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A Comil entregou 

duas unidades do 

ônibus Campione  

Double Decker ao 

Grupo Guanabara. Um 

foi destinado à Viação 

Sampaio e outro (foto) 

à UTIL. Este último 

recebeu criativa pintura 

especial inspirada no 

Peixe Palhaço. 

Acessando via 

Google o site 

da Viação Ouro 
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passeio virtual 

pelos ônibus e 

instalações da 

empresa.  
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VINTE ANOS – 1 
Gostaria de parabenizá-los pela 

revista, é ótima, adoro os conteúdos 

abordados, parabéns a todos. E como 

a revista está comemorando 20 anos, 

gostaria de sugerir reportagens retrô, 

matérias que fizeram parte da revista 

ao longo desses anos. Mais uma vez, 

parabéns a todos. 

 labeto773@gmail.com

VINTE ANOS – 2
Acabei de ler a revista ABRATI nº 

80. Sempre é uma grande satisfação 

receber esta espetacular revista em 

minha casa. Parabenizo a ABRATI 

pelos 20 anos de excelentes serviços 

ao setor rodoviário de passageiros 

do nosso Brasil. Fico admirado com 

a grande qualidade dos serviços das 

empresas Real Expresso e UTIL, real-

mente das melhores empresas de 

transportes de passageiros do Brasil, 

criativas, modernas e, principalmente, 

o conforto em primeiro lugar. Para-

béns pelo troféu realmente merecido. 

Não poderia deixar de falar também da  

Viação Ouro e Prata e da preservação 

do meio ambiente. Ela atua no meu 

estado, sempre viajo em seus ônibus, 

gosto dos serviços oferecidos, são 

ótimos. Gostaria de ler uma matéria 

referente a uma empresa que tem sua 

matriz no interior paulista e oferece 

excelentes serviços também no meu 

estado e em toda Região Centro-Oes-

te, a Viação Motta.  

Ismael Ribeiro de Souza

ismaelrsouza@bol.com.br

TRÊS LAGOAS – MS

EVOLUÇÃO COMEMORADA
Fazendo uma minuciosa leitura 

da Revista ABRATI nº 80, é fácil 

constatar que a ABRATI tem muito 

mais a comemorar do que seus 20 

anos de existência. Além da evolução 

artasC

qualitativa e quantitativa dos ônibus à 

disposição da população, e apresenta-

dos à sociedade por meio das revistas 

ABRATI, devemos comemorar também 

a preservação do meio ambiente pelas 

empresas de ônibus, a existência de 

estabelecimentos certificados pelo 

programa “Boa Mesa na Estrada” 

e  os terminais rodoviários mais mo-

dernos e eficientes. Parabéns ABRATI, 

parabéns população brasileira.

Marcos Rômulo Ramalho Ferreira

mromuloferreira@hotmail.com

BRASÍLIA – DF

60 ANOS EM 2015
 Em dezembro do ano passado en-

viei e-mail sugerindo matéria de capa 

com a Viação TTL, que completará 60 

anos este ano. Não esperava que a 

minha sugestão fosse sair na seção 

Cartas. Porém, do jeito que minha 

sugestão foi publicada, ficou como se 

a empresa fosse completar 60 anos 

no ano que vem, quando na verdade 

completará 60 anos este ano. Gosta-

ria que na próxima edição fosse feita 

a correção, informando aos leitores 

que a empresa fará 60 anos este ano.

Willian James de Souza  

willianlibra@yahoo.com.br

LIÇÃO VALIOSA 
Na  edição nº 80, a matéria sobre a 

economia e reciclagem de água pelas 

empresas de transporte rodoviário de 

passageiros nos oferece uma lição: as 

práticas por um ambiente mais saudá-

vel também trazem outras vantagens, 

seja para as pessoas, individualmen-

te, seja para os empreendedores. Fica 

evidente que é perfeitamente possível 

economizar um bem precioso e ainda 

gastar menos dinheiro. Isso se chama 

sustentabilidade.

Anésio Fábris de Assis 

MIRASSOL – SP
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Prêmio Boas Práticas, um  
   reconhecimento justo

A 
ABRATI, juntamente com a ANTP, está em plena campanha por uma maior adesão das 

empresas do setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros à quarta edição 

do Prêmio Boas Práticas, cuja premiação será em dezembro, durante evento no Clube Naval.

Até aqui, foram realizadas reuniões de divulgação no Rio Grande do Sul, Paraná, Rio 

de Janeiro e Pernambuco, com a presença de um diretor da ANTP que, além de distribuir 

cartilha com todas as informações de interesse das empresas associadas à ABRATI, dirimiu 

dúvidas e ofereceu sugestões sobre a melhor forma de participar. 

Mais reuniões ainda serão realizadas em outros Estados, visando principalmente à cons-

cientização das empresas acerca da importância da participação no certame, considerando 

que as operadoras brasileiras de transporte rodoviário de passageiros têm se destacado 

fortemente pelas inovações que habitualmente introduzem em suas operações. 

Temos orgulho em afirmar que nosso setor há muito se impõe pelas suas inúmeras 

inovações e por suas reconhecidas práticas de qualidade. Algumas vezes essas ações de-

correm da própria rotina operacional das empresas e, não raro, transformam-se em fatores 

de economia, acabando por ser copiadas por outros segmentos da economia em função 

das praticidades e resultados apresentados.

Com essa quarta edição do Prêmio pretendemos igualmente incentivar as empresas com 

ações já premiadas, para que passem a concorrer também ao Prêmio ANTP de Qualidade, 

que é o maior referencial em qualidade na área de transporte no Brasil. Acreditamos que, 

como grande parte das empresas associadas à ABRATI já possui as certificações ISO, elas 

não terão dificuldade alguma em concorrer em mais essa modalidade.

Além de mostrar ao público do ônibus – o passageiro – o alto nível com que os serviços 

são executados, o aperfeiçoamento contínuo traz também grande motivação a todos os 

colaboradores das companhias, que se sentem prestigiados e estimulados a dar todos os 

seus melhores esforços em prol da elevação do nível de excelência dos serviços prestados. 

Sempre é bom lembrar que as companhias interestaduais de ônibus têm sido as primeiras 

a lançar salas VIP nas principais rodoviárias do País, salas essas dotadas de alto nível de 

conforto, além de comodidades como café, água, jornal do dia, internet e programação de 

televisão. Nem as empresas de aviação dispõem desses diferenciais para todo o público. 

Da mesma forma, linhas onde o sinal está disponível contam hoje com ônibus equipados 

com internet a bordo, o que permite que o passageiro viaje trabalhando ou se divertindo 

com seu computador ou com dispositivos móveis. Tudo isso sem custo algum para ele.

E vale a pena ainda lembrar que o único modal de transporte a atingir a todas as ci-

dades brasileiras é o sistema de transporte rodoviário interestadual, representado pelas 

associadas da ABRATI. Do Oiapoque ao Chuí, é possível chegar a qualquer cidade, seja em 

ligações diretas ou mediante conexões.

Paulo Porto Lima 

Presidente do 

Conselho Deliberativo da ABRATI

Jú
lio
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Com essa quarta 
edição do Prêmio, 

pretendemos 
igualmente 

incentivar as 
empresas com 

ações já premiadas 
para que passem a 
concorrer também 
ao Prêmio ANTP de 

Qualidade, que é 
o maior referencial 
em qualidade na 

área de transporte 
no Brasil.
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B A G A G E I R O

CARAVANA

RECONHECIMENTO

AUTOMÓVEIS 

COMUNICAÇÃOCAMINHÕES MERCEDES-BENZ VÃO RODAR 
32 MIL QUILÔMETROS PELO BRASIL

RÁPIDO FEDERAL RECEBE O TOP OF 
QUALITY 2015 COMO DESTAQUE DE 2014

COMEÇAM NOVAS OBRAS DA FÁBRICA DA 
MERCEDES-BENZ EM IRACEMÁPOLIS 

“PENSANDO NO COLETIVO. 
PENSANDO NO FUTURO” 
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Pesados e semipesados da 

marca passarão por 110 cidades.

Urbanos e rodoviários, todos “Mercedes-Benz da galera”. 

Ao longo dos próximos dez 

meses, quatro caminhões 

extrapesados Actros, quatro 

extrapesados Axor e quatro 

semipesados Atego, além 

de quatro vans Sprinter de 

apoio, vão rodar 32.000 

quilômetros pelo Brasil, 

integrando a Caravana Siga 

Foram iniciadas 

este mês as obras 

de construção 

dos prédios que 

comporão a planta 

da fábrica de 

automóveis da 

Mercedes-Benz, 

na cidade de 

Iracemápolis, no interior do Estado de São Paulo. Na nova 

planta, que entrará em funcionamento no ano que vem, 

deverão ser produzidos dois novos modelos de automóveis da 

marca Mercedes-Benz: o sedã Classe C e o SUV GLA.

A Rápido Federal, empresa 

de transporte rodoviário 

de passageiros com 

forte atuação na Bahia 

e que faz a ligação 

entre esse estado e os 

grandes centros urbanos 

brasileiros, foi contemplada 

com o prêmio Top of 

Quality 2015. O prêmio 

reconhece as empresas 

de diversos segmentos 

que se destacaram no ano 

anterior, principalmente 

no critério qualidade 

dos serviços prestados. 

A escolha da Rápido 

Bem, um evento tradicional 

de relacionamento voltado a 

motoristas e a caminhões, 

com foco também em 

informação, saúde, lazer, 

responsabilidade social 

e cultura. Será a primeira 

participação da Mercedes-

Benz. A largada foi dada no 

dia 18/05 e os participantes 

foram divididos entre duas 

rotas, Norte e Sul. Serão 

percorridos 23 estados, com 

passagem por 110 cidades, 

100 postos da Rede Siga 

Bem e 25 concessionários 

Mercedes-Benz. A promoção 

vai distribuir muitos prêmios, 

entre eles três Atego 2430, 

um Actros 2646 e 

um automóvel Smart.

O conceito “Pensando no coletivo. Pensando no 

futuro” é a base da nova campanha de comunicação 

para os chassis de ônibus da marca Mercedes-

Benz. A campanha refere-se ao ônibus como “O 

Mercedes-Benz da Galera”, enfatizando atributos 

como tecnologia, conforto e segurança a serviço 

da mobilidade urbana e do transporte rodoviário de 

passageiros. Segundo Walter Barbosa, diretor de 

Vendas e Marketing de Ônibus da Mercedes-Benz 

do Brasil, com a campanha a montadora busca 

promover o ônibus da marca como um parceiro do 

dia a dia do cidadão. Ela também quer mostrar que 

um ônibus coletivo é de todos, pertence a todos.

Federal teve como base 

as entrevistas com 

passageiros em todo o 

Estado da Bahia, somadas 

às opiniões de um júri de 

formadores de opinião, 

de representantes de 

entidades de classe e de 

empresários. 

Além de ser destaque 

absoluto no quesito 

qualidade, a Rápido Federal 

recebeu a nota máxima em 

pontualidade, respeito ao 

consumidor, investimento 

em projetos sustentáveis e 

geração de emprego. 

Um dos modelos, o automóvel sedã Classe C.
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PRÊMIO LÓTUS

NOVA VERSÃO TECNOLOGIA

VOLVO É ELEITA A MARCA DO 
ANO EM CAMINHÕES PESADOS 

MAIS TORQUE E 
POTÊNCIA NA
SPRINTER STREET  

SCANIA FORNECE A GRUPO CHILENO DEZ 
ÔNIBUS COM PACOTE DE SEGURANÇA

O Scania 1800 DD ganhou dois novos opcionais de segurança ativa.

Volvo FH: cinco vezes Caminhão do Ano.

