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Cada vez mais moderna, a Cada vez mais modern
Viação Pretti faz 50 anos

Comil entrega
ônibus DD e HD
a três empresas

Palestras sobre o Prêmio 

Boas Práticas têm levado às 

empresas associadas, nos esta-

dos, informações sobre a edição 

de 2015. Durante as palestras 

são dirimidas as dúvidas sobre

a forma de participação e a 

metodologia do Prêmio. Pag 2

O Prêmio Boas
Práticas 2015
vai aos estados

Empresas do Grupo Guana-

bara e do Grupo Princesa dos 

Campos já estão operando os 

novos ônibus Campione HD e 

DD entregues pela Comil. Os 

HD fornecidos à Princesa dos

Campos receberam chassis 

Volvo B 420R 6x2 Euro V, com

câmbio automático. Os DD 

entregues ao Grupo Guanabara 

têm chassis Mercedes-Benz 

O 500 RSD 6x2. Todos são 

ônibus de alto conforto. Pag 4

A Mercedes-Benz do Brasil

foi a grande vencedora do

Prêmio REI 2015, de reconhe-

cimento à Excelência e à Inova-

ção. O presidente da unidade

brasileira, Philipp Schiemer, foi

eleito Profissional de Monta-

dora do Ano. A Mercedes-Benz 

ainda foi premiada em outras

três categorias. Pág 6

Mercedes-Benz 
recebe troféus 
por Inovação

Ao comemorar 50 anos de ativida-

de, em 2015, a Viação Pretti  continua

oferecendo serviços de qualidade aos

seus usuários, agregando à sua frota 

modernos ônibus Campione HD, da 

Comil, e Geração 7, da Marcopolo. A

empresa dá, assim, continuidade à

sua tradicional política de valorizar e 

proteger passageiros e colaboradores

mediante o contínuo aperfeiçoamento

dos serviços e pela permanente prática 

de políticas participativas, aliadas a um

esforço contínuo de capacitação. 

A Viação Pretti é uma das mais

tradicionais operadoras de transporte

rodoviário de passageiros do Estado

do Espírito Santo, operando principal-

mente nas regiões noroeste, norte

e centro-serrana, na região leste de

Minas Gerais e no Estado de Rondô-

nia. Ela começou a atuar no setor de

transporte rodoviário de passageiros no

ano de 1957, na cidade de Colatina-ES.

Com sua atual razão social, existe

desde 1965.

Atualmente, a companhia opera em

176 localidades do Espírito Santo, Mi-

nas Gerais e Rondônia, nos segmentos

municipal, intermunicipal e interesta-

dual, de turismo e  fretamento.          

Novos: à esquerda, ônibus Campione DH, da Comil; à direita, ônibus G7 da Marcopolo.

Real Expresso é 
destacada pelo Brazil 

Quality Summit  

Marcopolo ganha o 
Prêmio Exportação 
2015, da ADVB-RS
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ABRATI e ANTP levam às empresas informações 
e esclarecimentos sobre o Prêmio Boas Práticas

Por meio de palestras do Gerente

Mobilização e Capacitação da ANTP,

Alexandre Resende, a ABRATI e a ANTP

estão levando às empresas associa-

das, nas cidades onde elas têm  suas

sedes, uma série de informações so-

bre a edição de 2015 do Prêmio Boas

Práticas do Transporte Terrestre de

Passageiros.  Durante as visitas, são

dirimidas as dúvidas sobre a forma de
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Marcopolo conquista o Prêmio Exportação 2015, 
da ADVB-RS, na categoria Exportadora Master

A Marcopolo conquistou o Prêmio

Exportação–RS 2015, concedido anual-

mente pela ADVB/RS (Associação dos

Dirigentes de Marketing e Vendas do

Brasil), na categoria Trajetória Exporta-

dora Master. A empresa se destacou

entre as companhias gaúchas e brasi-

leiras no fornecimento de seus produ-

tos fabricados no Brasil, com ênfase

para as exportações de ônibus para

países da América Latina, entre eles

Argentina, Chile, Equador e Paraguai. O

prêmio foi entregue no dia 15 de junho,

em Porto Alegre.

