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R E V I S T A

Guanabara reforça sua imagem

Nova pintura

Mercedes-Benz festeja 
seus 60 anos no Brasil 

Andorinha volta a 
renovar sua frota



P a r a d i s o  1 8 0 0  D D

Sof i s t i cação  e                
        Conforto

Desenvolvida para oferecer os 

mais elevados padrões de conforto 

e sofisticação, a versão Double 

Decker do modelo Paradiso combina 

tecnologia, design e amplo espaço 

interno para proporcionar viagens 

seguras e ainda mais agradáveis.
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O caminhão à esquerda, batizado de 

Caminhão do Futuro 2025, foi uma 

das grandes atrações da festa que 

a Mercedes-Benz do Brasil ofereceu 

no fim de abril a seus clientes e à 

imprensa, no Espaço Mercedes da sua 

fábrica em São Bernardo do Campo-SP. 

A montadora aproveitou para 

mostrar aos convidados que sua 

marca tem história, mas não deixa de 

olhar para a frente. 

A Expresso Itamarati completa 

65 anos de atividade com a frota 

renovada e nova programação visual 

de seus ônibus. Até aqui, são seis 

décadas e meia de bons serviços e 

muita ousadia empresarial. Ela está 

presente em São Paulo, Rondônia, 

Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. 

Como faz periodicamente, a  Empresa 

de Transporte Andorinha, de 

Presidente Prudente-SP, voltou a 

renovar parte de sua frota. E, também 

como sempre, fez isso incorporando 

a suas operações os ônibus mais 

modernos e dotados das mais 

avançadas tecnologias. Bom para 

seus clientes e para o segmento de 

transporte rodoviário de 

passageiros do Brasil.
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A Empresa São Cristóvão,  já com 60 anos de estrada, tem 

orgulho do alto nível dos seus serviços e, mais ainda, dos 

esforços que realiza para proteger a Natureza e oferecer aos seus 

colaboradores o melhor ambiente de trabalho.

A Volare, do Grupo Marcopolo, lançou um 

novo veículo denominado Volare Cinco, 

e garante que não se trata de um micro, 

nem de um midi. Ela acredita ter chegado 

a um compacto que vai criar um novo 

segmento no mercado brasileiro.

A Expresso Guanabara 

mantém seu programa 

de renovação de frota 

e está adotando nova 

programação visual para 

seus ônibus. 

O objetivo da nova 

pintura é atualizar e 

consolidar a imagem 

de empresa de 

vanguarda no cenário do 

transporte rodoviário de 

passageiros. 
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arta do PresidenteC

É hora      
    do diálogo

Não poderia deixar 
de destacar também 
o elevado nível das 
encarroçadoras de 
ônibus no Brasil. 

É comum, hoje, ao 
conhecermos ônibus 
produzidos na Europa 
e nos Estados Unidos, 

verificarmos que os 
veículos brasileiros nada 
ficam a dever a eles em 

termos de qualidade, 
segurança e conforto, 

e muitas vezes 
superando-os. 

Paulo Porto Lima  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

Nesse momento tão grave que passa o Brasil, com crises política e econô-

mica extremamente complexas, torna-se cada vez mais necessário que as 

lideranças dos poderes executivo, legislativo e judiciário tenham a virtude do 

diálogo para que ele conduza à construção de um novo ambiente para o País.

O setor empresarial acompanha com preocupação e com muita atenção o que 

tem se passado e acredita que, com paciência e desprendimento, o Brasil consiga 

recuperar o tanto que foi perdido nos últimos anos, em termos econômicos e, 

também, e principalmente, de credibilidade.

A deterioração do bom ambiente de negócios levou milhares de empresas para 

a recuperação judicial ou falência; ceifou milhares de empregos e trouxe com isso 

um elevado nível de inadimplência junto às instituições financeiras e governos.

Na área de transporte rodoviário de passageiros houve também grande 

impacto, com redução do número de passageiros transportados, eliminação de 

postos de trabalho e empresas com dificuldades para continuar operando num 

mercado que exige, cada vez mais, o uso de veículos novos dotados de confortos 

antes inimagináveis.

A maioria das empresas associadas à ABRATI já vinha se preparando adequa-

damente para os tempos difíceis que sabiam que viriam e puderam adaptar suas 

estruturas e frotas a um ajuste que passou a ser imprescindível de aplicação.

Agora, uma nova esperança se apresenta para todo o Brasil e é hora de tor-

cermos para que nossos líderes consigam colocar novamente o País nos trilhos.

Nesse clima de expectativa geral, podemos comemorar agora os 60 anos da 

Mercedes-Benz do Brasil, empresa que tantos benefícios trouxe ao transporte de 

passageiros e de cargas em nosso País.

Nesses 60 anos, a Mercedes não só promoveu vendas mas, principalmente, 

foi parceira sempre presente das empresas na busca de soluções que atendessem 

a cada situação específica de atuação, discutindo e adaptando sua engenharia 

para poder produzir veículos cada vez mais modernos e seguros.

Hoje, o Brasil possui uma frota de ônibus rodoviários atualizada, com equi-

pamentos embarcados semelhantes aos utilizados no exterior, com alto nível de 

segurança e conforto, que não ficam a dever a nenhum outro modal. E a Merce-

des-Benz do Brasil foi uma das responsáveis por isso.

Não poderia deixar de destacar também o elevado nível das encarroçadoras de 

ônibus no Brasil. É comum, hoje, ao conhecermos ônibus produzidos na Europa e 

nos Estados Unidos, verificarmos que os veículos brasileiros nada ficam a dever a 

eles em termos de qualidade, segurança e conforto, e muitas vezes superando-os. 
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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 
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B A G A G E I R O

ARGENTINA

RIO 2016PORTO ALEGRE

MUDANÇA

MARCOPOLO FECHA VENDA DE 28 ÔNIBUS PARADISO 
1800 DOUBLE DECKER PARA A CRUCERO DEL NORTE

VEÍCULOS VOLARE ACCESS 
PERCORREM O BRASIL NO 
APOIO À EQUIPE DA TOCHA

TRANSMISSÕES 
AUTOMÁTICAS VOITH EM 
ÔNIBUS URBANOS

ERRO NOSSO

NOVO VICE-PRESIDENTE DE 
OPERAÇÕES DA MERCEDES-
BENZ ASSUME EM JULHO 

Dois veículos leves do modelo Volare 

Access, fornecidos pela fabricante, 

estão rodando aproximadamente 

20.000 quilômetros por mais de 200 

municípios brasileiros, nas operações 

de apoio à equipe que transporta a 

tocha olímpica por todo o território 

nacional. Os veículos têm piso baixo 

(Low Entry) e motor traseiro. Dispõem 

de sistema de rebaixamento total e 

rampa de acesso, além de suspensão 

a ar. Contam com poltronas 

reclináveis, vidros colados, monitor 

de entretenimento, som ambiente e 

internet sem fio (Wi-Fi).

A Marcopolo está fornecendo 28 

ônibus rodoviários Paradiso 1800 

Double Decker para a operadora 

A Voith, por meio da divisão Voith 

Turbo, forneceu 39 transmissões 

automáticas DIWA.5 para os 

novos ônibus Mercedes-Benz, 

modelos O500U (padrón) e 

O500MA (articulado), postos em 

circulação no sistema de transporte 

público de Porto Alegre-RS. A DIWA.5 

combina um sistema hidromecânico 

continuamente variável (ideal para 

o ciclo urbano de trabalho) com 

um eficiente sistema mecânico de 

trocas de marchas, o que possibilita 

acelerações muito mais suaves.

Em nossa edição nº 84, de março/2016, 

a infografia acima foi identificada como 

sendo de ônibus Marcopolo. Na verdade, ela 

mostra a parte traseira de um ônibus Irizar. Transmissão automática DIWA.5 da Voith. 

O atual diretor de Produção de 

Caminhões da Mercedes-Benz do 

Brasil, Carlos Santiago, assume em 

julho a vice-presidência de Operações 

das fábricas de São Bernardo do 

Campo e Juiz de Fora. Ele substitui 

Wolfgang Hanle, que se aposenta 

depois de 21 anos na companhia. 

Desde março de 2015 Santiago lidera 

a área de Produção de Caminhões nas 

fábricas de São Bernardo do Campo-

SP e de Juiz de Fora-MG. Formado em 

Engenharia Elétrica pela USP, atua há 

18 anos na indústria automobilística. 

Gerenciou unidades industriais e 

implementou estratégias de projetos 

de grande porte ligados à Produção, 

Logística e Qualidade.

argentina Crucero del Norte, uma 

das principais daquele país. Todos 

os veículos foram montados sobre o 

chassi Scania K400 B 6x2 e vão ser 

operar em viagens de turismo e nas 

rotas nacionais e internacionais da 

empresa. As renovações de frota da 

Crucero del Norte são anuais. Ricardo 

Portolan, gerente de exportação da 

Marcopolo, acredita que em 2016 

a Argentina voltará a ser um dos 

principais mercados de exportação 

para a encarroçadora.

Double Decker montado sobre chassi Scania.

Carlos Santiago

Um dos dois ônibus leves Access da Volare.
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DESEMPENHO

BOM DE VOLANTE CAMINHO DA ESCOLA

CAMINHÕES SCANIA MOVIDOS A ETANOL SÃO APROVADOS 
EM OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS

CAMINHONEIRO VENCE 22 
CONCORRENTES E GANHA 
UM ACTROS MEGASPACE

MERCEDES-BENZ VENCE 
LICITAÇÃO PARA FORNECER  
1.600 ÔNIBUS ESCOLARES

Três caminhões Scania movidos a 

etanol, vendidos no ano passado para 

a Clariant, que atua no transporte de 

produtos químicos, foram aprovados 

pela compradora em função dos 

resultados obtidos no seu primeiro 

ano de trabalho. Os veículos são do 

modelo P 270 4x2 e utilizados no 

transbordo de produtos químicos 

entre os isotanques e os caminhões 

que fazem a entrega aos clientes da 

empresa. Eles operam em regime 

de 24 horas, divididas em quatro 

O caminhoneiro Lucio Márcio Goldin, 

de Arapongas, no Paraná, venceu 

22 concorrentes num concurso com 

questões teóricas e avaliação prática 

de dirigibilidade com um caminhão 

Atego num campo de provas. Como 

prêmio, o profissional ganhou 

um caminhão Actros 2546 6x2 

Megaspace Segurança, considerado 

modelo top de linha da Mercedes-

Benz do Brasil. A montadora é uma 

das empresas patrocinadoras do 

Concurso Caminhoneiro do Ano, 

da Caravana Siga Bem.

Pelo quarto ano consecutivo, 

a Mercedes-Benz do Brasil venceu 

uma licitação do Governo Federal 

para fornecer ônibus escolares 

no programa “Caminho da 

Escola”, do Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação. Até 

março de 2017, a montadora estará 

habilitada para entregar até 1.600 

unidades do ônibus OF 1519 R, 

com capacidades para 55 alunos na 

versão elevador ou 60 alunos sem 

elevador. A Mercedes-Benz informou 

que as prefeituras de todo o País já 

podem buscar nos concessionários 

da marca informações sobre como 

participar do Caminho da Escola.

