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Pela décima-nona vez con-

secutiva, a Mercedes-Benz foi

apontada como a marca de

caminhão mais lembrada no

Rio Grande do Sul, conforme

pesquisa realizada pela revista

Amanhã, que conferiu à monta-

dora o prêmio Top of Mind. Ao

mesmo tempo, ela foi vitoriosa

pela sétima vez na categoria car-

ro de luxo, em outra pesquisa (a 

Top of Mind Executivo), voltada

a empresários e executivos. A

pesquisa baseou-se na opinião

espontânea dos entrevistados.

Associadas elegem  
novos Conselhos 
no dia 23 de julho

Marcopolo é Empresa
do Ano no ranking 
das Melhores e Maiores

Mercedes-Benz,
a mais lembrada
pelos gaúchos

A Marcopolo foi escolhida como a 

Empresa do Ano no ranking das Melho-

res e Maiores da revista Exame para

o setor de Autoindústria. O prêmio foi 

entregue no dia 16, em São Paulo, ao

presidente emérito da encarroçadora,

Paulo Bellini, e ao presidente do Con-

selho de Administração, Mauro Bellini.

Um dos aspectos que pesaram na

escolha da Marcopolo foi sua estraté-

gia para conquistar mercado dentro e, 

principalmente, fora do País. A fabri-

cante continua crescendo no mercado

internacional e, hoje, vende em mais

de 100 países, apesar de o momento

ser de perda de espaço para a maioria

das indústrias brasileiras.

Para José Rubens de la Rosa, CEO 

da companhia, o prêmio se deve princi-

palmente ao seu processo de expansão 

continuada.  “Ao longo de 65 anos de

história, conseguimos levar o nome da

Marcopolo e do Rio Grande do Sul para

outros lugares do mundo”, afirmou ele.

Embora prevendo que 2014 será

um ano de menor expansão, o execu-

tivo informou que a Marcopolo está

se preparando para mais um salto de

crescimento a partir de 2015.

Além das operações no Brasil, que 

também atendem às exportações, a

empresa tem fábricas na Argentina,

Austrália, China, Colômbia, Egito, Ín-

dia, México e África do Sul. Mantém,

ainda, participações minoritárias em

duas encarroçadoras no Canadá e nos

Estados Unidos. Estudo da Fundação

Dom Cabral aponta a Marcopolo como 

a décima-nona companhia brasileira

mais internacionalizada.

As associadas da ABRATI

estarão reunidas em Brasília,

no dia 23 de julho, às 10 ho-

ras, na sede da entidade, em

Assembleia Geral Ordinária,

para eleição dos Conselhos

Deliberativo e Fiscal. Os novos

Conselhos a serem eleitos to-

marão posse na mesma data,

em conformidade com o novo

Estatuto, aprovado na última

assembleia. Na ocasião será

feito aos presentes um amplo

relato sobre a situação do sis-

tema de transporte rodoviário

interestadual e internacional de 

passageiros. Nessa mesma data

também será lançado oficial-

mente o novo site da ABRATI que

conterá importantes avanços de

interesse dos associados.
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Mauro Bellini, presidente do Conselho de Administração, e Paulo Bellini, presidente emérito

da Marcopolo, receberam o prêmio de Melhor Empresa do Ano.
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As empresas de ônibus interestaduais estão suprindo plenamente a demanda por transporte.  

De acordo com as estimativas

do Ministério do Turismo, mais de

3 milhões de brasileiros e cerca de

600.000 visitantes estrangeiros,

procedentes de 186 países, estão

viajando pelo Brasil durante o período

de realização da Copa do Mundo de

futebol. O ministério acredita que esse

fluxo de turistas vai injetar aproximada-

mente R$ 6,9 bilhões nas 12 cidades

que receberam jogos da competição.

Mexicanos, argentinos, chilenos, uru-

guaios e norte-americanos formam os

maiores contingentes de torcedores

estrangeiros.