Os furgões e chassis da 

linha Sprinter 311 CDI 

Street ganharam uma nova 

versão, com mais potência 

e mais torque, graças à 

nova classe de potência 

do seu motor. O OM 651 

CDI ganhou 12% mais de 

potência (129 cv, contra 

114 cv da versão anterior) 

e 7% mais de torque (30,5 

kgfm@1200-2400 rpm, 

frente aos 28,5 kgmf da 

versão anterior). Comercial 

leve de 3,5 toneladas de 

PBT, o veículo é registrado 

como caminhonete e por  

isso pode ser conduzido 

por motoristas com 

carteira de habilitação da 

categoria B. Alem disso, 

tem permissão para circular 

livremente pelas vias 

das grandes cidades. 

O Grupo ETM, do Chile, 

é o primeiro operador de 

transporte de passageiros 

da América Latina a 

adquirir um lote de ônibus 

rodoviários equipado com 

opcionais do Pacote de 

Segurança Ativa da Scania. 

A montadora brasileira está 

fornecendo dez ônibus com 

chassis do modelo K400 

IB6x2, com encarroçamento 

Pela terceira vez, a Volvo foi reconhecida como 

a “Marca do Ano em Caminhões Pesados” no 

Prêmio Lótus, premiação na área de veículos 

comerciais da Editora Frota, que publica a 

revista Frota&Cia. Já o Volvo FH 460 6x2 foi 

o ganhador da categoria “Caminhão Pesado 

do Ano”, sendo esta a quinta vez que recebe 

tal distinção. O Prêmio Lotus é baseado nos 

números referentes ao emplacamento de 

caminhões junto ao Renavan. Reflete com 

precisão a preferência dos compradores.  

Marcopolo G7 1800 

DD. Dois opcionais do 

Pacote de Segurança Ativa 

equipam os ônibus: o Lane 

Departure Warning (LDW), 

que avisa o motorista se 

o ônibus estiver saindo 

da pista, e o Adaptive 

Cruise Control (ACC), que 

auxilia na manutenção da 

distância em relação ao 

veículo à frente.

Os resultados apura-

dos em pesquisa da 

revista Época Negó-

cios apontaram que 

a Mercedes-Benz é a 

marca de caminhões 

mais prestigiada 

pelos internautas 

brasileiros. Realizada 

em todo o País, a 

pesquisa consultou 

mais de 13.000 inter-

nautas de ambos os 

sexos, de todas as 

faixas de renda e em 

todas as regiões. Os 

entrevistados tinham 

idade acima de 18 

anos e analisaram as 

empresas participan-

tes sob os aspectos 

de confiança na 

marca, qualidade dos 

produtos, história 

de evolução, com-

promissos sociais e 

ambientais, postura 

inovadora, reconheci-

mento na mídia 

e popularidade.

MERCEDES-BENZ

A MARCA 
MAIS 
PRESTIGIADA

“É uma honra e uma grande 

alegria reconquistarmos a posição 

de Marca do Ano em Caminhões 

Pesados”, disse Claes Nilsson, 

presidente do Grupo Volvo 

América Latina.







ualidadeQ

Palestras divulgam o  
   Prêmio Boas Práticas
Informações e orientações sobre a edição 2015 do Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de Passageiros estão sendo levadas às empresas associadas da ABRATI nos 

estados, com objetivo de divulgar a metodologia e o calendário da premiação.

D
e acordo com o programa de 

trabalho definido em comum 

acordo entre a Associação Nacional 

de Transportes Públicos – ANTP – e a 

ABRATI, o Gerente de Mobilização e 

Capacitação da ANTP, Alexandre Re-

sende, tem viajado aos estados para 

proferir palestras e fornecer informa-

ções e esclarecimentos sobre a edição 

de 2015 do Prêmio Boas Práticas. As 

palestras ocorrem nas associadas da 

ABRATI ou em entidades do setor, com 

a participação dos principais executi-

vos e colaboradores das empresas. 

Os participantes recebem a Cartilha do 

Prêmio, com o Regulamento e o Roteiro 

Orientativo do ciclo 2015, que são 

devidamente detalhados por Resende.

Em Porto Alegre, a palestra foi 

realizada na RTI, Associação Rio-gran-

dense de Transporte Intermunicipal. Na 

cidade do Rio de Janeiro, foi no Sinterj, 

Sindicato das Empresas de Transpor-

tes Rodoviários Intermunicipais do 

Estado do Rio de Janeiro. Em ambas 

as ocasiões empresários do setor  pu-

deram falar de suas práticas de gestão 

Reunião no Rio de Janeiro, no Sinterj, Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários Intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro. 
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bem-sucedidas, compartilhando-as com os demais presentes 

e tornando os eventos mais dinâmicos e participativos.    

Também houve visitas técnicas a empresas. Em Porto 

Alegre, foram visitadas a Viação Ouro e Prata e a Planalto 

Transportes. Em Londrina, Alexandre Resende foi recebido 

na garagem da Viação Garcia. Ele também esteve em Curi-

tiba para uma visita técnica à Pluma Conforto e Turismo, e 

depois viajou à capital pernambucana, Recife, onde visitou 

a Auto Viação Progresso. Visitas ainda serão realizadas em 

São Paulo e Belo Horizonte.

Os resultados de todos esses contatos foram conside-

rados muito bons por Alexandre Resende, constituindo-se, 

segundo ele, em valiosos momentos de parceria e interação, 

durante os quais a Cartilha pôde ser detalhada. O visitante 

verificou que as empresas visitadas contam com grande 

variedade de trabalhos inovadores em todos os setores: 

RH, operação, manutenção, atendimento ao cliente interno 

e externo. Ele avaliou que muitos poderão ser inscritos para 

concorrer ao Prêmio Boas Práticas 2015.

Resende fez mais um chamado às empresas associadas, 

sua direções e seus colaboradores, para que inscrevam seus 

trabalhos e participem do ciclo 2015, de modo a comparti-

lharem com as demais associadas da ABRATI sua práticas 

de gestão vitoriosas.

Visita à Viação Ouro e Prata, em Porto Alegre.

Visita à Auto Viação Progresso, em Recife.

Visita à Pluma Conforto e Turismo, em Curitiba.

Visita à Planalto Transportes, em Porto Alegre.

Visita à Viação Garcia, em Londrina.
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Como já foi noticiado e tem sido 

reiterado nas palestras realizadas nos 

estados, a categoria Inovação será a 

única a ser avaliada neste ano pelo 

Prêmio Boas Práticas. A escolha se 

deveu á boa aceitação das empresas 

associadas na edição de 2014, como 

ficou demonstrado nos trabalhos apre-

sentados e no interesse demonstrado 

durante as palestras do ano anterior.

 A escolha também parte da 

constatação de que a Inovação não 

está somente associada à velocidade 

requerida em ambientes altamente 

competitivos, mas deve estar presente 

em soluções simples ou complexas, 

sistêmicas ou não, advindas de sim-

ples observações ou de complexas 

análises. Não deve restringir-se às 

áreas de pesquisa e desenvolvimen-

to, e sim abranger todos os aspectos 

dos processos e do negócio. Cultivar 

essa maneira de pensar deve ser uma 

filosofia da organização. Nesse aspec-

to, o papel da direção é fundamental 

para manter um ambiente propício à 

criatividade, gerar idéias e implantar 

as novas soluções encontradas.

O presidente do Conselho Delibe-

rativo da ABRATI, Paulo Porto Lima, 

destaca que a inovação faz parte do co-

tidiano das empresas do setor. Agora 

mesmo, com a crise hídrica registrada 

em diversos estados brasileiros, os 

meios de comunicação divulgaram ini-

ciativas antes desconhecidas do gran-

de público, de combate ao desperdício, 

Reunião sobre o Prêmio Boas Práticas na sede da RTI, Associação Rio-grandense de 

Transporte Intermunicipal, em Porto Alegre.

O calendário do Prêmio Boas Práticas 2015

Junho    Conclusão das palestras e visitas técnicas

Setembro         Entrega dos trabalhos 

Novembro        Julgamento dos trabalhos

Dezembro         Premiação

Visitas técnicas terminam em junho; entrega 
dos trabalhos vai até o fim de setembro

de redução das emissões e, enfim, de 

preservação do meio ambiente.

Ele cita como exemplos os moder-

nos ônibus cuja motorização atende 

rigorosamente às mais recentes 

disposições legais para emissões; o 

reaproveitamento da água que pinga 

dos aparelhos de ar condicionado; o 

tratamento e reuso da água utilizada 

nas lavagens dos ônibus. Também 

menciona os programas de raciona-

lização e economia do uso de outros 

materiais e insumos. Tudo isso é 

levado muito à sério, seja no que se 

relaciona à energia, seja nos demais 

aspectos da atividade das operadoras.

Por sua vez, Alexandre Rocha Re-

sende, da ANTP, tem conclamado as 

operadoras de transporte rodoviário de 

passageiros a participarem da edição 

de 2015, apresentando e comparti-

lhando suas principais práticas de ges-

tão com todas organizações do setor.

Ao convidar as empresas associa-

das a participarem da edição 2015,  

ele lembra que este é um momento 

de sensibilização e de entendimento 

do processo, visando dar visibilidade 

e reconhecimento ao trabalho árduo, 

incessante e criterioso das práticas de 

gestão das empresas e aos resultados 

que vêm sendo alcançados.
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uro e PrataO

Portas abertas aos
     visitantes virtuais
A Viação Ouro e Prata é a primeira empresa de ônibus do Brasil a abrir as portas da matriz para os 

visitantes virtuais. Toda pessoa interessada em conhecer as instalações da principal garagem da 

companhia,  localizada na capital gaúcha, Porto Alegre, só precisa acessar a internet.

P
ara fazer um tour virtual e visitar 

toda a estrutura de operação de 

uma das mais tradicionais e importan-

tes empresas do setor de transporte 

rodoviário de passageiros do País, 

acompanhando em detalhes como é 

preparada e como se processa toda a 

operação dos serviços, basta acessar 

o maps.google.com.br e buscar o en-

dereço Viação Ouro e Prata, clicando 

em seguida o tópico Ver por dentro.

A iniciativa tem o propósito de 

aproximar os clientes em relação à 

empresa, mostrando onde é feita a 

manutenção dos ônibus e como se 

processa o trabalho administrativo. 

Os passageiros poderão se inteirar 

da importância e do porte da estrutura 

que está por trás das operações, das 

quais o ônibus rodando na estrada 

é só uma das muitas etapas de um 

processo desenvolvido com muita 

dedicação e atenção.

A Viação Ouro e Prata atua há 75 

anos no transporte rodoviário intermu-

nicipal e interestadual de passageiros 

e aposta cada vez mais no treina-

mento, na inovação e na tecnologia 

como caminhos fundamentais para 

concretizar a sua visão de ser sempre 

o grupo de transporte referência em 

qualidade e rentabilidade no Brasil. 

Contando com mais de 1.000 cola-

boradores atualmente, a companhia 

A visita virtual pode começar por aqui. 

Aspecto de parte da entrada principal da garagem da Ouro e Prata em Porto Alegre.

O pátio da garagem, tendo à direita, ao fundo, algumas instalações das oficinas.
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emprega 320 motoristas. Suas ope-

rações abrangem seis estados. Por 

ano, são transportados 2,4 milhões de 

passageiros e, no mesmo período, a 

frota de mais de 200 ônibus percorre 

mais de 34 milhões de quilômetros. 

Os serviços têm a segurança e o con-

forto como bases para a sua política 

operacional, destacando-se as práticas 

de qualidade e as salas VIP oferecidas 

aos usuários.

