da Agrale, Alvonir 

Anderle, quando perguntado sobre 

qual será a estratégia da montadora 

para entrar com o seu novo chassi MA 

17.0 no concorrido mercado de chassis 

médios para ônibus urbanos. O MA 

17.0 foi apresentado na Transpúblico 

como “o mais competitivo no mercado 

de transporte público”. Apoiada nes-

se argumento e em sua tradição, a 

fabricante vai buscar nichos para ele, 

inclusive nos segmentos urbano e de 

fretamento de curta distância.

No ano passado a Agrale come-

morou 50 anos de existência e os 30 

anos do lançamento de seu primeiro 

caminhão. 
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À frente do Versatile Gold, o presidente do Conselho da Comil, 

Deoclécio Corradi, e o vice-presidente, Dairto Corradi.

A pintura do ônibus "Mosqueteiro" foi escolhida em concurso promovido na internet.

O ônibus i6 tem sido o modelo de maior sucesso da Irizar em 2013.

COMIL IRIZAR

O melhor lugar do estande da Comil foi reservado para 

o novo lançamento da encarroçadora, o Versatile Gold, um 

ônibus projetado para operar nos segmentos de fretamento 

contínuo e receptivo, assim como em linhas rodoviárias de 

curta e média distâncias. 

Nesse veículo, a fabricante procurou alcançar “o perfeito 

casamento entre design e os componentes funcionais que 

colaboram para o conforto do passageiro e do condutor”. 

Também o conceito da intercambialidade de peças entre 

modelos da marca foi mantido. As janelas e os componentes 

de iluminação, por exemplo, são os mesmos dos demais 

modelos da Comil.

A Comil mostrou ainda um Doppio BRT, em sua versão 

de motor central, e um Campione Double Decker, rodoviário 

para longas distâncias e turismo de alto padrão.    

O clima era de comemoração no estande da Irizar. Tanto 

o diretor superintendente, Axier Etxezarreta, como o gerente-

-geral de vendas, João Paulo da Cunha Ranalli, festejavam 

a marcante evolução das vendas do modelo i6, lançado em 

outubro do ano passado, e do qual foram comercializadas no 

primeiro semestre de 2013 nada menos que 500 unidades. 

Esse volume poderá dobrar até o fim do ano. 

No Brasil, a Irizar produz três modelos: o Century (conven-

cional), o i6 e o PB, considerado top de linha. Atualmente, o 

mercado interno e as exportações para países latinoameri-

canos absorvem entre 75% e 80% da produção do i6.

Indagado sobre se a Irizar irá produzir ônibus urbanos 

no Brasil, Etxezarreta foi lacônico: “Produziremos quando o 

mercado pedir. Nosso foco atual são os segmentos rodoviário 

e de fretamento, onde temos muito campo para crescer.”

IVECO
O que mais atraiu os visitantes no 

estande da Iveco foi o ônibus rodoviário 

“Mosqueteiro”, cedido em comodato 

ao Sport Club Corinthians Paulista para 

transportar sua equipe de futebol. O 

chassi é o Eurorider, importado, de 380 

cv, que a montadora pretende começar 

a produzir em breve na sua fábrica de 

Sete Lagoas-MG. A carroçaria do ônibus 

corintiano é a Neobus N10. 

Outra novidade foi um minibus elé-

trico, denominado Daily Electric 50C/E, 

ou mais simplesmente Minubus Elétri-

co, movido a baterias de sódio e níquel 

recarregáveis em até oito horas.
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MAN

MERCEDES-BENZ

Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e 

Pós-Vendas da MAN, acentuou que, ao completar 20 anos,  

a montadora vive um momento especial, pois a diferença 

que a separa da empresa líder de mercado “nunca foi tão 

pequena”. Ele ressaltou uma diferença fundamental entre 

os chassis da MAN e os da concorrência: a tecnologia EGR, 

que dispensa o uso de Arla 32. O principal chassi mostrado 

foi o VW 18.280 OT LE, de motor traseiro e piso baixo. Outro 

dos chassis expostos foi o 15.230 OT LE, com motorização 

traseira e piso baixo, que passou a usar suspensão a ar.