Um dado curioso apontado pelo

Ministério do Turismo é que muitos

dos turistas que vieram para a Copa

não dispõem de ingressos para as

partidas, ou para parte delas. Isso

não parece afetar sua participação no

clima de festa da Copa. A exceção foi

protagonizada por um grupo de 85 tor-

Copa está movimentando cerca de 3,6 milhões
de viajantes no Brasil, diz Ministério do Turismo

Cidade-sede Estrangeiros Brasileiros Gastos no Brasil

62.388 322.340 R$ 695.627.806,45

Brasília 79.610 411.319 R$ 887.652.035,48

Cuiabá 27.945 144.381 R$ 311.585.545,16

Curitiba 26.645 137.666 R$ 297.091.883,87

Fortaleza 65.313 337.449 R$ 728.238.745,16

Manaus 28.595 147.739 R$ 318.832.777,42

Natal 27.945 144.381 R$ 311.585.545,16

Porto Alegre 42.242 218.251 R$ 470.998.835,48

Recife 37.368 193.068 R$ 416.653.200,00

Rio de Janeiro 89.846 464.203 R$ 1.001.781.829,03

Salvador 48.741 251.828 R$ 543.461.748,39

São Paulo 63.362 327.375 R$ 706.490.048,39

TOTAL PREVISTO 600.000 3,1 milhões R$ 6,69 bilhões

cedores do Chile que, sem ingressos,

invadiram as instalações do centro de

imprensa do estádio do Maracanã, na

tentativa – infrutífera – de ter acesso

gratuito às arquibancadas. 

O quadro abaixo detalha as estima-

tivas sobre a quantidade de brasileiros 

e estrangeiros que estão viajando pelo 

Brasil no período da Copa e de quanto 

eles deverão gastar no período.

Projeção de visitantes e gastos por cidade-sede
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Os melhoramentos feitos no Terminal Novo Rio permitiram aperfeiçoar o atendimento.

O prêmio foi entregue a Ricardo Portolan,

gerente de Operações Comerciais

do Mercado Externo da Marcopolo.

A Marcopolo recebe o Prêmio Apex-Brasil 2014
A Marcopolo recebeu em maio o 

Prêmio Apex-Brasil de Excelência em 

Exportação 2014, na categoria Em-

preendedor Internacional. O prêmio 

foi atribuído pela Agência Brasileira de

Promoção de Exportações e Investimen-

tos (Apex-Brasil) e o reconhecimento se 

deveu às diversas iniciativas desenvol-

vidas pela companhia em seus proces-

sos de exportação; aos investimentos 

feitos em suas unidades no Brasil e no

exterior e ao constante crescimento de 

suas operações. Recebeu o prêmio o 

gerente de Operações Comerciais do

Mercado Externo da Marcopolo, Ricardo 

Portolan. Segundo ele, o significativo

aumento das exportações e da produ-

ção das operações no exterior obtido 

nos últimos anos não deixa dúvidas

quanto ao fortalecimento da presença

internacional da empresa.

A quinta edição do prêmio prestou

homenagem a 16 iniciativas e lideran-

ças empresariais, escolhidas com base

em quesitos como liderança empresa-

rial, ações sustentáveis, inovadoras e

de atração de investimentos. Foram

avaliadas iniciativas de internaciona-

lização de produtos e serviços brasi-

leiros e o desempenho exportador de

empresas de grande, médio e pequeno

portes. Foram ainda destacadas ações

estratégicas de marketing de relacio-

namento e de inteligência comercial.

Durante o período da Copa do 

Mundo de futebol, o Terminal Novo Rio

vem desenvolvendo várias ações volta-

das ao atendimento e orientação aos 

passageiros que chegam ou saem da

cidade do Rio de Janeiro. Uma delas é a 

distribuição de folhetos (em português, 

inglês, espanhol e francês) alertando

os usuários para só utilizarem táxis 

credenciados pela Prefeitura e pedirem

informações sobre o serviço só nos 

balcões ou guichês de táxis.  

Além da segurança interna refor-

çada por mais policiais e vigilantes, o 

terminal recebeu melhorias em infraes-

trutura e nos serviços, na expectativa 

do maior movimento de pessoas. O 

terminal conta com 55 câmeras de 

monitoramento, além de um serviço 

de ronda 24 horas feito por equipes 

do BPTur e seguranças patrimoniais.

Foi inaugurado o setor de desem-

barque inferior, com ar condicionado,

novas lojas e serviços de alimentação, 

O Terminal Novo Rio oferece novos serviços e
instalações ampliadas aos passageiros de ônibus

sanitários, fraldário e comunicação

visual trilíngue em todo terminal. O

acesso à área externa recebeu portas

automáticas e os guichês de táxis

credenciados ficam no próprio salão

para poupar os passageiros de even-

tuais irregularidades na área externa.