O treinamento e a reciclagem do 

pessoal, especialmente dos motoris-

tas, cobradores, fiscais e gestores, 

é um dos pontos altos da política de 

qualidade, simultaneamente aos cuida-

dos adotados permanentemente pela 

empresa em relação à alimentação e à 

vida saudável dos colaboradores. Eles 

também se beneficiam de premiações 

por desempenho.

Ao longo dos anos, a transportado-

ra vem colecionando prêmios regionais 

e nacionais, que ela interpreta como 

reconhecimentos ao alto padrão dos 

seus serviços, à eficiência de sua 

gestão, a suas práticas voltadas à 

inovação e muito, também, às nume-

rosas atividades de caráter social que  

desenvolve. 

A Ouro e Prata está sempre atenta 

às necessidades de seus colabora-

dores e de suas famílias. Do mesmo 

modo, ela sempre procura dar sua 

melhor atenção às demandas das co-

munidades onde atua e onde, década 

após década, construiu sua invejável 

trajetória.

Sala de espera na instalações administrativas. 

Visão geral do salão de passageiros de um dos modernos ônibus da empresa.

Outro ângulo do salão de passageiros destaca o conforto desfrutado pelos passageiros.

A área de inspeção e manutenção pode atender a vários carros simultaneamente. 

Para fazer uma visita virtual à 

Viação Ouro e Prata:

1) Acesse maps.google.com.br

2) Busque Viação Ouro e Prata e 

clique em Ver por dentro
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ontadoraM

Scania brasileira está 
     na final do Top Team
Em dezembro, a equipe de profissionais técnicos da concessionária gaúcha Brasdiesel, da Scania, 

denominada Btec, vai participar na Suécia da etapa final mundial do Top Team, que é  a competição 

internacional promovida pela Scania com o objetivo de valorizar e incentivar a capacitação dos 

profissionais técnicos da rede de concessionárias da montadora em todos os países onde ela atua.

A 
representante da Scania Bra-

sileira pertence à Casa Scania 

Brasdiesel, de Ijuí, Rio Grande do Sul, 

e conquistou a vaga em uma disputa 

regional realizada na Argentina. Antes, 

para se classificar para a final regional, 

o time da Brasdiesel venceu 258 con-

correntes da rede brasileira. 

Na disputa na Argentina, a classifi-

cação das equipes considerou provas 

práticas e teóricas, e simulações do 

dia a dia na concessionária. Doze juí-

zes avaliaram o diagnóstico dado pelas 

equipes, a reparação, metodologia de 

trabalho escolhida, o grau de segu-

rança na execução e o tempo gasto 

nas tarefas. Ao conquistar o título de 

melhor equipe de serviços da Rede 

Scania no Brasil, a Btec recebeu R$ 

20 mil reais de premiação. Agora, para 

ser a melhor equipe do mundo, ela terá 

de vencer concorrentes de 11 países. 

“O compromisso da Scania é entre-

gar ao cliente o máximo desempenho 

Além da prova teórica, os competidores enfrentaram quatro provas práticas: agilidade, conhecimento, diagnóstico e os reparos corretos.  
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e disponibilidade do veículo para que o 

negócio dele seja o mais rentável pos-

sível. O Top Team é uma ferramenta 

para que essa meta seja alcançada, 

além de beneficiar toda uma cadeia. As 

Casas Scania ganham em visibilidade 

e em qualidade dos profissionais; os 

funcionários ampliam suas habilidades 

e conhecimentos técnicos, e o cliente, 

ganha em serviços mais qualificados, 

eficientes e customizados”, afirma 

Fábio Souza, diretor de Serviços da 

Scania no Brasil. 

Por sua vez, Gustavo Andrade, che-

fe de Desenvolvimento da Rede Scania 

no Brasil, comentou que a decisão na 

Argentina “foi emocionante, e o resul-

tado, bem apertado”. 

Na avaliação dele, antes disso a 

equipe da Brasdiesel percorreu um 

longo caminho de vitória em termos 

de preparação, apoio da diretoria e 

trabalho em equipe.

A fábrica da Scania em Tucumán, na Argentina, come-

mora 40 anos de funcionamento no país vizinho em 2016. 

Atualmente, ela já destina 35% de sua produção para a 

matriz da montadora, na Suécia. Nos dois últimos anos, 

as instalações argentinas receberam aproximadamente 

US$ 43 milhões em investimentos, que tiveram o objetivo 

de promover melhorias na fábrica e tornar os processos 

produtivos ainda mais eficientes. Essa estratégia está 

trazendo retornos significativos. 

“Estamos colhendo os frutos do trabalho que fizemos. 

Graças às mudanças e modernizações que implementa-

mos, passamos de 5% para 35% no volume exportado 

para Suécia”, conta Adolpho Bastos, diretor-geral da 

Scania em Tucumán.

Segundo ele, ao adotar tecnologias de última geração, 

salas de medição precisas e rigorosos padrões de qua-

lidade em equipamentos e processos, desde fevereiro a 

unidade em Tucumán passou a exportar mais. Além  dos 

35% destinados à matriz, 65% estão sendo destinados à 

unidade de produção da Scania Latina America, em São 

Bernardo do Campo, Brasil. A planta, que comemora 40 

anos em 2016, fabrica componentes de transmissão 

Os investimentos na planta argentina já dão bons resultados.

“Quando a equipe da Brasdiesel 

venceu a final nacional, sabíamos de 

seu potencial. A decisão internacional 

não será fácil, mas eles chegarão 

muito capacitados” – previu. 

Ele observou que o Top Team é 

focado em qualificação e valorização 

profissional e representa o compro-

misso da marca com qualidade e ex-

celência no atendimento aos clientes. 

“Essa competição é única no mundo 

e propicia à rede entregar serviços e 

soluções técnicas ainda melhores.” 

A final regional do Top Team contou 

com sete equipes, que representaram 

Argentina, Brasil, Peru, Chile, Uruguai, 

México e África do Sul. Duas equipes 

garantiram vaga na final mundial: a 

Argentina venceu em casa, e o Brasil 

ficou na segunda posição. 

A equipe da Brasdiesel, é formada 

pelos profissionais Carlos Eduardo 

Pimentel Leite, Igor Rafael Menegol, 

Neilson Goi Freitag, Marcelo Bueno, 

Felipe Daniel Fogaça, Carlos Alberto 

Fösch e André Luis Decker. 

Pelo regulamento, as equipes 

passaram por provas em uma estação 

teórica e quatro em estações práticas. 

A prova escrita continha questões de 

oficina e conhecimentos dos produtos 

Scania e, na parte dinâmica, situações 

diárias de uma concessionária. Cada 

estação valia 50 pontos, num total 

possível de 250 pontos. 

“A força veio do espírito de equipe, 

pois trabalham juntos há quatro anos. 

Todos se prepararam tecnicamente 

em nosso centro de treinamento em 

Caxias do Sul, durante e após o expe-

diente. A premissa da área de Serviços 

da Scania de acreditar sempre nas 

pessoas e na qualificação é outro 

segredo dessa conquista”, comemo-

rou Cláudio Padilha, gerente geral de 

pós-venda da Brasdiesel.

Planta Scania da argentina aumenta exportações

– pinhões, coroas, eixos e engrenagens sincronizadas 

– para montagem dos veículos.

“Operamos em um sistema global de produção. Por 

isso, manter nosso parque industrial atualizado e espelha-

do nos mais altos padrões da marca, é fundamental. Com 

investimentos e a dedicação dos colaboradores, estamos 

construindo o caminho para destacar Tucumán como a 

nossa melhor planta de usinagem no mundo”, diz Per-Olov 

Svedlund, presidente e CEO da Scania na América Latina.
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xportaçãoE

Marcopolo aumenta presença 
 no mercado paraguaio
A Marcopolo está fornecendo mais de 100 unidades de ônibus urbanos do modelo Novo Torino a 

operadoras do Paraguai. Diferentes lotes são fornecidos a diversas empresas e fazem parte do programa 

de renovação da frota de veículos de transporte urbano promovido pelo governo daquele país.

O
s ônibus fornecidos ao Paraguai 

foram montados sobre chassis 

Mercedes-Benz OF 1722 e equipados 

com o obrigatório sistema de ar-condi-

cionado, uma das exigências do edital 

de licitação. As configurações (duas ou 

três portas) variam de acordo com as 

necessidades das operadoras, entre 

as quais se destacam a Transporte 

y Turismo Lambaré (TTL), Panchito 

López, Vanguardia S.A.C.I, Mariscal 

López SRL e La Chaqueña S.A.T.C.

Segundo Paulo Corso, diretor de 

operações comerciais da Marcopolo, 

foi a primeira grande transação envol-

vendo ônibus urbanos para o Paraguai 

nos últimos anos, embora em 2014 o 

país tenha adquirido mais de 80 unida-

des de rodoviários e urbanos, inclusive 

alguns Viaggio 1050. 

O executivo explica que o Novo Tori-

no foi concebido para oferecer conforto 

e segurança para os passageiros, me-

nores custos de manutenção e opera-

cionais para o operador, além de mais 

ergonomia e praticidade para motorista 

e cobrador. O modelo dispõe de ilumi-

nação interna em LEDs e poltronas 

preferenciais para idosos, gestantes 

e/ou deficientes. As poltronas modelo 

City são mais ergonômicas, com novos 

apoios de cabeça e decoração, e facili-

tam a movimentação dos passageiros. 

Outra inovação é o sistema de cam-

painha com acionamento de chamada 

de parada por botão (sem fio).

O executivo da Marcopolo destaca 

ainda no Novo Torino o visual moder-

no, o sistema multiplex redesenhado, 

o painel de instrumentos com tela 

colorida de LCD de 3,5 polegadas e 

os novos conjuntos ópticos traseiro e 

frontal, que incluem luz diurna, agre-

gando mais segurança no trânsito ur-

bano. A capacidade do veícuilo é para 

transportar 47 passageiros sentados. 

A largura interna é maior, com amplo 

espaço para a circulação.

Depois de uma temporada de compras reduzidas, o mercado paraguaio iniciou a retomada com várias encomendas do urbano Novo Torino.  
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Seguro Facultativo Complementar de Viagem. Seguro garantido por Zurich Seguros.
Existem restrições no seguro, confira as Condições Gerais antes de aderir. Processo SUSEP: 15414.004128/98-16. O 
registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Agende uma visita: contato@br.zurich.com

CONTE COM A  
SOLIDEZ DE UMA DAS 

MAIORES SEGURADORAS 
DO MUNDO E LÍDER DO 
SEGMENTO DE SEGUROS 

MASSIFICADOS  
NO BRASIL.

O melhor caminho é o seguro!
Sem nenhum custo ou investimento de implantação, o Seguro Viagem Zurich  

é para você, empresário rodoviário, uma receita adicional ao seu negócio,  
além de proporcionar ao passageiro uma viagem mais tranquila.

Rentabilidade para seus negócios  
e agilidade para suas vendas 

Processo 100% Eletrônico 
- Da venda a gestão
- Apuração de resultados precisa e sem interferência humana
- Plataforma on-line para acompanhamento das vendas onde você estiver

Implantação Simples e Imediata
- Sem custos de desenvolvimento ou de implantação
- Treinamento rápido e descomplicado
- Equipamento fornecido sem custo

Solução Integrada
- Venda do seguro no mesmo sistema de emissão de passagens
- Certificado de seguro emitido em conjunto com a passagem

Modelo  
inovador  
de venda 
eletrônica  
de seguros 

Sem nenhuum custo ou investimentoo ddee iimmplantação, o Seguro Viaggem Zurich
é para voocê, empresário rodoviário, uma receita adicional ao seu negócio,

alémm de proporcionar ao passageiro uma viagem mais tranqquila.
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Campione DD nas frotas 
     da UTIL e da Sampaio
Recentemente, dois importantes operadores do setor de transporte rodoviário de passageiros – o 

Grupo Guanabara e o Grupo Expresso Princesa dos Campos – adquiriram carroçarias DD e HD, da 

Comil, destinadas às frotas da UTIL, da Sampaio e da Expresso Princesa dos Campos.

