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Endereço
Gostaria que publicassem meu 

nome e endereço para que eu possa 

me corresponder com busólogos do 

Brasil. Cumprimentos a todos os que 

fazem a Revista ABRATI. 

Cristóvão Santos da Rocha

Av. Getúlio Vargas, 165 

57100-970 — RIO LARGO — AL

Permissões I
É inacreditável que nosso mais 

importante sistema de transporte de 

passageiros corra o risco de colapso, 

pela inação do poder público, que não 

cumpriu os prazos estabelecidos em 

lei para a assinatura dos contratos. 

Não me consta, por exemplo que, 

alguma vez, alguma empresa aérea 

tenha sido submetida ao mesmo cons-

trangimento. Por que será?

Ranulfo Samuel Pereira

ANDRADINA — SP

Permissões II
Manifesto meu apoio à ABRATI. 

Como brasileiros, devemos nos unir 

contra as leis que não ajudam nosso 

transporte e as empresas rodoviárias 

brasileiras. Peço que publiquem fotos 

do ônibus rodoviário Vissta Buss Ele-

gance, da Busscar.

Jaime Lima da Silva

BRASÍLIA — DF

Permissões III
O mês de outubro está chegando e, 

ao que parece, ninguém da área oficial 

veio a público para dizer qual vai ser 

o futuro das empresas interestaduais 

e internacionais de transporte de pas-

sageiros depois do fim dos contratos. 

Parece que há um descaso em relação 

ao transporte de 95% dos passageiros 

do Brasil.

Arlindo Rodrigues Neiva

APARECIDA — SP

Permissões IV
Por mais que force a minha ima-

ginação, não consigo visualizar um 

Brasil sem transporte rodoviário de 

passageiros. E aí vem a pergunta: será 

que nossos homens públicos acham 

esse setor dispensável, desnecessá-

rio? Também não consigo imaginar as 

empresas de ônibus trabalhando sem 

contratos, do mesmo modo como é 

impossível admitir que elas fechem. 

 Francisco Ramos Teixeira

CONSELHEIRO LAFAYETE — MG 

Espanhola
Minha admiração pela maneira 

como a encarroçadora espanhola 

Irizar, aqui de Botucatu, orienta sua 

atuação comercial em nosso país. 

Além de fazer um ônibus avançado, 

usa a filosofia do “devagar e sempre” 

para ir conquistando mercado, sem 

abrir mão de uma postura comercial-

mente ética. 

Cláudio Batistella

BOTUCATU — SP

Estradas
Na edição 52 da Revista ABRATI 

vocês não chegaram a fazer uma com-

paração, já que praticamente só mos-

traram estradas de São Paulo. Mas 

deviam comparar, sim. Aqui na Bahia, 

por exemplo, em matéria de estradas, 

vivemos em outro país, que parece não 

ter nada a ver com São Paulo.

 José Saturnino de Mendonça 

VITÓRIA DA CONQUISTA — BA

Grassi
Acho importante que essa revista 

continue publicando reportagens sobre 

os ônibus de antigamente. A matéria 

da Grassi reforça o nosso respeito pela 

figura dos humildes imigrantes que aju-

daram o Brasil a ser o que é hoje.  

 Alexandre Biaggioni 
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arta do PresidenteC

Conseqüências ruinosas 
      da indefinição

A ABRATI luta 
insistentemente 

na busca de 
solução para o 
caso. Defende 

o direito à 
prorrogação 

outorgado em 
1993 e propõe uma 
regra de transição 

que permita 
manter o equilíbrio 

econômico das 
atuais permissões.

G
rande indefinição continua a pairar sobre o setor de transporte interestadual 

rodoviário de passageiros, na medida em que o Poder Público não adota posi-

ção quanto ao reconhecimento, como ato de outorga, do que determinou o Decreto 

952/93, prejudicando substancialmente os empreendedores que atenderam ao 

chamado para investir nesse importante segmento da infra-estrutura do nosso 

país. A sinalização que se tem é a da Agência Reguladora, que pretende, mesmo 

contrariando inúmeras posições discordantes, realizar uma licitação ampla que 

poderá não levar a qualquer melhoria para os usuários, além de, se conseguir seu 

intento, provocar elevação significativa nas tarifas atuais, pela eliminação do atual 

sistema de subsídios cruzados instituído naturalmente ao longo do tempo. 

A ABRATI luta insistentemente na busca de solução para o caso. Defende o 

direito à prorrogação outorgado em 1993, reconhecido por juristas de renome como 

de lídimo direito, e propõe uma regra de transição que permita manter o equilíbrio 

econômico das atuais permissões e a realização de futuras licitações, com critérios 

racionais e capazes de promover ganhos de escala ao invés de onerar tarifas.  

O fato concreto é que a atual indefinição tem afetado toda a cadeia produtiva, 

desde a indústria de ônibus até os trabalhadores e usuários que, ante a ausência 

de rumos claros, têm manifestado suas apreensões até mesmo perante o Judi-

ciário, por meio de Ações próprias que possam lhes assegurar, de uma parte, a 

empregabilidade e, de outra, a continuidade da prestação dos serviços. 

Ressalte-se que a atual postura do setor público em relação ao setor de trans-

porte rodoviário é em tudo divergente da que tem sido adotada em relação a vários 

outros segmentos de serviços públicos. As prorrogações de prazos são praticadas 

desde os serviços de energia elétrica até os serviços postais. Estes, por exemplo, 

tiveram recentemente uma nova regulamentação que lhes permitirá prosseguir na 

prestação dos serviços sem quebras de contratos. 

No caso do setor rodoviário, os entes públicos têm se postado até mesmo 

contrariamente a disposições de leis que afetam o setor, a ponto de, numa ati-

tude deveras estranha, negarem formalmente sua existência. A verdade última é 

que, sem um eficiente serviço de transporte rodoviário, os brasileiros terão sérias 

dificuldades de locomoção, pelo simples motivo de que 95% das pessoas usam 

o ônibus em seus deslocamentos e a desmontagem do atual sistema poderá 

significar solução de continuidade no setor. 

Propostas de adequação do marco regulatório aplicável ao setor não faltaram, 

inclusive com o consenso de usuários, trabalhadores e, em certo momento, até 

mesmo da própria Agência Reguladora, que depois mudou de postura. Preferimos 

acreditar que o bom senso ainda prevalecerá e a solução adequada virá para 

preservar esse valioso patrimônio de todos os brasileiros, responsável pela mo-

vimentação de milhões de pessoas e pela manutenção de milhares de empregos 

em todo o país.

Sérgio Augusto de Almeida Braga

Jú
lio

 F
er

na
nd

es



8 REVISTA ABRATI, JUNHO 2008

B A G A G E I R O

DOAÇÃO

Um microônibus com carroçaria Atilis 

Induscar/CAIO e chassi Mercedes-Benz 

LO 812 foi doado pela montadora ao 

Projeto Meninos e Meninas de Rua de São 

Bernardo do Campo. A doação teve ainda 

outro significado: foi o ônibus de número 

500.000 produzido no país pela Mercedes-

Benz. O micro tem capacidade para 

transportar 31 pessoas. Será utilizado no 

transporte dos jovens que participam dos 

projetos sociais da entidade.

A Irizar brasileira obteve na Austrália a 

homologação do seu ônibus Century de 

12,5 m de comprimento, com acabamento 

Luxury, que naquele país será utilizado 

para transporte escolar de maior volume. 

No momento, a encarroçadora de 

Botucatu já tem 30 pedidos em carteira 

para esse ônibus. A Irizar também se 

prepara para atender a uma demanda de 

380 unidades do modelo Century com 

acabamento Premium, por empresas de 

turismo e de passageiros australianas. 

Acessando-se o site www.estradas.com.br é pos-

sível fazer um teste virtual que permite saber a 

distância exata e qual o tempo necessário para 

Nada menos que 1.010 

caminhões pesados foram 

comercializados pela 

Mercedes-Benz no mês de 

maio. Com essa performance, 

a montadora atingiu o recorde 

histórico mensal de vendas 

no mercado brasileiro, 

INSTITUIÇÃO SOCIAL GANHA 
O ÔNIBUS NÚMERO 500.000

FAÇA NA INTERNET UM TESTE VIRTUAL DE FRENAGEM

SEGURANÇA

A Viação Itapemirim desenvolveu 

um Manual para divulgação e para 

orientação da sua área de Vendas, 

tendo como objetivo a comercialização 

do Seguro Facultativo de Viagem, 

contratado com a Seguradora Nobre. 

MANUAL DIVULGA E 
ORIENTA SOBRE O SEGURO 
FACULTATIVO DE VIAGEM

PUBLICAÇÃO

IRIZAR HOMOLOGA O 
CENTURY NA AUSTRÁLIA E JÁ 
TEM 30 PEDIDOS EM CARTEIRA

EXPORTAÇÃO

frear e parar completamen-

te um automóvel em caso 

de situação de risco. O 

teste oferece alternativas 

de escolha entre cidade 

e rodovia, velocidade e 

condições da pista (seca, 

molhada, com gelo ou com 

neve). Um exemplo: a 80 

km por hora, em rodovia 

e com pista seca, são 

necessários 4 segundos 

e 58 metros para parar o 

veículo completamente. 

MERCEDES-BENZ BATE RECORDE BRASILEIRO 
DE VENDAS DE CAMINHÕES PESADOS

MERCADO

considerados todos os 

fabricantes do país. As vendas 

acumuladas da montadora 

entre janeiro e maio deste ano 

superaram 4.300 unidades. 

Em comparação com os cinco 

primeiros meses de 2007, 

houve crescimento de 52%. 
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Em sua edição nº 52, de dezembro passado, a Revista ABRATI 

cometeu dois erros de uma vez só. Na página 23, matéria que 

informava sobre o desempenho da Comil trocou o ano 2007 

por 1987. E a foto publicada deveria ter sido a do Versátile 

(mostrado acima), mas acabou sendo a do Campione. Pedimos 

desculpas à encarroçadora e aos leitores. 

Já está nas redes de 

televisão de todo o país a 

nova campanha publicitária 

que mostra a contribuição 

dos caminhões, ônibus e 

utilitários da 

Mercedes-Benz para a 

excelência dos negócios 

dos clientes. Os comerciais 

continuarão sendo 

Como a Revista ABRATI já 

registrou em sua edição nº 

51, em abril a Auto Viação 

Catarinense comemorou 

80 anos de atividade. 

E continua inovando. 

Dos 50 novos veículos 

adquiridos recentemente 

pela companhia, 24 

são do moderno ônibus 

Busscar Elegance 360, 

padrão exportação. O 

ônibus é equipado com ar 

Projeto do Ministério da 

Agricultura, recém-concluí-

do, prevê a identificação de 

todas as áreas de plantio de 

cana-de-açúcar e produção 

de etanol do Brasil. Um dos 

objetivos do trabalho é ofe-

recer suporte ao esforço de 

incentivo ao setor sucroalco-

PROJETO DO MAPA AJUDARÁ A REFORÇAR  
ESTÍMULO AO SETOR SUCROALCOOLEIRO

MEIO AMBIENTE

NEM 1987, NEM CAMPIONE. ERRAMOS.