O número de recepcionistas bilíngues

aumentou e foi instalado um novo bal-

cão de informações no desembarque.
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Realizada agora em junho em Paris,

França, a Feira Europeia de Mobilidade

(European Mobility Exhibition – Trans-

ports Publics 2014) teve como convi-

dada de honra a cidade de Curitiba.

Os organizadores apontaram a capital 

paranaense como uma cidade modelo,

especialmente na área do transporte

público. Eles qualificaram o BRT (Bus

Rapid Transit) curitibano como seguro

e confortável, e destacaram seus pro-

jetos de ampliação e inovação tecnoló-

gica. Apresentada pela Volvo do Brasil,

a cidade foi a primeira não europeia

homenageada por essa feira. 

“Temos uma longa parceria com a

Prefeitura de Curitiba e nos sentimos 

honrados em apresentá-la na feira. A

cidade inovou ao apostar em um sis-

tema de transporte urbano baseado

em ônibus e virou referência ao criar o

primeiro BRT do mundo. O espírito ino-

vador de Curitiba somou-se ao espírito 

A Volvo apresenta em feira de mobilidade de 
Paris as soluções de transporte de Curitiba

inovador da Volvo e nos levou a desen-

volver, no Brasil, o ônibus biarticulado

que se tornou  um modelo global”,

disse Luis Carlos Pimenta, presidente

da Volvo Bus Latin America.

Contando com 1.940 ônibus, que

representam menos de meio por cento

da frota total de veículos da cidade (1,5

milhão de de unidades), o transporte

coletivo de Curitiba responde por 45% 

dos deslocamentos e atende a 74% 

da demanda por transporte da região 

metropolitana, formada por 28 municí-

pios, mais a capital. Em Curitiba, 94%

da demanda são atendidos pela Rede 

Integrada.

O sistema de transporte coletivo de Curitiba, incluindo o BRT, recebeu muitos elogios. 

Parte da Newsroom Scania Brasil na

internet: conteúdo sempre atualizado.

A Scania Brasil lançou um novo

canal de comunicação online com o

mercado — a Newsroom Scania Brasil

— para mostrar as principais novida-

Scania amplia a comunicação com o mercado
des em produtos e serviços

da montadora no Brasil e no

mundo. O conteúdo é atua-

lizado semanalmente, com

o objetivo de proporcionar 

à imprensa, clientes, fãs e

funcionários as principais

informações da marca.

O site traz histórias curio-

sas do setor e de persona-

gens que influenciam o trans-

porte rodoviário de cargas.

Dois exemplos: a Transportes Gilson

encomendou um caminhão cor de

rosa para divulgar o trabalho da Rede

Feminina de Combate ao Câncer (RFCC)

de Blumenau (SC). E a fã Elzi Matos,

conhecida como Estradeira Matos, tem

a imagem de um Scania L111 tatuado 

nas costas.

Na Neswroom estão disponíveis 

imagens e vídeos de produtos, lan-

çamentos e serviços que podem ser 

baixados e visualizados. A aba “Press 

releases” traz os últimos textos di-

vulgados à imprensa e dá acesso a 

conteúdos da revista Rei da Estrada e 

os contatos da Área de Comunicação.

Finalmente, o usuário também 

interage com o Facebook da Scania e 

pode comentar e compartilhar todos 

os conteúdos da fabricante nas mídias 

sociais. Para se credenciar e passar a 

receber a newsletter semanal, basta 

inscrever o e-mail e confirmar o cadas-

tro em newsroom.scania.com/br.
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A propósito da entrada em opera-

ção de ônibus Mercedes-Benz na linha

de BRT Transcarioca, no Rio de Janei-

ro, a montadora divulgou um balanço

de sua participação nos sistemas de

transporte coletivo urbano do País,

com destaque para os BRTs de várias

capitais. Apontou, por exemplo, que os

ônibus da marca foram os primeiros a

circular no BRT Transoeste, em 2012,

naquela cidade, chegando agora à linha

troncal Transcarioca.