“A premiação reconhece o de-

sempenho da Marcopolo no mercado

externo, resultado do contínuo esforço

da empresa e de suas equipes de

vendas para elevar a nossa compe-

titividade internacional. Mais do que

isso, demonstra a nossa vocação para

exportar, mesmo diante de um cenário

há anos muito difícil”, afirmou Paulo

Corso, diretor de operações comerciais

da Marcopolo, uma companhia que

Paulo Corso, diretor de operações comerciais da Marcopolo, recebe o troféu das mãos do

conselheiro do Prêmio Exportação RS e sócio da PwC, Fábio Abreu de Paula.

conta atualmente com mais de 20.000

colaboradores.

A Marcopolo mantém três fábricas

no Brasil (duas em Caxias do Sul–RS e

uma em Duque de Caxias–RJ). Mantém

ainda unidades fabris na África do Sul,

Argentina, Austrália, China, Colômbia,

Egito, Índia e México, além de ope-

rações na Rússia e participação na

fabricante norte-americana New Flyer.  

 A empresa é reconhecida pelas 

iniciativas que promove em seus pro-

cessos de exportação, investimentos 

aplicados em suas unidades no Brasil 

e no exterior e o constante crescimento 

de suas operações. Nessa edição do 

Prêmio Exportação RS, a categoria 

Trajetória Exportadora Master analisou 

o desempenho das maiores empresas 

exportadoras do Rio Grande do Sul. 

participação das empresas e é feita a

divulgação da metodologia e do calen-

dário da premiação.

As palestras são realizadas nas

próprias empresas, com a presença e 

participação dos principais executivos

e colaboradores das operadoras. Os

participantes recebem a Cartilha do

Prêmio e um roteiro sobre o ciclo 2015.

O presidente do Conselho Delibe-

rativo da ABRATI, Paulo Porto LIma,

tem destacado em todas as oportuni-

dades a importância de as empresas

associadas inscreverem seus trabalhos

na área da Inovação – a única a ser 

avaliada na edição deste ano –. tendo 

em vista que praticamente todas as

operadoras brasileiras de transporte

terrestre de passageiros sempre

dedicam muita atenção e esforços a

essa área.

Alexandre Resende também tem

formulado convites às empresas asso-

ciadas, sua direções e colaboradores,

para que inscrevam seus trabalhos e

participem do ciclo 2015, compartilhan-

do com as demais associadas suas

práticas de gestão vitoriosas.
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TranspoSul reúne empresas de transporte e logística

Os inspetores da montadora ficam baseados na fábricas das encarroçadoras.

Ricardo Silva: "PDI é o nosso diferencial".

Em junho está sendo realizada no

Centro de Eventos da Fiergs, em Porto 

Alegre, a 17ª Feira e Congresso de 

Transporte e Logística – TranspoSul. 

É o segundo maior evento na área 

de logística do Brasil, promovido pelo 

Sindicato das Empresas de Transporte 

de Cargas e Logística do Rio Grande do 

Sul. Na edição passada, a feira teve 

mais de 15.000 visitantes e foram ven-

didos 759 caminhões, com movimento 

financeiro superior a R$ 192 milhões.

A feira promove o encontro das 

fabricantes com empresários dos di-

versos segmentos. São apresentadas 

as novidades das maiores fabricantes 

Inspeção pré-entrega (PDI) é um dos segredos 
da qualidade dos ônibus marca Mercedes-Benz

Desde 2005, a Mercedes-Benz do

Brasil implementa sistematicamente

um detalhado programa de inspeção

técnica dos seus chassis para ônibus, 

inclusive depois que eles já receberam 

as respectivas carroçarias e estão pron-

tos para serem entregues às empresas

compradoras – caso em que a tarefa

é executada por equipes baseadas no 

interior das encarroçadoras.

O processo é denominado PDI (Pre 

Delivery Inspection, ou Inspeção Pré-

-entrega) e ajuda a compreender como

a montadora consegue entregar aos 

seus clientes ônibus que apresentam

invariavelmente a mesma qualidade e 

as mesmas características que tinham 

ao sair da linha de montagem da fábrica 

em São Bernardo do Campo. 

O PDI é posto em prática graças 

às parcerias que a Mercedes-Benz 

mantém com as encarroçadoras. Cada 

encarroçadora disponibiliza em sua fá-

brica os espaços e as instalações que 

as equipes de PDI utilizam para fazer 

a revisão dos ônibus já encarroçados.

As inspeções duram de duas a quatro 

horas por ônibus e possibilitam a troca 

de informações e avaliações entre a

fabricante do chassi e a fabricante da

carroçaria. O índice das não conformi-

dades é baixo e, geralmente, elas são

corrigidas rapidamente, assegurando   

que cada ônibus seja entregue ao seu

comprador inteiramente em conformi-

dade com as exigências do mercado

e com os padrões de qualidade da

Mercedes-Benz.