Campione DD fornecido ao Grupo Guanabara e destinado à frota da UTIL: recebeu uma das criativas pinturas da operadora.
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Um dos Campione HD, para operação em linhas de longa distância da Princesa dos Campos.

Modelo Campione da linha de rodoviários para curta distância da Comil: reestilizado.
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D
epois de ter comprado, no fim do 

ano passado, um exemplar do 

modelo de carroçaria Comil Double 

Decker, que foi integrado à frota da 

UTIL, o Grupo Guanabara encomendou 

mais dois veículos do mesmo modelo, 

sendo um destinado à Viação Sampaio 

e o outro, entregue à UTIL – duas em-

presas componentes do grupo. 

 Os Double Decker estão monta-

dos sobre chassi Mercedes-Benz O 

500 RSD 6x2 e foram equipados com 

sensor de ré, câmera, sistema de 

som e imagem multimídia de última 

geração, além de telas touchscreen de 

7 polegadas em todas as poltronas. A 

configuração dos veículos inclui 12 pol-

tronas leito instaladas no andar inferior 

e 48 poltronas semileito instaladas no 

andar superior. 

Já o Grupo Expresso Princesa dos 

Campos comprou dois ônibus rodo-

viários do modelo Comil HD, que co-

meçaram a ser operados em abril em 

linhas de longa distância da empresa 

líder do grupo, a Expresso Princesa dos 

Campos. Em outras ocasiões a Prin-

cesa dos Campos já havia adquirido 

os modelos Svelto, Campione 3.45 e 

Campione 3.65. 

Os modelos agora entregues à Prin-

cesa dos Campos foram montados so-

bre chassis Volvo modelo B420R 6X2 

Euro V com câmbio automático. Eles 

contam com vários itens de conforto 

e segurança, como ar condicionado, 

geladeira, sistema de áudio e vídeo, 

câmera de ré, câmera no salão, ilu-

minação interna por lâmpadas de led, 

conector USB entre cada poltrona du-

pla, e outros. Nos dois carros foi elimi-

nada a porta de acesso do motorista, 

mantendo-se uma única entrada para 

passageiros e condutor. As carroçarias 

dispõem de bagageiro sobre o rodado 

traseiro, interligado com o bagageiro 

do entre-eixos. 

Florisvaldo Hudinik, diretor-presi-

dente da Princesa dos Campos, apon-

tou os vários fatores que motivaram 

a opção pelo Comil HD, entre eles a 

tradição da encarroçadora, há mais de 

30 anos no mercado, e as experiências 

anteriores com os produtos da marca. 

Segundo o empresário, os ônibus 

HD adquiridos na recente transação, 

além de terem sido avaliados como de 

excelente qualidade e adequados às 

necessidades da Princesa, ganharam 

o status de projeto especial pelos seus 

itens diferenciados. 



ncarroçadoraE

No portfólio da Comil há produtos 

voltados a mais de uma modalidade 

de operação, como ocorre com o 

ônibus Versatile. Recentemente, uma 

empresa da Região Centro-Oeste, com 

atuação em fretamento, adquiriu dez 

unidades do veículo, projetado para 

operar em variadas condições de ter-

reno, mesmo nas mais hostis, tanto 

em curtas como em médias distâncias. 

No caso, os dez ônibus fornecidos já 

estão operando no transporte de traba-

lhadores em áreas de mineração, onde 

precisam ter robustez, durabilidade e 

resistência, além, evidentemente, de 

bom custo-benefício.

Esse é, precisamente, o caso do 

Versatile, que, segundo a fabricante, 

incorpora avançados conceitos de 

projeto e construção, além do perfeito 

casamento entre design e funcionali-

dade dos componentes. A estrutura 

externa do veículo apresenta curvatu-

ras acentuadas, produzindo efeito de 

afinamento frontal e transferindo para 

a lateral a continuidade das linhas 

de estilo, além de maximizar o efeito 

aerodinâmico. Os componentes foram 

desenhados especificamente para o 

modelo, como é o exemplo dos con-

juntos ópticos frontal e traseiro. Os 

investimentos tecnológicos buscam 

O Versatile impôs-se rapidamente no mercado por suas características e pela qualidade. 

O sucesso do Versatile, o ônibus projetado 
para responder às mais diversas aplicações 

sempre a eficiência funcional aliada à 

qualidade do material aplicado. 

Uma vantajosa característica do 

produto Comil também está presente 

no Versatile: o da intercambialidade 

dos componentes. Janelas e ilumi-

nação, por exemplo, têm os mesmos 

componentes dos demais modelos 

da marca. Outro conceito importante 

é o da funcionalidade e eficiência nos 

pequenos detalhes como puxadores, 

portinholas, tampas de manutenção 

e sistemas de abertura.

Na área interna do veículo, os avan-

ços são bem perceptíveis. A cabine 

do motorista dispõe de ar direcional, 
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O modelo urbano Svelto teve  

ainda mais compradores em 2014.

Em 2014, a Comil cresceu 
17% no segmento urbano

porta-copos e acústica eficiente, entre 

outros itens de conforto para o condu-

tor. O espaço do salão de passageiros 

está  otimizado em benefício do confor-

to. Os portas-pacotes são equipados 

com lâmpadas de led, bem como todo 

o ambiente interno, proporcionando 

requintada iluminação. O carro tam-

bém pode receber instalação de ar 

condicionado.

SOLUÇÕES COMPLETAS

Os engenheiros e projetistas da Co-

mil gostam de destacar a abrangência 

e a eficiência das soluções que podem 

ser oferecidas pela encarroçadora, em 

absoluta sintonia com as exigências 

ou tendências do mercado de ônibus. 

Um exemplo citado é o do ônibus 

Campione 3.25, lançado em novembro 

de 2014, por ocasião da FetransRio: 

em menos de seis meses transfor-

mou-se em referência no segmento de 

transporte rodoviário de passageiros. 

Depois, foi reestilizado como boa 

opção no segmento de fretamento e 

em linhas rodoviárias intermunicipais 

e interurbanas.  

O modelo é apontado pela Comil 

como solução completa, que alia 

conforto, economia, segurança e 

design diferenciado à facilidade de 

manutenção e reposição de peças. 

Desta forma, satisfaz passageiros, 

frotistas, condutores, profissionais de 

manutenção e usuários. A otimização 

da estrutura manteve a durabilidade 

estrutural característica da linha Cam-

pione. A intercambialidade de peças 

entre os modelos está presente no 

veículo. 

O Campione 3.25 também se des-

taca no aspecto dos projetos especiais 

ou diferenciados, isto é, naqueles ca-

sos em que o projeto do ônibus precisa 

ser adaptado para atender as neces-

sidades específicas de cada cliente. 

Em 2014, a Comil registrou cres-

cimento de 17% em participação de 

mercado no segmento urbano, mesmo 

em um ano ruim para o mercado inter-

no. Um dos fatores que contribuíram 

para impulsionar suas vendas foi a 

inauguração da planta industrial em 

Lorena, Estado de São Paulo. Mas a 

encarroçadora aponta ainda outras 

razões, como o fortalecimento de 

parcerias estratégicas e a consolida-

ção de vendas para empresas que já 

operavam modelos da Comil.

Luciano Tedesco, engenheiro de 

Vendas da empresa, lembra também 

o trabalho de fortalecimento técnico 

desenvolvido pela encarroçadora na 

sua relação com frotistas da marca. 

E exemplifica com determinado grupo 

que adquiriu recentemente um grande 

lote de ônibus urbanos. “A Comil fez 

um trabalho de base passando em 

todas as empresas desse grupo, 

entendendo as necessidades da ope-

ração, ouvindo as solicitações das 

equipes de manutenção e buscando 

a melhoria contínua do produto. Isso 

nos possibilitou fortalecer a parceria 

com um cliente que é muito especial 

para nós.”

Seja como for, na avaliação de 

João Amado, gerente comercial da 

Comil para a região de São Paulo, “a 

fábrica de Lorena veio acrescentar para 

a trajetória da companhia um cresci-

mento que demarca nova fase para a 

empresa. Isso é comprovado com a 

evolução dos números de 2014.”  

A planta de Lorena está voltada à 

produção dos modelos Svelto e Svelto 

Midi, ambos com  motorização diantei-

ra. Com sua agilidade operacional e o 

baixo custo de manutenção, o Svelto 

busca ser o elo entre o bem-estar do 

passageiro e a rentabilidade do frotis-

ta. O veículo se destaca pela  robustez 

estrutural e, segundo a fabricante, 

caracteriza-se pela excelente relação 

de peso, baixo nível de ruído interno e 

firmeza na condução, e por atender a 

todos os requisitos das normas vigen-

tes de acessibilidade e de ergonomia.

25REVISTA ABRATI, JUNHO 2015







mpresaE

Princesa dos Campos segue 
           renovando a frota

O Grupo Princesa dos Campos comprou mais 16 novos ônibus Marcopolo Paradiso 1600 Low Driver, 

e duas unidades do ônibus Campione HD, da Comil. As novas aquisições fazem parte do programa 

de renovação de frota do grupo e, conforme Florisvaldo Hudinik, presidente da Expresso Princesa dos 

Campos, refletem a grande preocupação do grupo em buscar produtos de qualidade e conforto para 

aplicar no transporte de seus clientes.

A 
Expresso Princesa dos Campos 

utilizará um dos novos Marcopolo 

1600 LD para operar a sua linha Pon-

ta Grossa-Aeroporto Internacional de 

Curitiba. O veículo foi especialmente 

desenvolvido e equipado para operar 

esse serviço, que foi denominado 

Airport Conect.

Como um de seus diferenciais, 

o ônibus Airport Conect conta com 

monitores individuais em LCD de 7 

polegadas instalados no encosto 

das poltronas. Elas são 44, do tipo 

semileito, revestidas em couro, mais 

largas (1.060 mm), com descansa-pés 

e porta-copos. O cinto de segurança é 

do tipo retrátil de dois pontos. O Airport 

Conect dispõe de bar com geladeira no 

V
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O ônibus Low Driver da Marcopolo 

oferece grande conforto entre Ponta 

Grossa e o Aeroporto de Curitiba.
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fim do corredor, sanitário com sensor 

de fumaça, calefação, sistema de ar 

condicionado, tomadas de energia com 

110 Volts, 22 tomadas USB, porta-pa-

cotes com iluminação em LED, rádio 

CD/MP3, instalação para internet sem 

fio (Wi-Fi) e painel eletrônico informati-

vo no salão de passageiros.

Todos os novos Paradiso 1600 

LD têm 14 metros de comprimento e 

estão montados sobre chassis Volvo 

B420R 7x2 Euro V. São equipados com 

sistema anticapotamento, suspensão 

pneumática, câmbio automático, 

freios a disco, computador de bordo 

e sistema multiplex. Uma câmera ins-

talada no salão de passageiros capta 

imagens mostradas em um monitor 

na cabine do motorista. Além disso, 

o motorista também conta com as 

imagens de uma câmera instalada na 

traseira do veículo, que facilitam as 

manobras de marcha à ré. Com exce-

ção do Airport Conect, cujas poltronas 

são revestidas em couro, os outros 15 

Low Driver têm 44 poltronas semileito. 

Ao invés de monitores individuais nas 

poltronas, dispõem de quatro moni-

tores de 15 polegadas instalados ao 

longo do salão.