Dois chassis de motorização dianteira com suspensão 

pneumática integral – OF 1721 L/59 e OF 1724/L59 – foram 

lançados pela Mercedes-Benz. O novo diretor de Vendas e 

Market ing de Ônibus, Walter Barbosa, lembrou que a sus-

pensão a ar oferece mais conforto para os passageiros e 

dirigibilidade para o motorista, além de exigir menos manu-

tenção. A montadora deu grande ênfase ao ônibus HíbridoBR, 

desenvolvido em parceria com a Eletra. Podia-se testar esse 

híbrido na área externa da Transpúblico.

MARCOPOLO

NEOBUS

Para Paulo Corso, diretor de operações comerciais da 

Marcopolo, “os ônibus híbridos são os veículos do futuro”. 

Ele justificou assim a prioridade dada no estande da encarro-

çadora ao híbrido Viale BRS. Algumas montadoras mostraram 

outros modelos de carroçarias Marcopolo; Corso preferiu 

destacar as virtudes da tração híbrida (elétrica e diesel ou 

biodiesel) e do piso baixo do Viale BRS. O veículo pode trans-

portar 91 passageiros, sendo 41 sentados. A encarroçadora 

apresentou também um convencional Torino e um articulado 

Viale BRT com motorização diesel convencional.

A Neobus ocupou uma área muito bem localizada no salão 

de exposições, com espaço suficiente para comportar dois 

rodoviários New Road N10 (um deles com chassi Volvo e 

pintura da Expresso Princesa dos Campos e outro com chassi 

Mercedes-Benz e a pintura de uma empresa de turismo), além 

de um enorme biarticulado Mega BRT, denominado Ligeirão”. 

Este era montado sobre o chassi B340M,  da Volvo. Com 28 

metros de comprimento, tem sido apontado como o maior 

ônibus do mundo.

Chassi MAN com suspensão pneumática: confortável e econômico.

O HíbridoBR: ambientalmente amigável, além de mais confortável.

O BRS Volvo/Marcopolo: tração híbrida elétrica e diesel, piso baixo.

O maior ônibus do mundo: carroçaria Neobus e chassi Volvo.  
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Ônibus com chassi F 250 NZ 4x2 (motor dianteiro) da caravana Scania Experience Ônibus.

Os usuários exigem mais conforto e a suspensão pneumática adquiriu maior relevância.

SCANIA
O gerente Executivo de Vendas 

de Ônibus da Scania para o mercado 

brasileiro, Wilson Pereira, destacou as 

vantagens do chassi F 250 NZ 4x2, de 

motor dianteiro. O ônibus tem bitola 

mais larga que o convencional, vanta-

gem que se transfere a rodas e pneus, 

além de trazer ganhos de estabilidade. 

O chassi utiliza molas trapezoidais e 

os balanços dianteiros e traseiros são 

mais curtos. O chassi admite encarro-

çamentos de 12,60 m a 13,20 m. 

Wilson Pereira lembrou que em 

agosto será iniciada a segunda etapa 

do Scania Experience Ônibus, uma 

caravana criada para divulgar a linha 

de chassis com motores dianteiros da 

montadora, com visitas a 12 cidades.   

Outro produto bastante trabalhado 

pela Scania foi o chassi K 310 6x2/2, 

articulado, com três eixos e 18,6 m de 

comprimento. Comporta ar-condiciona-

do e tem capacidade para transportar 

160 passageiros. Pode ser operado em 

sistemas BRT. Um detalhe importante 

é a suspensão reforçada.  

No estande também foram divul-

gadas informações sobre os quatro 

pacotes de gerenciamento oferecidos 

pela empresa.

VOLVO

O chassi B 270 F, lançado em 2011 

pela Volvo, mantém-se como sucesso 

de vendas. A suspensão a ar está 

sendo acrescentada como solução para 

“Com a suspensão pneumatica 

a manutenção é mais fácil e rápida. 

Aumenta a disponibilidade do veículo 

e, consequentemente, a rentabilidade 

da operação”, destacou Idam Stival, 

engenheiro de vendas da Volvo Bus 

Latin America.

A montadora antecipa-se às concor-

rentes no terreno da eletromobilidade 

urbana. Segundo Euclides Castro, ge-

rente de ônibus urbanos, “o caminho 

para a eletromobilidade é irreversível” 

e, assim, os veículos elétricos serão 

cada vez mais viáveis. Castro  anun-

ciou que em 2014 a marca vai lançar 

um ônibus articulado híbrido no Brasil.

reduzir custos de manutenção e elevar 

o nível de conforto do motorista e dos 

passageiros. E o modelo oferece ainda 

a opção de freios ABS. 
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José Antônio Martins, presidente da FABUS.