“Nosso PDI é um grande diferen-

cial da marca no mercado brasileiro”,

sustenta Ricardo Silva, diretor geral

de Ônibus América Latina da Merce-

des-Benz. Segundo ele, o processo

é “abrangente, robusto, complexo e

sólido”, dando à montadora condições

para assegurar a qualidade que ele

considera “um atributo historicamente 

associado à estrela de três pontas em 

todo o mundo”.

de caminhões, pneus, distribuidores de 

combustíveis e fornecedores do ramo 

de implementos, além de modernos 

sistemas, equipamentos e serviços vol-

tados à logística e à multimodalidade. 

Por sua vez, o Congresso possibilita a 

discussão de temas relevantes para o 

setor de logística.
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Comil entrega ônibus DD e Campione HD às
empresas Sampaio, UTIL e Princesa dos Campos

A Comil entregou ao Grupo Guana-

bara e ao Grupo Princesa dos Campos

unidades dos ônibus Double Decker e

HD de sua fabricação. Os veículos já

estão sendo operados pelas empresas

UTIL, Sampaio (ambas do Grupo Gua-

nabara) e Princesa dos Campos (Grupo

Princesa dos Campos).

Os Double Decker entregues ao Gru-

po Guanabara estão montados sobre

chassi Mercedes-Benz O 500 RSD 6x2

e foram equipados com sensores de

ré, câmera, sistema de som e imagem

multimídia de última geração e telas

touchscreen de 7 polegadas em todas n

as poltronas. Cada veículo tem 12

poltronas instaladas no andar de baixo

e 48 poltronas semileito instaladas no

andar superior.

O Campione DD entregue à UTIL

recebeu a pintura denominada Peixe

Palhaço, na mesma linha das pinturas

temáticas adotadas já há algum tempo

pela operadora.

Os dois rodoviários Campione HD 

fornecidos à Princesa dos Campos 

foram montados sobre chassis Volvo

modelo B 420R 6x2 Euro V, com câm-

bio automático. Eles receberam vários 

itens de conforto e segurança, como 

ar condicionado, geladeira, sistema de 

áudio e vídeo, câmera de ré, iluminação 

interna por lâmpadas de led, conector 

USB entre cada poltrona dupla e outros. 

Já estão operando em linhas de longa 

distância da empresa.

Campione HD da Princesa dos Campos: linhas de longa distância. O Campione DD adquirido pela UTIL recebeu pintura temática.

Com seu Programa Envolver – o

programa de inclusão de pessoas

com deficiência (PCDs) no quadro de

empregados da companhia, a Marcopo-

lo  conquistou o Premio REI 2015 (de

Reconhecimento e Inovação), entregue

no início de junho, em São Paulo.

Iniciado em 2008, o Projeto Envol-

ver transformou o ambiente de trabalho

da Marcopolo e proporcionou ganhos

sociais e resultados positivos. Um dos

fatores para o seu sucesso tem sido

o engajamento e a entusiástica parti-

Projeto Envolver de inclusão social, mantido pela 
Marcopolo desde 2008, conquista o Prêmio REI

cipação dos diferentes profissionais

da empresa no processo de inserção

e desenvolvimento das pessoas com

deficiência. No dia a dia da empresa,

vários colaboradores atuam como

facilitadores, contribuindo para o aco-

lhimento dos participantes do Programa

Envolver, respeitando as diferenças e

aprendendo com a troca de experiência.

O programa começou com a contra-

tação de 73 pessoas com deficiência

e com a percepção da necessidade de

qualificação profissional dos candida-

tos e de adequação da proposta junto 

à empresa e às famílias. Hoje, mais 

de 400 colaboradores com deficiên-

cia estão integrados às unidades da 

Marcopolo em Caxias do Sul-RS e em 

Duque de Caxias-RJ. 

Pelos resultados alcançados, o 

Projeto Envolver já havia sido escolhido, 

em 2013, pelo Ministério do Desen-

volvimento Social e Combate à Fome 

– MDS – como exemplo de experiência 

bem-sucedida de inclusão de pessoa 

com deficiência no trabalho.
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A Mercedes-Benz conquista quatro troféus do 
Prêmio REI 2015 de reconhecimento à inovação
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a grande vencedora do Prêmio REI

2015 – Reconhecimento à Excelên-

cia e Inovação, sendo premiada em

quatro categorias. O caminhão Actros

recebeu dois troféus; o presidente

da unidade brasileira da companhia,

Philipp Schiemer, foi eleito Profissional

de Montadora do Ano, e o sistema de

linha flexível de soldagem de cabines

de caminhões da planta de Juiz de Fora

também foi premiado.