Caminhão Scania a etanol: aprovado.

O caminhão Actros 2546 6x2: prêmio.

turnos, nos sete dias da semana. As 

emissões de CO
2 
foram reduzidas em 

aproximadamente 90%.



dentidade visualI

Nova pintura reforça a
     imagem de vanguarda
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A Expresso Guanabara está adotando nova identidade visual para 

os ônibus de sua frota. Todos os ônibus recém-incorporados já 

ostentam a nova pintura e estão circulando nas várias rotas da 

operadora.

A Expresso Guanabara está promoven-

do uma evolução no padrão visual 

dos ônibus de sua frota, em alinhamento 

com a proposta de sempre ocupar um 

lugar de vanguarda no setor de trans-

porte rodoviário de passageiros. A nova 

pintura ressalta o azul característico 

da Guanabara e consagra a identida-

de estética trabalhada nos últimos 

dez anos pela empresa. Os primeiros 

ônibus com o novo visual entraram em 

operação no feriado da Semana Santa.

Em março chegaram às estradas 

20 novos veículos acrescentados à 

frota. São ônibus de três eixos do 

tipo Executivo (utilizados nos serviços 

da Classe Genesis) com poltronas 

reclináveis, encosto para pernas e 

sistema de entretenimento a bordo. Já 

ostentando a nova identidade visual, 

os novos ônibus passaram a circular 

diariamente em toda a malha operada 

pela empresa.  A renovação permanen-

te da frota é um compromisso da em-

presa com a prestação de um serviço 

de qualidade, pautado pelo conforto e 

segurança nas viagens. 

 CONSOLIDAÇÃO 

A anterior identidade visual dos 

ônibus era utilizada desde novembro 

de 2005, ano em que houve uma 

grande revolução na pintura com a 

introdução do azul – batizado de azul 

Guanabara  – como cor predominante, 

e a utilização do preto em volta das 

janelas para garantir um visual pano-

râmico aos veículos.

A arquiteta Chiara Ferro, respon-

sável pelo projeto da nova pintura e 

autora da pintura introduzida em 2005, 

explica que agora a ideia foi consolidar 

e atualizar os elementos aplicados no 

último padrão, sem deixar de preservar 

o conceito de sustentabilidade e a 

tendência de design minimalista, em 

que menos é mais. 

Na nova pintura, o “G” da marca ficou maior, porém  

houve a preeocupação de evitar poluição visual.  D
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dentidade visualI

Agora, o efeito panorâmico se dá na traseira e na frente do ônibus.

“Na renovação feita há pouco mais 

de dez anos buscamos criar uma per-

sonalidade própria para a Guanabara. 

Se observarmos bem, veremos que 

ainda hoje ela é uma pintura moderna, 

de impacto. Agora, quisemos atualizar 

e consolidar a imagem da empresa, re-

forçando características que se torna-

ram conhecidas e consagradas pelos 

usuários. Ela acrescenta que algumas 

estratégias de implantação de pintura, 

inclusive de manutenção, entre outras, 

mudam ao longo do tempo e, assim, 

as empresas de transporte precisam 

se ajustar às mudanças.

Por isso, segundo ela, o azul 

ganhou mais evidência. O “G” da 

marca cresceu, ganhando mais área 

nas laterais, mas sem perder a leve-

za. Ela está contida no conceito de 

design sustentável, que busca gerar 

o mínimo impacto visual por onde o 

ônibus circula.  Na mesma linha, o 

nome “Guanabara” continua apoiado 

de forma elegante nas laterais.

Agora, o efeito panorâmico se dá 

somente na traseira e na frente do 

veículo, onde se destaca também o 

nome da respectiva classe dos servi-

ços (Galant, Genesis, Glamour). 

Detalhe importante são os frisos 

na frente (horizontais) e na traseira 

(verticais) que têm a função estética 

de emoldurar os vidros panorâmicos 

e, ainda, o benefício funcional de au-

mentar a segurança no trânsito, uma 

vez que receberam adesivos refletores 

que tornam o veículo mais visível em 

situações de pouca luminosidade, 

como nas viagens noturnas ou em 

dias chuvosos.

 Ao longo de 23 anos, a Guanabara 

construiu uma marca forte, respeitada 

e diretamente associada à excelência 

na prestação de seus serviços. O 

gerente de marketing da Guanabara, 

Rodrigo Mont’Alverne, afirma que a em-

presa investe na renovação da pintura 

por acreditar que inovar é fundamental 

para crescer. 

“O lançamento da nova pintura 

mostra como a inovação é uma cons-

tante na companhia. Em todos esses 

anos, a Guanabara nunca perdeu esse 

foco. Estamos sempre buscando sur-

preender nossos clientes e satisfazê-

-los em todos os sentidos”, diz. 
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Nova pintura reflete empresa preocupada em 
usar sempre as mais modernas tecnologias

Na sala de monitoramento, cada viagem de cada ônibus é acompanhada em tempo real.

Em seus serviços e processos, 

a Expresso Guanabara utiliza sem-

pre as tecnologias mais avançadas 

disponíveis no mercado. Exemplos 

disso são os recursos tecnológicos 

empregados para garantir a segurança 

dos passageiros e dos operadores 

dos ônibus nas viagens. Um deles 

é o rastreamento via satélite. Todos 

os veículos da Expresso Guanabara 

estão equipados com a tecnologia de 

monitoramento mais avançada. Com a 

utilização dos sistemas GPS e GPRS, 

os ônibus são monitorados em tempo 

real. A qualquer momento é possível 

checar todas as informações sobre a 

viagem: localização exata do veículo, 

velocidade do percurso, quilometragem 

percorrida, tempo que falta para chegar 

ao destino, uso racional do combus-

tível. É possível, por exemplo, saber 

se o motorista excedeu a velocidade 

permitida ao entrar ou sair de uma 

curva, ou dentro de um perímetro ur-

bano. Também, a qualquer momento, 

em situações de emergência, o veículo 

pode se comunicar, em tempo real, 

com a central de monitoramento.

A Guanabara também está dotando 

seus veículos de um sistema integrado 

de câmeras cujas imagens possibili-

tam a análise de vários parâmetros da 

condução do operador.

Momento de reforçar imagem de vanguarda
Na opinião da arquiteta Chiara 

Ferro, que criou a nova pintura da 

Expresso Guanabara, este é um mo-

mento de consolidação, de reforçar 

a imagem de empresa de vanguarda 

que ela  veio construindo ao longo 

dos últimos anos. Acompanhando a 

tendência internacional do minimalis-

mo, em que mais é menos, cuidou-se 

de consolidar a imagem da empresa,  

reforçando seu compromisso de inova-

ção responsável. 

Chiara Ferro explica que, embora 

o ônibus fosse o objeto de seu traba-

lho de criação, não se restringiu ao 

segmento de transporte rodoviário de 

passageiros. Para ela, o ônibus é só 

um objeto que faz parte de um mundo. 

“Nossa referência são as artes 

gráficas e o design como um todo. 

A frota rodoviária é, na verdade, um 

grande elemento de comunicação e, 

assim, ela estabelece um fluxo de 

mensagens com quem entra, com 

quem desce do ônibus, com quem 

passa pela rua.”  

Ela aponta outro fator importante, 

as evoluções tecnológicas. Diz que 

é preciso entender a dinâmica da 

manutenção, o modus operandi das 

garagens, as tintas, os vernizes, os 

insumos, sempre tentando reduzir 

sem perder no visual. Entende que 

isso é sustentabilidade e afirma 

que é preciso  acompanhar essa 

nova maneira de pensar. No caso da 

Guanabara, ela concluiu que a expec-

tativa do público da companhia é uma 

expectativa de alto nível, e considera 

isso bom, pois obriga o programador 

visual a ter uma postura condizente. 

Ao renovar sua pintura, a empresa 

mostra, por meio de mais um elemen-

to, que está sempre à frente; mostra 

seu compromisso com a modernidade.
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2012: pintura especial, específica para comemorar os 20 anos da empresa.

2016: ênfase para o azul e o minimalismo. Mesmo o grande “G” é mais discreto.

2005: transformação profunda na estética, com características bastante diferentes.

1996: pintura na linha anterior, mantidas as setas e com predomínio do branco.

As pinturas  
da Expressso 
Guanabara
1992 – A primeira seguia o padrão oriundo 

da Viação Normandy e era predominantemen-

te branca, com uma linha vermelha circun-

dando o ônibus e duas linhas em formato de 

ponta de flecha nas laterais, uma vermelha 

e outra azul.

1996 – Na segunda evolução, o azul 

ganhou mais espaço nas faixas laterais e 

o nome da Guanabara passou a ser preto.

2005 – A Guanabara realizou uma profun-

da transformação na estética dos veículos, 

introduzindo características completamente 

diferentes: uma nova tonalidade de azul, que 

foi denominado azul Guanabara, passou a 

ser a cor predominante; o preto ganhou espa-

ço para ampliar a percepção das janelas pa-

norâmicas; o branco e o vermelho passaram 

a ser usados apenas em detalhes. Na pintura 

foi incluído o nome da respectiva classe do 

serviço (Galant, Genesis e Glamour).

2012 – Foi desenvolvida uma pintura 

temática só para comemorar os 20 anos da 

empresa, e aplicada a apenas cinco carros.  

2016 – Adota-se agora uma pintura que 

valoriza ainda mais o azul e consagra a mar-

ca consolidada nos últimos dez anos. O “G” 

da marca cresceu e ganhou mais área nas 

laterais, porém ficou mais leve. A assinatura 

com o nome da empresa é reposicionada 

nas laterais. O preto ganha destaque na 

traseira e na parte da frente do carro até a 

altura das lanternas.

1992: padrão oriundo da Normandy, linha vermelha em torno do carro e duas setas.

dentidade visualI
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econhecimentoR

Prêmio Boas Práticas, 
        edição 2016
A ABRATI e a ANTP – Associação Nacional de Transportes 

Públicos – já estão trabalhando nos preparativos para 

a realização da edição 2016 do Prêmio Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de Passageiros. 

Em função da receptividade e da 

aceitação demonstradas pelas 

empresas associadas por ocasião 

das edições anteriores, como ficou 

evidenciado pela grande qualidade 

dos trabalhos apresentados, a equipe 

coordenadora do Prêmio Boas Práticas 

sugeriu e a direção da ABRATI refe-

rendou a escolha do tema Inovação e 

Tecnologia como categoria única para 

o Prêmio de 2016.

O coordenador do Prêmio, Alexan-

dre Resende, da ANTP, lembra que o 

trabalho inscrito deverá descrever uma 

ação de melhoria que tenha trazido mu-

dança ou mudanças positivas de com-

portamento na empresa. O trabalho 

poderá estar direcionado aos clientes 

internos ou externos, ou mesmo, aos 

processos internos da empresa.

No Prêmio, a inovação é entendida 

como sendo uma novidade ou a renova-

ção de uma ideia, método ou processo, 

ou ainda a uma ação, e que pouco se 

pareça com os padrões anteriores. Ela 

pode ter envolvido atividades técnicas, 

de concepção, de desenvolvimento, de 

gestão, tendo resultado na melhoria 

dos processos. 