“Considerando os troncais Tran-

soeste e Transcarioca, temos hoje

mais de 170 ônibus em circulação no

BRT do Rio de Janeiro, entre padrons,

articulados e superarticulados”, disse

Walter Barbosa, diretor de Vendas e

Marketing de Ônibus da Mercedes-

-Benz do Brasil. “Isso reafirma nossa

sólida participação nesse importante

mercado do segmento de ônibus”.

Mercedes-Benz lidera no segmento de ônibus 
urbanos e em vários Sistemas BRT do Brasil

Walter Barbosa lembrou que a

maior parte das cidades-sede da Copa

do Mundo (além da cidade do Rio de

Janeiro, que vai realizar a Olimpíada

de 2016) já optou por sistemas de

transporte coletivo urbano por ônibus

ou por BRT. 

A propósito disso, ele destacou que 

ônibus Mercedes-Benz circulam hoje 

nos principais sistemas BRT do Brasil, 

entre eles o Expresso Tiradentes, de 

São Paulo; o MOVE, de Belo Horizonte; 

a Transoeste e a Transcarioca, no Rio 

de Janeiro, e o Expresso DF, de Brasília.

Estação do Expresso Tiradentes: a Mercedes-Benz no pioneiro corredor de BRT de São Paulo.

Carlos Morassutti, orgulhoso pelo ranking.

A Volvo aparece na lista das dez

empresas mais desejadas pelos exe-

cutivos brasileiros. Foi o que apontou

uma pesquisa realizada pela DMRH

em conjunto com a Nextview People, e

cujos resultados foram divulgados pelo

jornal Valor Econômico. O levantamen-

to, denominado “Empresa dos sonhos

dos Executivos”, chegou agora à sua

terceira edição. Foi feito junto a mais

de 4,5 mil gerentes seniores, diretores

e presidentes de companhias.

“É um orgulho estarmos neste

ranking”, afirmou Carlos Morassutti,

vice-presidente de RH e Assuntos

Corporativos do Grupo Volvo América

Latina. Ele lembrou que a Volvo está

Volvo está entre as empresas dos 
sonhos dos executivos brasileiros

Operadora peruana 
adquire 50 rodoviários 
Campione 3.45

sempre presente em pesquisas que

escolhem as melhores do Brasil.

Nos últimos anos a Volvo tem

figurado entre as 10 melhores do País

também na pesquisa “As Melhores

Empresas para Trabalhar”.

A Comil está entregando 50 ônibus 

do modelo Campione 3.45 para a em-

presa Soyus, do Peru. Vão operar em 

linhas regulares entre a capital, Lima, 

e as principais cidades do interior do 

Peru. Os veículos têm 15 metros de 

comprimento, 67 assentos mais um 

banco guia, duas portas e foram mon-

tados sobre chassis Volvo B430R 6x2.

Os trajetos de operação das novas 

unidades Comil são de média e curta 

distâncias, sendo as principais cidades 

atendidas Cañete, Chincha, Pisco, Ica 

e Nasca. A Soyus compra da Comil há 

15 anos e atualmente conta com uma 

frota de 300 ônibus. 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

O Atlas analisou trechos das rodovias que ligam quatro dos principais centros do Brasil: a

Presidente Dutra, a Fernão Dias, a Régis Bittencourt e a BR 040.

Denominado Atlas da Acidentalida-

de no Transporte Brasileiro, o estudo 

estatístico elaborado pelo Programa

Volvo de Segurança no Trânsito reúne 

informações sobre o número de aciden-

tes e de vítimas, as principais causas 

e as mais letais, os períodos do dia e

os horários em que são mais frequen-

tes. Destaca, ainda, os trechos mais

perigosos das quatro rodovias mais

movimentadas do país: a Presidente

Dutra, a Régis Bittencourt, a Fernão

Dias e a BR 040.

O trabalho apresenta dados de aci-

dentes com todos os tipos de veículos

e detalha as ocorrências envolvendo

Programa da Volvo lança Atlas
sobre os perigos das rodovias

caminhões e ônibus, que no estudo fo-

ram reunidas numa categoria chamada

veículos comerciais.

O Atlas foi produzido a partir de

uma cuidadosa análise estatística do

banco de dados dos acidentes regis-

trados pela Polícia Rodoviária Federal

(PRF) entre 2008 e 2012, nas 103

rodovias federais que cortam o País. O 

trabalho durou quase um ano e contou

com a participação de consultores e

estatísticos. 