Os prêmios para o caminhão Actros

foram atribuídos na categoria Comer-

cial Pesado e na categoria Marketing

e Propaganda. Já a premiação para a

moderna linha de soldagem da fábrica

de Juiz de Fora contemplou a categoria

Manufatura e Logística.  

In nerfex no. et? Vissenderes hum non

Philipp Schiemer: orgulho e satisfação pelos votos dos leitores e profissionais do setor.

Na feira UITP, em Milão, Itália, a Vol-

vo apresentou um novo modelo de ôni-

bus elétrico, mais silencioso, isento de 

emissões e bastante confortavel para 

os passageiros. Porém, por enquanto 

Volvo apresenta na UITP, em Milão, novo ônibus
elétrico que deve chegar ao mercado em 2017

ainda se trata de um veículo conceito.

Ele tem 10,7 m de comprimento e,

apesar de mais curto que um ônibus

convencional, tem capacidade para

transportar até 86 passageiros, porque

o assento do motorista foi colocado na 

posição central. 

O consumo de energia é de cerca 

de 80% menor que o dos ônibus a die-

sel correspondentes. De acordo com 

a Volvo, a produção em série do novo 

veículo está prevista para 2017.

Håkan Agnevall, presidente da Vol-

vo Buses, explicou que esse modelo 

totalmente elétrico completará a linha 

da montadora para a eletromobilidade. 

Ele acredita que, juntos, os ônibus híbri-

dos, híbridos elétricos e elétricos darão 

aos clientes da marca condições para 

cobrir todos os diferentes aspectos da 

mobilidade sustentável nas cidades.  

O evento de Milão reuniu os mais 

expressivos representantes do setor 

de transporte público de todo o mundo.

O ônibus é o mais recente resultado dos investimentros da Volvo em eletromobilidade.
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Empresa peruana Movil Tours importa mais 30
chassis rodoviários 0 500 RSD da Mercedes-Benz 

A empresa peruana Movil Tours ad-

quiriu 30 chassis de ônibus rodoviários 

modelo O 500 RSD, da Mercedes-Benz.

Depois de encarroçados pela Irizar e a 

Marcopolo, vão operar na prestação de 

serviços interurbanos, especialmente 

nas aplicações executivo, premium 

e VIP. Atualmente, o Peru é um dos 

principais mercados importadores dos

chassis de ônibus da unidade brasileira

da montadora.

Os 30 chassis O 500 RSD 2436/30

fornecidos à Movil Tours incluem com-

ponentes como a caixa totalmente 

automatizada GO 240 de 8 marchas, 

freios a disco, ASR, EBS, ESP, eixo

A quantidade de paradas não plane-

jadas dos caminhões pode ser reduzida 

em até 80%, segundo estudo realizado 

pela Volvo Trucks, que admite como 

meta a futura eliminação de todas as 

paradas não planejadas. A montadora 

acredita que a conectividade dos novos 

caminhões da sua linha F abre novas 

perspectivas para o trabalho de manu-

tenção preventiva.

As paradas não planejadas consti-

tuem um dos problemas mais sérios 

que podem afetar as empresas de 

transporte de cargas. Além da incon-

Estudo da Volvo Trucks mostra que as paradas
não planejadas podem ser reduzidas em até 80%

veniência para o motorista, elas criam 

custos adicionais de reparos, resultam 

em perda de receita e, no pior dos 

casos, em danos à reputação junto 

aos clientes.

A pesquisa da Volvo Trucks baseou-

-se em dados de 3.500 caminhões 

Volvo em um período de mais de cinco 

anos. Com essa base de estatísticas 

reais, foi possível realizar simulações 

avançadas e gerar uma gama de pos-

síveis situações de manutenção para 

analisar como, por que e quando os ca-

minhões têm paradas não planejadas.
O estudo aponta que a perda de tempo e 

os custos adicionais podem ser reduzidos.

00 RSDO chassi O 50

ensões possibilita várias dime

os para de entre-eixo

metroscarroçarias de até 14 

mento.de comprim

traseiro direcional e preparação para

telemetria.