A inovação também pode ser uma 

ação que resultou em fazer mais com 

menos recursos, por permitir ganhos 

de eficiência em processos produtivos, 

Graças às inovações introduzidas continuamente pelas empresas, a qualidade dos serviços prestados melhora sempre.  

2016
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administrativos ou financeiros, que 

gerou aumento de competitividade.

FAZER DIFERENTE

A Boa Prática poderá ter foco no 

processo de produção do serviço desti-

nado ao cliente, ou na inovação organi-

zacional, com a implantação de novos 

métodos organizacionais na prática do 

negócio, organização do trabalho e/

ou relações externas. Não se trata de 

apenas fazer coisas diferentes, mas, 

também, de fazer as mesmas coisas 

de forma diferente.

O relatório descritivo a ser anexado 

no momento da inscrição deverá conter 

a descrição da única prática. A descri-

ção conterá uma sequência com o en-

cadeamento de ideias, considerando:

a – descrição do contexto da 

experiência, com objetivos, metas 

projetadas e público alvo.

b – relato da experiência com 

concepção, etapas ou atividades de-

senvolvidas, recursos tecnológicos, 

de planejamento e gestão utilizadas 

e proposta de divulgação incluindo 

recursos de mídia e de promoção.

c – envolvimento da empresa e 

de parceiros, com identificação dos 

segmentos de empresa ou empresas 

envolvidas, impacto sobre a prática ou 

as práticas da empresa ou empresas.

d – avaliação da experiência com 

resultados obtidos, indicativos do grau 

de satisfação do público alvo, dos par-

CRONOGRAMA DE TRABALHO PARA 2016

Maio a agosto Palestras e visitas técnicas

Setembro Entrega dos trabalhos

Novembro Julgamento pelos juízes

Dezembro Solenidade de premiação

ticipantes e da comunidade, indicativo 

do grau de satisfação dos acionistas e 

impactos sobre o posicionamento da 

empresa no mercado.

INSCRIÇÕES

Para formalizar a participação, a 

empresa associada deverá preencher 

o formulário de inscrição com dados 

cadastrais, nome dos dirigentes e 

nome do responsável pela entrega do 

trabalho, anexando ainda o relatório 

descritivo em que é apresentada a 

Boa Prática. Cada empresa poderá 

inscrever apenas uma Boa Prática. A 

ANTP e a ABRATI vão reeditar a carti-

lha contendo a sequência dos itens 

citados, a fim de facilitar e orientar a 

elaboração do relatório descritivo da 

Boa Prática e o julgamento dos juízes.

A avaliação dos trabalhos será feita 

por uma banca de juízes integrada por 

especialistas de transporte público e 

por profissionais com experiência nas 

áreas de marketing e comunicação.

A empresa vencedora e as pos-

síveis menções honrosas serão co-

nhecidas somente na solenidade de 

premiação, que em 2016 ocorrerá no 

dia 6 de dezembro, por ocasião do 

encontro anual de confraternização 

da ABRATI, no Clube Naval de Brasília. 

Posteriormente os relatórios da 

empresa vencedora serão disponibili-

zados no site da ANTP.

O presidente do Conselho Delibe-

rativo da ABRATI, Paulo Porto Lima, 

considera que há um elevado nível de 

conscientização do empresariado de 

transporte rodoviário de passageiros 

no sentido de aperfeiçoar e modernizar 

seus processos internos, visando, prin-

cipalmente, alcançar um alto grau de 

satisfação dos passageiros e, ainda, 

possibilitando que toda a operação 

seja melhor implementada com os mo-

dernos meios disponíveis atualmente.

Alexandre Resende, da ANTP e 

coordenador do Prêmio, convida as em-

presas associadas para participarem 

da edição 2016 e observa que o Prê-

mio representa um valioso momento 

de sensibilização e de entendimento 

do processo, visando dar visibilidade 

e reconhecimento ao trabalho árduo 

e incessante das práticas de gestão 

das empresas e aos seus resultados.

Por sua vez, Denise Gazinelli 

Cruz, diretora da ANTP e, ao lado de 

Alexandre Resende, responsável pela 

implementação do certame junto às 

associadas, considera que houve um 

grande avanço na preocupação das 

empresas com a qualidade dos servi-

ços prestados aos usuários e também 

na gestão das companhias, indo assim 

ao encontro dos objetivos do Prêmio.

Alexandre Resende, coordenador do Prêmio. Denise Gazinelli Cruz, da ANTP.
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Andorinha incorpora mais 
           40 ônibus novos
Em abril, a Empresa de Transportes Andorinha apresentou os 40 novos ônibus que acaba 

de incorporar à sua frota, e que se destinam a operar linhas nas principais cidades das 

regiões de Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Assis e Paraguaçu Paulista.

Os novos carros, que utilizam as mais avançadas 

tecnologias disponíveis no mercado, estão equipados 

com numerosos itens de conforto e segurança.
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A exemplo das anteriores renova-

ções de frota, os veículos incor-

porados são os mais modernos e 

tecnologicamente avançados. Ônibus 

e equipamentos demandaram inves-

timentos de aproximadamente 22 

milhões de reais. Com o novo reforço 

a companhia poderá aumentar ainda 

mais o padrão do conforto e os níveis 

de segurança e pontualidade ofereci-

dos aos seus passageiros.  

Todos os novos ônibus são da con-

figuração Executivo, dotados de chassi 

Mercedes-Benz O 500 RSD e carroçaria 

Marcopolo G7 1200, com 42 poltronas 

super soft. Oferecem uma série de 

itens de conforto, inclusive sinal de 

internet (Wi-Fi) a bordo, TV digital com 

DVD e cartão de memória. Os veículos 

já começaram a rodar ostentando a 

nova programação visual adotada pela 

Andorinha.

Com a nova aquisição, a compa-

nhia reduz ainda mais a idade média 

de sua frota e, ao mesmo tempo, 

amplia o conteúdo tecnológico de 

suas operações. Atualmente, a frota 

conta com 420 carros, que operam 

85 linhas, assegurando o emprego de 

1.300 pessoas.

PREFERÊNCIA 

O programa de renovação de frota 

da Empresa de Transportes Andorinha 

tem sido orientado pelo resultado de 
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pesquisas feitas junto aos seus usuá-

rios. Com isso, a empresa consegue 

oferecer aos passageiros os equi-

pamentos e veículos da preferência 

deles. Quanto à baixa idade média 

dos ônibus, é mantida com base na 

experiência acumulada ao longo dos 

anos pela companhia.

A Andorinha é uma das mais tra-

dicionais operadoras de transporte 

rodoviário de passageiros do País, 

tendo se afirmado e crescido graças à 

qualidade dos seus serviços. Fundada 

em 1948, ela sempre se destacou 

pela eficiência operacional, que lhe 

possibilita alcançar os mais elevados 

índices de pontualidade em todas as 

viagens. A criteriosa manutenção dos 

ônibus contribui decisivamente para 

o cumprimento dos horários e, sobre-

tudo, para a segurança das viagens. 

PONTUALIDADE

A empresa entende que a pontua-

lidade é um dos aspectos mais valo-

rizados pelos seus passageiros, que 

costumam assumir compromissos a 

rotaF

partir da sua certeza de que os ônibus 

da Andorinha efetivamente têm hora 

para partir e para chegar. 

Outro ponto de honra para a 

Andorinha é manter uma operação 

ambientalmente limpa e sustentável. 

Daí a sua preocupação em adquirir 

veículos cujas emissões estejam ri-

gorosamente enquadradas nas mais 

recentes disposições legais (Proconve 

P7). A companhia também faz a sua 

parte, utilizando sempre diesel S50 e 

tratando de manter o perfeito funciona-

mento dos motores, de modo a reduzir 

as emissões de materiais particulados 

na atmosfera. No que se refere aos 

passageiros, a preocupação vai ao 

extremo de só operar com ônibus cujas 

carroçarias não apresentem ruídos. Os 

equipamentos de ar condicionado utili-

zam gás do tipo ecológico e os filtros 

são mantidos perfeitamente limpos.

Os motoristas, por sua vez, rece-

bem frequentes treinamentos e, uma 

vez por ano, passam por rigorosos 

processos de reciclagem. 

Os novos ônibus Mercedes-Benz Marcopolo são mostrados nas ruas de Presidente Prudente.

Os novos ônibus foram exibidos com orgulho pela Andorinha. Ao fundo, instalações da empresa em Presidente Prudente.
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mpresa São CristóvãoE

Respeito ao passageiro 
     e ao meio ambiente
Ao completar 60 anos de atividades, a Empresa São Cristóvão, de Patos de Minas, festeja a qualidade 

dos seus serviços e não esconde o orgulho em proteger a Natureza e oferecer aos colaboradores o 

melhor ambiente de trabalho.

Um dos grandes orgulhos da Empre-

sa São Cristóvão, que  há 60 anos 

opera no setor de transporte rodoviário 

de passageiros, é a qualidade dos 

serviços prestados aos seus usuários. 

Seu outro grande orgulho não está 

diretamente relacionado aos ônibus e 

serviços da companhia, mas ao local 

privilegiado onde ela instalou sua 

sede, na cidade de Patos de Minas: 

embora situado no perímetro urbano 

da cidade, o lugar diferencia-se por 

contar com uma represa com fonte 

de água natural e cercado de nume-

rosas espécies de árvores frutíferas. 

A vegetação também atrai e abriga 

várias espécies de pássaros. Todo o 

conjunto tem sido cuidadosamente 

mantido pela transportadora desde 

quando ela escolheu a área e decidiu 

conservar boa parte do ecossistema 

que encontrou no local. 

 Tal zelo foi observado ao se proje-

tar e implantar as atuais edificações. A 

Um dos Mega Bus Paradiso 1200 Geração 7 da sempre renovada frota da Empresa São Cristóvão.
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atitude de respeito ao meio ambiente 

foi também uma forma de proporcio-

nar aos colaboradores um local de 

trabalho saudável que a escrupulosa 

obediência às normas de segurança 

do trabalho valoriza ainda mais.

RECONHECIMENTO

Ao comemorar 60 anos, a compa-

nhia mantém a mesma visão (“Estar  

entre as melhores empresas de 

transporte do País”) e os mesmos 

valores que, desde o início, balizaram 

sua atuação, buscando sempre a 

renovação de sua frota e a seleção 

escrupulosa de seus colaboradores, 

fazendo deles auxiliares valiosos para 

a consecução do seu principal objetivo, 

que é prestar serviços de transporte 

com excelência e conforto.  Foi assim 

que, durante todos estes anos, a 

Empresa São Cristóvão acompanhou 

e participou do crescimento do País, 

do seu Estado e da cidade onde está 

instalada, oferecendo uma grande con-

tribuição no transporte e  deslocamen-

to de pessoas para inúmeras cidades 

mineiras e para a Capital Federal. 

Para tanto, os 32 ônibus da em-

presa percorrem anualmente cerca de 

420.000 quilômetros, especialmente 

nas duas principais linhas (Patos de 

Minas a Brasília, e Patos de Minas a 

Sede da empresa: represa com água natural, muita vegetação, grande variedade de pássaros, tudo no perímetro urbano de Patos de Minas.