CORREÇÃO

NA TV, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS 
SOBRE VEÍCULOS DA MERCEDES-BENZ

PROPAGANDA

O motorista Aparecido Rocha, que trabalha na coleta de lixo orgânico 

em São Paulo, relata sua experiência de mais de 30 anos dirigindo 

caminhões e ônibus Mercedes-Benz.

veiculados até o mês 

de setembro e contêm 

depoimentos testemunhais 

de empresários, 

caminhoneiros e 

motoristas. O tema da 

campanha é “Mercedes-

Benz e você. Caminhos de 

sucesso”. E mostra isso 

mesmo: sucesso.

oleiro na produção de etanol. 

O levantamento abrange 

todas as regiões aptas ao 

plantio, áreas não recomen-

dáveis para agricultura por 

questões ambientais ou 

legais (em especial o Bioma 

Amazônia) e regiões onde ha-

verá estímulo à produção. 

A CATARINENSE COMEMORA 80 ANOS 
E NÃO ABRE MÃO DE SER MODERNA

condicionado, câmbio com 

controle eletrônico, nova 

suspensão eletronicamente 

controlada e sistema de 

freios antitravamento 

das rodas. Os outros 26 

carros são dos modelos 

Paradiso 1800 Double 

Decker, Paradiso 1550 

LD e Paradiso 1200, e 

destinam-se a operar nas 

categorias Leito, Executivo 

e Convencional. 

ANIVERSÁRIO
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Cidade do Aço estréia 
  nova geração de ônibus

Os  veículos, recebidos com festa pela população 

das cidades servidas pela empresa, têm todos chassi Scania 

e carroçaria Marcopolo. São mais silenciosos, confortáveis, e 

contam com dispositivo especial de pré-seleção das marchas. 

Além disso, dispõem de espaço de estar com mesa, 

poltronas e tomadas para laptop e telefone celular.

REVISTA ABRATI, JUNHO 2008 11



Tecnologia que se transforma em conforto

mpresaE

A 
Viação Cidade do Aço acaba de 

lançar mais 16 novos ônibus exe-

cutivos, dez convencionais e seis ur-

banos, em seqüência ao seu programa 

de renovação anual de frota. A chegada 

dos novos ônibus marca também a 

mudança da identidade visual da frota, 

com a utilização de uma proposta mais 

“clean”, criada pelo arquiteto João de 

Deus Cardoso

Entre outros aspectos, os novos 

ônibus executivos se diferenciam dos 

demais pela sala de estar equipada 

com mesa, poltronas e tomadas para 

laptop e celular. Café e água estão à 

disposição dos usuários, que podem 

utilizar a sala para trabalhar durante 

as viagens. 

O salão de passageiros abriga 

apenas 32 lugares e, assim, há 

mais espaço entre as poltronas, que 

contam com descansa-pernas e são 

moldadas em material que assegura 

maior ergonomia. Outros itens são o 

som ambiente, monitor de vídeo, ar 

condicionado, banheiro com sistema 

de exaustão e escada de acesso si-

nalizada com leds. 

Joel Fernandes Rodrigues, diretor 

executivo do Grupo Cidade do Aço, ex-

plica que, ao agregar mais benefícios 

ao serviço executivo, a empresa ganha 

vantagem competitiva em relação ao 

automóvel. “As pessoas que viajam 

com seus carros têm agora mais 

razões para deixá-los na garagem e 

seguir nos nossos novos ônibus exe-

cutivos. Elas não perdem o conforto e 

a comodidade do transporte individual, 

o estresse é muito menor e as viagens 

são mais seguras. Além disso, têm a 

chance de aproveitar de modo mais 

produtivo o tempo passado no interior 

do veículo. E tudo isso a um custo 

bem menor, não só pela modicidade 

da tarifa, mas porque elas não têm de 

pagar estacionamento, nem pedágio, 

e não têm outras despesas.”

VANTAGENS

Com carroçaria Marcopolo e chas-

sis Scania, os ônibus executivos da 

Viação Cidade do Aço são mais silen-

ciosos. O motor traseiro, de última 

geração, está em conformidade com o 

nível de emissões Conama P5, equiva-

lente à Norma Euro 3. Os motoristas 

contam com o dispositivo comfort shift 

para maior comodidade nas trocas de 

marchas, que ainda podem ser pré-

selecionadas. 

A direção é ajustável. A altura do 

carro também pode ser temporaria-

mente ajustada. É possível aumentar 

em até 75 mm a altura livre sob o 

veículo, de modo a ultrapassar com 

tranqüilidade rampas e obstáculos de 

redução de velocidade. 

Os novos ônibus contam ainda com 

piloto automático para velocidade. Isso 

significa maior segurança, economia 

de combustível e menor emissão de 

partículas e gases poluentes.

Com os novos ônibus Scania Marpolo a Cidade do Aço está aperfeiçoando ainda mais os seus serviços.
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A nova frota é bem recebida pela população
No dia 17 de maio, os novos 

ônibus da Cidade do Aço 

foram atração nas ruas de 

Barra Mansa e Volta Redonda. 

Executivos, convencionais 

e urbanos, totalizando 32 

unidades, desfilaram em 

carreata desde a garagem da 

VCA, na Rodovia Presidente 

Dutra, para ser mostrados à 

população das duas cidades. 

Foram saudados pelo povo, 

que vê na VCA um patrimônio 

dos municípios da região. 

O diretor Joel Fernandes, 

e os gerentes de Recursos 

Humanos e de Tráfego, 

Rita de Cassia Guimarães e 

Carlos Alberto de Almeida, 

acompanharam a carreata.

Dia de festa para a população: novos ônibus e a certeza do melhor serviço.

O desfile dos 32 

novos carros da 

Cidade do Aço fez 

o centro parar.

Sem estresse também no metropolitano
Integrante do Grupo Cidade do 

Aço, a Evanil Transportes e Turismo 

também comprou 20 ônibus Scania 

Marcopolo, com a mesma disposição 

interna dos carros de sua associada. 

Estão sendo utilizados no transporte 

executivo de passageiros entre as ci-

dades de Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. 

A intenção é a mesma da Cidade do 

Aço: estimular o usuário de automóvel 

a deixá-lo na garagem e viajar sem es-

tresse. “Pretendemos contribuir para 

a redução dos engarrafamentos e a 

melhoria da qualidade de vida da nos-

sa população”, resume Joel Rodrigues, 

diretor executivo do Grupo. 
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A festa dos novos ônibus da Cidade do Aço 

teve a participação de centenas de colaborado-

res, de representantes da Scania, Marcopolo, 

Denso. Equipo e Fetranspor, e de secretários 

municipais, vereadores e deputados da região 

Sul Fluminense. Presentes os sócios diretores do 

Grupo Cidade do Aço, Abelmar e Ariel Curvello. 

Na ocasião, a Viação Cidade do Aço prestou 

homenagem ao fundador da empresa, Geraldo 

Ozório Rodrigues, pioneiro do transporte rodoviá-

rio de passageiros no Brasil. E foi, por sua vez, 

homenageada pela Marcopolo, com uma maque-

te, entregue pelo gerente comercial Luis Roberto 

Fonseca Ribeiro ao diretor da VCA, Joel Fernandes 

Rodrigues. Wilson Pereira, Diretor de Vendas 

de Ônibus da Scania e Antônio Bruzzi, Gerente 

de Vendas de Ônibus, entregaram um troféu à 

Diretoria da VCA e placas de agradecimento aos 

parceiros Marcopolo, Equipe e Denso.

Legenda de uma das fotos: 

Luís Roberto Fonseca 

(Marcopolo) com o sócio-

diretor, Ariel Curvelo.

mpresaE

Noite festiva 
para mostrar os 
novos ônibus

Wilson Pereira, Antônio Bruzzi, Abelmar Curvello e Ariel Curvello.

Luís Roberto Fonseca Ribeiro e Joel 

Fernandes Rodrigues. 

Abelmar Curvello e o pioneiro 

Geraldo Ozório Rodrigues.

Passistas da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel animaram a festa de lançamento dos novos ônibus da Cidade do Aço.  
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ercadoM

Encarroçadoras confiam 
    na demanda interna
Apostando na continuidade da expansão da economia, as encarroçadoras de ônibus do 

Brasil estão modernizando suas fábricas e ampliando a capacidade de produção.

O
s compradores de ônibus brasi-

leiros não terão de enfrentar fila 

de espera para receber seus pedidos 

neste e nos próximos anos — mesmo 

que comprem mais do que no ano pas-

sado. Prevendo aumento do volume de 

encomendas, as encarroçadoras estão 

investindo na ampliação de suas insta-

lações, adquirindo maquinário novo e 

aperfeiçoando processos produtivos. O 

objetivo é aumentar a produtividade e 

a capacidade de produção e melhorar 

o nível de qualidade dos produtos. 

Além disso, não descuidaram da atu-

alização dos veículos: já houve alguns 

lançamentos e há outros programados 

para até o fim do ano.

A Marcopolo, por exemplo, promete 

concluir em outubro a aplicação de R$ 

50 milhões em suas fábricas de Caxias 

do Sul-RS (Ana Rech e Planalto), e na 

de Xerém-RJ (Ciferal). “Vamos aumen-

tar a produtividade e a qualidade das 

três unidades sobretudo para atender 

ao crescimento do mercado brasilei-

ro”, informa Carlos Zignani, diretor de 

Relações com os Investidores da en-

carroçadora, que também tem fábricas 

no exterior. 

A empresa prevê aumento de 25% 

na produção deste ano, sobre 2007, 

graças, principalmente, à concorrência 

que venceu para fornecer 1.900 ôni-

bus escolares do programa Caminho 

da Escola, do governo federal. “Os 

outros segmentos também estão em 

expansão”, garante Zignani.

Mais da metade dos investimentos 

está sendo dirigida à compra de máqui-

Por acreditar na força do mercado 

local de ônibus, a Marcopolo continua 

investindo nas linhas de produção de 

suas três fábricas brasileiras, entre elas a 

da foto, Ana Rech, em Caxias do Sul.
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nas de corte a laser, dobradeiras com 

controle numérico computadorizado, 

frezadoras e robôs, que possibilitam o 

uso de avançados conceitos de fabrica-

ção e montagem e contribuem para oti-

mizar o processo produtivo e aumentar 

o aproveitamento de materiais. 

A unidade Ana Rech, que faz carro-

çarias rodoviárias, está ganhando nova 

fábrica de componentes de plástico 

— entre eles poltronas —, em área 

de 22.000 m2. Ali serão introduzidas 

melhorias no ambiente de trabalho, 

utilizando-se tecnologias mais limpas, 

com ganhos de qualidade, redução de 

custos e diminuição de desperdícios. 

A unidade Planalto, que produz o 

ônibus Volare e os microônibus, em 

Caxias do Sul, teve o lay-out das linhas 

de montagem alterado, com melhor 

aproveitamento do espaço físico, e 

recebeu mais equipamentos, de modo 

a poder aumentar a capacidade de 

produção para 25 unidades ao dia. 