Entre os itens de série do O 500

RSD incluem-se coluna de direção

regulável Tempomat (piloto automáti-regulável, Tempomat (piloto automáti-

co), Top Brake, sistemas ABS e ASR,

sistema de elevação e rebaixamento da

suspensão, polia do motor para acio-

namento do ar condicionado, diagnose 

“on board” e posto do motorista com 

regulagem de alturaregulagem de altura.
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Durante a oitava edição do Brazil

Quality Summit 2015, na cidade do

Rio de Janeiro, a Real Expresso foi

agraciada por sua atuação no setor 

brasileiro de transporte rodoviário de

passageiros, com destaque para as

operações e programas desenvolvidos

junto aos passageiros e colaboradores

nos aspectos de Gestão da Qualidade

e Desenvolvimento Sustentável. 

Em janeiro deste ano a companhia

já havia sido agraciada com o Troféu

Top Empreendedor 2015 por sua ges-

tão empreendedora.

Real Expresso é premiada por sua Gestão da
Qualidade e de Desenvolvimento Sustentável

Prêmio Mobilidade Urbana edição especial 2015

As linhas da Real Expresso (recer-

tificada com a ISO 9000) interligam

as principais cidades brasileiras do

Sudeste e Centro-Oeste.

O Brazil Quality Summit 2015 é

promovido pelo Latin America Quality 

Institute (Laqi). Em 2015, o tema foi

“Gestão da Mudança através da Lide-

rança da Qualidade”. O prêmio à Real

Expresso foi entregue ao gerente co-

mercial do grupo, Carlos Henrique Araú-

jo. A Laqi busca incentivar os sistemas

eficazes nos processos das empresas

e fomentar atividades sustentáveis.

gggg

Ao premiar a operadora, a Laqi 

levou em conta diversos fatores, entre 

eles seu pioneirismo na instalação 

do sistema “bluebird” (“caixa- preta” 

para a segurança e rastreamento dos 

veículos). Também foram considerados 

aspectos como a baixa idade média 

dos ônibus utilizados, o programa de 

medicina do sono para os motoristas, 

e outros. A empresa também equipou 

toda a sua frota com câmeras e GPS 

e otimizou recursos para ampliação 

de canais de relacionamento com o 

cliente, como o cartão fidelidade e as 

novas salas VIP, a exemplo daquela 

inaugurada recentemente no Terminal 

Tietê, em São Paulo.

Mereceram atenção especial as 

práticas sustentáveis da Real Expres-

so, entre elas os programas de reapro-

veitamento e reutilização da água da 

lavagem dos veículos (com economia 

de 28.000 litros por dia), o controle 

das emissões de gases e as cabines 

separadoras de resíduos e preparação 

para a reciclagem de materiais. Todas 

as práticas contam com o respaldo 

dos programas de treinamento dos 

motoristas e das campanhas semanais 

de conscientização dos colaboradores.

A constante renovação da frota faz parte da política de qualidade da Real Expresso.

O Prêmio Mobilidade Urbana 2015 

traz novidades em sua 6ª edição, co-

memorativa dos 60 anos da Federação 

das Empresas de Transportes de Pas-

sageiros do Estado do Rio de Janeiro 

(Fetranspor). Uma das novidades é a 

criação das categorias Personalidade 

Destaque PMU (para reconhecer os 

trabalhos de personalidades que con-

tribuíram para a melhoria da mobilidade 

urbana, no âmbito de cinco categorias), 

e Personalidade Destaque Especial 

PMU (para reconhecer, pelo conjunto 

de sua atuação, a pessoa que mais 

contribuiu para a mobilidade urbana no 

Estado do Rio de Janeiro nos últimos 

60 anos).

Iniciativa da Fetranspor, o Prêmio 

Mobilidade Urbana busca ampliar o 

debate sobre a mobilidade urbana 

no Estado do Rio de Janeiro. Serão 

reconhecidas as melhores práticas 

em cinco categorias: Jornalismo (mídia 

impressa e mídia eletrônica); Educação 

e Cultura; Planejamento de Transportes 

e Tecnologia; Desenvolvimento Susten-

tável; Relacionamento com Clientes.

As inscrições estão abertas até o 

dia 10 de agosto no site www.premio-

mobilidadeurbana.com.br. As persona-

lidades homenageadas na Premiação 

Especial Fetranspor 60 anos serão 

selecionadas por comissão julgadora.