Este outro ângulo mostra a parte da frente da sede da companhia, em Patos de Minas. 
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Uberlândia), em viagens diretas. Gra-

ças a isso, a São Cristóvão continua 

sendo reconhecida pela excelência dos 

seus serviços e pela competência de 

seus profissionais. 

Além dos cuidados voltados à 

segurança e ao conforto dos  passa-

geiros, ela também se destaca pelo 

empenho em zelar pela segurança 

dos colaboradores e pelo transporte 

rápido e eficiente de suas cargas e 

encomendas. Seus resultados e o 

reconhecimento de seus passageiros 

refletem a atuação de uma empresa 

moderna, permanentemente focada 

no aumento da produtividade. 

Para tanto, ela utiliza modernas 

técnicas gerenciais, assimiladas ou 

aperfeiçoadas em cursos específicos 

de atualização e em estratégias de 

redução de custos sem comprometi-

mento do serviço prestado. A compa-

nhia é totalmente informatizada e os 

passageiros têm a opção de comprar 

seus bilhetes via internet. 

Uma das características de sua 

atuação é a capacidade de atender a 

todo eventual aumento da demanda 

por transporte, ao longo de todas as 

suas linhas e independentemente da 

As dificuldades eram muitas, mas nunca suficientes para impedir a São Cristóvão de cobrir suas linhas e ampliar os seus itinerários.  

mpresa São CristóvãoE

26 REVISTA ABRATI, JUNHO 2016

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



Um grande feito nos tempos pioneiros da empresa: ser uma das primeiras a chegar a Brasília. 

Aspecto da antiga sede da Empresa São Cristóvão em Patos de Minas.

época do ano. Todos os seus itine-

rários são operados sem quaisquer 

restrições quanto a equipamentos ou 

serviços. 

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

A São Cristóvão foi fundada em 

1956 por um grupo de empresários de 

Patos de Minas, o que talvez explique 

o empenho em instalar e manter a 

sede em um lugar tão aprazível, dota-

do, ao mesmo tempo, de instalações 

modernas e da completa infraestrutura 

necessária para atender à constante 

manutenção de sua frota.   

Do ponto de vista operacional, a 

localização da São Cristóvão é tam-

bém estratégica: Patos de Minas é a 

décima-sexta cidade mais populosa 

do Estado de Minas e fica a apenas 

220 quilômetros de Uberlândia, maior 

cidade do Triângulo Mineiro e segunda 

maior  do Estado. Para Belo Horizonte 

são 400 quilômetros; para Brasília, 437 

quilômetros. O nome de Patos de Minas 

está ligado a outros empreendedores do 

transporte rodoviário de passageiros.  

Além da sede, a São Cristóvão 

mantém garagens em Uberlândia, 

Brasilândia de Minas, Paracatu, Unaí 

e Brasília. A operadora mineira foi uma 

das primeiras empresas de ônibus a 

manter linha regular para a então nova 

Capital brasileira, ainda antes de sua 

inauguração. A empresa dispõe de 

diversos pontos de apoio (garagens, 

guichês) em outras cidades, o que 

gera muitos postos de trabalho diretos 

nesses lugares.
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ontadoraM

Nas comemorações dos 60 anos, Philipp Schiemer, 

presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO America Latina; 

Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-

Venda de Caminhões e Ônibus, e Walter Barbosa, diretor de Vendas 

e Marketing de Ônibus. Atrás, o monobloco O 321, primeiro ônibus 

produzido no Brasil pela Mercedes-Benz, em 1958.  
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Os 60 anos da instalação da 

Mercedes-Benz  no Brasil 

serão completados no 

próximo dia 28 de setembro, 

mas as comemorações 

começaram já no primeiro 

semestre de 2016. O principal 

evento, até agora, ocorreu 

entre os dias 28 de abril e 5 

de maio, reunindo clientes 

do Brasil, da América Latina 

e de diversos outros países, 

além de parceiros de negócio, 

colaboradores e imprensa.

Para comemorar os 60 anos de sua 

instalação no Brasil a Mercedes-

-Benz adotou um slogan (“Movendo 

o Futuro”) e abriu as portas de sua 

fábrica de São Bernardo do Campo-SP 

para receber centenas de visitantes. E 

então apresentou a eles, sob os mais 

diversos ângulos, uma empresa cada 

dia mais sintonizada com as deman-

das de seus clientes.

“A Mercedes-Benz e o Brasil estão 

intimamente ligados. Juntos, nós já 

percorremos um longo caminho. O 

Grupo Daimler e a Mercedes-Benz 

contribuíram para o desenvolvimento 

deste grande país. Nós fizemos isso 

Mercedes-Benz 60 anos  
produzindo
no Brasil
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no passado, fazemos no presente e 

continuaremos a fazer no futuro”, de-

clarou Wolfgang Bernhard, membro do 

Conselho de Administração da Daimler 

e responsável pela Daimler Trucks e 

Buses, que veio ao Brasil especialmen-

te para participar das comemorações 

dos 60 anos. “Estamos orgulhosos de 

oferecer os principais produtos, tecno-

logias e serviços aos nossos clientes 

brasileiros”, ele disse.

Suas palavras foram secundadas 

pelas do presidente da Mercedes-Benz 

do Brasil e CEO America Latina, Philipp 

Schiemer, que afirmou:  

“Tomando como referência o nosso 

passado de muita tradição e conquis-

tas na geração de soluções para o 

transporte de pessoas e de cargas, 

com 60 anos de experiência e muito 

conhecimento na realidade do País, 

quisemos mostrar aqui que a nossa 

marca tem história, mas não deixa de 

olhar para frente,”

No amplo Espaço Mercedes, junto 

às linhas de montagem da companhia, 

em São Bernardo do Campo, foram 

exibidos na ocasião alguns dos mais 

significativos veículos da história 

da marca. Com a colaboração de 

diferentes empresas de transporte, 

estavam em exposição um caminhão 

L 7500 importado, ano 1952, e um 

LP 331, ano 1961, veículos esses 

utilizados largamente na construção 

e desenvolvimento de Brasília e do 

Brasil. Ao lado deles, destacaram-se 

dois ônibus clássicos fabricados nos 

primeiros tempos da montadora no 

País: da Viação Garcia (empresa de 

turismo) um monobloco O 355, veículo 

que trouxe novo padrão de conforto ao 

transporte de longa distância, e, do 

acervo da própria Mercedes-Benz, um 

monobloco O 321, o primeiro brasilei-

ro. Além deles, uma Sprinter 1997 e 

um automóvel roadster 190 SL, ícone 

da indústria automobilística. 

Como veículos da atualidade, 

foram expostos o novo caminhão ex-

trapesado Actros; o chassi de ônibus 

urbano O 500 U; o Vito versão de 

passageiros luxo e o sedan Classe 

C 180 Exclusive, já em produção na 

Na apresentação realizada no Espaço Mercedes, os executivos Stefan Buchner, Philipp Schiemer e Wolfgang Bernhardt.
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recém-inaugurada fábrica da empresa 

em Iracemápolis-SP.  

Também foram apresentados 

alguns exemplos das tecnologias 

inovadoras já introduzidas pela Mer-

cedes-Benz no mercado brasileiro, 

como o novo superpesado Actros 

2651, o chassi de ônibus rodoviário 

O 500, a van de passageiros Sprinter 

e o automóvel Mercedes-Benz AMG S 

63 Coupé.

A montadora ainda preparou uma 

grande surpresa para os visitantes: 

o Caminhão do Futuro 2025, trazido 

da Alemanha especialmente para a 

ocasião. Trata-se de um veículo de con-

dução autônoma que chama atenção 

principalmente pelo design avançado e 

por ser dotado de todas as tecnologias 

desenvolvidas pela Daimler e por ela 

incorporadas ao dia a dia operacional 

dos transportadores de todo o mun-

do. Trazer esse veículo da Alemanha 

representou, por si só, um extenso 

esforço de logística que exigiu alguns 

meses de trabalho e de tratativas com 

as autoridades aduaneiras do Brasil. 

Na ocasião, o chefe mundial da 

Mercedes-Benz Trucks, Stefan  Buch-

ner, que também veio da Alemanha 

especialmente para a festa, afirmou 

que o Caminhão do Futuro 2025 

“materializa perfeitamente o DNA de 

inovação do Grupo Daimler”. Segundo 

disse, o veículo futurista “é um modelo 

da força tecnológica da Mercedes-Benz 

Trucks”. Ele lembrou que, 120 anos 

atrás, a marca inventou o caminhão. 

“Agora estamos inventando tudo de 

novo.” Informou que a Mercedes-Benz 

está empenhada em ter a condução au-

tônoma pronta para produção em mas-

sa até o final desta década. Observou 

que muitas das avançadas tecnologias 

presentes no Caminhão do Futuro já fa-

zem parte do dia a dia no Brasil, como 

é o caso dos sistemas de assistência 

à condução presentes no caminhão 

Actros brasileiro. Finalmente, fez uma 

previsão: com o desenvolvimento da 

tecnologia do veículo autônomo, “a efi-

ciência dos transportes aumentará, o 

trânsito ficará mais seguro para todos 

os usuários da estrada e o consumo de 

combustível, assim como as emissões 

de CO
2
 serão ainda mais reduzidos. 

A Mercedes-Benz trabalha para começar a produzir o caminhão já no fim desta década. 

O caminhão Actros 2651 incorpora tecnologias presentes no Caminhão do Futuro 2025. 

Além disso, haverá uma mudança 

radical na função do motorista, que 

passará a ser também um gestor do 

transporte.”

O Caminhão do Futuro foi a peça 

central de uma apresentação para a 

imprensa na manhã do dia 28 de maio, 

e repetida nos dias seguintes para 

clientes e outros convidados.
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A história da produção do ônibus 

Mercedes-Benz no Brasil teve três 

fases mais ou menos distintas. 

Na primeira, iniciada em 1956, a 

montadora lançou seu primeiro chassi 

brasileiro para ônibus – o O 312 – que 

se destinava a ser encarroçado por 

terceiros. Na mesma fase, dois anos 

depois, em 1958, a montadora entre-

gou ao mercado o primeiro ônibus pro-

duzido por ela no Brasil, o monobloco 

O 321 HL. 

A produção do ônibus Mercedes-Benz ao 
longo de suas seis décadas no Brasil

A segunda fase começou em 1978, 

quando a companhia instalou em 

Campinas-SP uma fábrica de ônibus 

monoblocos e plataformas, sendo 

estas últimas para encarroçamento 

tanto pela indústria como por terceiros 

encarroçadores. Nessa fase a monta-

dora atuava no segmento de ônibus 

com três diferentes produtos: seus 

ônibus integrais, as plataformas e os 

chassis. A  produção em Campinas foi 

encerrada em 1996. 

Na terceira fase, que se estende 

aos dias de hoje, a Mercedes-Benz 

tem produzido uma extensa e completa 

linha de chassis rodoviários e urba-

nos, tudo isso na sua maior unidade 

fabril, localizada em São Bernardo do 

Campo-SP. Atualmente, ela mantém 

fábricas também em Juiz de Fora-MG 

(caminhões) e Iracemápolis–SP. Esta 

última unidade dedica-se exclusiva-

mente à produção dos automóveis 

premium da marca.