Já a Ciferal, no Rio de Janeiro, 

está recebendo R$ 10 milhões para 

instalação de uma nova área para 

pintura. Cabines, estufas e outros 

equipamentos permitirão melhorar o 

fluxo dentro das linhas e aumentar a 

capacidade de produção de 18 para 

25 ônibus/dia. 

Em 2008, a Marcopolo pretende 

produzir 15.000 ônibus em suas três 

unidades no Brasil e mais 5.000 nas 

fábricas da Argentina, África do Sul, 

Colômbia, Índia, México, Portugal e 

nas duas da Rússia.

Carlos Zignani,diretor de Relações com os 

Investidores, da Marcopolo.

A irizar entrou em 2008 já preparada para crescer
Century em seus padrões Premium, 

Luxury e Semi-Luxury. O fato é que 

seus investimentos de maior peso 

foram feitos já em 2006 e 2007. A 

capacidade de produção foi ampliada 

para quatro unidades/dia. Atualmen-

te, estão sendo produzidas duas. 

Este ano, os investimentos são de 

R$ 5 milhões, aplicados na produ-

ção e na compra de máquinas. São 

20%  em recursos próprios e 80% do 

BNDES. A fábrica ocupa terreno de 

39.000 m², com 22.500 m² de área 

construída. A Irizar emprega 325 

pessoas e, além de tornar a marca 

espanhola conhecida no mercado 

brasileiro, continua expandindo suas 

vendas para o exterior. 

A Irizar, que tem fábrica em Botu-

catu-SP, de certa forma antecipou-se 

às concorrentes e apostou mais 

cedo no crescimento do mercado, tal-

vez pelo fato de que há uma década, 

desde quando se instalou no Brasil, 

vem concentrando seus esforços em 

um produto diferenciado mas flexível 

em termos de acabamento: o modelo 
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Apesar de o mercado 

brasileiro de ônibus ser um 

dos maiores do mundo, há 

encarroçadoras locais que 

cresceram sustentadas pelas 

exportações. É o caso da Me-

talbus, que surgiu em Caxias 

do Sul-RS em 1995 e, até os 

primeiros anos desta déca-

da, beneficiou-se da alta do 

dólar. Em 2004, ela investiu 

R$ 5 milhões na construção 

de uma fábrica em Flores da 

Cunha-RS, na serra gaúcha, 

em terreno de 11 hectares  

localizado no meio de visto-

sos parreirais. 

Nos últimos cinco anos, 

em que o dólar só vem caindo, 

a empresa tem enfrentado 

dificuldades e parou de fazer 

investimentos, como informa 

seu diretor César Pedron. 

“Nós exportávamos 95% de 

nossa produção para países 

das Américas do Sul e Cen-

tral, e para a África. Com a 

valorização do real, nossos 

produtos perderam competiti-

vidade e passamos a disputar 

espaço no mercado interno”. 

A produção de 550 unidades 

ao ano caiu para 220; o núme-

ro de empregados foi reduzido 

de 350 para 100. “Nossa 

fábrica ocupa 14.000 m2, 

temos bons produtos, como 

o rodoviário Lince, e quere-

mos crescer. Mas a política 

cambial vem dificultando”, 

lamenta César Pedron.

A Mascarello, bem mais nova no 

mercado — completou cinco anos de 

atividades em 1º de junho —, está 

investindo R$ 5 milhões este ano para 

ampliar de 18.000 m2 para 20.000 m2 

a área construída de sua fábrica em 

Cascavel-PR. “Com isso, deveremos 

atender às nossas necessidades de 

expansão da produção”, diz Jair Luiz 

Bez, diretor industrial da companhia. 

Segundo ele, está sendo pleiteado 

um financiamento do Banco Regional 

de Desenvolvimento do Extremo Sul 

— BRDE. “Se não conseguirmos, usa-

remos recursos próprios”, esclarece 

o diretor.

Tradicional fabricante de silos, se-

cadores e outros equipamentos para 

agricultura, em atividade há 50 anos 

no Paraná, a Mascarello é considerada 

uma das encarroçadoras de ônibus 

mais verticalizadas do Brasil: produz 

quase todas as peças que usa na mon-

tagem. “Por isso precisamos de muita 

mão-de-obra e muito espaço”, explica 

ercadoM

Mascarello quer crescer 30% este ano 
Jair Luiz Bez. São 950 empregados, 

que produzem de cinco a seis unidades 

por dia, dependendo do modelo.

Apesar de atuar há menos tempo 

no ramo, a empresa já exporta para 

mais de 20 países das Américas do 

Sul e Central, e da África. Sua meta 

é crescer 30% em faturamento neste 

ano, com o que chegaria a R$ 120 mi-

lhões, segundo informação do diretor 

industrial.

A Mascarello oferece ao mercado 

sete modelos, entre urbanos, microôni-

bus e o rodoviário Roma 350, lançado 

no fim do ano passado. O nome foi 

criado a partir das sílabas iniciais 

de Rodoviário Mascarello. O ônibus 

tem uma altura inédita (3,5 m), que 

permite instalar o estepe na vertical 

no bagageiro. Adapta-se aos chassis 

com motor dianteiro ou traseiro, 4x2 

ou 6x2. O design de contornos bem 

definidos e vincos bem elaborados 

reforça as características da marca 

aplicadas aos demais modelos.

Linha de montagem da Mascarello em Cascavel-PR.

Real forte faz 
uma vítima
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Com recursos do BNDES e da Finep — Finan-

ciadora de Estudos e Projetos, do Ministério da 

Ciência e Tecnologia — a Neobus está investindo 

R$ 7 milhões, este ano, na adequação do lay-out 

de sua fábrica, na aquisição de equipamentos e no 

desenvolvimento de produtos. 

Os investimentos começaram em 2006, quando 

foram aplicados R$11,2 milhões na expansão da 

produção, em novas máquinas e no desenvolvimen-

to de produtos. No ano passado, foram gastos mais 

R$ 15 milhões. E para 2009, já estão programados 

outros R$ 9 milhões. 

Como resultado, a empresa lançou em maio o 

modelo rodoviário Spectrum Road 370, para curta 

e média distâncias. Podem receber essa carroçaria 

todas as marcas de chassis médios. Outro produto 

da encarroçadora é o urbano Spectrum City.

Na Neobus, o crescimento está sendo feito por etapas

A Comil quer dar seqüência à retomada do ano passado 
A Comil não revela valores, mas, 

focada no aumento da capacidade e 

da produtividade, tem investido siste-

maticamente no desenvolvimento de 

produtos e em processos de produ-

ção, como informa Henézio Stumpf, 

gerente de Administração de Vendas 

e Marketing. 

A encarroçadora tem como meta 

ampliar em quatro pontos percentuais, 

nos próximos dois anos, sua partici-

pação de mercado. Para isso, está 

investindo também na estruturação 

da área comercial de veículos e peças, 

de forma a atender a todo o território 

nacional e também aos países para 

os quais exporta. Atualmente, conta 

com 20 representantes no Brasil, mais 

30 pontos de vendas de peças. Sua 

produção é de 13 ônibus por dia, em 

média, mas a capacidade de produção 

alcança 16 unidades. A fábrica, insta-

lada em Erechim-RS, tem 34.000 m2 

de área construída, e nela trabalham 

2.000 pessoas.

O Spectrum Road 370 foi mostrado no Show Bus Mercedes-Benz, em Campinas.
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Tornando o ônibus Volvo 
      ainda mais seguro
Pela primeira vez na história do ônibus no Brasil uma montadora reuniu e apresentou, em um só 

veículo, todos os principais dispositivos e conceitos relacionados à segurança veicular ativa e passiva. 

Poderia ser o ônibus do futuro, mas já está disponível no país.

N
um ônibus demonstrado em São 

Carlos-SP, no fim de abril — um 

B12R —, o chassi contava, como itens 

de série, com o sistema de frenagem 

EBS — que inclui freios a disco e o ABS 

— e uma caixa de câmbio inteligente 

(I-Shift). Opcionalmente, pode ter incor-

porado o ESP, um dispositivo que reduz 

sensivelmente o risco de capotagem 

e derrapagem em curvas e situações 

emergenciais. Isso levou o presidente 

da Volvo Bus Latin America, Per Gabel, 

a afirmar que, atualmente, o B12R é o 

único chassi de ônibus em sua classe 

no Brasil a contar com todos esses dis-

posistivos como item de série. Ele tam-

bém lembrou que o B12R é o chassi 

com o mais potente freio motor (VEB) 

do mercado na categoria, com 390 cv 

e motor de 12 litros. Seu sistema de 

frenagem, o EBS-5 (Electronic Brake 

System), representa a quinta geração 

de um conjunto de dispositivos que 

resultam em mais segurança e maior 
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conforto para os passageiros, já que 

incorpora uma série de equipamentos 

como o ABS (que controla a frenagem, 

evitando o travamento das rodas), o 

ASR (controle que iguala a força de 

tração nas rodas), o auxílio frenagem 

de emergência, os freios a disco de 

mais alta eficiência, a regulagem ele-

trônica da pressão de frenagem, os 

sensores de desgaste das pastilhas 

e o sistema de auxílio para arranque 

em subidas. A arquitetura eletrônica 

permite monitorar todas as funções 

elétricas e eletrônicas do veículo. 

O sistema EBS-5 se caracteriza 

pela aplicação conjugada de diversas 

tecnologias de controle dos freios. 

Permite, por exemplo, o controle de 

tração com igual força nas rodas, im-

pedindo a patinação nas arrancadas. 

Por meio dos freios ABS, possibilita o 

controle para evitar o travamento das 

rodas em frenagens bruscas. Quando 

o motorista pisa no pedal do freio, o 

sistema envia sinais para o módulo 

de comando que determina como os 

moduladores vão regular a pressão 

de frenagem nos diferentes eixos e 

rodas. 

O auxílio para arranque em aclives 

(Hill Start Aid) é executado por meio de 

um sensor de inclinação. O dispositivo 

permite que, nas subidas, o motorista 

disponha de três a quatro segundos 

para pisar no pedal do acelerador, 

antes de o veículo começar a descer 

de ré. Isso contribui para o ônibus ar-

rancar sem solavancos nas subidas, já 

que a frenagem é preservada.     

“Desenvolver novos produtos a 

partir dos conceitos de segurança ativa 

e passiva tem sido uma preocupação 

tradicional da Volvo”, observa Tommy 

Svensson, presidente da Volvo Latin 

America. Ele explica que há anos os 

dispositivos e inovações nessa área 

são constantemente introduzidos nos 

veículos da marca. 

O Volvo Safety Truck e o Volvo Safe-

ty Bus que a montadora demonstrou na 

pista de testes da TAM em São Carlos, 

incorporam o ESP (Electronic Stability 

Program, que em português quer dizer 

Programa Eletrônico de Estabilidade), 

dispositivo de segurança ativa criado 

pelo fabricante para reduzir a possibi-

lidade de derrapagem e capotamento 

em curvas fechadas e naquelas situa-

ções em que a velocidade praticada 

esteja incompatível com as curvas. 