Os novos Paradiso 1600 LD vão 

permitir ampliar o conforto e a se-

gurança para turistas e passageiros 

transportados pelas empresas do 

Grupo Expresso Princesa dos Campos.

“Esta aquisição faz parte da con-

tínua renovação de frota do Grupo 

Princesa dos Campos  e reforça ainda 

mais a parceria estreita e longa entre 

a empresa e a Marcopolo”, enfatiza 

Paulo Corso, diretor de operações 

comerciais da Marcopolo.

 

PRESENÇA DA COMIL

Em abril, o Grupo Princesa dos 

Campos também agregou à sua frota 

duas unidades do ônibus Campione 

HD, da encarroçadora Comil. Foi a 

primeira aquisição desse modelo ro-

doviário para linhas de longa distância 

pela operadora paranaense. Os dois 

veículos estão equipados com chas-

sis Volvo modelo B420R 6X2 Euro 5, 

com câmbio automático. Eles incluem 

diversos itens de conforto e seguran-

ça, como ar condicionado, geladeira, 

sistema de áudio e vídeo, câmera de 

ré e no salão, iluminação interna com 

lâmpadas de led, conector USB entre 

cada poltrona dupla etc. Como dife-

renciais, dispõem de bagageiro sobre 

o rodado traseiro interligado com o 

bagageiro do entre-eixos, e entrada 

única para passageiros e condutores. 

O diretor presidente da Princesa 

dos Campos, Florisvaldo Hudinik, in-

formou que diversos fatores motivaram 

a escolha e a aquisição dos ônibus, 

entre eles a credibilidade da Comil, 

uma empresa com quase 30 anos de 

atuação no mercado brasileiro.

Na parte de trás das poltronas, monitores de 7 polegadas.O LD recebeu poltronas mais largas e revestidas em couro.

Os novos ônibus HD da Comil contam com numerosos ítens de conforto.
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Meio século de muita 
    dedicação ao passageiro
Em 50 anos de atuação no transporte rodoviário de passageiros, a Viação Pretti sempre buscou 

valorizar seus passageiros pelo contínuo aperfeiçoamento dos serviços, e os seus colaboradores, 

por meio de políticas participativas e de um trabalho contínuo de capacitação. 

Colaboradores posam junto a um dos modernos G7 da Pretti e a um dos ônibus utilizados nos primeiros tempos da empresa.
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A 
Viação Pretti, empresa associada 

à ABRATI, é uma das mais tra-

dicionais operadoras de transporte 

rodoviário de passageiros do Estado 

do Espírito Santo, especialmente nas 

suas regiões noroeste, norte e centro-

-serrana – assim como na região leste 

de Minas Gerais e em Rondônia. 

É natural que ela tenha atingido o 

seu atual status, pois existe há exata-

mente meio século – 50 anos durante 

os quais a Pretti transportou ininter-

ruptamente e com qualidade milhões 

de brasileiros, contribuindo de maneira 

significativa para facilitar a circulação 

de um incalculável contingente de 

desbravadores das grandes extensões 

de terras isoladas na parte norte do 

Espírito Santo, mais tarde em Minas 

Gerais e, finalmente, em Rondônia. Co-

meçou nos tempos em que o café e a 

madeira eram as riquezas propulsoras 

do desenvolvimento regional.

A história da Viação Pretti não 

difere muito das histórias de outras 

tantas empresas que atuam no setor 

brasileiro de transporte rodoviário de 

passageiros. São histórias que quase 

sempre correram paralelas; que mar-

caram a vida de muitos empreendedo-

res; que se inscreveram de maneira 

indelével no processo de crescimento 

e desenvolvimento do País. O que 

comove, talvez, é a simplicidade, a 

naturalidade com que os fundadores 

de tantas empresas relembram e re-

vivem suas trajetórias e o papel que 

desempenharam por tantos anos na 

direção de seus negócios, como se 

não houvesse nada de extraordinário 

no que lograram realizar. 

UM VELHO CAMINHÃO MACK 

João Pretti, o fundador da Viação 

Pretti, foi um desses visionários, um 

homem capaz de enxergar boas oportu-

nidades onde outros só veriam dificul-

dades. Foi assim que, no ano de 1957, 

na cidade de Colatina, Espírito Santo, 

ele comprou um caminhão Mack com 

motor fundido e decidiu reformá-lo ele 

próprio, com a intenção de transpor-

tar madeira. Detalhe: João Pretti era 

eletricista, dono de uma oficina onde 

ganhava a vida consertando aparelhos 

elétricos. Não era mecânico e talvez 

nem entendesse direito do métier, mas 

não se passou muito tempo e lá estava 

ele dirigindo seu caminhão reformado, 

carregado com madeira. Prudentemen-

te, não se desfez da oficina.

Também não demorou para ser 

acometido da febre do transporte de 

pessoas. Trocou o caminhão por um 

ônibus Chevrolet, “Motor do Brasil”, no 

qual “chovia mais dentro do que fora”, 

segundo o testemunho do próprio João 

Pretti. A cada viagem concluída ele 

desmontava parcialmente a máquina  

para consertar o que era preciso.

Foi dirigindo esse ônibus e avalian-

do as boas perspectivas da atividade 

que ele comprou, ainda em 1957, as li-

nhas Colatina–Laginha, Colatina–Novo 

Brasil, Nova Venécia–Pinheiros, Nova 

Venécia–Sobrado e Mantena–São 

Gonçalo. 

O negócio prosperava, a pequena 

empresa apresentava bons resulta-

dos e João Pretti percebeu-se um 

empresário inovador, com boa visão 

empresarial e arrojado o bastante para 

convencer-se de que devia expandir 

os serviços.

Foi o que fez em 1965, quando, 

sempre na cidade de Colatina, fun-

dou a Viação Pretti. Anos mais tarde 

ele simplificaria o segredo que lhe 

possibilitara atingir, de uma forma se-

gura, os seus objetivos: a disposição 

permanente de trabalhar e lutar muito 

por eles, ao lado da família e dos 

colaboradores.

Na operação, ônibus modernos, manutenção eficiente e colaboradores bem preparados
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EMPRESA CERTIFICADA

 Nos dias de hoje, a Viação Pretti tem papel de 

destaque no mercado de transporte de passageiros. 

Atua em mais de 176 localidades nos estados do 

Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia, ofere-

cendo às pessoas a tranquilidade de viajar com 

segurança e pontualidade, com a assistência de 

uma equipe altamente qualificada e fortemente 

voltada à Gestão de Qualidade e Produtividade.

Por isso, a Pretti passou a ser reconhecida em 

nível estadual e nacional, tendo conquistado várias 

premiações individuais e coletivas. Também é de-

tentora da certificação ISO 9001:2008 (Certificado 

611202), garantia de que está sempre aperfeiçoando 

seus procedimentos e elevando cada vez mais a 

qualidade da prestação de seus serviços. 

A renovação da frota é um de seus objetivos 

permanentes, a partir da consciência de que a satis-

fação do cliente, assim como a melhoria na operação 

e na manutenção diária, são fatores importantes 

para quem quer estar sempre entre as melhores no 

segmento de transporte de passageiros. 

A política da Qualidade da Pretti orienta-se pela missão de 

“Transportar passageiros com segurança e pontualidade por 

meio de colaboradores capazes e motivados a promoverem 

a melhoria contínua, visando a perpetuação da empresa em 

harmonia com a comunidade e o meio ambiente.”

Sua atuação se faz nos serviços de transporte coletivo de 

passageiros nos segmentos municipal, intermunicipal e interes-

tadual, e no de turismo e fretamento, consistindo, este último, 

no aluguel de carros para transporte de funcionários de empresa.

A empresa mantém 22 pontos de venda de passagens 

(agências) e também disponibiliza as vendas em seu site para 

melhor atender aos seus clientes.

A Pretti desenvolve ações internas voltadas às áreas 

de treinamento, segurança, atendimento e, principalmente, 

valorização e crescimento dos seus colaboradores. Também 

busca a inovação e a constante renovação de sua frota, fatores 

indispensáveis em sua administração.

A política da Qualidade
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DIP

Controle de qualidade 
  além do portão da fábrica
Chama-se PDI (Pre Delivery Inspection, ou inspeção pré-entrega) o processo adotado pela Mercedes-

Benz do Brasil para garantir que seus chassis de ônibus, depois de encarroçados, sejam entregues 

aos compradores exatamente com a mesma qualidade e características que tinham ao sair da linha 

de montagem em São Bernardo do Campo.

Inspeções atentas e minuciosas após a conclusão do encarroçamento previnem a possibilidade de ocorrência de falhas durante o processo. 
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P
ode parecer excesso de zelo, 

mas a Mercedes-Benz faz ques-

tão absoluta de manter equipes de 

inspetores baseadas em todas as 

encarroçadoras do País. A missão 

deles é examinar e testar minucio-

samente cada ônibus completo que 

tenha sido montado sobre um chassi 

da marca – aquele que acabou de ser 

encarroçado e aguarda o momento da 

entrega ao comprador, seja ele frotista 

ou empreendedor individual.

Não se trata de desconfiança em 

relação ao trabalho das encarroçado-

ras nacionais – que estão entre as 

melhores do mundo –, mas, de certa 

forma, uma consequência do sistema 

adotado no Brasil, em que o chassi é 

produzido por determinada montadora 

e a carroçaria por outra, muitas vezes 

localizada a centenas de quilômetros 

dali. Portanto, no transporte do chassi 

da montadora à encarroçadora, assim 

como durante sua preparação para o 

encarroçamento e na instalação da 

própria carroçaria, alguns elementos 

de fábrica eventualmente poderão 

ter sofrido alguma avaria ou pequeno 

dano, o que nem sempre é percebido 

durante o processo de encarroça-

mento. Com a inspeção pré-entrega, 

qualquer problema pode ser detectado 

rapidamente por olhos treinados e com 

o auxílio de equipamentos. 

Se um eventual problema é de 

responsabilidade da fábrica, a equipe 

de inspetores faz imediatamente um 

trabalho em parceria com suas áreas 

de Pós-Venda ou Engenharia para  

saná-lo. Se a responsabilidade é da 

encarroçadora, a Mercedes-Benz en-

caminha a ela um relatório detalhado 

que resultará em todas as providências 

necessárias. O objetivo, sempre, é 

garantir que o veículo seja entregue ao 

cliente na mesma condição que estava 

ao deixar a fábrica.

ALTO NÍVEL 

Longe de desagradar as encarroça-

doras, esse cuidado da Mercedes-Benz 

é visto com bons olhos e elas abrem 

espaço em suas instalações para aco-

lher as equipes de inspetores, além de 

manterem com a fabricante um diálogo 

de alto nível. O resultado é a certeza 

de que, quando estiverem sendo 

operados pelo comprador, os ônibus 

proporcionarão o melhor rendimento 

e o nível de satisfação mais elevado. 

Lusuir Grochot, diretor de Ma-

nufatura da Marcopolo, explica que 

a companhia mantém “um ótimo 

relacionamento” com a equipe de 

PDI da Mercedes-Benz. “Sempre que 

necessário buscamos o auxílio técnico 

do supervisor da área da Mercedes em 

nossa fábrica de Ana Rech (em Caxias 

do Sul-RS), que contribui técnica e 

proativamente.”

Atualmente a equipe da Mercedes-

-Benz baseada na Marcopolo conta 

com seis inspetores e um supervisor, 

Davi Almeida. Eles se revezam em dois 

turnos de trabalho em Ana Rech. Todos 

os inspetores são especialistas com 

alto nível de qualificação. Normalmen-

te, pelo menos o chefe da equipe tem 

curso superior.   

O fato de os profissionais ficarem 

baseados na empresa (como ocorre, 

também, nas demais encarroçadoras) 

possibilita a eles acompanhar todo o 

programa de produção, desde a prepa-

ração do chassi para receber a carro-

çaria até o encarroçamento completo. 

