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Iniciadas as visitas para 
apresentação da metodologia
do Prêmio Boas Práticas 

A influência do 
Programa Volvo 
na legislação

Foram iniciadas em junho as visitas 

de apresentação da metodologia do 

Prêmio Boas Práticas do Transporte Ter-

restre de Passageiros, edição de 2017. 

O Prêmio está entrando em seu sétimo 

ciclo e este ano tem como principal 

mudança a categoria dos trabalhos a 

serem inscritos. Eles terão como tema 

único a Satisfação do Cliente, ou seja, 

do Passageiro. 

O principal objetivo das visitas é 

conscientizar as empresas associadas 

acerca da importância de elas partici-

parem do Prêmio.

Desde sua criação, em 

1987, o Programa Volvo de 

Segurança no Trânsito tem sido 

importante não somente por 

suas atividades de pesquisa, 

estudos, campanhas educati-

vas, fóruns, seminários e pelo 

Prêmio Volvo, mas também 

pela grande influência exercida 

no processo de elaboração de 

leis e normas legais voltadas 

à segurança no trânsito. Um 

exemplo concreto de influência 

é a lei que tornou obrigatório o 

para-choque traseiro rebaixado 

e resistente nos caminhões, 

em 2003. Outro importante 

exemplo foi a obrigatoriedade 

do uso do cinto de segurança.

Marcopolo vende 
30 ônibus Audace 
a empresa do Rio

Mais 30 unidades do ônibus 

Audace serão fornecidas pela 

Marcopolo à Viação Nossa Se-

nhora do Amparo, operadora de 

transporte da cidade fluminense 

de Maricá. Serão utilizados no 

serviço executivo. Recentemen-

te, outras 34 unidades do mes-

mo veículo foram incorporadas 

à frota da empresa.

Segundo a Marcopolo, o 

ônibus Audace, que tem capa-

cidade para 50 passageiros,  

foi desenvolvido para operar 

em fretamento contínuo e fre-

tamento receptivo, e também 

em linhas regulares de média 

e curta distâncias. 
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O Prêmio Boas Práticas busca, 

antes de tudo, dar maior visibilidade 

e reconhecimento aos esforços de-

senvolvidos permanentemente pelo 

setor de transporte rodoviário de pas-

sageiros de média e longa distância, 

com a principal finalidade de alcançar 

e manter sempre os mais altos níveis 

de atendimento e eficiência operacional 

em todo o País. 

As inscrições para a edição de 

2017 já estão abertas e podem ser fei-

tas nos sites da ABRATI (abrati.org.br) 

e da ANTP (antp.org.br). Pág. 2

O Coordenador do Prêmio, Alexandre Resende, em uma das palestras de apresentação.
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O Coordenador do Prêmio, Alexan-

dre Resende, iniciou a nova etapa pela 

empresa Reunidas Paulista, que tem 

sede em Araçatuba-SP. Foi realizada 

uma proveitosa reunião com mais de 

uma dezena de colaboradores dessa 

operadora. Também estiveram presen-

tes a diretora-presidente da Reunidas, 

Marcela Constantino, o presidente 

do Conselho Deliberativo da ABRATI, 

Eduardo Tude, e a gerente de RH da 

empresa, Rosana Fava. Em linhas ge-

rais, Resende deu explicações sobre a 

metodologia do Prêmio.

Na segunda visita, o coordenador 

esteve na cidade do Rio de Janeiro, 

Iniciadas em junho as visitas para apresentação 
da metodologia do Prêmio Boas Práticas de 2017

onde se reuniu com o diretor executivo 

Joel Fernandes Rodrigues, da Viação 

Cidade do Aço, com sede em Barra 

Mansa, no interior do Estado. Prestou 

a ele os esclarecimentos necessários 

sobre o tema deste ano e sobre os 

objetivos do Prêmio. Ouviu dele refe-

rências elogiosas à iniciativa da ABRATI 

e da ANTP.  

Alexandre Resende também viajou 

a Porto Alegre, onde se encontrou com 

representantes das empresas Viação 

Planalto e Viação Ouro e Prata, duas 

das mais tradicionais operadoras de 

transporte rodoviário de passageiros do 

Estado do Rio Grande do Sul. Participa-

ram o diretor presidente Pedro Teixeira, 

da Planalto, e a diretora Luana Fleck, 

da Ouro e Prata. O Coordenador deu 

explicações detalhadas sobre o Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas e sua 

conceituação.