“A função principal do ESP  é detec-

tar situações de perigo para o veículo, 

atuando rapidamente de forma a pre-

venir um eventual acidente”, explica 

Tommy Svensson. Por exemplo, quan-

do o veículo entra numa curva com 

velocidade maior que a necessária, o 

sistema — automaticamente — reduz 

o torque e aplica individualmente os 

freios nas rodas. 

A correção do torque e a aplicação 

individual dos freios é viabilizada por 

um avançado — mas simples — con-

junto de dispositivos do ESP. Tudo é 

feito a partir de informações obtidas 

por meio de sensores de direção no 

volante, de aceleração lateral do veí-

culo e da velocidade nas rodas. Levan-

tamento da União Européia indica que 

o ESP pode reduzir em até 35% o risco 

de acidentes dessa natureza. 

Dois outros dispositivos que fa-

zem parte do Volvo Safety Truck são 

o ACC2 (Active Cruise Control), ou 

Controle Eletrônico de Velocidade, e o 

LKS (Lane Keeping System), que é um 

sistema de monitoramento de faixas 

das rodovias. 

O ACC2 é um dispositivo que atua 

por meio de radar de última geração. 

Toda vez que o veículo se aproxima 

demais do que vai à frente, o equipa-

mento emite sinais sonoros e lumino-

sos para alertar o motorista. Em caso 

de necessidade, o freio motor e os 

freios de serviço são automaticamente 

acionados. Já o sistema LKS previne, 

automaticamente, graças a sensores, 

a saída involuntária do caminhão da 

sua faixa de rolamento, evitando que o 

veículo passe para a pista contrária ou 

invada a área do acostamento.

Tommy Svensson: “Desenvolver produtos 

a partir dos conceitos de segurança ativa e 

passiva é uma preocupação da Volvo”.

Dirigido por pilotos de prova 

trazidos da fábrica Volvo na Suécia, 

o ônibus Busscar Double Decker 

mantém a estabilidade mesmo 

com manobras de risco feitas em 

pista molhada.
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No mesmo evento realizado em 

São Carlos, a Volvo testou, nas 

situações mais críticas e perigosas 

que podem ocorrer nas estradas,  

o seu caminhão pesado FH Top 

Class, equipado com motor de 13 

litros, de 520 cv e com tudo o que 

há de mais moderno e recente 

em matéria de equipamentos de 

segurança ativa e passiva. 

O Volvo Safety Truck está preparado 
para enfrentar as situações mais críticas

Denominado Volvo Safety Tru-

ck, o caminhão possuía freios 

ABS e sistema EBS de frenagem; 

ESP (Electronic Stability Program); 

mecanismo de monitoramento das 

faixas das rodovias LKS (Lane Ke-

eping System), alcolock, que é um 

bafômetro incorporado à cabine, 

e o dispositivo ACC2, que auxilia 

o motorista a manter distância 

segura e constante em relação ao 

veículo da frente. 

O “pacote de segurança” con-

tido no Volvo Safety Truck incluía 

faróis de xenon, freio motor VEB 

(Volvo Engine Brake) com poder de 

frenagem de 500 cv, e sistema de 

freio a disco gerenciado eletronica-

mente — EBS. O caminhão estava 

equipado ainda com a caixa eletrô-
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A preocupação com a segurança 

no trânsito levou a Volvo a lançar, 

na década de 80, o Programa Volvo 

de Segurança do Trânsito. Foi o pri-

meiro dessa natureza criado por uma 

montadora de veículos comerciais 

no Brasil. Na época, a Volvo estava 

comemorando os 10 anos de sua ins-

talação aqui. O programa é realizado 

anualmente e constitui a mais longa 

campanha de educação de trânsito 

já realizada no país. “O objetivo é 

conscientizar e mobilizar a socieda-

de a assumir uma postura proativa 

diante de uma realidade que pode 

ser mudada”, diz Carlos Morassutti, 

diretor de assuntos institucionais da 

Volvo do Brasil.

nica I-Shift de trocas automatizadas; 

faróis luz do dia; alarme do freio de 

estacionamento; cinto de segurança 

integrado ao banco do motorista; luzes 

internas que não ofuscam a visão do 

condutor; airbag; sistema antiintrusão 

frontal (FUPS); alarme e imobilizador de 

partida; detector de fumaça dentro da 

cabine; saias laterais aerodinâmicas 

com proteção antiintrusão lateral, e 

suspensão a ar com controle eletrônico 

de altura. 

“O caminhão tem o que há de me-

lhor para reduzir o risco de acidentes 

e aumentar a segurança do motorista 

e dos outros usuários das estradas”, 

explicou Bernardo Fedalto, ge-

rente de caminhões da linha 

“F” da Volvo. Ele lembrou 

que a segurança é um dos valores fun-

damentais da marca e está presente 

em todos os aspectos envolvidos no 

processo, desde o planejamento e o 

desenvolvimento dos produtos até a 

utilização dos veículos. 

O alcolock, por exemplo, é um 

bafômetro instalado dentro do próprio 

caminhão, e precisa ser acionado toda 

vez que o veículo for para a estrada. 

Foi introduzido na Suécia em 2005 e 

estará disponível no Brasil ainda este 

ano, por exigência da política da mon-

tadora de tornar os seus caminhões 

sempre mais seguros. 

A Volvo foi a primeira montadora 

a oferecer no Brasil, em 1996, um 

caminhão com freio ABS e, em 2003, 

um veículo com sistema antiintrusão 

(FUPS). Essa proteção evita que, na 

eventualidade de uma colisão frontal, 

os automóveis se projetem sob a parte 

inferior dianteira do caminhão. Álvaro 

Menoncin, gerente de engenharia de 

vendas da Volvo do Brasil, explicou 

que o sistema é baseado numa viga 

de aço ligada às longarinas do quadro, 

fazendo com que todo o esforço da 

colisão seja transmitido diretamente 

para estas partes do chassi.

A empresa foi pioneira também, 

com o N10, em 1980, em oferecer ao 

mercado um caminhão com cinto de 

segurança de três pontos. Em 2007, 

freios a disco e ABS tornaram-se itens 

de série nos chassis de ônibus rodo-

viários Volvo. E no B12R, é oferecido 

opcionalmente o ESP.

Sistema de detecção de veículos: situações 

de perigo antecipadas no painel.

Válvula do sistema EBS: aplicação conjugada de 

diversas tecnologias de controle dos freios.

Bernardo Fedalto: no caminhão, tudo o que 

há de melhor para evitar acidentes.

Programa Volvo de Segurança no Trânsito O trofeu é oferecido 

anualmente, em 

cada categoria, 

aos vencedores 

do Programa 

Volvo de 

Segurança no 

Trânsito.
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mpresaE

A Empresa Andorinha 
    completa 60 anos

26 REVISTA ABRATI, JUNHO 2008



Com investimentos contínuos, equipe 

qualificada e frota de ônibus de última 

geração, a Empresa de Transportes 

Andorinha completou 60 anos no dia 5 

de junho de 2008. Sua longa trajetória 

no cenário do transporte rodoviário 

de passageiros é a concretização do 

sonho de um jovem paulista 

de São Simão, José Lemes Soares. 

Em 1948, ela começou, como todas as 

empresas pioneiras, com apenas duas 

jardineiras. Mas cresceu e tornou-se 

uma das maiores do setor no Brasil, 

com sua frota de 400 ônibus. 

Ao longo desses 60 anos, 

a Andorinha sempre se empenhou 

em investir nos seus colaboradores e, 

conseqüentemente, nos seus clientes. 

Capacitação técnica e profissional, 

manutenção preventiva, utilização de 

tecnologias de ponta, treinamento 

e ações de responsabilidade social 

sempre fizeram parte de suas 

preocupações. Foram seis décadas 

marcadas por constantes desafios, 

importantes parcerias, ações 

inovadoras e evolução constante. 

Tudo para orgulho dos 

colaboradores e, mais ainda, 

da região de Presidente Prudente.

O contraste entre os modernos ônibus de hoje e a 

primeira jardineira da frota de ontem serve para lembrar 

às novas gerações, dentro da empresa, que a filosofia de 

trabalho continua a mesma 60 anos depois.
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N
o começo, pelas mãos de José 

Lemes Soares, as jardineiras 

percorriam apenas duas linhas: Presi-

dente Prudente–Presidente Venceslau 

e Presidente Prudente–Porecatu. Mais 

tarde, por meio da associação com 

outros pioneiros do setor e da incorpo-

ração de outras empresas, a Andorinha 

foi abrindo novos caminhos e ligando 

Presidente Prudente a diversas cida-

des do interior do Estado de São Paulo. 

Nessa caminhada, chegou também a 

Cuiabá, Porto Velho, Rio de Janeiro, 

Brasília e a tantas outras cidades.

Hoje, tendo consolidado e amplia-

do sua área de atuação, está presente 

em São Paulo, Paraná, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goi-

ás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no 

Distrito Federal e ainda na cidade de 

Puerto Suarez, na Bolívia. A cidade 

boliviana é ligada ao Rio de Janeiro, 

em linha com quase 2.000 quilômetros 

de extensão. 

Tradição de eficiência nos melhores ônibus

mpresaE

A frota da Andorinha percorre qua-

tro milhões de quilômetros por mês e 

transporta, nesse período, cerca de 

400 mil passageiros. Tem 19 filiais 

e detém o controle de três coligadas, 

que são a Expresso Mato Grosso, a 

Andorinha Transportadora e a Jandaia 

Transportes e Turismo.

A Andorinha é Sociedade Anônima 

desde 1953. Em 1972, consolidou sua 

posição acionária com a participação 

de três grupos. Hoje, é administrada 

por um Conselho de Administração que 

tem a seguinte formação: presidente 

– José Lemes Soares Filho; vice-presi-

dente – Dimas José da Silva; membros 

do Conselho – Paulo Constantino, 

Ricardo José de Oliveira, Ronaldo 

José da Silva, Walter Lemes Soares 

e Alexandre Lemes Soares; diretores 

– Celso Mitsuro Oishi, Lucas Silva Gon-

çalves, Paulo Bagnoli, Paulo Humberto 

Naves Gonçalves, Ricardo J. Oliveira 

Filho e Walter Lemes Soares Júnior.

Em 2000, foram introduzidas mais 

algumas mudanças, com a instituição 

da Gerência Geral, de modo a propor-

cionar maior suporte e apoio mais 

direto aos diversos setores. A Gerência 

Geral está incumbida de assessorar a 

diretoria, juntamente com uma equipe 

integrada pelos gerentes Administrati-

vo Financeiro, de Vendas e Tráfego, e 

de Manutenção. 