A verificação abrange a instalação das 

estruturas laterais, frontal, traseira e 

do teto do ônibus, chicotes elétricos, 

chapas, pintura e acabamento, e tam-

bém todos os sistemas do veículo, 

como os de direção, elétrico, de freio e 

pneumáticos. A finalidade é assegurar 

Os cuidados incluem inspeções visuais e avaliações por equipamentos eletrônicos.

Ricardo Silva, diretor geral de Ônibus 

América Latina da Mercedes-Benz.

35REVISTA ABRATI, JUNHO 2015



que tudo foi montado de acordo com 

o manual de encarroçamento do fabri-

cante específico para aquele chassi.

DIFERENCIAL 

“Nosso PDI é um grande diferen-

cial da marca no mercado brasileiro”, 

sustenta Ricardo Silva, diretor geral de 

Ônibus América Latina da Mercedes-

-Benz, que qualifica o processo com 

uma série de adjetivos: abrangente, 

robusto, complexo, sólido. “Somos os 

únicos fabricantes do setor a realizar 

uma inspeção desse porte em 100% 

dos chassis de ônibus nas encarroça-

doras parceiras. Isso nos dá condições 

para assegurar a qualidade que é um 

atributo historicamente associado 

à estrela de três pontas em todo o 

mundo”, afirma, acrescentando que 

o programa foi inspirado no trabalho 

feito na Europa pela Setra, principal 

fabricante de ônibus da Daimler Buses.

Tal como foi adaptado para a si-

tuação brasileira, o PDI consiste na 

inspeção visual e funcional dos ônibus 

equipados com chassis da marca, 

visando sua conformidade com as exi-

gências do mercado e com os padrões 

de qualidade da Mercedes-Benz, que 

O selo é a garantia de que o carro recebeu 

todos os cuidados previstos no manual.

O trabalho representa tranquilidade para o fabricante do chassi e para a encarroçadora. 

são explicitados nos manuais de encar-

roçamento de cada modelo de chassi 

e seguem as diretrizes da Daimler.

  

AUDITORIAS

Uma vez implementado aqui, o PDI 

apresentou bons resultados em muito 

pouco tempo, resultados esses que 

efetivamente vêm contribuindo para 

o aperfeiçoamento e a elevação da 

qualidade dos ônibus nacionais. O tes-

temunho é, ainda, de Lusuir Grochot, 

da Marcopolo: 

“Com o auxílio diário da equipe de 

PDI da Mercedes-Benz podemos ava-

liar a evolução contínua da qualidade 

referente aos itens de interface chassi 

e carroçaria. Tal evolução reflete-se no 

aprimoramento no quesito qualidade.”  

As inspeções duram de duas a 

quatro horas por ônibus. A Marcopolo 

disponibiliza para uso da equipe de PDI 

uma área  de revisão com instalações 

estruturais que incluem rede de infor-

mática, valas ou rampas de inspeção, 

sistema de ar comprimido e locais de 

armazenamento de ferramentais. 

Dentro da encarroçadora, o foco da 

Mercedes-Benz com a qualidade não 

se limita à produção. Os engenheiros 

da área de Qualidade da montadora 

também realizam, periodicamente, 

minuciosas auditorias do conjunto do 

processo de encarroçamento, abran-

gendo desde a chegada do chassi na 

empresa até a saída do veículo para o 

cliente após o encarroçamento. Aí são 

avaliados aspectos como transporte do 

chassi (feito por empresas contratadas 

pelas encarroçadoras), controle de 

entrada, armazenamento e segurança, 

preparação do chassi e encarroçamen-

to propriamente dito. Todos os dados 

são lançados num sistema corporativo 

e ficam disponíveis para as várias 

áreas, como Qualidade, Engenharia, 

Produção, Pós-Venda e Garantia.

As atividades de PDI para ônibus 

vêm sendo realizadas pela Mercedes-

-Benz desde 2005. Até junho de 2012, 

a tarefa era entregue aos concessioná-

rios da marca, sob responsabilidade da 

área de Qualidade da Mercedes-Benz. 

Há três anos, o processo passou a ser 

conduzido com equipes próprias, às 

expensas da montadora e ainda sob 

a gestão da área de Qualidade. As 

equipes ficam baseadas nas cidades 

onde estão as fábricas de carroçarias, 

como o distrito de Xerém em Duque de 

Caxias, RJ (cidade onde está sediada 

a Marcopolo Rio), Botucatu (Caio e 

Irizar) e Lorena (Comil), ambas em SP, 

Cascavel, PR (Mascarello), Caxias do 

Sul (Marcopolo e Neobus) e  Erechim, 

RS (Comil). 
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A verificação da interface chassi-carroçaria é um dos objetivos em todas as fases do PDI.

Há um permanente compartilhamento de dados entre a montadora e a encarroçadora.

PORMENORES

A parceria entre a Mercedes-Benz 

e cada encarroçadora confere peso 

suficiente ao veredito das equipes de 

inspetores, de tal sorte que, uma vez 

verificada a necessidade de alguma 

correção em determinado veículo, 

tem-se como certo que ele só receberá 

o selo de liberação para entrega ao 

comprador se forem feitas as corre-

ções recomendadas. O que, no fim 

das contas, é do interesse tanto da 

montadora quanto da encarroçadora.

De acordo com a Marcopolo, as 

não conformidades apontadas pela 

equipe de PDI na unidade Ana Rech 

não são frequentes, o que fica eviden-

ciado nos relatórios mensais sobre 

a reincidência de itens apurada nas 

inspeções diárias. As não conformi-

dades são tratadas junto às áreas de 

Engenharia, Qualidade e Manufatura, 

por meio das TSP (Tratativas de Solu-

ção de Problemas). Com isso, a lista 

de verificação da Qualidade Marcopolo 

pode ser permanentemente atualizada.

De acordo com a avaliação do 

diretor de Manufatura Lusuir Grochot, 

a parceria entre a Marcopolo e a Mer-

cedes-Benz pode ser considerada um 

diferencial a mais oferecido aos clien-

tes, pois a inspeção e parametrização 

de 100% das carroçarias realmente 

aumenta a confiabilidade do produto.

Muitas vezes, as não conformi-

dades se relacionam a pormenores 

simples, mas com potencial para 

gerar problemas. Por exemplo, nas 

operações de soldagem para fixar nos 

chassis a armação da carroçaria, even-

tuais pingos de solda podem atingir 

o isolamento dos chicotes elétricos. 

Se isso passar despercebido, poderá 

resultar em prejuízo para a função 

dos chicotes. Em situação inversa, a 

encarroçadora poderá descobrir peque-

nos defeitos nos chassis recebidos da 

montadora. A comunicação imediata à 

equipe de PDI (que irá transferir a infor-

mação à fábrica) evitará a reincidência 

das não conformidades. 

CONCESSIONÁRIOS

A importância do trabalho das 

equipes de inspetores não diminui o 

papel fundamental da rede de con-

cessionários da montadora. Como 

explica o gerente da área de Qualidade 

da Mercedes-Benz, Jorge Vassilas, 

os concessionários continuam sendo 

parceiros muito importantes no pro-

cesso, pois determinados reparos são 

executados com a mão de obra deles, 

que também fornecem componentes:  

“O foco do PDI é a inspeção do veículo, 

zelando pela qualidade do chassi que 

sai de fábrica e, depois, do ônibus que 

sai da encarroçadora e é entregue ao 

cliente final.” 

Ainda segundo Vassilas, também 

a Mercedes-Benz tem obtido melho-

ra significativa na sinergia com as 

encarroçadoras. Uma das áreas em 

que isso fica bastante claro é quando 

o processo de encarroçamento exige 

o alongamento ou encurtamento de 

um chassi, cabendo aos engenheiros 

da fábrica avaliar a interface entre os 

chassis e as carroçarias das empresas 

parceiras, trocar informações e dese-

nhos de projetos e fazer o acompanha-

mento nas várias fases do processo. 
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ncarroçadoraE

Aos 12 anos, a Mascarello 
     comemora a eficiência
Em maio, a encarroçadora paranaense completou 12 anos de atividades no mercado brasileiro. 

Nesse tempo, tornou-se conhecida e respeitada pelo empenho em oferecer soluções  eficientes e 

inovadoras para o segmento de transporte coletivo rodoviário de passageiros. São exemplos disso os 

inúmeros modelos de ônibus de sua fabricação voltados às mais variadas aplicações.

O lançamento do ônibus Roma foi um dos momentos 

importantes da trajetória da Mascarello e representou 

uma nova opção no mercado de rodoviários.
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A 
Mascarello foi fundada em 2003, 

mas nasceu de um grupo com pre-

sença no cenário industrial brasileiro 

desde 1957. Na sua origem, atuava 

no mercado de máquinas agrícolas 

e equipamentos de processamento 

de cereais. Em 1996, deu mais um 

passo para inserir-se no processo de 

mecanização e modernização das ati-

vidades do campo, criando uma nova 

empresa no ramo agrícola. A esse 

empreendimento seguiu-se a criação 

e implementação da Mascor, empre-

sa com a qual ingressou no setor de 

imóveis. Finalmente, em 2003, depois 

de mais de um ano de planejamento, 

criou a Mascarello Carrocerias e Ôni-

bus, com a proposta de desenvolver e 

produzir soluções inovadoras para o 

transporte de pessoas. 

Foi dentro dessa proposta que, em 

poucos anos, ela conseguiu montar 

uma linha versátil de veículos rodoviá-

rios e urbanos, que nunca parou de 

aumentar, primeiro no mercado interno 

e, quase a seguir, também no mercado 

externo. A qualidade dos produtos foi 

um dos fatores que possibilitaram o 

crescimento nas vendas aos compra-

dores externos. Hoje, seus executivos 

gostam de dizer que ela exporta efi-

ciência para pelo menos 17 países: 

Angola, Costa Rica, El Salvador, Chile, 

Uruguai, México, Argentina, Paraguai, 

Bolívia, Equador, Peru, Panamá, Repú-

blica Dominicana, Gana, Nigéria, Cabo 

Verde e Guiné Equatorial.

Tudo foi conseguido, segundo 

eles, investindo em infraestrutura, 

tecnologia e muito treinamento do seu 

pessoal, estabelecendo por esse ca-

minho uma base concreta para chegar 

aos bons resultados que o mercado 

reconhece. Os diretores sustentam: o 

que vem impulsionando a Mascarello 

durante todos esses anos é a con-

fiança que os clientes têm nos seus 

produtos. Eles, os clientes, são vistos 

como os maiores aliados, inclusive por 

participarem do desenvolvimento dos 

produtos, num processo de interação 

que os torna parceiros da encarroça-

dora.

INOVAÇÃO

De 2003 até agora, mais de 

20.000 ônibus rodoviários e urbanos 

saíram das linhas de montagem da 

Mascarello, sempre obedecido o prin-

cípio de buscar a excelência em cada 

produto. Na empresa, diz-se que os 

veículos produzidos pelos colaborado-

res “aproximam as pessoas de seus 

destinos todos os dias”. Instalada no 

Distrito Industrial de Cascavel, Paraná, 

onde ocupa área de 154.000 metros 

quadrados (41.815 metros quadrados 

de área construída), a encarroçadora 

produz 15 ônibus por dia e emprega 

mais de 2.000 colaboradores.

Para assegurar o alto padrão de 

qualidade dos produtos, a companhia 

investe constantemente em inovação 

tecnológica na linha de produção. Mas 

também dá muita importância a outros 

fatores considerados fundamentais, 

como o aperfeiçoamento técnico da 

equipe e as políticas de responsabili-

dade social em relação aos colabora-

dores e ao meio ambiente.