Em uma avaliação geral das primei-

ras visitas, Alexandre Resende desta-

cou o interesse demonstrado pelos 

representantes das empresas visitadas 

e agradeceu a acolhida que lhe foi 

dispensada. Novas visitas a empresas 

do setor já estão sendo agendadas, em 

trabalho conjunto da ABRATI e da ANTP, 

e sempre com a finalidade de difundir 

e divulgar a metodologia do Prêmio 

Boas Práticas.

Da primeira rodada de visitas, Ale-

xandre Resende destacou como uma 

das questões mais frequentemente 

levantadas a definição acerca das 

boas práticas que podem ou devem 

ser inscritas para efeito de avaliação 

e premiação. Sempre que foi necessá-

rio, o Coordenador lembrou que cada 

trabalho inscrito deverá descrever uma 

ação ou mudança positiva de compor-

tamento na empresa. Um trabalho que, 

por exemplo, poderá estar direcionado 

aos clientes internos ou externos. Pro-

cessos internos da empresa também 

são passíveis de avaliação. Inovações 

ou novidades podem ser de uma ideia, 

um método, um processo ou uma ação 

que se diferencie de práticas anterio-

res, envolvendo atividades técnicas, de 

concepção, de desenvolvimento, ou de 

gestão, que possam ter resultado na 

melhoria dos processos.  

Tudo poderá estar relacionado ao 

processo de produção destinado ao 

cliente, como também à inovação orga-

nizacional, com implantação de novos 

métodos organizacionais na prática do 

negócio, na organização do trabalho ou 

nas relações externas. Não se trata 

apenas de fazer coisas diferentes, 

mas, também, de fazer as mesmas 

coisas de forma diferente, esclarece 

Alexandre Resende. 

As inscrições para participar do 

Prêmio Boas Práticas de 2017 já estão 

abertas e podem ser feitas nos sites da 

ABRATI (abrati.org.br) e da ANTP (antp.

org.br). A partir do dia 1º de setembro, 

e até o final desse mês, os trabalhos 

inscritos já poderão ser entregues. 

Colaboradores das empresas acompanharam a apresentação da metodologia do Prêmio.

Executivos assistiram às apresentações.
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O caminhão Actros, da Mercedes-Benz: 

entre os mais lembrados.

Mais 13 Neobus Mega Plus para Joinville.  A jardineira Catita, do acervo da Garcia.

A Viação Garcia expôs no recente 

3º Enbus, em Londrina, vários ônibus 

antigos pertencentes ao seu acervo, 

a começar da primeira jardineira, ape-

lidada de Catita. O veículo rodou na  

década de 1930. Foram mostrados 

outros veículos utilizados ao longo da 

história da empresa e apresentado um 

modelo Marcopolo G7, o mais moderno 

em operação no Brasil.

O evento foi realizado no Museu 

de Arte de Londrina (antiga rodoviária 

da cidade), com entrada gratuita e, 

como sempre, esteve inteiramente 

voltado aos admiradores de ôni-

bus, com o objetivo de aproximar as 

pessoas interessadas no assunto. 

 Participaram aproximadamente 

250 busólogos, procedentes de 11 

estados. Cerca de 2.000 pessoas vi-

sitaram a exposição. Houve palestras, 

apresentações culturais, distribuição 

de brindes e sorteios. O evento vem 

sendo realizado desde 2015.

Pesquisa realizada no Estado 

do Rio Grande do Sul pela Revista 

Amanhã apontou as marcas mais 

lembradas em diversas categorias 

de produtos e serviços. Na catego-

ria Caminhão, a Mercedes-Benz foi 

A Neobus entregou 13 novos ônibus 

Mega Plus para duas das principais 

operadoras de transporte urbano de 

passageiros do Estado de Santa Catari-

na, a Gidion e a Transtusa. Os veículos 

vão ser operados na cidade de Joinville.

A fabricante destaca como princi-

pais características do ônibus Mega 
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Operadoras de transporte urbano 
de Joinville recebem novos Neobus

Viação Garcia expõe 
ônibus antigos no 3º 
Enbus, em Londrina

Plus a robustez, o amplo espaço in-

terno e o design moderno, concebido 

para aliar conforto e desempenho. A 

ergonomia do posto do motorista, por 

exemplo, é favorecida pela melhor 

posição dos comandos para acesso e 

acionamento. 

Os ônibus Neobus destinados ao 

sistema urbano de Joinville receberam 

chassis VW 17230 OD Euro V, com ca-

pacidade para transportar 34 passagei-

ros sentados. Todos os carros contam 

com sistema de ar condicionado e de 

áudio, sistema de acessibilidade para 

pessoas com mobilidade reduzida e 

indicador eletrônico de itinerário.  Um 

dos diferenciais é o conjunto óptico 

frontal com iluminação diurna DRL. A 

iluminação interna, além das  lanternas 

traseiras, são em led.