L 312 - foi o primeiro chassi de ônibus produzido no Brasil pela 

montadora, a partir de 1956. Era fornecido para encarroçamento por 

terceiros. A versão LP 312 viria a seguir. O 321 HL - Lançado no início de 1958. Foi o primeiro ônibus 

integralmente produzido em série pela Mercedes-Benz no 

Brasil (havia sido lançado na Alemanha em 1956). Era um 

veículo monobloco – conceito inédito no Brasil –, sendo a 

plataforma e a carroçaria soldadas uma à outra. 

O lançamento do ônibus teve a presença do próprio Ministro 

da Viação e Obras Públicas da época, Almirante Lúcio Meira, 

que também presidia o GEIA – Grupo Executivo da Indústria 

Automobilística – órgão executor da política de implantação 

da indústria automobilística no Brasil. 

O 326 - Chegou ao mercado em 1966, 

nas versões urbana e rodoviária. 

Por sugestão dos operadores, a 

potência do motor foi aumentada em 

relação à do modelo O 321. 

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

34 REVISTA ABRATI, JUNHO 2016



O 362 - Em 1971, foi lançada uma linha de ônibus rodoviários. Todos 

os modelos tinham motor turbo. A Mercedes-Benz também passou 

a fornecer monoblocos rodoviários e urbanos com PBT de 13.200 kg 

e 13.500 kg.

O 371 - Foi colocado no mercado em 1987 e tinha diferentes 

versões, como diesel, trólebus e rodoviário.

O500 - Nos anos 2000, a Mercedes-Benz lançou a linha O 500, como 

o O 500 RSD, mostrado acima. Mais tarde, a montadora também 

ingressaria no segmento midibus, com o chassi OF 1218.

O 400 - A exemplo da linha anterior, constituiu uma nova família em 

1994, inclusive com um modelo articulado, além do urbano e do 

rodoviário. 

O 500 - Nos anos 2010, foram lançados os chassis rodoviários O 500 

RSD e RSDD 8x2, este mostrado na foto acima, além dos chassis da 

versátil linha de urbanos OF e do ônibus escolar.

O 370 - O modelo chegou ao mercado em 1984 com motores turbo 

e em três modelos: O 370 R, O 370 RS e O 370 RSD. 
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Desde que se instalou no Bra-

sil, a Mercedes-Benz já produziu 

2.120.000 veículos comerciais. Foram 

1.450.000 caminhões e 670.000 ôni-

bus. Acrescente-se a esses números 

os 2.900.000 motores também fabri-

cados em território brasileiro. 

A empresa lidera as vendas de veí-

culos comerciais no País. No segmento 

de ônibus, são 60 anos de liderança, 

e essa posição foi confirmada já no 

primeiro trimestre deste ano. Na 

realidade, nos primeiros três meses 

de 2016 a marca também liderou as 

vendas de caminhões. A supremacia 

da marca também está refletida na 

A montadora já fabricou mais de 2.105.000 
veículos desde que se instalou no Brasil

frota circulante nacional: de cada 10 

caminhões que circulam no Brasil, 

4 são Mercedes-Benz. De cada 10 

ônibus, 6 levam a marca da estrela 

de três pontas.

Nas últimas seis décadas, a 

Mercedes-Benz também foi a maior 

exportadora de veículos comerciais 

do Brasil, vendendo para mais de 60 

países. Nesse período, foram expor-

tados cerca de 432.000 caminhões e 

ônibus da marca. 

Na realidade, a Mercedes-Benz do 

Brasil é a maior fabricante de cami-

nhões e ônibus da América Latina. Sua 

planta de São Bernardo do Campo é a 

maior do Grupo fora da Alemanha para 

veículos comerciais Mercedes-Benz. É 

também a única planta da companhia 

que produz, em um só local, cami-

nhões, chassis de ônibus e agregados, 

como motores, câmbios e eixos. 

Recentemente, a Empresa pas-

sou a contar com mais uma unidade 

produtiva no Brasil, a fábrica de au-

tomóveis de Iracemápolis-SP. Dessa 

forma, a Mercedes-Benz passou a ser 

a única empresa a produzir, na Améri-

ca Latina, caminhões, ônibus, vans e 

automóveis. 

Ao longo desses 60 anos, mais de 

100.000 colaboradores trabalharam 

ou ainda trabalham na Mercedes-Benz. 

Na fábrica de São Bernardo do 

Campo, a Mercedes-Benz do Brasil 

conta com o maior Centro de Desen-

volvimento Tecnológico de veículos 

comerciais do País e um dos maiores 

da América Latina. É também o maior 

da Daimler fora da Alemanha. Está em 

atividade há 24 anos e seu foco são os 

veículos comerciais Mercedes-Benz. É 

o Centro Mundial de Competência do 

Grupo Daimler para desenvolvimento 

de chassis de ônibus e, além disso, 

um importante polo da rede mundial 

de desenvolvimento de caminhões da 

Daimler Trucks.

Graças à intensa atuação do CDT, 

a Mercedes-Benz do Brasil é a empresa 

que mais lançou caminhões, ônibus e 

tecnologias para veículos comerciais 

no Brasil. São 207 versões no portfólio 

de caminhões, 90 na família de ônibus, 

65 versões de comerciais leves e 50 

modelos de automóveis premium. 

Além disso, é reconhecida pelo pionei-

rismo em combustíveis alternativos.

ontadoraM

Veículos leves, ônibus urbanos, rodoviários, urbanos articulados, fretamento: a linha é ampla.

O Vito, uma das novidades recentes. O CLA, já em ritmo normal de produção. 
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Na linha de produtos e serviços 

que oferece ao mercado brasileiro, a 

Mercedes-Benz destaca no segmento 

de ônibus os superarticulados O 500 

em sistemas como BRT, corredores e 

faixas exclusivas.   

No de caminhões, foi iniciada a 

venda do novo Actros para aplicações 

que utilizam estrada e vias não pa-

vimentadas numa mesma operação 

– Mix Road. O veículo já está rodando 

nas estradas do País. As primeiras ven-

das expressivas do modelo ocorreram 

na área do agronegócio.

No segmento de comerciais leves, 

a imagem da linha Sprinter tornou-se 

Nenhuma outra fabricante tem uma linha tão 
completa para atender a todas as demandas

referência em segurança, tecnologia, 

conforto, qualidade e agilidade.

Com a fábrica de Iracemápolis-SP, 

a Mercedes-Benz do Brasil passou a 

ser a única fabricante de automóveis 

da marca na América Latina. 

A Mercedes-Benz também apri-

mora permanentemente o leque de 

soluções, produtos e serviços de pré 

e de pós-venda. 

No portfólio de produtos e serviços 

de pré e de pós-venda destacam-se 

o FleetBoard, apontado como o mais 

completo sistema de gestão de frota; 

a SelecTrucks, unidade de negócios 

de seminovos e as opções oferecidas 

pelo Banco Mercedes-Benz e pelo 

Consórcio Mercedes-Benz. 

A Daimler também está investin-

do em soluções telemáticas com o 

FleetBoard, destinado para o sistema 

de gestão de frotas equipado com 

novos recursos de rastreamento, que 

permitem localizar veículos roubados 

no Brasil. No Brasil, o FleetBoard 

está disponível para toda a linha de 

caminhões.

A oferta de veículos, produtos e 

serviços está disponível na Rede de 

Concessionários. São quase 200 

pontos de atendimento para veículos 

comerciais e 56 para automóveis.

A Mercedes-Benz está em condições de 

atender a toda e qualquer demanda de 

chassis de ônibus. Todos os modelos têm 

grande e avançado conteúdo tecnológico.

Três dos sete caminhões lançados no segundo semestre de 2015.Os veículos Sprinter oferecem um amplo leque de possibilidades.
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ançamentoL

Chassi especial para 
     curtas distâncias
Com a intenção de abrir um novo nicho de mercado de ônibus rodoviários, a Volvo Bus Latin America 

está ampliando sua linha de chassis com o lançamento do novo B310R, na configuração 4x2 e com 

motor de 310 cv. Segundo a fabricante, o novo chassi foi desenvolvido especialmente para 

fretamento e viagens de curtas e médias distâncias.

A configuração do novo chassi da 

Volvo admite carroçarias com até 

14 metros de comprimento, de modo 

a ampliar em até quatro lugares a 

capacidade de passageiros. 

 A fabricante destaca como van-

tagens do novo produto a eficiência 

de transporte e o baixo consumo de 

combustível. A economia no consumo 

proporcionada pelo novo chassi pode 

chegar a 3%, estimam os executivos 

da montadora. 

 “O modelo é um veículo dedicado 

a aplicações específicas, e que chega 

Uma carroçaria Marcopolo foi montada 

sobre o novo chassi, durante o 

desenvolvimento do produto, e rodou 

em operações de rotina.
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para ser o mais econômico da sua 

categoria”, assegura Luis Carlos Pi-

menta, presidente da Volvo Bus Latin 

America. 

A partir de agora, a Volvo está 

oferecendo oito opções de chassis na 

sua linha de rodoviários. 

Equipado com motor de 11 litros, 

o B310R é fabricado dentro da mesma 

plataforma dos demais modelos rodo-

viários da marca. Segundo os executi-

vos da fabricante, ter uma plataforma 

única para toda a linha de rodoviários 

traz uma série de vantagens: simplifica 

os projetos de carroçaria, facilita as ma-

nutenções e reduz custos operacionais. 

O chassi também possui os mes-

mos itens de série: caixa de câmbio 

automatizada I-Shift, freio motor VEB 

(traseiro) com 390 cv de potência, 

suspensão eletrônica e freio a disco 

EBS 5. Com 310 cv de potência e tor-

que de 1.500 Nm, o modelo oferece 

alto desempenho e performance para 

aplicações que vão desde o fretamento 

até viagens interestaduais de médias 

distâncias. Na avaliação da montado-

ra, seus clientes buscam veículos que 

ofereçam eficiência à operação, baixo 

custo operacional e maior rentabilida-

de para o negócio. “Nossos veículos 

são desenvolvidos para atender a 

estas demandas”, assegura Gilberto 

Vardanega, gerente de ônibus rodoviá-

rios da Volvo Bus Latin America.

O novo chassi é, em média, 400 

kg mais leve que modelos similares 

disponíveis no mercado. A Volvo infor-

ma que é o chassi mais leve e com o 

motor mais eficiente do mercado, o 

que permitiria melhor relação de peso 

e potência para as aplicações às quais 

se destina. “Essa combinação faz 

do B310R o mais econômico de sua 

categoria”, explica Renan Schepanski, 

engenheiro de vendas da Volvo.

Na fase de desenvolvimento do 

seu novo produto, a Volvo contou com 

a participação de alguns de seus clien-

tes, entre eles a Expresso Princesa dos 

Campos, de Ponta Grossa-PR, associa-

da à ABRATI. A empresa teve uma de 

suas carroçarias Marcopolo montada  

sobre o B310R, sendo o veículo utili-

zado em regime normal de operação.

Luis Carlos Pimenta: o chassi chega para 

ser o mais econômico da categoria. 

Gilberto Vardanega: uma linha para atender 

a todas as demandas do mercado.