Um dos compromissos escrupulo-

samente observados pela Mascarello 

é com a evolução dos seus colabora-

dores. Para isso ela desenvolve pro-

gramas focados em objetivos práticos 

de aperfeiçoamento profissional (e 

também pessoal) de cada um. Por 

viabilizarem a qualificação e aper-

feiçoamento dos colaboradores, os 

programas internos de treinamento da 

encarroçadora tiveram sua importância 

reconhecida com a atribuição do Prê-

mio SESI de Qualidade no Trabalho. Os 

programas são os seguintes:

PACTO – Programa de Aperfeiçoa-

mento Comportamental e Técnico 

Operacional. Além de cursos técnicos, 

o programa também realiza cursos 

voltados à inclusão social e cursos 

voltados à melhoria da vida pessoal 

dos colaboradores. Por exemplo, os 

cursos de educação financeira.

GRUPO DE MELHORIAS – Consiste 

na formação de equipes integradas 

por colaboradores com o objetivo de 

identificar e melhorar os processos, 

e os cursos de incentivo aos colabo-

radores para participarem ativamente 

na melhoria do seu local de trabalho.

PROJETO EJA – O Projeto Educação 

para Jovens e Adultos é realizado em 

parceria com o SESI/Senai. Funciona 

dentro da empresa e está voltado aos 

O urbano Gran Via trouxe novidades 

importantes e bem recebidas pelo mercado.
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colaboradores que não concluíram o 

ensino fundamental.

JOVEM APRENDIZ - Tem como ob-

jetivo melhor preparar jovens para o 

trabalho. Inclui curso de qualificação 

oferecido com o apoio técnico do SESI.

CERTIFICAÇÕES

PROCONVE, Programa de Controle 

da Poluição do Ar por Veículos Auto-

motores – atesta que os produtos se 

enquadram nos limites estabelecidos 

para as emissões veiculares.

INMETRO – Certificação mantida 

desde 2010 e que se refere à prio-

ridade da empresa às questões de 

segurança, saúde e meio ambiente, 

garantindo que os produtos seguem 

normas específicas de fabricação.

ISO 901:2008 – Certificação man-

tida desde maio de 2011, e que nor-

matiza um modelo internacional de 

Gestão da Qualidade nas atividades 

da empresa, tendo o cliente como 

foco principal.

HOMOLOGAÇÃO – A Mascarello 

teve homologado o seu ônibus Roma 

350 pela norma europeia de segurança 

veicular. A estrutura do ônibus foi apro-

vada em todos os testes de segurança.

ncarroçadoraE

A Mascarello entende que a preservação do meio ambiente é um 

compromisso que deve ser assumido todos os dias. Por isso, realiza 

constantemente projetos que visam promover o crescimento de forma 

sustentável. A empresa implementa um Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Industriais, com base nos conceitos Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 

Também o Programa 5S é desenvolvido em todos os setores da companhia.

A responsabilidade social da encarroçadora se estende a vários outros 

aspectos da operação da empresa, da vida de seus colaboradores e da 

comunidade. Por exemplo, ela mantém consultório odontológico para os 

colaboradores e convênio com operadora de plano de saúde. Mas a relação 

dos benefícios ou iniciativas é mais extensa: 

– Ações constantes pela equipe de Segurança no Trabalho e a CIPA, 

voltadas à segurança e à saúde dos trabalhadores.

– Projeto “Trocando Livros”, de incentivo à leitura e à troca de livros 

entre os colaboradores.

– Apoio ao Hospital Pequeno Príncipe, do Paraná, o maior do País de 

média e alta complexidade, exclusivamente pediátrico, administrado por 

instituição civil sem fins lucrativos.

– Parceria e apoio ao Hospital do Câncer de Cascavel-PR.

– Campanha anual, no mês de outubro, com a realização de ações de 

conscientização e prevenção do câncer.

– Apoio ao Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade, 

voltado ao combate e prevenção da marginalidade infantil, com a imple-

mentação de projeto e de ações socioeducativas para o desenvolvimento 

das potencialidades de crianças e adolescentes.

Responsabilidade social

O GranMetro chegou ao mercado em momento de afirmação dos sistemas de BRT como solução para o transporte coletivo de passageiros. 
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ransporte LimpoT

Volvo testa novo elétrico 
         em Gotemburgo
Ônibus silenciosos, que não emitem gases ou partículas, e além disso, extremamente confortáveis. 

São os novos ônibus elétricos que a Volvo Buses desenvolveu e está testando pela primeira vez no 

trânsito de Gotemburgo, Suécia, cidade-sede da empresa. O modelo está sendo lançado oficialmente 

agora em junho, com direito à presença na Word Congress and Exibition – UITP –, em Milão.

A
inda em junho os elétricos come-

çam a operar na nova linha 55 

entre Lindholmen e Chalmers/Johan-

neberg, em Gotemburgo. 

 A nova linha será atendida por três 

ônibus totalmente elétricos e por sete 

híbridos elétricos. Os três veículos 

elétricos são equipados com baterias 

de carga rápida, que utilizam energia 

renovável nos pontos finais. 

 A linha resulta de uma coopera-

ção conhecida como ElectriCity, cuja 

finalidade é desenvolver, demonstrar 

e avaliar soluções inovadoras para o 

futuro dos transportes públicos susten-

táveis. Antes de entrar em operação 

regular, o novo ônibus elétrico da 

Volvo está sendo exibido na feira de 

transportes públicos UITP, em Milão, 

de 8 a 10 de junho. A UITP congrega 

compradores de transportes públicos 

de todo o mundo, que visitam a feira 

para conhecer os mais recentes pro-

dutos desenvolvidos pela indústria.
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 A idade média da frota de 

transporte urbano da cidade de 

Campinas diminuiu com a entrega, 

pela Volvo, de 41 unidades de 

ônibus articulados adquiridos pela 

empresa VB Transportes e Turis-

mo. Estima-se que pelo menos um 

milhão de passageiros locais vão 

se beneficiar com a entrada dos 

novos veículos em operação.

São articulados com 18 metros 

de comprimento e capacidade 

para transportar até 160 passa-

geiros. Equipados com caixa de 

câmbio automática e freio a disco 

e EBS, dispõem de um sistema 

de controle eletrônico dos freios 

que resulta em mais eficiência e 

estabilidade durante as frenagens. 

Um controle inteligente da acelera-

ção assegura que nos arranques 

e retomadas de velocidade seja 

empregada apenas a potência 

necessária, o que contribui para 

reduzir ainda mais o consumo de 

combustível.

“São características que au-

mentam a eficiência do sistema 

de transporte, garantem mais 

segurança à operação, conforto 

aos passageiros e ainda reduzem 

o consumo de combustível e as 

emissões de poluentes”, argu-

menta Euclides Castro, gerente 

de ônibus urbanos da Volvo Bus 

Latin America.

“Estamos realizando os testes 

finais para ter certeza de que tudo 

está funcionando como deve para uso 

em tráfego regular. Consideramos que 

este é um importante marco no desen-

volvimento de novas soluções para 

ônibus eletrificados. São silenciosos 

e totalmente isentos de emissões, e 

podem contribuir para um ambiente 

urbano melhor e uma redução no im-

pacto climático, enquanto os passagei-

ros fazem viagens mais agradáveis”, 

explica Håkan Agnevall, presidente da 

Volvo Buses.

As exigências de passageiros aju-

daram a formatar o projeto desse novo 

ônibus elétricos, explica o executivo: 

“Por exemplo, o embarque e de-

sembarque é rápido e realizado por 

portas extralargas com piso baixo no 

meio do ônibus. Neste ponto há uma 

ampla área de piso baixo para facilitar 

o acesso para passageiros cadeirantes 

ou com carrinhos de bebê”.

Os projetistas da Volvo quiseram 

dar ao ônibus uma atmosfera moderna 

e acolhedora. Por isso, o interior é cla-

ro e arejado. Também há tomadas para 

os passageiros recarregarem seus ce-

lulares, além de Wi-Fi a bordo. Apesar 

de ser mais de um metro mais curto 

que um ônibus convencional, ou seja, 

apenas 10,7 metros de comprimento, 

o veículo tem capacidade para trans-

portar até 86 passageiros. O assento 

do motorista, posicionado no centro, 

contribui para a alta capacidade de 

transporte.

 

NO MERCADO EM 2017

Por enquanto, o novo ônibus é 

apenas um veículo conceito. Sua pro-

dução em série está agendada para 

2017. A presente operação na linha 

55 de Gotemburgo é resultado do 

ElectriCity, um projeto de cooperação 

entre entidades de pesquisa, a indús-

Sistema de Campinas recebe 
lote de 41 novos articulados

Ele acrescenta que os articu-

lados são equipados com o Ge-

renciador de Frotas da Volvo, que 

proporciona um raio-x completo da 

operação dos ônibus. O sistema 

oferece dados como média de 

consumo, tempo de marcha lenta, 

quantidade e tempo de paradas, 

e velocidade por veículo e por mo-

torista. Também há um código de 

falhas, com mais de 40 sensores 

que monitoram a saúde do veículo 

e emitem sinais de alerta em caso 

de desgaste em alguma peça. 

Paulo Barddal, diretor de Co-

municação e Marketing da Asso-

ciação das Empresas de Transpor-

te Coletivo Urbano de Campinas, 

disse que a nova aquisição reforça 

o compromisso das concessioná-

rias com a qualidade do transporte 

público da cidade. 

tria e os planejadores urbanos, com a 

finalidade de desenvolver, demonstrar 

e avaliar a próxima geração de trans-

portes públicos sustentáveis. Entre os 

participantes do projeto estão o Grupo 

Volvo, Chalmers, a Agência Sueca de 

Energia, Região Västra Götaland, Väst-

trafik, Keolis, a cidade de Gotemburgo, 

Göteborg Energi, Lindholmen Science 

Park e Johanneberg Science Park.

A linha da Volvo Buses de ônibus 

elétricos já conta com o modelo Volvo 

7900 Híbrido, sucesso comercial com 

mais de 2.000 unidades vendidas, e 

com o Volvo 7900 Híbrido Elétrico, 

lançado no outono de 2014.

Nos articulados, a modernidade do 

Gerenciador de Frotas da Volvo.
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ecnologiaT

Caminhão do futuro roda 
     nos Estados Unidos
No início de maio, os dois primeiros caminhões Freitghliner Inspiration equipados com o sistema de 

piloto automático rodoviário Highway Pilot começaram a rodar em estradas públicas do estado norte-

americano de Nevada. Os veículos se deslocam nas rodovias sem a intervenção do motorista, pois  

são equipados com sensores inteligentes e câmera estéreo. Foram criados na Alemanha pela Daimler 

Trucks, que transferiu o sistema para a empresa norte-americana Freitghtliner.

A 
apresentação oficial do Freitghtli-

ner à imprensa, a especialistas e 

a empresários do transporte ocorreu 

no  dia 6 de maio em Las Vegas, Es-

tados Unidos, por Wolfgang Bernhard, 

principal executivo da Divisão Mundial 

de Caminhões e Ônibus da Daimler. 

O modelo foi o primeiro caminhão 

autônomo a obter licença para uso em 

estradas públicas no estado de Neva-

da. Na ocasião, Bernhard ocupou-se 

principalmente de deixar muito claro 

que o caminhão autônomo não é um 

caminhão sem motorista, já que ne-

cessita do concurso desse profissional 
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para dar início a qualquer manobra de 

ultrapassagem, a qual é, obrigatoria-

mente, executada pelo profissional. 

Também cabe ao motorista fazer as 

manobras para sair da estrada ou 

mesmo para mudar de pista. 