A FROTA

A frota de 400 veículos da Andori-

nha é composta de ônibus de última 

geração. Os carros estão equipados 

com TV, DVD e som. São oferecidos 

os serviços Leito, Executivo, Master 

e Suburbano. O Gerente Geral José 

Eduardo explica que a companhia tem 

como meta renovar anualmente 10% 

da frota. Da última vez, porém, o índice 

de renovação alcançou o índice de 25% 

— segundo ele, uma demonstração 

de que a empresa acredita no cresci-

mento do transporte e da economia 

do país.

 Por trás dos serviços da Andorinha 

funciona uma estrutura ágil, apoiada 

em oficina própria, que assegura a 

perfeita manutenção da frota. O foco 

é a segurança dos passageiros e dos 

motoristas. Executados por profissio-

nais plenamente capacitados, os servi-

ços de Manutenção se distribuem por 

áreas: Manutenção Corretiva Clássica, 

Manutenção Corretiva Modular, Manu-

tenção Preventiva Clássica, Manuten-

ção Diária Obrigatória e Manutenção 

Programada Modular.

Além do correto dimensionamento 

e atualização da frota, a Andorinha 

está sempre se adequando às ne-

cessidades do mercado, adotando 

inovações e buscando a satisfação Os melhores chassis e carroçarias compõem a grande frota da Andorinha. 
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dos clientes. Para isso, investe em 

diversos outros setores. Por exemplo, 

a Venda de Passagens Online conta 

com programas de alta tecnologia. 

O Programa Andorinha de Reconheci-

mento — PAR —, além de valorizar os 

motoristas e motivá-los na melhoria 

dos procedimentos profissionais, ga-

rante a segurança dos passageiros e a 

qualidade dos serviços. Existem ainda 

vários outros programas ou iniciativas 

como o Cartão Transporte, o Trans-

porte Suburbano (ligado ao desenvol-

vimento e crescimento das chamadas 

regiões metropolitanas), a Campanha 

Serviço 10 x Atraso 0, a instalação de 

Salas VIP em diversas cidades etc. 

Um investimento recente, resultado 

da parceria de mais de 18 anos com 

a Rede Rodoserv, foi a instalação da 

Lanchonete Rodoserv Prudente. 

AÇÕES

A Andorinha proporciona, hoje, 

cerca de 1.500 empregos diretos e faz 

questão de valorizar cada um de seus 

colaboradores por meio de projetos, 

treinamento e ações diversas. 

Um exemplo é o projeto Sua Saú-

de Vale Ouro. Para implementá-lo, a 

empresa construiu em sua matriz uma 

completa academia destinada aos 

motoristas. A princípio, a idéia era ofe-

recer mais uma opção saudável para 

eles ocuparem o tempo ocioso. Aos 

poucos, porém, a academia acabou 

se transformando em meio auxiliar em 

tratamentos e manutenção da saúde. 

Com as atividades físicas, os motoris-

tas melhoraram sua qualidade de vida 

e, conseqüentemente, aumentaram 

a disposição para o trabalho. Muitos 

Venda de passagens: sempre o melhor atendimento.  Academia para melhor preparação física e preservação da saúde. 

A sede da Andorinha em Presidente Prudente, onde também está localizada sua principal garagem.
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relatam que a freqüência regular à 

academia permitiu substituir, com van-

tagens, determinados medicamentos 

que consumiam. Outro investimento da 

companhia com reflexo na saúde dos 

colaboradores é a Ginástica Laboral, 

praticada diariamente pelo pessoal 

da Conferência. Uma parceria mantida 

com a Secretaria da Saúde do municí-

pio possibilita a vacinação anual dos 

colaboradores.  

A Andorinha também incentiva a 

educação e formação profissional de 

sua equipe. Para tanto, mantém parce-

rias com o SESI e com universidades. 

No caso do SESI, o convênio assegura 

aos funcionários a possibilidade de 

concluir o Ensino Fundamental e o 

Médio. Convênios com universidades 

proporcionam aos colaboradores e 

seus familiares descontos de 10% a 

30% nos estudos. Graças a isso, mui-

tos conseguiram ter acesso a cursos 

superiores.  

GESTÃO SOCIAL

Os 60 anos da Andorinha não es-

tão sendo comemorados só por seus 

colaboradores e usuários. Os cidadãos 

mpresaE

de Presidente Prudente e de toda a 

região Oeste paulista sabem que a em-

presa se destaca pela relação ética e 

transparente com seus públicos e pela 

busca constante de ações práticas em 

benefício da comunidade. A companhia 

sempre se preocupou em proporcionar 

assistência aos necessitados. Em 

épocas ou datas como a Páscoa, Dia 

das Crianças, Natal, oferece sua con-

tribuição a entidades assistenciais e 

escolas que prestam atendimento a 

carentes. Todos os anos, participa do 

Dia de Fazer a Diferença, promovido 

pelo SETPESP, e de outras ações 

sociais. 

Um exemplo de atitude concreta no 

sentido de oferecer oportunidades de 

crescimento aos que delas necessitam 

é a parceria mantida com a Casa do 

Pequeno Trabalhador de Presidente 

Prudente. Muitos jovens hoje inte-

grados à Andorinha na condição de 

aprendizes ou como funcionários efeti-

vados, conseguiram essa oportunidade 

graças ao convênio.

Nascido em 1912, na cidade de São Simão, Estado de São Paulo, o ex-lavrador, 

ex-motorista de táxi e ex-caminhoneiro José Lemes Soares tinha apenas 35 anos 

quando, no ano de 1948, resolveu dedicar-se ao transporte rodoviário de passageiros. 

Recém-chegado a Presidente Prudente, juntou-se a Sérgio Lopes da Silva e a Antônio 

Pissinin e criaram a Empresa Andorinha — de Silva, Pissinin & Cia. Ltda.

Desde os primeiros anos a empresa mostrou grande potencial de crescimento, 

por meio de associações com outros pioneiros do setor ou com a incorporação de 

outras empresas. A partir de 1957, a Andorinha passou a diversificar suas operações, 

mas sem descuidar-se da expansão, dirigida então ao Estado de Mato Grosso. 

Paralelamente ao desenvolvimento dos negócios, José Lemes Soares ocupou a 

presidência do Conselho Municipal de Assistência Social de Presidente Prudente. 

Foi também fundador do Rotary Club local.

José Lemes Soares

Seja ao volante, seja na área de manutenção ou apoio, colaboradores sempre bem treinados.
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ançamentosL

Campione HD Vision 4.05 
     completa a linha Comil
A encarroçadora gaúcha está 

apresentando ao mercado 

rodoviário o Campione HD 

Vision 4.05. Com ele, conclui 

o trabalho de padronização 

da família Campione Vision, 

iniciado em 2007 com os 

modelos 3.25, 3.45 e 3.65. A 

novidade é completada com 

a apresentação do micro Piá 

totalmente reestilizado.

O 
novo Campione Vision High Deck 

4.05, nas versões de 13,20 m ou 

14 m, tem altura interna de 1.924 mm 

e externa de 4.050 mm (sem ar con-

dicionado) e de 4.300 mm (com ar). A 

porta de entrada e saída está mais leve 

e mais ampla. A escada de acesso ao 

salão de passageiros foi redesenhada 

e recebeu iluminação indireta. Exter-

namente, o novo Campione ganhou 

conjunto óptico duplo. Os espelhos 

retrovisores foram incorporados por 

meio de hastes à lateral e à coluna 

da carroçaria, para melhor resistência 

às vibrações. A nova versão tem vidros 

colados que compõem uma superfície 

lisa, reduzindo o atrito com o ar.  

A sinalização traseira, com lentes 

em policarbonato, oferece, além de 

mais iluminação, maior resistência. O 

revestimento do teto da carroçaria pas-

sou a ter sulcos, em lugar das calhas, 

para melhor escoamento da água. 

Como parte do mesmo trabalho, 

também foi modernizado o urbano 

Svelto, lançado em 1989. Foi adotado 

o conceito de linhas mais retas, de ten-

dência européia. No interior,  passou 

a haver mais espaço para passageiros 

e motorista. Externamente, as linhas 

mais retas trouxeram maior funcionali-

dade ao carro e facilidade de limpeza. 

O acesso do motorista e dos passagei-

ros também ficou mais fácil. 

Finalmente, fechando o programa 

de atualização dos produtos Comil para 

2008, a empresa está apresentando o 

novo micro Piá, com a frente reestru-

turada, em novo design que admite o 

pára-brisa inteiriço, além do bipartido. 

O veículo recebeu porta-pacotes e 

reestilização interna.

No novo 

Svelto, as linhas 

estão mais retas. O micro Piá teve a frente reestruturada.
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nfra-estruturaI

Campinas ganha terminal 
      de Primeiro Mundo

Projetada para operar com os mais altos padrões de qualidade, acessibilidade e segurança, a 

nova rodoviária valoriza ao máximo os conceitos de conforto e comodidade para os usuários. E o 

conjunto arquitetônico pode ser visto, desde já, como referência de beleza e funcionalidade.

N
o dia 4 de junho, Prefeitura de 

Campinas inaugurou oficialmente 

o Terminal Multimodal de Passageiros 

Ramos de Azevedo, a nova rodoviária 

da cidade, localizada à Rua Dr. Pereira 

Lima, na Vila Industrial. No dia 5, o 

terminal entrou parcialmente em ope-

ração, passando a receber as linhas 

para os aeroportos de Vicacopos, Con-

gonhas e Guarulhos. Ainda em junho, 

também foi iniciada a operação das 

linhas rodoviárias. Em agosto, final-

mente, entrará em operação o Terminal 

Urbano-Metropolitano, construído em 

parceria entre o município e o Estado 

de São Paulo.  

O projeto também já tem espaço 

reservado para a construção do fu-

turo Terminal Ferroviário — projeto 

sob coordenação do governo federal 

—, que permitirá a ligação entre 

Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro 

com o uso do trem de alta velocidade 

(“trem-bala”).  

O projeto data de 2000, mas só em 2006 sua implantação começou a ser viabilizada com a formalização de uma Parceria Público-Privada.
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A concepção do terminal Ramos 

de Azevedo é dos arquitetos Ricardo 

de Souza Campos Badaró e Caio 

Ferreira, radicados em Campinas. Foi 

construído pelo Consórcio Terminal 

Rodoviário de Campinas, composto 

pelas empresas Socicam e Equipav, 

com origem no município e líderes nos 

segmentos em que atuam. 

A obra chama atenção, também, 

por incorporar os mais modernos 

conceitos de engenharia e arquitetura, 

entre eles completa acessibilidade e 

iluminação e ventilação naturais, que 

resultam em ambiente agradável e 

em grande economia de energia. O 

tratamento dos esgotos é feito em 

estação própria. 

O novo terminal pode ser compara-

do a aeroportos e a obras da mesma 

natureza localizadas em países mais 

avançados. Foi construído para atender 

a uma aspiração de três décadas da 

população de Campinas e está dimen-

sionado para suprir, por vários anos, 

as necessidades dos passageiros do 

transporte interestadual, intermunici-

pal e urbano.