Cerca de 400 kg mais leve que os similares do mercado, o novo chassi é 

apresentado como sendo o mais econômico e equipado com o motor mais eficiente. 
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ançamentoL

O compacto Volare Cinco 
       busca a diferença
Um veículo desenvolvido “de dentro para fora”, com a preocupação maior de priorizar o conforto e a 

segurança do passageiro e do motorista. É assim que a Volare define o seu novo produto, com o qual 

pretende criar um novo segmento no mercado brasileiro.

A Volare lançou um novo modelo 

de micro-ônibus destinado ao 

segmento de transporte de pessoas. 

Segundo a fabricante, o Volare Cinco 

tem concepção inovadora e foi desen-

volvido “de dentro para fora”, ou seja, 

dos ocupantes para o restante. 

 Os projetistas garantem que, em 

primeiro lugar, colocaram todos os atri-

butos necessários para tornar ideal o 

transporte de passageiros, com padrão 

único de conforto, ergonomia, seguran-

ça, mobilidade interna e conveniência. 

E, assim, criaram um veículo diferente 

de todos os outros existentes hoje no 

mercado brasileiro. 

 O desenvolvimento do Volare Cinco 

começou em fevereiro de 2013. Os 

engenheiros da empresa utilizaram 

a ferramenta QFD (Quality Function 

Deployment) para determinar as ca-

racterísticas coerentes com as neces-

sidades e desejos dos profissionais do 

transporte. 

 Os projetistas se basearam nos 

aspectos mais relevantes, como aces-

so e mobilidade facilitados, maiores 

dimensões internas e tamanho externo 

compacto. Foram realizadas pesquisas 

e ouvidos usuários.

A fabricante afirma que “o Volare 

é único” e que, no seu projeto, foram 

analisadas 702 citações de 35 diferen-

tes empresas que atuam no transporte 

de pessoas, no Brasil e no exterior, 

clientes ou não da marca. A partir das 

respostas, foram reunidas no novo 

veículo as principais características e 

vantagens de uma van, como agilidade, 

dirigibilidade, manobrabilidade, baixo 

consumo de combustível, baixo custo 

de aquisição, níveis reduzidos de ruído, 

A Volare qualifica seu produto Volare Cinco como “único”, e que soma os pontos fortes de uma van e de um ônibus pequeno. 
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vibração e aspereza, tudo isso com 

os atributos de um ônibus pequeno 

em termos da quantidade de lugares, 

conforto das poltronas, robustez 

(durabilidade), custo de manutenção, 

visibilidade, rede de pós-venda, preço 

de revenda e imagem da marca.

INTEGRAL 

O veículo tem três diferentes confi-

gurações, entre 13 e 20 passageiros. 

Tecnicamente, enquadra-se na classifi-

cação M3 do Contran, de micro-ônibus, 

com PBT de cinco toneladas, que esta-

belece os requisitos de segurança para 

veículos de transporte público coletivo 

de passageiros e transporte de pas-

sageiros tipos micro-ônibus e ônibus. 

Com carroçaria tubular, seu processo 

de fabricação adota características dos 

automóveis, como soldas por robôs 

e componentes em plástico injetado. 

Pelo maior nível de automação, a qua-

lidade e o acabamento atendem às 

exigências mais rigorosas do padrão 

automobilístico.

O Volare Cinco tem dimensões 

reduzidas: comprimento de 6.700 mm, 

altura externa de 2.740 mm, largura de 

2.010 mm, altura interna de 1.930 mm 

e largura interna de 1.908 mm.  

É equipado com motorização 

Cummins ISF 2.8, com 150 cv de 

potência e torque de 360 Nm a 1.500 

rpm, transmissão mecânica Eaton 

FSO 4505 C de cinco marchas e dire-

ção hidráulica. O modelo tem tração 

traseira. O posicionamento do motor 

na frente possibilita fácil acesso aos 

componentes mecânicos e rapidez de 

manutenção.

VISUAL ARROJADO

O conjunto óptico tem visual ar-

rojado e moderno. A grade dian teira 

destaca a identidade de marca Volare 

e, junto com os faróis, garante fluidez 

de linhas e agressividade. A porta 

pantográfica, com dimensões maiores, 

proporciona facilidade de acesso e 

comodidade. Com o primeiro degrau a 

38 cm de altura em relação ao solo, a 

escada de acesso ao interior é a mais 

baixa entre as dos modelos disponíveis 

no mercado (vans e ônibus).

Na traseira, o conjunto óptico é 

do tipo envolvente e também traz a 

identidade Volare em seu desenho. 

O uso de plástico de engenharia 

em diversos componentes externos, 

como para-choques, para-lamas, capô 

e teto garante maior qualidade no 

acabamento, redução no peso e me-

nor custo de manutenção, com mais 

reparabilidade.

Segundo a fabricante, o Volare Cin-

co otimiza o aproveitamento do espaço 

interno e tem a proposta de oferecer 

o melhor custo benefício. Conta com 

novas poltronas, mais ergonômicas e 

confortáveis, além de novos revesti-

mentos internos e porta-pacotes maior 

e mais abrangente, que se prolonga 

até a última fileira de poltronas. 

O conforto dos passageiros foi am-

pliado com o maior espaço interno, que 

garante ampla área para circulação. 

Melhores poltronas, mais espaço para os passageiros, liberdade de movimentos.
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O motorista entra ou sai de seu posto sem ter que ultrapassar obstáculos.
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egulaçãoR

A regulação é um fenômeno relativa-

mente novo no sistema jurídico bra-

sileiro. Com a promulgação da Carta Po-

lítica de 1988, o constituinte originário 

inaugurou um novo papel para o Estado. 

A preferência pelo modelo de “Estado 

Regulador” (art. 174 da CRFB/88) – em 

detrimento daquele denominado “Esta-

do Intervencionista” até então adotado 

-, não se tratou de mera coincidência. 

Em realidade, naquele momento, a 

economia de diversos países desenvol-

vidos já se encontrava regida sob esse 

regime, cuja ideia central gira em torno 

de retirar o Estado do exercício direto 

de atividades econômicas, que voltam 

a ser executadas primariamente pela 

iniciativa privada, cabendo àquele um 

papel de estabelecer regras e guiar 

comportamentos capazes de trazer 

benefícios econômicos e sociais para 

a sociedade.

A década de 90 foi determinante 

para a consolidação desse novo mode-

lo, tendo sido promulgadas inúmeras 

legislações com vista a estabelecer 

marcos regulatórios para setores con-

siderados sensíveis (ex: transporte, 

petróleo e gás, telecomunicação, ener-

gia elétrica, vigilância sanitária, etc.). 

Neste momento, o legislador federal 

optou pelo modelo norteamericano 

e europeu de “Agências Reguladoras 

Independentes”, i.e., entidades in-

tegrantes da Administração Pública, 

dotadas de autonomia financeira, 

técnica e administrativa.

Com isso, pretendeu-se proteger 

esse corpo regulatório de qualquer 

ingerência política na tomada de suas 

decisões, facilitando, assim, a busca 

pelo interesse público e por uma aloca-

ção eficiente de recursos. Desde sua 

implementação, as Agências Regulado-

ras Federais (ex: ANTT, ANTAQ, ANP, 

ANATEL, ANEEL, ANVISA, etc.) vêm 

editando uma série de normas e regras 

que devem ser cumpridas por todos os 

agentes do mercado regulado. Este, 

pois, o foco deste breve artigo.

A participação popular na tomada 

de decisões regulatórias se consubs-

tancia em um instrumento essencial 

para legitimar os atos emanados pelas 

Agências Reguladoras, na medida em 

que mitiga o natural déficit democrá-

tico inerente ao exercício da atividade 

normativa por essas entidades. Como 

forma de propiciar um ambiente favorá-

vel para isso, o legislador estabeleceu 

a figura das “consultas/audiências 

públicas”, as quais devem neces-

sariamente ocorrer por ocasião das 

iniciativas de alteração ou criação de 

normas administrativas que venham a 

afetar direitos de agentes econômicos 

ou de consumidores/usuários de de-

terminado setor da economia. No caso 

do setor de transporte terrestre de pas-

sageiros especificamente, a consulta 

pública está prevista no art. 68, da 

Lei Federal nº 10.233/01, e deve ser 

conduzida pela ANTT antes da adoção 

de regras que surtam esses efeitos.

Fernando Villela de Andrade Vianna1 

Sócio do escritório Siqueira Castro – 

Advogados

A ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO 
(AIR) NA AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES E A 
MITIGAÇÃO DO DÉFICIT DEMOCRÁTICO
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Mestre em Direito em Regulação do Comércio (Master of Laws) pela New York University (NYU). Pós-graduado em Direito do Estado e da Regulação pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV). Trabalhou como Associado Internacional no Escritório norteamericano DENTONS LLP. Vice-presidente do Comitê de Contratações 
Públicas Internacionais da American Bar Association. Membro-efetivo da Comissão de Direito Administrativo da OAB/RJ. Vice-Presidente de Direito Aeroportuário 
e Árbitro no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA).

44 REVISTA ABRATI, JUNHO 2016



Essa medida importa em uma 

louvável iniciativa do legislador para 

democratizar o debate em torno de 

uma determinada indústria, além 

de favorecer a troca de informações 

valiosas sobre o mercado regulado, 

as quais muitas vezes são mais 

acessíveis à iniciativa privada do que 

ao poder público (fenômeno da assi-

metria de informação). Em termos de 

governança regulatória, o Brasil está 

trilhando o caminho certo. No entanto, 

como é próprio de toda evolução, a 

experiência empírica é uma importante 

aliada na busca pelo melhoramento e 

adequação dos instrumentos regula-

tórios à disposição do legislador e do 

regulador.

Atualmente, não é incomum iden-

tificar em consultas públicas promo-

vidas por Agências Reguladoras um 

palco de discussões alheias à busca 

por uma regulação mais eficiente. 

Em sua grande maioria, isso ocorre 

justamente em razão da inexistência 

de um detalhamento mais aprofunda-

do acerca da regulação proposta, ou 

mesmo das informações técnicas ou 

jurídicas que levaram o agente regula-

dor a propor uma alteração normativa.

Uma análise, ainda que breve, da 

falha na estrutura regulatória vigen-

te ou dos indícios econômicos que 

sustentam a crença de que a nova 

regulação será mais eficiente é im-

prescindível para uma reforma sadia 

das regras aplicáveis a determinada 

indústria. Trata-se, pois, do que se 

convencionou denominar de “Análise 

de Impacto Regulatório (AIR)”.

No Brasil, esse instrumento regula-

tório está em seu estágio embrionário 

e conduzido de uma forma muito tímida 

pelas Agências Reguladoras. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVI-

SA) foi a primeira a adotá-lo e outras 

já estão seguindo a mesma linha, a 

exemplo da ANTT muito recentemente. 

Com efeito, em 23 de março de 2016, 

a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres editou a Deliberação nº 85, 

que regula a Análise de Impacto Regu-

latório (AIR) no seu campo de atuação 

jurídico-regulatória com os seguintes 

objetivos: (i) auxiliar a Diretoria na es-

colha da melhor opção quanto à edição 

de atos normativos e decisórios; (ii) 

explicitar o problema que se pretende 

solucionar; (iii) suscitar discussões 

quanto aos impactos das atividades 

de regulação desempenhadas pela 

Agência; (iv) documentar as opções 

consideradas no desenvolvimento 

de ato normativo ou decisório; e (v) 

construir registro acerca do processo 

decisório/regulatório.