Portanto, como foi explicado pelo 

executivo, a principal tarefa do cami-

nhão com piloto automático é, uma vez 

conduzido pelo motorista até a rodovia 

de cruzeiro, e sempre orientado por 

um radar dianteiro, por sensores e por 

uma câmera estereoscópica, deslocar-

-se para a frente de modo autônomo 

sobre uma faixa de rolamento previa-

mente definida, na velocidade também 

determinada por antecipação.  

Para cumprir suas tarefas, o piloto 

automático mantém uma distância 

mínima em relação ao veículo que es-

tiver à frente, acelerando ou, quando 

necessário, acionando os freios auto-

maticamente, inclusive nas situações 

de trânsito congestionado que exigirem 

acionamento das funções de parada 

e partida. Simultaneamente, os sen-

sores estarão monitorando eventuais 

obstáculos ou irregularidades na pista, 

emitindo alertas visuais e sinais sono-

ros ao motorista, que poderá reassu-

mir o comando a qualquer instante, 

por demanda do sistema ou por sua 

própria iniciativa. 

Quando o veículo estiver trafegan-

do nas cidades e nas pistas de acesso 

à rodovia de cruzeiro, o motorista se 

ocupará de todas as suas tarefas 

normais e o piloto automático será 

mantido desativado. 

ECONOMIA

Desta forma, o conceito de ca-

minhão autônomo é justificado por 

seus criadores como mais um recurso 

tecnológico que vai contribuir para 

aumentar a segurança e a eficiência 

do transporte de carga, facilitando 

a tarefa do condutor, de modo que 

ele se canse menos e, portanto, em 

benefício da segurança, permaneça 

por mais tempo no seu melhor estado 

de alerta. A Daimler dá considerável 

ênfase a esse aspecto, baseada em 

estatísticas que apontam os erros do 

motorista como responsáveis por 90% 

dos acidentes envolvendo caminhões. 

De acordo com tais estatísticas, uma 

em oito colisões é influenciada pelo 

cansaço do condutor. Testes mais 

recentes, realizados já com caminhões 

autônomos, mediram a atividade cere-

bral dos condutores quando a função 

autônoma estava acionada e quando 

estava desligada. Verificou-se que 

a sonolência do motorista diminuiu 

em 25% quando o sistema autônomo 

estava funcionando.

A Daimler Trucks estudou a influên-

cia da condução autônoma na atenção 

dos motoristas na cabina do caminhão, 

durante a viagem. Para tanto, uma 

Espaço amplo, tranquilidade: a intervenção do motorista limita-se a algumas das operações.

O caminhão roda por estradas bastante específicas e, por enquanto, isso limita seu uso.

47REVISTA ABRATI, JUNHO 2015



equipe do projeto da Daimler Group 

Research conduziu estudos científicos 

dos condutores do veículo em um cir-

cuito de teste fechado.

A conclusão dos técnicos da 

Daimler Trucks foi que o sistema de 

piloto automático pode efetivamente 

contribuir para melhorar as condições 

de segurança nas operações de trans-

porte de carga, aliviando o motorista 

de tarefas cansativas e, sobretudo, 

das monótonas, quando em rotas de 

longo percurso. Ao mesmo tempo, 

libera o profissional para se comunicar 

e, quando é o caso, para eventuais 

outros procedimentos dentro da cabine 

do caminhão. 

Os técnicos acreditam que, com o 

sistema, até mesmo a atividade pro-

fissional do motorista se tornará mais 

atraente. De acordo com avaliações da 

ecnologiaT

Daimler Trucks e da Freightliner Trucks, 

com o caminhão autônomo haverá 

ainda um consumo mais eficiente de 

combustível e, em consequência,  uma 

redução nos níveis de emissão de 

CO
2
. A redução no consumo seria de 

aproximadamente 5%, e há testes que 

apuraram economia de 7%. A queda no 

consumo seria explicada pela maior es-

tabilidade da condução, que também 

teria reflexo nos custos de manuten-

ção, admitindo-se que tal estabilidade 

resultaria em menor desgaste dos 

componentes do veículo e em um fluxo 

de trânsito mais constante.

TECNOLOGIAS

O caminhão Freightliner Inspiration 

apresentado em Las Vegas tomou por 

base o modelo Freightliner Cascadia, 

produzido em série nos Estados Uni-

dos. O Cascadia recebeu o Highway 

Pilot, cuja tecnologia foi desenvolvida 

em conjunto pelos engenheiros da 

Freightliner e da Daimler Trucks. O 

ponto de partida do desenvolvimento 

foram sistemas já testados e aprova-

dos de assistência à condução, como 

o “Adaptive Cruise Control” (piloto 

automático adaptável), disponível para 

modelos de linha do Freightliner Casca-

dia e do Mercedes-Benz Actros.

Antes de obter a licença para 

operar em estradas públicas de Ne-

vada, a tecnologia foi exaustivamente 

testada, inclusive com a realização 

de uma “viagem maratona” em que o 

Freightliner Inspiration cobriu mais de 

10.000 milhas (16.000 km) no circuito 

de testes de Papenburg, Alemanha.

Deve-se considerar que, apesar 

das tecnolgias em comum, o Freightli-

Partes da frente do caminhão, inclusive o radiador, brilham em azul quando o veículo entra no modo de operação autônoma. 
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Enquanto o caminhão se desloca no modo autônomo, o motorista pode fazer outras coisas.

No painel, sensores emitem alertas e sinais sonoros em caso de necessidade.

ner Inspiration Truck e o Mercedes-

-Benz Future Truck, bem como os 

veículos de linha de ambas as marcas, 

são conceitos de veículos independen-

tes, especificamente adequados para 

seus mercados e suas respectivas 

demandas.

DESIGN FUTURISTA

A aparência externa do Freightliner 

Inspiration Truck é dominada pelo 

design do capô do motor, que se so-

brepõe à grade usual do radiador. Para 

ser aberto, o capô pode ser empurrado 

para a frente e basculado em seguida. 

Os revestimentos das portas são mol-

dados de maneira a se harmonizar às 

linhas da extremidade dianteira. Os 

painéis laterais foram desenhados 

para compor uma unidade única com 

o capô e com os arcos das rodas, que 

também foram otimizados do ponto de 

vista aerodinâmico.

A iluminação externa do Freightliner 

Inspiration Truck é totalmente nova 

e chama logo a atenção. A placa da 

licença, os indicadores e a grade do 

radiador brilham em azul quando o 

caminhão entra no modo autônomo; na 

operação normal, o brilho é branco. Os 

faróis estão perfeitamente integrados 

ao design do capô.

No interior da cabine, os bancos 

e a iluminação em halogênio esta-

belecem uma atmosfera agradável e 

acolhedora.

PERSPECTIVAS

As projeções possíveis no momen-

to apontam para a impossibilidade 

prática de introdução do caminhão 

autônomo na maior parte dos países. 

A operação do veículo, no seu atual 

estágio de desenvolvimento, exige que 

as rodovias a serem utilizadas sejam 

efetivamente modernas, disponham de 

condições bastante específicas e con-

tem com uma rotina de manutenções 

por enquanto inalcançáveis para a 

maioria dos países, o Brasil inclusive. 

Não obstante, como fabricante glo-

bal de veículos comerciais, a Daimler 

tem demonstrado o quanto as tecno-

logias inteligentes podem ser desen-

volvidas em prazos consideravelmente 

ágeis pelas marcas do grupo. Olhando 

os sistemas técnicos necessários 

para a condução autônoma no futuro 

e comparando com os componentes 

já em uso hoje nos automóveis e em 

veículos comerciais das marcas Mer-

cedes-Benz, Freightliner Trucks, Detroit 

Diesel e Fuso, percebe-se que o grupo 

conta com o know-how necessário para 

continuar desenvolvendo satisfatoria-

mente os veículos autônomos voltados 

ao trânsito nas estradas.
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“M
amãe, prefiro mil vezes ir 

de ônibus porque viajo tran-

quila e o tempo passa mais devagar 

enquanto eu olho a paisagem.” Ouvi 

este comentário há alguns anos em 

um café de aeroporto. Ele veio de uma 

menina que parecia beirar os 10 anos, 

e me fez parar para pensar na minha 

responsabilidade como executivo de 

uma fabricante de chassis para ônibus.  

Viajar de ônibus no Brasil foi, du-

rante anos, a única alternativa para 

milhares de pessoas e, em situações 

específicas, solução mais inteligente 

e eficaz para fugir do pau-de-arara 

ou, recentemente, do caos de alguns 

aeroportos. Em ambos os casos, do 

migrante ao viajante, o ônibus trans-

porta, além de passageiros, negócios 

a serem concretizados, resoluções de 

problemas, a expectativa da saudade 

a ser matada no final da viagem e um 

amontoado de sonhos por realizar. São 

milhares de histórias compartilhadas 

com a paisagem durante o trajeto. 

O ônibus faz parte da vida das 

pessoas e assim continuará sendo 

por muito tempo, mesmo com a popu-

larização do avião. Há casos em que o 

avião é indispensável e outros em que  

o ônibus se encaixa perfeitamente. E 

há ainda os casos em que um roteiro 

usa as duas soluções.  

A escolha entre o ônibus e o avião 

também ultrapassou as barreiras so-

ciais. O mito de que apenas as classes 

mais carentes viajavam pelas estradas 

vem sendo desconstruído pelas empre-

sas que já oferecem serviços executi-

vos para quem busca mais conforto, 

implementadas outras tecnologias 

importantes, como o EBS (Eletronic 

Brake System). Todos os motores da 

marca estão equipados com um pode-

roso freio-motor, que, aliado ao freio 

auxiliar Scania Retarder, proporciona 

uma frenagem ainda mais segura. 

O conforto é garantido pela suspen-

são pneumática controlada eletronica-

mente. Para os donos das empresas 

de transporte ainda tem o fato de os 

veículos Scania possuírem reduzido 

custo operacional, proporcionando me-

lhor equilíbrio financeiro dos serviços 

prestados para o gestor e o operador.

São apenas algumas das carac-

terísticas que tornam a viagem da 

garotinha do início do texto ainda mais 

tranquila e prazerosa e conquistam 

cada vez mais passageiros. Assim, 

seguimos com a certeza de estarmos 

no caminho certo e movidos pela pai-

xão em entregar o melhor aos clientes 

e aos passageiros deste Brasil. Afinal, 

transportar gente e sonhos exige, além 

de dedicação, qualidade e confiança, 

e isso a Scania tem de sobra. 

espaço e privacidade. Alguns deles, 

inclusive, ganhariam fácil da primeira 

classe de alguns aviões.   

Atender a necessidade do passa-

geiro com excelência tem sido uma 

máxima tão comum no mercado de 

transporte de passageiros que con-

quistou até o universo dos esportes. 

Os atletas da Confederação Brasileira 

de Judô viajam para competições pelo 

Brasil afora em um ônibus Scania, 

modelo K 400 8x2 Double Decker, de 

dois andares, que oferece um ambien-

te perfeito para quem precisa chegar 

descansado e preparado ao destino.

A segurança é outro item que acom-

panha a evolução dos ônibus. No caso 

da Scania, por exemplo, a Série K de 

chassis rodoviários oferece freios a 

disco ou freios a tambor com controle 

eletrônico. Nos últimos anos foram 

Entre sonhos e gente,
    conforto e segurança

O ônibus faz parte 
da vida das pessoas 
e assim continuará 

sendo por muito 
tempo, mesmo com 

a popularização 
do avião. Há casos 
em que o avião é 

indispensável e outros 
em que o ônibus se 

encaixa perfeitamente. 
E há ainda os casos 

em que um roteiro usa 
as duas soluções.

Silvio Munhoz

Diretor de Vendas de Ônibus da 

Scania no Brasil
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