O estudo completo pode ser aces-

sado no portal www.volvo.com.br/pvst

e na página do programa no Facebook

(www.facebook.com.br/pvstbr).

A Comil vai entregar este ano mais

140 unidades do micro Piá ao Crack é 

Possível Vencer, programa de combaterr

às drogas do Ministério da Justiça. É a

segunda participação da encarroçadora

na iniciativa, para qual colaborou na

elaboração do projeto das viaturas,

que deverão atuar no monitoramento

de segurança pública nas cidades

contempladas pelo programa federal

nas cinco regiões do Brasil.

Metade dos veículos já está em

produção. Os restantes serão entre-

gues gradativamente até o fim do

ano. Contam com uma série de itens

como câmeras de videomonitoramen-

to, roteador de wireless, sistema de

Bluetooth, sala de operações, além

de banheiro, minicozinha e outros re-

cursos que possibilitam a autonomia

das forças policiais fora de suas bases.

No ano passado, a encarroçadora

entregou 29 unidades do mesmo mo-

delo para a primeira fase do projeto,

destinados a atuar nas regiões Norte

e Nordeste. Este ano, a empresa ven-

ceu todos os lotes previstos no edital

de licitação por pregão eletrônico. A

empresa prevê o fechamento de outros

negócios nas áreas de policiamento,

exército e educação junto à União e

a alguns estados, ainda neste ano, e

confirma o fornecimento de mais de

600 veículos a vários outros escalões

do Governo Federal.

Comil vai entregar 
mais 140 ônibus Piá
ao Governo Federal
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Com capacidade para transportar, 

em uma só viagem, 170 pessoas (pra-

ticamente todos os passageiros de um 

Boeing 737-800), está sendo operado 

no aeroporto internacional Tom Jobim, 

do Rio de Janeiro, o ônibus superarti-

culado O 500 UDA de piso baixo, cujo 

chassi é produzido pela Mercedes-Benz 

do Brasil. Uma das características mais 

valorizadas no veículo é a sua facilidade 

de manobra, graças ao quarto eixo di-

recional. Por enquanto, trata-se de um 

teste feito pela Infraero neste período 

de maior movimento em função da 

Copa do Mundo de futebol.

O veículo em operação no aeropor-

to tem adesivação especial alusiva à 

bandeira brasileira e ostenta a frase 

Também no aeroporto do Galeão 

(Tom Jobim), três ônibus com chassis 

Scania e carroçaria Neobus Mega BRT 

estão sendo utilizados no transporte de 

passageiros entre os aviões pousados 

na pista e o terminal de desembar-

que. “Nossos ônibus estão ajudando 

a Infraero a atender ao aumento do 

movimento de passageiros decorrente 

da Copa do Mundo”, informa Eduardo 

Monteiro, chefe de vendas de chassis 

urbanos da Scania no Brasil. 

Entre os três ônibus cedidos à 

Infraero, Monteiro destaca o veículo a 

etanol, exclusivo da marca na América 

Latina e que emite 90% menos CO
2
 do 

que o modelo convencional a diesel. 

“Será uma oportunidade para o pas-

sageiro do avião conferir as vantagens 

das soluções Scania para mobilidade 

urbana”, acredita o executivo. 

Articulado Mercedes-Benz de 23 metros para 
até 170 passageiros está operando no Galeão

“Faça sua estrela brilhar, Brasil”. Com 

suspensão totalmente pneumática e 

ar condicionado, o ônibus assegura 

agilidade no traslado de passageiros 

entre o avião na pista do aeroporto e 

o terminal de desembarque.

Ônibus de 15 metros Scania-Neobus aumentam a
capacidade de transporte no aeroporto Tom Jobim

Os ônibus cedidos pela Scania são 

o K 270 6x2*4, K 310 6x2*4 e K 250 

4x2. O K 270 6x2*4 é movido a etanol 

e gera 270 cavalos de potência. Já os 

O superarticulado da Mercedes-Benz recebeu adesivação especial alusiva à bandeira do País.

Além de um veículo a etanol, a Scania colocou em operação dois ônibus de 15 metros.

dois K 310 6x2*4, de 310 cavalos, são 

chassis com 15 metros de comprimen-

to e têm capacidade para transportar 

130 passageiros. 
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