Caminhões Mercedes-Benz, 
os mais lembrados no Sul

a marca preferida pelos entrevista-

dos. Na verdade, esse resultado 

tem se repetido há mais de 20 

anos seguidos e, outra vez, valeu 

à montadora o Prêmio Top of Mind.

O resultado explica, provavel-

mente, o fato de a marca Merce-

des-Benz continuar liderando as 

vendas de caminhões no Estado, 

considerado o acumulado de 2017. 

Até agora, a Mercedes-Benz al-

cançou 28,31% de participação nas 

vendas de caminhões no Rio Grande 

do Sul, tendo comercializado 312 

unidades. Os modelos mais vendidos 

foram o Accelo 1016, o Atego 2430 

e o Actros 4844, este último vocacio-

nado para operações na mineração.
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No dia 2 de julho, a fábrica brasilei-

ra da Scania completou 60 anos. Ela 

está no Brasil desde 1957, quando o 

País começou a dar os primeiros pas-

sos na implantação de sua indústria 

automotiva. A Scania tem a convicção 

de que sua trajetória nessa caminhada 

não pode ser escrita sem o auxílio de 

duas palavras: inovação e pioneirismo. 

Foi com elas e com muito trabalho 

que a Scania ajudou a revolucionar o 

mercado brasileiro e os seus conceitos.

As comemorações relacionadas 

ao marco alcançado já vêm ocorrendo 

desde o início deste ano, e também 

servem para assinalar um momento em 

que a montadora dá ênfase ainda maior 

ao trabalho de criar soluções novas e 

ainda mais eficientes, conectadas e 

rentáveis para oferecer ao mercado. Em 

abril, foi anunciando um aporte de mais 

R$ 2,6 bilhões em suas operações no 

Brasil, no contexto de um programa de 

investimentos iniciado no ano passado 

e que se prolongará até 2020. Os recur-

sos se destinam ao desenvolvimento 

de novos produtos, além da atualização 

Inovação, pioneirismo e sustentabilidade sempre 
presentes nas seis décadas da Scania no Brasil

e modernização do parque industrial e 

da rede de concessionárias.

Também coincidindo com o sexa-

gésimo aniversário, foi anunciada a 

chegada do novo presidente e CEO da 

Scania Latin America. Pela primeira vez, 

ele é um brasileiro, aliás bem conheci-

do do setor automobilístico nacional:  

Christopher Podgorski. Formado em 

Administração de Empresas pela 

Fundação Armando Álvares Penteado,  

Podgorski ingressou na Scania em 

1998, como coordenador da área de 

venda de caminhões e ônibus para os 

mercados da América Latina. No início 

dos anos 2000, assumiu a diretoria 

geral da Scania no México. Voltou para 

ser o diretor geral da Scania no Brasil e, 

em 2010, assumiu a vice-presidência 

de Vendas e Marketing para a América 

Latina. Seu cargo mais recente foi o de 

vice-presidente sênior global de Vendas 

& Marketing de Caminhões, exercido na 

matriz da Scania, na Suécia.

Em matéria de pioneirismo, ino-

vação e sustentabilidade, a Scania 

teve muito o que mostrar nos últimos 

60 anos. Em 1958, por exemplo, o 

caminhão L 75 mudou o conceito do 

que havia até então no País. Vieram 

depois a direção hidráulica (1963), a 

suspensão pneumática no eixo traseiro 

dos ônibus (1968) e o primeiro ônibus 

com motor traseiro (1972). 

Em 1974, com o LK 140, os cami-

nhões ganharam a cabine “cara-chata”.

Em 1977, chegou o primeiro articulado 

do País, o B111 RS. Em 1991, os ca-

Em 60 anos de Brasil, muita coisa para mostrar 
minhões mudaram totalmente, com o 

lançamento da Série 3. O chassi 8x2 

veio em 1995. O ano de 1998 trouxe 

o freio auxiliar Retarder e a injeção de 

combustível totalmente eletrônica.

O primeiro ônibus urbano de piso 

baixo foi lançado em 1999. Já no 

Século 21, em 2001, vieram a caixa 

automatizada Opticruise e o ônibus de 

15 metros. Em 2007, vieram a família 

P, G e R. No ano seguinte, os ônibus 

Série K. 

A introdução dos motores Euro 5 

para os ônibus e caminhões da marca 

Christopher Podgorski volta ao Brasil depois de 5 anos, agora como presidente e CEO.