Também está sendo beneficiada a 

região onde está localizado. Algumas 

áreas estavam praticamente abando-

nadas pelo poder público e agora pas-

sam por um processo de revitalização 

e restauração, com a recuperação de 

calçadas, iluminação e implantação de 

nova rede de semáforos. As obras se 

estendem a alguns edifícios tombados 

pelo Condepacc. Tudo isso, espera-se, 

vai estimular o desenvolvimento eco-

nômico, comercial e social da região 

central da cidade.

A partir do momento em que o ter-

minal estiver em funcionamento pleno, 

o consórcio Socicam-Equipav passará 

a destinar à Prefeitura de Campinas 

2% de sua receita mensal, como taxa 

pela exploração dos serviços.

Amplos espaços, iluminação e ventilação naturais são características do novo terminal.

O novo terminal tem tudo para 

se tornar referência no setor de 

transporte de passageiros. Leva o 

nome de Ramos de Azevedo, um 

dos mais importantes arquitetos 

e urbanistas brasileiros, que teve 

forte ligação com Campinas, onde 

viveu. Suas obras são hoje parte do 

patrimônio arquitetônico da cidade. 

Ramos de Azevedo nasceu em 

1851, na cidade de São Paulo. 

O Terminal Multimodal tem 40 

plataformas, 60 guichês, quatro 

quiosques e 30 estabelecimentos 

comerciais. Foi cons-

truído para substituir 

a velha rodoviária da 

cidade, inaugurada em 

1974 e cujas doze pla-

taformas receberam, 

nos últimos 34 anos, 

todos os ônibus que 

operam as numerosas 

linhas rodoviárias com 

início ou passagem na 

cidade. No mesmo pe-

ríodo, a população de 

Campinas mais do que 

dobrou, e o movimento 

Obra para servir de referência
no local aumentou no mesmo rit-

mo. Há anos a estrutura vinha se 

mostrando insuficiente e inadequa-

da para atender à demanda. 

O projeto do novo terminal foi 

feito em 2000, mas ficou no papel 

até 2006, quando foi finalmente 

decidida a sua implantação por 

meio de Parceria Público-Privada. 

Em março de 2007, a Socicam, 

em consórcio com a Equipav, deu 

início às obras. Foram investidos 

R$ 30 milhões, mais R$ 6 milhões 

da própria prefeitura.

A partir de agosto, o terminal ajudará a retirar 

mais de 3.000 ônibus do centro da cidade.
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egurançaS

A final da competição “Melhor Motorista do Brasil”, realizada nos dias 30 e 31 de maio, apontou o 

campeão de 2007/2008. É ele Roberto César Octaviani, de 37 anos de idade, motorista profissional há 

19 anos e atualmente encarregado de manutenção da frota da transportadora Trans Zaneti.

M
orador na cidade paulista de 

Oswaldo Cruz, Roberto César 

Octaviani concorreu com outros 11 

vencedores das semifinais regionais 

e conseguiu somar a maior quantida-

de de pontos ao fim de uma série de 

provas destinadas a testar o conhe-

cimento, a habilidade, o domínio do 

veículo, a precisão nas manobras, o 

nível de atenção e todas as demais 

características exigidas de um motoris-

ta profissional de caminhão. No último 

dia, as provas foram disputadas na 

pista de testes da fábrica Scania, em 

São Bernardo do Campo-SP. 

Octaviani foi o vencedor da semifi-

nal realizada em Ribeirão Preto-SP. Ele 

aproveitou o momento de euforia que 

marcou a entrega dos troféus aos ven-

cedores para lembrar aos empresários 

transportadores e aos próprios moto-

ristas que é necessário um esforço de 

todos para mudar a realidade atual das 

estradas brasileiras. “Há muitos moto-

ristas mal preparados e, muitas vezes, 

chego a ter receio de viajar. Investir 

em treinamento é fundamental para 

reduzir os acidentes nas estradas. 

Além disso, um profissional bem trei-

nado proporciona benefícios também 

à empresa para a qual trabalha, como 

redução no consumo de combustível, 

menor desgaste dos pneus e menos 

necessidade de manutenção”, disse.   

Competição aponta o 
    “Melhor Motorista”

O vencedor comemora, mas pede esforço para mudar a atual realidade das estradas. 
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Os motoristas classificados em 

segundo, terceiro e quarto lugares tam-

bém comemoraram com entusiasmo 

suas classificações, especialmente 

porque a disputa esteve sempre 

muito equilibrada e só foi definida na 

última prova. Leandro Dal’lago, de São 

Marcos-RS, foi o segundo, seguido de 

Silfarney Batista Cândido, de Itumbia-

ra-GO (terceiro), e Benedito Gelson da 

Rocha, de Indaiatuba (SP), quarto.

 EXEMPLOS

Nos dias 30 e 31 de maio, os 12 

vencedores das semifinais regionais 

fizeram novas provas teóricas e práti-

cas individuais, incluindo um questio-

nário sobre segurança nas estradas, 

verificação de itens de segurança nos 

veículos, teste de percurso e, finalmen-

te, manobras. Em seguida, os quatro 

concorrentes mais bem pontuados 

nessas provas enfrentaram-se dois a 

dois. A soma dos pontos alcançados 

individualmente nesta parte definiu 

Na pista da Scania, durante quase um dia inteiro, os finalistas foram submetidos a provas de habilidade cada vez mais difíceis.

a classificação final. A competição, 

segundo Christopher Podgorski, diretor 

geral da Scania no Brasil, evidenciou 

com toda clareza a competência dos 

concorrentes:

“Todos eles, independente do re-

sultado da competição, são exemplos 

para aqueles que exercem a mesma 

profissão. Profissão que é essencial 

para o desenvolvimento do Brasil, já 

que a maior parte das riquezas do 

país é transportada por caminhões. Foi 

justamente por valorizar o motorista de 

caminhão e saber de sua importância 

no ciclo produtivo que a Scania investiu 

mais uma vez nessa competição.” 

PRÊMIOS

A grande final reuniu na fábrica 

da montadora, em São Bernardo do 

Campo, cerca de 1.500 pessoas, 

entre autoridades, clientes, parceiros, 

funcionários, torcedores e familiares 

dos competidores. Pela vitória, Roberto 

César Octaviani receberá uma viagem 

com acompanhante para a Suécia 

para conhecer a matriz da Scania e 

também um pacote de prêmios como 

aparelhos eletrônicos, móveis e ele-

trodomésticos. O segundo colocado 

O caminhão devia ser estacionado de ré no 

ponto exato para aparar a queda da bola.
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receberá um jogo de pneus Pirelli e, 

assim como o terceiro colocado, uma 

viagem com acompanhante para um 

resort no Brasil. 

Todos os 12 semifinalistas foram 

contemplados com um curso de aper-

feiçoamento na condução, o Master 

Driver, a ser ministrado oportunamente 

pela Scania. 

Com as inscrições iniciadas em 

setembro de 2007 e provas realizadas 

em 2008, a competição “Melhor Mo-

torista de Caminhão do Brasil” atraiu 

21.107 profissionais interessados. 

Pouco mais de 500 foram seleciona-

dos e chamados para participar das 12 

provas semifinais regionais, que acon-

teceram em Maringá-PR, Rondonópolis-

MT, Itumbiara-GO, Ribeirão Preto-SP, 

Caxias do Sul-RS, Concórdia-SC, São 

José dos Pinhais-PR, São Bernardo do 

Campo-SP, Vitória da Conquista-BA, 

Contagem/Sete Lagoas-MG, Sumaré-

SP e Guarulhos/Mairiporã-SP). Todos 

os 12 vencedores das semifinais par-

ticiparam da grande final.  

egurançaS

Com a ajuda do retrovisor e utilizando a traseira do veiculo, cada competidor tinha de 

derrubar os totens de cor vermelha e preservar de pé os cones de coz azul. 

Abaixo: no teste de baliza os concorrentes deviam estacionar de ré em vaga bastante estreita.

Algumas provas foram decididas com base na fita métrica, para comparação da distância 

segura em que cada concorrente conseguia estacionar o caminhão usando a marcha-a-ré.  
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Número de inscritos cresce 
80% na segunda edição

Na edição deste ano, foi desen-

volvida a campanha Programa na Mão 

Certa, voltado à conscientização dos 

motoristas quanto ao grave problema 

da exploração sexual de crianças e 

adolescentes nas estradas brasileiras. 

Para instruir o motorista e motivá-lo a 

engajar-se na luta contra essa prática, 

foi elaborado um programa de educa-

ção continuada denominado “Guia na 

Mão Certa”. Cartilhas (foto) com orien-

tações sobre o tema foram distribuí das 

em eventos para caminhoneiros.  

Mão Certa para proteção da criança
A Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, do Ministério da Justiça, 

identificou a exploração sexual de 

crianças e adolescentes em 937 

municípios do Brasil. Por sua vez, a 

Polícia Rodoviária Federal mapeou 

1.189 pontos de exploração sexual 

nas rodovias federais brasileiras. Por 

ser o profissional que mais viaja pelas 

estradas brasileiras, o motorista de 

caminhão é considerado um dos mais 

importantes aliados na luta para mudar 

esse cenário.

A competição deste ano foi a segunda realizada pela Sca-

nia no Brasil. As 21.107 inscrições registradas superaram em 

mais de 80% o total de inscritos na primeira edição, realizada 

em 2005, e que teve 11.585 inscrições. O mesmo concurso 

é realizado na Europa pela matriz da Scania, abrangendo 27 

países. No ano passado, na edição européia, o total de inscritos 

nesses 27 países chegou a 17.144. 

Do universo total de inscritos, a organização da competição 

brasileira selecionou pouco mais de 500 motoristas para parti-

ciparem das provas semifinais. Ao fazer a inscrição, o motorista 

devia responder a um questionário abrangendo aspectos como 

segurança na condução, leis de trânsito, direção defensiva, 

primeiros socorros e conhecimentos gerais sobre rodovias. A 

seleção dos concorrentes foi feita com base na análise das 

respostas a esse questionário.

Os escolhidos foram então chamados a participar de uma 

das 12 semifinais, realizadas em cidades distribuídas pelas 

várias regiões brasileiras. Cerca de 40 competidores se en-

frentaram nas provas de cada semifinal. As avaliações foram 

teóricas e práticas. Simultaneamente, no mesmo local de cada 

semifinal, foram desenvolvidas ações culturais, de educação 

no trânsito, voltadas aos familiares dos motoristas e às comu-

nidades locais, com a encenação de peças teatrais, e também 

atividades de educação no trânsito para as crianças.