Vê-se, de pronto, tratar-se de uma 

avaliação ex ante acerca da adoção 

de eventuais remédios regulatórios a 

serem implementados para endereçar 

um problema identificado. Uma análise 

de impacto regulatório ex ante já é há 

muito efetivada por toda e qualquer 

Agência norteamericana antes da to-

mada de decisão. Inclusive, esse pro-

cedimento se encontra sedimentado 

nos procedimentos a serem seguidos 

por essas entidades administrativas e 

é tido como parte da “filosofia regula-

tória” daquele país.

É inegável que a análise de custo/

benefício ex ante fortalece o sistema 

regulatório como um todo, na me-

dida em que dificulta a intervenção 

política no processo de formulação 

de normas. Ao afastar determinada 

norma da subjetividade, esta se torna 

mais segura e estável juridicamente. 

Pode-se afirmar, pois, que a análise de 

impacto regulatório ex ante se traduz 

em uma ferramenta eficaz e objetiva 

para nortear a aplicação do princípio 

da proporcionalidade como filtro e 

modulador de atos regulatórios, além 

de facilitar a ponderação de princípios 

em tensão (livre iniciativa x função 

social da propriedade, defesa do meio 

ambiente, livre concorrência, etc.).

Tendo em vista a incorporação, pela 

ANTT, de duas formas de AIR (níveis 1 e 

2) em sua Deliberação nº 85/16, uma 

leitura atenta ao seu novel “Manual de 

Análise de Impacto Regulatório” revela 

que “[a] AIR – Nível 1 corresponde a 

uma análise inicial, que não enseja a 

aplicação de métodos complexos como 

análise multicritério, custo-benefício ou 

custo-efetividade, embora implique a 

realização de estudos e levantamentos 

de dados e de evidências para melhor 

auxiliar o tomador de decisões ou até 

mesmo contribuir com o planejamento 

dos estudos mais avançados.”2

Como a AIR – Nível 1 se apresenta 

como elemento obrigatório nos casos 

A participação 
popular na tomada 

de decisões 
regulatórias se 

consubstancia em 
um instrumento 
essencial para 

legitimar os 
atos emanados 
pelas Agências 
Reguladoras, na 
medida em que 
mitiga o natural 

déficit democrático 
inerente ao exercício 

da atividade 
normativa por essas 

entidades.
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de edição e alteração de atos norma-

tivos que tenham natureza regulatória 

e atos que impliquem edição ou altera-

ção de modelos de outorga e prorroga-

ção de prazos de outorga3, propõe-se 

cautela por parte da ANTT, na medida 

em que, a rigor, essas relevantes 

decisões regulatórias, com impacto 

inegável no âmbito do setor regulado 

e dos usuários dos serviços, poderão 

ser concluídas sem uma avaliação 

jurídico-regulatória completa, com uma 

análise pormenorizada do custo-bene-

fício e custo-efetividade. Estes últimos 

serão objeto apenas da AIR – Nível 2, 

cujo desenvolvimento depende de uma 

discricionariedade da própria Agência 

Reguladora, a teor do que dispõe o art. 

6º, da Deliberação nº 85/16.

É importante lembrar, nessa or-

dem de convicções, que a Análise de 

Impacto Regulatório (AIR) serve a um 

duplo propósito (visão macro): reduzir o 

déficit democrático decorrente do exer-

cício de uma atividade normativa por 

uma entidade não eleita por sufrágio 

universal, permitindo a participação do 

setor regulado, dos usuários e da so-

ciedade como um todo previamente à 

tomada de determinada decisão regu-

latória, em especial aquelas de efeito 

erga omnes, bem como prestigiar os 

princípios da transparência regulatória 

e de accountability, o que, ao fim e ao 

cabo, propicia o controle externo a ser 

exercido pelo Poder Judiciário. Isso sig-

nifica dizer, pois, que o caminho mais 

correto a se trilhar por parte da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres é 

a adoção, como regra geral, da AIR 

– Nível 2, que traz em seu bojo uma 

análise mais acurada, com uma proje-

ção do custo-benefício de determinada 

medida, em especial quando se tratar 

de edição e alteração de atos norma-

tivos que tenham natureza regulatória 

e/ou de atos que impliquem edição 

ou alteração de modelos de outorga 

e prorrogação de prazos de outorga.

Neste aspecto, quer-nos parecer 

mais apropriada a postura adotada pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) em sua Resolução Normativa 

n 540/13, que dispõe sobre as regras 

aplicáveis de Análise de Impacto Regu-

latório (AIR) ao setor elétrico, ao determi-

nar que “os parâmetros para a análise 

custo-benefício devem ser adequados 

a cada caso concreto, observando-se o 

princípio da razoabilidade”. Isto porque, 

dentro das boas práticas regulatórias, 

essa avaliação custo-benefício deve ser 

a regra, não a exceção.

Apesar de louvável e muito bem-vin-

da, a Análise de Impacto Regulatório ex 

ante não se apresenta isoladamente 

como medida suficiente para atingir o 

grau de excelência regulatória desejável. 

Uma avaliação ex post de regras já imple-

mentadas, como mecanismo de controle 

e verificação acerca da sua adequação 

e eficiência, é imprescindível.

É bem verdade que o já citado 

“Manual de Análise de Impacto Re-

gulatório”, editado recentemente 

pela ANTT, traz uma breve passagem 

sobre o “monitoramento e a avalia-

ção ex post das ações regulatórias 

implementadas”, mas não explicita a 

sua forma de execução ou até mesmo 

periodicidade. Neste ponto, permita-se 

se valer do modelo dos Estados Unidos 

de regulação, onde as normas regula-

tórias são revistas de acordo com a 

sua essencialidade e o setor regulado, 

podendo-se encontrar uma variação 

entre 3 (três) e 15 (quinze) anos.

É elogiável a recente iniciativa da 

ANTT ao editar recentemente a Deli-

beração nº 85/16, na medida em que 

revela que a Agência Reguladora está 

atualizando sua atividade às boas prá-

ticas regulatórias internacionais com a 

adoção, pelo menos, do instrumento 

de Análise de Impacto Regulatório ex 

ante. No Brasil, quer-nos parecer que a 

ANEEL, no que toca à avaliação de cus-

to/benefício (“cost/benefit analysis”), 

adotou uma postura mais condizente 

com a teoria regulatória ao condicio-

nar sua aplicação ao caso concreto, 

sempre de acordo com o princípio da 

proporcionalidade. Neste aspecto, 

sempre que possível e aplicável, deve 

a ANTT prestigiar a adoção do AIR – 

Nível 2, que inclui, inter alia, a análise 

de custo-benefício e custo-efetividade. 

Um próximo passo pode vir a ser o es-

tabelecimento de regras claras sobre 

a Análise de Impacto Regulatório ex 

post, permitindo uma revisitação perió-

dica das normas regulatórias editadas, 

em especial para se certificar de que o 

objetivo original foi alcançado e se, de 

fato, os benefícios superam os custos 

inerentes à regulação.

Apesar de louvável 
e muito bem-vinda, a 
Análise de Impacto 
Regulatório ex ante 
não se apresenta 

isoladamente como  
medida suficiente 
para atingir o grau 

de excelência 
regulatória 
desejável. 

egulaçãoR

2 Manual de Análise de Impacto Regulatório, editado pela Superintendência de Governança Regulatória – SUREG, Gerência de Melhoria da Qualidade Regulatória 
– GEMEQ, Coordenação de Análise de Impacto e Monitoramento – COIMP. Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

3 Art. 3º, da Deliberação nº 85/16.
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SOLUÇÕES PARA EMPRESAS DE ÔNIBUS

de passagens
vendidas

+3,5 MILHÕES

+50 PORTAIS +2000 AGÊNCIAS

rodoviárias nacionais
80% DAS ROTAS

de fraude
ZERO RISCO

ACESSE WWW.GRUPOJ3.COM.BR

de vendas pela
internet

físicas conectadas



mpresaE

Itamarati, 65 anos de 
     ousadia e bons serviços
Ao comemorar seis décadas e meia de atividade, a empresa se mantém como uma das mais 

importantes operadoras de transporte rodoviário de passageiros do País. A cada ano, ela transporta 

cerca de 16 milhões de passageiros.
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Não é fato incomum no setor de 

transporte rodoviário de passagei-

ros, mas sempre deve ser destacado: 

ao longo de toda a sua história, a 

Expresso Itamarati manteve como seu 

único foco a atividade transportadora. 

Fundada em 13 de abril de 1951, ela 

teve origem na modesta Oger & Filhos, 

criada por Affonso e Clowis Oger, e 

pelo pai de ambos, José Oger. 

Hoje, a companhia proporciona 

transporte rodoviário para centenas de 

municípios do norte, centro, noroeste 

e sudeste do Estado de São Paulo, e 

está presente também em Mato Gros-

so, Rondônia, no sudeste goiano e em 

Minas Gerais.  

Em São Paulo, a Expresso Itama-

rati opera a maior parte das linhas de 

transporte rodoviário e suburbano da 

região Noroeste do Estado. Também é 

responsável pelas linhas suburbanas 

da região de São José do Rio Preto e de 

Araçatuba; e ainda, por cerca de 30% 

das linhas urbanas de São José do 

Rio Preto, por 52% das linhas urbanas 

de Uberaba e pelas linhas urbanas de 

Votuporanga.

Os veículos da companhia percor-

rem cerca de 3.500.000 quilômetros 

por mês. Mais de 1.200 funcionários 

trabalham em sua matriz e nas 116 

mpresaE

agências espalhadas pela vasta região 

de sua atuação. A empresa dispõe de 

salas VIP em seus principais terminais, 

caso das cidades de Fernandópolis 

(centro e rodoviária), Jales, São Paulo, 

Paranaíba, Santa Fé do Sul, São José 

do Rio Preto e Votuporanga.

COMUNICAÇÃO

Além das 116 agências em seis 

estados brasileiros, a Itamarati tra-

balha para facilitar ao máximo a 

comunicação com seus usuários e o 

atendimento aos clientes. Pelo site 

www.expressoitamarati.com.br eles 

podem consultar e comprar suas pas-

sagens via internet. O recurso também 

pode ser acessado a partir de tablets 

e smartphones. A compra pode ser 

igualmente feita por telefone. Enfim, 

as passagens podem ser adquiridas de 

qualquer lugar com mais comodidade, 

rapidez e segurança.

O Serviço de Atendimento ao Clien-

te – SAC – também está disponível  24 

horas; chat e e-mail podem ser utili-

zados para esclarecer, informar, tirar 

duvidas e fazer reclamações. Outra 

ferramenta importante são as mídias 

sociais, utilizadas para atendimento ao 

cliente e para divulgação dos serviços 

da empresa, sendo os canais o Face-

book, Reclame Aqui, Consumidor.Gov 

e Instagram. 

CRESCIMENTO

A agroindústria é um segmento 

de atuação crescente da empresa. 