O Streamline: economia e design arrojado.

foi um novo grande salto, em 2011. Da 

mesma forma, a chegada do Streamline 

representou um novo grande passo em 

termos de economia de combustível.
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A partir deste mês de julho, uma 

frota de 21 ônibus Scania de 15 me-

tros de comprimento passa a operar 

no sistema de transporte público de 

passageiros da cidade de Blumenau, 

Santa Catarina. Os veículos receberam 

o chassi K 310 6x2/4, da Scania, e 

circulam principalmente na linha troncal 

10, que é a de maior demanda da cida-

de. Todas as unidades estão equipadas 

com a caixa automática Voith DIWA.5 

Frota de ônibus Scania de 15 metros entra em 
operação no sistema urbano de Blumenau

Operadora urbana de São Paulo compra 100 chassis 
Mercedes-Benz com recursos do programa Refrota 17

A Suzantur, operadora de transpor-

te urbano de passageiros em Mauá, 

Região Metropolitana de São Paulo, 

O urbano Torino, da Mercedes-Benz.

Ônibus de 15 metros: criação da Scania e voltado a um novo conceito de transporte urbano. 

renovação de frota no transporte cole-

tivo, melhorando a mobilidade urbana 

e a qualidade do serviço prestado aos 

usuários, como destaca Walter Barbo-

sa, diretor de Vendas e Marketing de 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

O governo federal destinou R$ 3 

bilhões para a renovação da frota de 

ônibus urbanos e metropolitanos, com 

recursos do FGTS. No momento, a frota 

circulante de ônibus urbanos no País 

tem idade média elevada. O Refrota 

tem potencial para financiar até 6.000 

ônibus, e pode ajudar as empresas na 

renovação de suas frotas.

e deverão rodar, em média, 110.000 

quilômetros por mês.    

A Marcopolo forneceu as carroça-

rias modelo Torino, equipadas com 

Wi-Fi gratuito, carregadores de celular, 

tablets e demais equipamentos do 

gênero. Cada um dos novos veículos 

conta com duas catracas eletrônicas, 

o que torna mais ágeis os embarques. 

A compra foi feita pela BluMob, nova 

concessionária de transporte coletivo 

da cidade, e representa a opção por 

um novo conceito de transporte para 

a população de Blumenau, tendo em 

vista a maior capacidade de transporte 

do ônibus de 15 metros.

Outra vantagem, apontada pelo 

diretor de Vendas de Ônibus da Sca-

nia no Brasil, Silvio Munhoz, é que os 

ônibus têm motor traseiro, e assim 

“a população vai ter maior conforto”. 

Mais um diferencial citado por ele é 

o fato de o terceiro eixo do 15 metros 

ser direcional. Isso resulta em maior 

grau de manobrabilidade, facilitando 

o trabalho do motorista e melhorando 

a performance do veículo nas curvas. 

Isso também representa maior conforto 

para os passageiros.

A operadora BluMob optou pelos 

serviços de assistência técnica da Sca-

nia, adquirindo, para todos os chassis, 

o programa de manutenção Standard, 

que contempla as revisões previstas 

e as trocas de óleo e filtros em geral, 

além das lubrificações específicas. 

adquiriu 100 chassis de ônibus Mer-

cedes-Benz dos modelos OF 1519 e 

OF 1721. O detalhe é que a compra 

foi feita com recursos do programa 

Refrota17 – Renovação de Frota do 

Transporte Público Coletivo Urbano. 

Com essa venda, a Mercedes-Benz tor-

nou-se a primeira fabricante de chassis 

de ônibus a realizar uma venda pelo 

programa federal Refrota 17, lançado 

em 2016.

Na avaliação da montadora, o Re-

frota é mais uma importante alternativa 

de financiamento para as empresas 

e uma medida que pode estimular a 
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A Sprinter, premiada em várias categorias.

Um dos biarticulados Volvo/Marcopolo.

O blindado transporta cargas mais valiosas.  

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

A Transmetro, sistema de BRT da  

Cidade da Guatemala, está receben-

do 20 ônibus articulados (20 metros 

de comprimento) e 10 biarticulados 

(28,13 metros de comprimento) pro-

duzidos em Curitiba pela Volvo e 

encarroçados em Caxias do Sul pela 

Marcopolo. A Guatemala é a primeira 

cidade da América Central a operar 

ônibus biarticulados.

Um plano de investimentos já em 

andamento prevê a melhoria do siste-

ma de transporte da Cidade da Guate-

mala, com a substituição e ampliação 

gradual da frota. 