Tambores de plastico definiam os limites da estreita passagem 

pela qual o caminhao devia ser conduzido. 
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ontadoraM

B
atizada de Show Bus 2008 e reali-

zada em parte das instalações da 

unidade industrial da Mercedes-Benz 

em Campinas, a exposição poderá ser 

reeditada a cada dois anos, já que, 

atualmente, fabricantes e operadores 

de ônibus se ressentem da falta de um 

grande evento onde possam ser mos-

trados os avanços alcançados pela 

indústria automobilística brasileira nes-

se segmento. Como justificou Philipp 

Schiemer, vice-presidente de Vendas 

de Ônibus da companhia, nos últimos 

anos a montadora esperava poder 

contar com uma mostra periódica nos 

moldes da antiga Expobus. Frustrada a 

expectativa, decidiu fazer o seu próprio 

evento. Aberto aos empresários de 

ônibus de toda a América Latina, ele 

funcionou nos dias 12 e 13 de maio, 

em uma área de 10.000 m2, e serviu 

para exibir a linha completa de chassis 

para ônibus da marca Mercedes-Benz, 

começando pelos LO 712 (para mini-

ônibus), LO 812 (com freio a disco na 

dianteira e na traseira) e LO 915 (com 

câmbio automático), passando pelos 

chassis urbanos OF 1418, OF 1722, 

OH 1518 (com molas parabólicas) e 

chegando ao 500 M e ao 0-500 UA 

(articulado). Além desses, também os 

chassis da linha rodoviária 0-500 R e 

0-500 RS, e o midibus OF 1218.  
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Cinco lançamentos em 
    um grande Show Bus
O chassi OF 12318, da categoria midibus, foi um dos cinco novos chassis apresentados em maio 

pela Mercedes-Benz do Brasil aos mercados brasileiro e latino-americano de ônibus. As novidades 

foram lançadas nos dias 13 e 14,  em Campinas,  em uma completa exposição-feira realizada pela  

montadora em parceria com sete  encarroçadoras e vários de seus fornecedores.

Simultaneamente, foram mostra-

das 14 carroçarias Marcopolo/Cife-

ral, Caio/Induscar, Neobus, Comil, 

Mascarello, Irizar e Busscar, todas 

montadas sobre chassis Mercedes-

Benz. Fornecedores como Michelin, 

Pirelli e Goodyear (pneus), ZF (câmbio 

automático e eixos auxiliares), Voith 

(câmbio automático e retarder), Allison 

(câmbio automático), Wabco (sistema 

ECAS de ajoelhamento, ABS, APU e 

freio a disco), Knorr (sistema APU, freio 

a disco e freio a tambor), VDO (sistema 

de gestão de frota, tacógrafos, leitor 

automático do disco de tacógrafo via 

WEB), Alcoa (rodas de alumínio) apre-

sentaram seus lançamentos.

Estavam expostos produtos do 

pacote de Pós-Venda da Mercedes-

Benz, como a linha Renov de motores 

e câmbios remanufaturados, e a 

linha de peças genuínas da marca. 

Houve demonstrações do programa 

de treinamentos oferecidos para pro-

fissionais da rede de concessionários 

e de frotistas. 

O vice-presidente de Ônibus Améri-

ca Latina da Mercedes-Benz, Joachim 

Maier, explicou que o Show Bus foi 

“uma forma de os clientes poderem 

conhecer um pouco mais sobre a 

qualidade, que é um dos atributos dos 

produtos da marca Mercedes-Benz”.
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O chassi rodoviário 

Mercedes-Benz O-500 RSD 6x2 

ganhou sua terceira versão, com 

422 cv de potência.

A Mercedes-Benz considerou este 

o maior evento que já promoveu na 

América Latina para seus clientes de 

ônibus. Na avaliação das áreas de 

vendas e marketing da montadora, 

os cinco novos produtos apresenta-

dos ampliam consideravelmente a 

linha de ônibus da marca, apontada 

como a mais completa do mercado 

brasileiro. 

O lançamento do chassi OF 1218 

marcou a entrada da companhia no 

segmento de midibus. E as outras 

novidades também trazem potencial 

para movimentar ainda mais o já aque-

cido mercado de ônibus no Brasil e na 

América Latina. Caso, por exemplo, 

do chassi OH 1622 L, com inovadora 

suspensão totalmente automática, e 

das novas opções para os segmentos 

urbano e rodoviário acrescentadas à 

tradicional linha 0-500.

A primeira dessas novas opções é 

mais uma versão do chassi O-500 RSD 

6x2 para ônibus rodoviários. Agora, 

os compradores podem escolher uma 

versão de 422 cv de potência a 2.000 

rpm. Está sendo mantida a versão de 

360 cv a 2.000 rpm. Ambas têm capa-

cidade técnica para 

24.000 quilos de 

PBT. A TurBus, 

uma 

Urbanos e rodoviários atendem às novas 
demandas dos mercados interno e externo 

das principais empresas de transporte 

do Chile, já encomendou 55 unidades 

do modelo para ampliar sua frota.

A nova opção de motorização, que 

acrescenta mais força e agilidade ao 

veículo, resulta em velocidades médias 

elevadas. O chassi é indicado para 

linhas regulares do transporte rodoviá-

rio de médias e longas distâncias e 

para operações de turismo. Permite a 

montagem de carroçarias de até 14 m 

de comprimento, com 4 m de altura, 

como as do tipo Double Deck, ou do 

tipo High Deck, nas quais a parte infe-

rior é destinada ao bagageiro.

O fabricante destaca na versão 

de 422 cv o motor eletrônico OM 457 

LA, que oferece elevado torque já em 

baixas rotações, proporcionando maior 

eficiência nas arrancadas e retomadas 

de velocidade, e maior agilidade nas 

ultrapassagens. Essas características 

são favorecidas pela combinação do 

motor com o câmbio Mercedes-Benz 

GO 210 de 6 marchas, com carcaça de 

alumínio, overdrive na sexta marcha e, 

opcionalmente, retarder integrado.  

No painel eletrônico, o recur-

so de diagnose 

on board, inclui códigos e textos no 

display central, o que abrevia o pro-

cesso de reparação e manutenção 

do veículo.

Nas duas versões do chassi agora 

existentes do chassi O-500 RSD, o 

conceito modular abrevia o tempo 

de montagem do ônibus pelas encar-

roçadoras. Além de elementos que 

facilitam a ancoragem da carroçaria, 

o chassi possibilita o rebaixamento 

do módulo do motorista. Juntamente 

com o balanço dianteiro longo, isso 

torna mais prática a montagem de 

carroçarias “Low Driver”. A nova posi-

ção lateral dos radiadores de arrefeci-

mento de água e do intercooler facilita 

a limpeza e a manutenção desses 

componentes.

Na lista de opcionais estão a 

coluna de direção regulável, rodas de 

alumínio, piloto automático, limitador 

de velocidade, freios ABS+ASR e sis-

tema de elevação e rebaixamento da 

suspensão.
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 CURTA DISTÂNCIA

Também o chassi 0-500 RS para 

ônibus rodoviário passa a oferecer ao 

mercado mais uma versão: a opção 

de motorização de 329 cv a 2.000 

rpm. Com ele, a montadora pretende 

atender a nichos de transporte em 

aplicações rodoviárias de curtas e mé-

dias distâncias que não necessitam de 

potência maior, mas exigem robustez 

e durabilidade.

A nova versão vem equipada com 

câmbio ZF S6 1550 de 6 marchas. 

Conta também com suspensão pneu-

mática integral, freio-motor Top Brake, 

quadro modular do chassi, novo painel 

de instrumentos com diagnose on bo-

ard e possibilidade de rebaixamento 

do módulo dianteiro do motorista para 

facilitar o encarroçamento. Entre os 

opcionais, destacam-se o balanço dian-

teiro longo para carroçarias High Deck 

e Low Driver, regulagem do nível da 

suspensão, rodas de alumínio, freios 

ABS+ASR, retarder, coluna de direção 

regulável e piloto automático.

Nas duas opções de motorização 

(329 cv e 360 cv de potência), o 

chassi 0-500 RS está dimensionado 

para 18.500 quilos de PBT. Pode re-

ceber carroçarias de até 13,20 m de 

comprimento.

  

CÂMBIO MECÂNICO

A terceira versão oferecida é a 

opção de câmbio mecânico para o 

chassi 0-500 U. O câmbio é da marca 

Mercedes-Benz modelo G 85 de 6 

marchas, com retarder Voith 123. 

Foram mantidas as opções de câmbio 

automático ZF Ecomat 6HP502 e Voith 

DIWA 834.3E. 

Com qualquer uma das versões, o 

chassi 0-500 U é indicado para opera-

ções do transporte urbano de elevado 

número de passageiros em corredores 

de ônibus e linhas troncais.

Uma das qualidades mais destaca-

das no chassi 0-500 U é a facilidade 

de acesso, graças ao conceito Low 

Entry, no qual as seções dianteira e 

central do chassi podem ser nivela-

das a 37 cm do solo. O embarque e 

desembarque de passageiros é ainda 

mais facilitado pelo sistema de rebai-

xamento lateral da suspensão. Outra 

comodidade é a largura do corredor 

dianteiro — 90 cm —, que permite a 

passagem de cadeira de rodas pelas 

portas dianteira e central.

Entre os principais itens de série 

incluem-se suspensão pneumática 

integral, freio a disco nas rodas diantei-

ras e traseiras, freio-motor Top Brake, 

retarder e sistema ECAS de elevação 

total da suspensão para evitar impac-

tos frontais ou traseiros da carroçaria. 

Entre os opcionais estão: preparação 

para instalação de equipamento de 

ar-condicionado, rodas de alumínio e 

freios ABS.

Nas duas páginas seguintes mos-

tramos alguns dos conjuntos chassi-

carroçaria expostos no Show Bus, nas 

instalações industriais da Mercedes-

Benz em Campinas-SP.  

Carroçaria Marcopolo modelo Viaggio montada sobre o chassi rodoviário 

Mercedes-Benz O-500 R.

Carroçaria Irizar modelo Centur Luxury, montada sobre o chassi rodoviário 

Mercedes-Benz O-500 RS. 
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• Mais de 1.600.000 veículos comerciais produzidos no 

Brasil desde 1956, quando iniciou atividades no país.

• De cada 10 ônibus em circulação no Brasil, 7 são da marca 

Mercedes-Benz.

• São cerca de 1.140.000 caminhões e 503.000 ônibus.

• A unidade de São Bernardo do Campo-SP conta com o 

maior CDT — Centro de Desenvolvimento Tecnológico da 

Daimler AG — fora da Alemanha.

• No ano passado, registrou vendas superiores a 12.600 

unidades no mercado interno, alcançando 52% de partici-

pação.

• Ao fim de 2007, as vendas totais de ônibus da marca 

no mercado interno, desde 1956, superaram a marca de 

360.000 unidades.

• Dos cerca de 380.000 ônibus da frota circulante no Brasil, 

70% são Mercedes-Benz. 

• A empresa é a maior exportadora de veículos comerciais 

da América Latina.

• Em 2007, a Mercedes-Benz comercializou 9.400 ônibus 

no mercado externo. No início de 2008, superou a marca 

de 150.000 ônibus exportados desde 1961.

Carroçaria Roma 350, da Mascarello, montada sobre o 

chassi rodoviário Mercedes-Benz O-500 R.

Carroçaria Gran Via, da Mascarello, montada sobre o 

chassi urbano Mercedes-Benz OF 1418.

Carroçaria Millenium piso baixo, da Induscar/CAIO, 

montada sobre o chassi Mercedes-Benz O 500 U.