O presidente da FABUS (Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Ônibus), 

José Antônio Martins, aproveitou a 

realização da Transpúblico, em São 

Paulo, para alertar os três níveis de 

governo sobre a necessidade de se 

começar a resolver o quanto antes o 

problema da gritante insuficiência de in-

fraestrutura viária no País. Ele afirmou 

que é necessário respeitar as recentes 

manifestações da população por um 

transporte de qualidade e entender por 

que elas acontecem. 

Martins citou uma série de dados e 

acentuou que nos últimos dez anos a 

frota brasileira saltou de 35,5 milhões 

para 73,7 milhões de veículos – um 

aumento de 107%. “Em quanto au-

mentou a nossa infraestrutura viária?” 

– perguntou. Segundo ele, o aumento 

foi, no máximo, de 5%.

O empresário lembrou que o Go-

verno Dilma destinou recursos de 37 

bilhões de reais para o chamado Pacto 

Para  José Antônio Martins, falta tirar do papel 
os planos do governo para o transporte urbano

da Mobilidade, além de 

133 bilhões de reais para 

rodovias e ferrovias. Agora 

em julho, o PAC Mobilidade 

está completando um ano 

de existência e verifica-se 

que apenas 7,2% dos recur-

sos foram aplicados. A con-

clusão, disse ele, é que “o 

governo tem planos, mas, 

por questões burocráticas, 

eles não saem do papel”.

Citando os tributos que 

gravam o transporte urbano 

e rodoviário atualmente, constatou: 

“Querosene de avião a jato não é 

tributado. O diesel do ônibus, é”.

Também na Transpúblico, o pre-

sidente da Associação Nacional das 

Empresas  de Transportes Urbanos, 

Otávio Cunha, relacionou oito medidas 

que, segundo as empresas operadoras, 

viabilizariam no Brasil “um transporte 

público eficiente, confiável, seguro, de 

qualidade e com baixos custos” Entre 

esses pontos (veja matéria abaixo), 

citou a prioridade de circulação para o 

transporte coletivo nas vias urbanas e a 

elaboração imediata dos planos direto-

res e dos planos de mobilidade urbana 

por todos os municípios obrigados pela 

legislação, a serem construídos com 

a participação de representantes da 

sociedade civil organizada.

Realizado paralelamente à Trans-

público, o Seminário Nacional 2013 

"Mobilidade Sustentável para um Brasil 

Competitivo" aprovou um documento 

relacionando oito medidas que, na 

avaliação dos prestadores de serviços, 

viabilizariam no Brasil “um transporte 

público eficiente, confiável, seguro, de 

qualidade e com baixos custos”. Os 

pontos são os seguintes:    

• Prioridade de circulação para o 

transporte coletivo nas vias urbanas so-

bre o transporte individual motorizado.

• Elaboração imediata dos planos 

diretores e dos planos de mobilidade 

urbana por todos os municípios obriga-

dos pela legislação, a serem constru-

ídos com a participação de represen-

tantes da sociedade civil organizada.

• Continuidade dos investimentos 

federais, estaduais e municipais na en-

fraestrutura para a mobilidade urbana.

• Implantação de redes de trans-

portes modernas, integradas, multimo-

dais, racionais e de alto desempenho.

• Implantação de uma política de 

mobilidade construída com a participa-

ção efetiva da sociedade, com repre-

sentantes nos conselhos municipais de 

transporte, estabelecendo qual o nível 

do serviço de transporte público que se 

deseja oferecer a todos os cidadãos, 

e  quanto isto vai custar ao passageiro 

(tarifa) e ao governo (subsídio).

• Desoneração dos tributos munici-

pais, estaduais e federais que pesam 

sobre o setor de transporte público.

• Subsídio com recursos públicos 

às gratuidades que oneram a tarifa 

paga pelos usuários.

• Subsídio ao serviço, a ser pago 

por meio de um fundo com recursos 

dos combustíveis, distribuído aos 

municípios de forma proporcional à 

população.

Seminário aponta oito medidas que ajudariam 
a melhorar o transporte nas cidades brasileiras
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