O Viale BRT biarticulado foi desen-

volvido para operar em sistemas de 

transporte coletivo em grandes centros 

urbanos. Caso, aliás, do Viale BRT 

articulado, cuja maior largura interna,  

associada à configuração das poltro-

nas, facilita a circulação dos usuários.   

A van de passageiros Sprinter e o 

caminhão Accelo, ambos da Mercedes-

-Benz do Brasil, foram premiados como 

os veículos que menos desvalorizam 

no mercado em suas categorias. Em 

outras palavras, conforme os levanta-

Sete unidades de uma versão es-

pecial do caminhão extrapesado Axor 

2644 (originalmente com tração 6x4) 

O maior caminhão blindado do 
País é um Axor implementado

receberam implementação especial 

com tração 8x4 e foram fornecidos 

pela Mercedes-Benz à empresa de se-

gurança privada Prosegur. Estão sendo 

utilizados no transporte de produtos e 

mercadorias de alto valor agregado. 

Com essa configuração, e blindado, o 

veículo pode tracionar semirreboques 

como o bitrenzão (composição de 10 

eixos), alcançando a capacidade volu-

métrica total de 175 metros cúbicos, 

com até 74 toneladas de PBTC. É o 

maior caminhão blindado do País.

Van Sprinter e caminhão Accelo 
premiados pelo valor de revenda

mentos feitos junto ao mercado, esses 

veículos apresentaram os melhores 

valores de revenda depois de três 

anos de uso. 

O caminhão Accelo ganhou na 

categoria “caminhão leve”, enquanto 

a Sprinter 415 venceu na categoria 

“caminhão semileve” e na categoria 

“campeão geral de caminhões”. Além 

disso, a Sprinter venceu pela segunda 

vez consecutiva na categoria “minibus” 

e o caminhão Accelo ganhou na cate-

goria “caminhão leve”. 

Com isso, a Mercedes-Benz foi a 

montadora mais premiada na terceira 

edição do evento “Maior Valor de Re-

venda – Veículos Comerciais”.

Guatemala compra 
30 grandes ônibus 
BRT Volvo/Marcopolo
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Dando sequência ao programa de 

renovação de suas frotas, as empre-

sas do Grupo JCA estão recebendo da 

Marcopolo 254 unidades dos principais 

modelos de ônibus da encarroçadora. 

Foram adquiridas 93 unidades do Pa-

radiso 1800 DD 8x2, 82 unidades do 

modelo Paradiso 1050, 64 unidades 

do Paradiso 1200 e 15 do Viaggio 900.

Os 254 ônibus estão sendo desti-

nados às empresas Auto Viação 1001, 

Auto Viação Catarinense, Viação Co-

meta e Expresso do Sul, todas perten-

centes ao grupo JCA. São companhias 

que estão entre as que mais investem 

em frota. Isso possibilita a elas operar 

sempre com veículos cujos índices de 

idade média são os mais baixos do 

mercado.  

O diretor de operações comerciais 

e marketing da Marcopolo, Paulo 

Corso, explica que, em razão da sua 

ampla atuação e cobertura em regiões 

diversas, o Grupo JCA tem como carac-

terística adquirir modelos distintos, que 

O Grupo JCA renova suas frotas com a compra 
de diversos modelos top de linha da Marcopolo

melhor possam atender suas várias 

rotas e serviços. “O grupo se destaca 

por possuir uma das frotas mais novas 

do mercado brasileiro”, afirma.

Os ônibus Paradiso 1800 DD, de 

dois andares, foram montados sobre 

chassi Scania 8x2. São dotados de 

sistema audiovisual, ar condicionado e 

sanitário. Têm capacidade para 54 pas-

sageiros, sendo 46 poltronas do tipo 

semileito instaladas no piso superior 

e oito poltronas do tipo leito cama, no 

Com os novos ônibus, a Viação Cometa reduz ainda mais a idade média de sua frota. 

Em vista lateral e traseira, a beleza e a sobriedade da pintura do novo ônibus.

Vista frontal de um dos novos ônibus. 

piso inferior. Já os modelos Paradiso 

1050 receberam chassi Scania 4x2 e 

dispõem de 46 poltronas semileito, 

enquanto os Paradiso 1200 têm chassi 

Scania 6x2 e 46 poltronas semileito. 

Os ônibus Viaggio 900 contam com 

chassi Mercedes-Benz de motor dian-

teiro e poltronas tipo executiva. Todos 

os 254 ônibus têm completo sistema 

audiovisual, ar condicionado e tomadas 

de 110 V com entrada USB para car-

regamento de aparelhos eletrônicos.