Carroçaria Apache VIP , da Induscar/CAIO, montada sobre o 

chassi urbano Mercedes-Benz OF 1722.

A Mercedes-Benz do Brasil 
e o mercado de ônibus
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Carroçaria rodoviária Vista Buss Elegance 360, da Busscar, montada sobre o chassi Mercedes-Benz O-500 R.

Carroçaria Neobus Spectrum Road 370, montada sobre o 

chassi Mercedes-Benz O-500 RS.

Carroçaria rodoviária Century Premium, da Irizar, 

montada sobre o chassi Mercedes-Benz O-500 R.
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Por assinalar o ingresso da Mer-

cedes-Benz no segmento de midibus 

— categoria intermediária entre mi-

croônibus e ônibus urbano básico — o 

lançamento do chassi OF 1218 com 

motor frontal atraiu as atenções dos 

visitantes da exposição. 

Robusto e compacto, o modelo 

tem capacidade para 12.800 quilos 

de peso bruto total — PBT — e possi-

bilita a montagem de carroçarias com 

comprimento entre 9 m e 9,6 m, com 

até 36 assentos para os passageiros. 

A menor altura dos degraus para em-

barque e desembarque facilita a movi-

mentação de passageiros e, portanto, 

agiliza a operação de transporte.

O novo chassi atende aos sistemas 

de transporte público, sendo indicado 

para linhas urbanas e intermunicipais 

de curta distância. Pelas dimensões 

mais compactas em relação ao ôni-

bus urbano básico, é ideal para vias 

estreitas e para circulação dentro de 

bairros. As características do OF 1218 

também permitem sua utilização em 

aplicações de fretamento e turismo. O 

veículo admite, inclusive, a instalação 

de ar-condicionado.

O motor (eletrônico) é o OM 904 

LA, já utilizado no chassi OF 1418, e 

que tem como características o reduzi-

do consumo de diesel e o baixo custo 

de manutenção. Além disso, atende 

às normas de emissões Proconve P5 

(correspondentes às normas Euro 3). 

Sua potência é de 177 cv a 2.200 

rpm, com torque de 675 Nm entre 

1.200 e 1.600 rpm. A força do motor 

é aproveitada plenamente com a caixa 

de câmbio Mercedes-Benz G 60 de 6 

marchas.

Em se tratando de chassi urbano 

com motor frontal, uma interessante 

novidade é a alavanca de câmbio 

integrada ao painel e colocada em 

posição bem próxima do motorista, o 

que se traduz em maior conforto para 

o  profissional e maior segurança para 

os passageiros. 

Outra inovação para o segmento de 

midibus é o uso de molas parabólicas 

nas suspensões dianteira e traseira. 

Além do  menor peso do veículo, a 

solução resulta em maior conforto de 

suspensão e menor ruído no interior do 

ônibus. O ruído provocado pelo atrito 

dentro do feixe foi eliminado com a 

inserção de finas lâminas de plástico 

de alta resistência entre cada uma das 

lâminas metálicas.   

O chassi 1218 recebe carroçarias de 9 m a 9,6 m de comprimento, com capacidade para 

até 36 assentos. A suspensão é por molas parabólicas na dianteira e na traseira.

O novo chasssi é indicado para linhas 

urbanas e intermunicipais de curta distância.

Com o midibus OF 1218, a Mercedes-Benz 
faz sua estréia em um novo segmento
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O chassi OH 1622 L 

foi projetado para operar 

em linhas alimentadoras, 

transporte intermunicipal e 

de fretamento, e em linhas 

rodoviárias de curta distância.

Um ônibus com motor traseiro 

dotado de suspensão totalmente 

pneumática — o OH 1622 L — foi 

outro dos lançamentos da Mercedes-

Benz no Show Bus. Até agora, não 

havia no mercado um ônibus de até 

16.000 quilos de PBT com esse tipo 

de suspensão. 

O sistema é composto de dois 

bolsões de ar, batentes auxiliares 

internos, válvula niveladora de altura 

e dois amortecedores telescópicos de 

dupla ação. O conjunto da suspensão 

traseira é idêntico; diferencia-se ape-

nas por serem quatro os bolsões de 

ar e duas as válvulas reguladoras de 

altura. É um conceito de suspensão 

que assegura elevados níveis de esta-

bilidade, dirigibilidade e conforto.

O modelo foi projetado para aten-

der a aplicações urbanas em linhas 

alimentadoras, bem como ao transpor-

te intermunicipal e de fretamento, e a 

linhas rodoviárias de curta distância. 

O entreeixos de 5.250 mm possibilita 

a montagem de carroçarias de até 11 

m de comprimento.

O motor eletrônico OM 924 LA ofe-

rece 210 cv de potência a 2.200 rpm, 

com torque de 740 Nm entre 1.480 e 

1600 rpm. É o mesmo motor que equi-

pa o OF 1722, um dos modelos mais 

comercializados da Mercedes-Benz, 

referido pelos frotistas pela rentabili-

dade e pela economia de combustível. 

No Show Bus estava sendo mostrado 

um OF 1722 com carroçaria Svelto, 

da Comil.

O novo chassi vem equipado de sé-

rie com o câmbio mecânico Mercedes-

Benz G 85 de 6 marchas. Opcionalmen-

te, pode receber a caixa automática 

Allison T270R com retarder.

O sistema de freio pneumático, a 

tambor na dianteira e na traseira, inclui 

secador de ar e ajuste automático de 

lonas de freio. O OH 1622 L também 

vem equipado de série com freio-mo-

tor Top Brake. Opcionalmente, pode 

receber freios ABS e ASR, com o que 

se consegue aumentar ainda mais os 

níveis de segurança do veículo.

O painel de instrumentos conta 

com display central que fornece infor-

mações on-line sobre o funcionamento 

do veículo e sistema de diagnose on 

board, que permite check-up do veículo 

a partir do painel.

Suspensão totalmente pneumática, 
uma das inovações do OH 1622 L

O sistema de freio é pneumá-

tico, a tambor nas rodas diantei-

ras e traseiras, e inclui secador 

de ar. E o freio-motor Top Brake 

(de série) aumenta a segurança 

e reduz o consumo.

Entre os opcionais do novo 

chassi estão a polia adicional 

para ar-condicionado e a coluna 

de direção regulável, também 

novidade na linha de ônibus com 

motor frontal.

Outro ponto importante é 

o painel de instrumentos com 

display central que fornece in-

formações on-line sobre o funcio-

namento do veículo. O sistema 

de diagnose on board permite 

check-up do veículo a partir do 

painel, com verificação de itens 

relacionados ao funcionamento 

do motor, como temperatura 

e nível da água. Aparecem no 

painel todas as informações dos 

módulos eletrônicos. Códigos 

de falhas agilizam os diagnós-

ticos.

REVISTA ABRATI, JUNHO 2008 45



pinião

Os desafios de hoje 
       para o setor

O

C
om mais de 70 anos de atuação 

firme, participativa e influente no 

desenvolvimento do país, o setor de 

transporte rodoviário de passageiros 

enfrenta hoje sérios desafios e vive um 

momento decisivo de sua história.  

Alguns dos desafios estão relacio-

nados ao fator mercadológico, com 

clientes cada vez mais questionado-

res, incisivos e conscientes enquanto 

consumidores. Outros, envolvem a 

concorrência intermodal e exigem no-

vas estratégias de atuação, como as 

vendas via Internet e via telefone, o 

parcelamento nos pagamentos etc.  

Ainda podemos falar das compa-

nhias aéreas, que geram balizadores 

de expectativas e criam um novo cam-

po de concorrência, com suas tarifas 

inexplicavelmente desproporcionais 

aos custos operacionais. 

Acrescente-se a esses desafios 

um ambiente concorrencial em que a 

tecnologia atua como fator de redução 

da demanda, ao possibilitar a solução 

de problemas via WEB. 

O transporte rodoviário de pas-

sageiros também sofre a acirrada 

concorrência do carro particular, trans-

porte barato e disponível facilmente 

no mercado. E enfrenta o transporte 

clandestino, nem sempre combatido 

com o necessário rigor.

Paralelamente, o setor descobre 

que precisa quebrar muitos paradig-

mas. Precisa buscar modelos bem-su-

cedidos como referencia de sucesso, 

e deve investir ainda mais na formação 

de talentos humanos para apoiar suas 

operações e viabilizar a incorporação 

de novas tecnologias e ferramentas 

voltadas à  maior produtividade. 

Tem, ainda, que adotar ou de-

senvolver sistemas que permitam o 

gerenciamento integrado e inteligente 

de informações, facilitando a tomada 

de decisões. E deve, igualmente, aban-

donar métodos empíricos e incorporar  

bases cientificas no planejamento 

operacional.

Mais ainda: o setor atua em um 

ambiente institucional caracterizado 

por forte reaparelhamento dos órgãos 

reguladores, com a renovação do 

arcabouço de instrumentos e regras 

e a formação de convênios entre ór-

gãos de administração pública para 

a fiscalização e acompanhamento do 

sistema.

Para completar, tem uma situação 

jurídica nada invejável, com pratica-

mente todos os contratos vencendo 

em outubro de 2008.

Os desafios que 
mais preocupam são 
a falta de respeito aos 
termos do Decreto 
952/93 e a falta de 
consideração para 
com aqueles que 
construíram um dos 
melhores sistemas de 
transporte rodoviário 
de passageiros 
do mundo.

Cláudio Flor, Diretor da UTIL, União 

Transporte Interestadual de Luxo S/A
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Para um setor da economia que 

há décadas vem interiorizando o de-

senvolvimento, gerando empregos, 

recolhendo impostos e atendendo com 

qualidade, a determinação de licitar to-

das as linhas cujos contratos estejam 

vencendo em outubro, representaria 

uma injustiça irreparável. Anos de his-

tória, investimentos, esforço — tudo 

isso acabaria em poucos meses. 

De todos os desafios vividos, os 

que mais preocupam são a falta de res-

peito aos termos do Decreto 952/93 e 

a falta de consideração para com aque-

les que construíram um dos melhores 

sistemas de transporte rodoviário de 

passageiros do mundo. 

O que se espera é que haja o reco-

nhecimento de que foram quebradas 

regras claras estabelecidas pela legis-

lação que previa direitos definidos até 

2023. E, além desse reconhecimento, 

que seja restabelecida a normalidade 

para a atua ção das empresas que 

há anos prestam um serviço de qua-

lidade.
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Nas estradas a realidade é bem diferente.
Nada como poder contar com a Bandag.

www.bandag.com.br

Com Bandag você roda mais.

Líder mundial no setor, a Bandag oferece produtos 
e serviços que garantem qualidade e segurança 
com o menor custo por quilômetro rodado.

“A Bandag tem nos ajudado a reduzir consistentemente nosso CPK. 
São mais de oito mil pneus numa frota de mais de 500 veículos. 
Por isso, o resultado da nossa parceria com a Bandag tem sido 
excelente através de ferramentas e  cientes para administrar os 
custos do nosso negócio.”

Ademir Freitas - Gerente Nacional de Frotas
Ramos Transportes.
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