O aumento da produção agrícola, o 

processo de especialização e novas 

leis fizeram com que as empresas 

do agronegócio procurassem a tercei-

rização dos serviços de transporte. 

Para a prestação de serviços nesse 

segmento, a empresa conta com uma 

frota moderna e bem equipada.

Um exemplo do alto nível alcança-

do pelos serviços da Expresso Itama-

rati é o ônibus leito Cama Premium, 

apontado por especialistas do segmen-

to como o melhor do mercado atual-

mente, pelo conforto que proporciona. 

Sua poltronas são revestidas em couro 

e dispõem de cinco alternativas de 

inclinação, transformando-se em con-

fortáveis camas. Cortinas individuais 

garantem a privacidade dos passagei-

ros. Aqueles que desejam empregar 

o tempo da viagem para trabalhar, 

contam com o sistema wireless ao 

longo de todo o percurso. Também há 

tomadas para carregar as baterias de 

tablets, celulares e notebooks. Além 

disso, o passageiro conta com TV de 

O ônibus Cama Bus trouxe para os serviços da Expresso Itamarati um padrão ainda mais elevado de qualidade.
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led, com opções de canais de filmes, 

séries e música. 

QUALIDADE EM MOVIMENTO

Na prestação dos serviços de 

transporte rodoviário de passageiros 

originados e/ou destinados à filial de 

São Paulo, tanto nas linhas estaduais 

como nas interestaduais, a companhia 

mantém e aperfeiçoa continuamente o 

Sistema de Gestão da Qualidade, com 

base nas exigências e parâmetros da 

NBR ISO 9001 2008. 

A frase símbolo do Programa da 

Qualidade na Itamarati – “Qualidade 

em Movimento” – exprime com pro-

priedade o conceito adotado. Para a 

operadora, Qualidade é um conceito 

vivo, em permanente processo de evo-

lução e aprimoramento. Um objetivo 

constante que se renova a cada dia.

A filosofia de trabalho está voltada 

para a busca da constante melhoria, 

de modo a beneficiar todos os en-

volvidos nos processos. Os valores 

organizacionais, a missão e a visão 

foram assim definidos:

MISSÃO: unir relacionamentos com 

segurança e qualidade.

VISÃO: Ser o melhor Grupo de 

Empresas, provedor de serviços de 

transportes.

VALORES: foco no cliente, orien-

tação para resultados, trabalhar com 

ética, segurança e satisfação, utilizan-

do sempre a tecnologia e inovação, na 

busca de sustentabilidade do nosso 

negócio.

POLÍTICA DA QUALIDADE: melhorar 

sempre tudo o que fazemos na empre-

sa, proporcionando conforto, seguran-

ça, pontualidade e bom atendimento 

aos nossos clientes, utilizando de 

maneira sustentável os recursos dispo-

níveis e respeitando os compromissos 

assumidos com os colaboradores, 

acionistas, fornecedores e sociedade 

em geral.

No salão de passageiros, poltronas mais largas e que se transformam em camas. As cortinas asseguram maior privacidade aos passageiros.

AÇÕES

A Itamarati está sempre investindo 

em tecnologia, em segurança e na qua-

lidade das viagens, mas suas ações 

se estendem a todos as áreas que 

possam contribuir para a permanente 

elevação do padrão dos serviços.

O treinamento é uma dessas 

áreas. Anualmente, a companhia pro-

porciona capacitação a todos os seus 

motoristas, com a abordagem sistemá-

tica de aspectos como relacionamento 

interpessoal e com clientes, direção 

defensiva e direção econômica. Tam-

bém anualmente todos os agentes 

de venda de passagens passam por 

treinamento e reciclagem em relaciona-

mento interpessoal e relacionamento 

com clientes. 

A empresa proporciona treinamen-

to aos recém-ingressados na carreira 

de motorista profissional, inclusive 

com financiamento das certificações 

necessárias. Treinamento técnico 
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específico é ministrado aos colabo-

radores das áreas de manutenção 

de veículos, contabilidade financeira, 

gestão e liderança. 

Todos os colaboradores recém-

-admitidos nas áreas operacional e 

administrativa recebem um exemplar 

do código de conduta ética da em-

presa e assumem o compromisso de 

praticar seus conceitos e respeitar 

suas normas. No caso dos motoris-

tas, eles também estão sujeitos às 

normas e dispositivos do Manual do 

Motorista, que trata de assuntos es-

pecificamente associados ao seu dia 

a dia profissional.

Há uma infinidade de ações, atitu-

des e práticas mantidas pela empresa 

tendo como objetivos a valorização 

dos profissionais, o bem-estar dos 

colaboradores, sua boa convivência 

em um ambiente de trabalho saudá-

vel e amistoso. São desenvolvidas, 

por exemplo, ações como ginástica 

laboral, campanhas de práticas de 

saúde, festas de comemoração vol-

tadas aos aniversariantes de cada 

mês, encontros ecumênicos, palestras 

sobre segurança do trabalho e sobre 

mpresaE

legislação para a saúde, capacitação 

de equipe para atendimento de pri-

meiros socorros, doação de sangue, 

campanha do agasalho, homenagens 

ao Dia das Mães, ao Dia dos Pais, Dia 

do Motorista, Dia das Crianças, Dia do 

Mecânico, festa anual de confraterni-

zação, doação de brinquedos no Natal, 

doação de livros, patrocínio de filmes, 

ação Viva o Verde, cursos, palestras, 

conscientização no trânsito. 

Em relação a esta última questão, 

as campanhas visam divulgar e fomen-

tar boas práticas de conduta no trânsi-

to, estimulando conceitos de cidadania 

e incentivando novas consciências de 

relacionamento nas vias públicas. Para 

tanto, está em andamento o projeto 

Trânsito Seguro.

    

MEIO AMBIENTE

A Itamarati preocupa-se com a 

proteção efetiva ao meio ambiente e 

desenvolve ações práticas com esse 

objetivo. A água utilizada na lavagem 

de seus veículos passa depois por um 

processo de purificação e é reutiliza-

da. Todos os dias são reaproveitados 

mais de 40.000 litros. Diariamente, 

cerca de 150 veículos passam pelo 

lavador de escovas. Outro resultado 

muito importante dessa preocupação 

é a política da companhia de operar 

veículos com motores rigorosamente 

enquadrados na norma europeia Euro 

5 para emissões. Isso significa que 

eles emitem menos gases nocivos 

à atmosfera. Essa norma tem como 

objetivo reduzir em 60% as emissões 

de óxido de nitrogênio e em até 80% 

as emissões de partículas. 

Além disso, todos os ônibus da 

companhia utilizam o diesel S 10. Os 

resíduos químicos gerados pelas ope-

rações, assim como os efluentes, são 

reciclados e corretamente destinados.

Com o objetivo de incentivar o hábito da leitura e proporcionar viagens 

ainda mais agradáveis, a Itamarati implantou nos seus ônibus intermuni-

cipais entre São José do Rio Preto e Votuporanga, o projeto “Embarque 

nesta viagem”. Os passageiros passaram a ter acesso a livros obtidos 

por doações, para leitura a bordo. A intenção é ampliar a arrecadação 

de livros e levar o projeto a outros itinerários. 

A empresa também doou um ônibus à Secretaria de Cultura de Vo-

tuporanga, que será utilizado no projeto denominado Fliv Itinerante, cujo 

objetivo será proporcionar leitura às crianças.

Embarque nesta viagem

O serviço executivo da Itamarati é operado com frota de ônibus Marcopolo Paradiso 1.200.
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Em 1951, três representantes da 

família Oger começaram a trabalhar no 

transporte rodoviário de passageiros. 

Seu José Oger, o pai, tinha 51 anos e 

era um hábil mecânico. A seus filhos 

Affonso, de 27 anos, e Clowis, de 24, 

não faltava disposição para cuidar de 

todos os demais detalhes envolvendo 

as viagens e os passageiros. A linha 

pioneira ligava Novo Horizonte a São 

José do Rio Preto, no interior do Estado 

de São Paulo, e o primeiro ônibus foi 

comprado pouco mais de dois anos 

depois, quando a empresa também 

adotou o nome de Expresso Itamarati.  

O negócio da família Oger cresceu 

de importância e o sucesso  animou 

os irmãos a olhar com interesse  para 

algumas linhas que interligavam pe-

quenas cidades entre Rio Preto e Novo 

Horizonte. Foram então incorporadas 

as empresas Urupês-Rio Preto e Ter-

mas de lbirá-Uchoa. Depois, a linha 

Rio Preto-Cedral, e os quatro horários 

entre Potirendaba e Rio Preto. 

Em 1955, a Itamarati adquiriu 

a linha Rio Preto-Votuporanga. Em 

seguida, avançou em direção à divisa 

dos estados de São Paulo e Mato 

Grosso (hoje, Mato Grosso do Sul). No 

final da década, foram compradas as 

linhas e os ônibus da Viação Tamoyo, 

entre Rio Preto, Olímpia e Barretos. 

Outra grande incorporação ocorreu em 

1962, com a compra da Viação Apra-

zível Paulista  Ltda. Daí para frente, a 

expansão se deu principalmente  com  

novas autorizações, uma delas para 

operar o percurso entre Votuporanga 

e São Paulo. 

No início da década de 1970, os 

serviços da Itamarati haviam chegado 

A trajetória vitoriosa da empresa nas últimas 
seis decadas e meia aponta para o futuro 

ao extremo noroeste do Estado de São 

Paulo e esbarrado em um obstáculo, 

o Rio Paraná. Não havia ponte e, as-

sim, não era possível prosseguir em 

direção às novas fronteiras agrícolas 

do Centro-Oeste. 

Os irmãos decidiram construir um  

porto, que começou o operar em 2 de 

fevereiro de 1973 e acabou se tornan-

do uma alternativa rápida e eficiente 

para a passagem não só dos ônibus 

da empresa, como de automóveis e 

caminhões. Ele só foi desativado 22 

anos depois, com a inauguração da 

ponte rodoferroviária entre Rubineia e 

Aparecida do Taboado.  

A partir da década de 1980, a 

Itamarati também operou no setor de 

cargas e encomendas, depois com o 

transporte, armazenamento e distri-

buição dos produtos industrializados, 

inclusive com entregas domiciliares. 

Já no Século 21, ela passou por um 

processo de alinhamento de comando, 

que marcou o  início de um novo salto 

da empresa. O negócio carga foi desa-

celerado e o foco foi intensificado no 

negócio transporte de passageiros. A 

família de  Clowis Oger transferiu sua 

participação acionária a um grupo de 

empresários representados pela hol-

ding “Comporte”, adotando-se nova 

logomarca e implantando-se uma 

estrutura totalmente profissionalizada. 

Nos últimos anos, de uma frota de 260 

veículos, saltou para algo próximo a 

1.000 veículos em operação. 

Em novembro de 2009 a empre-

sa estendeu sua área de atuação, 

adquirindo novas linhas, passando a 

cumprir o itinerário Porto Velho-RO a 

Cuiabá-MT.

Em julho próximo, o pioneiro Affon-

so Oger comemora 92 anos de idade. 

Os fundadores: seu José Oger, o pai, ladeado pelos filhos Clowis e Affonso Oger.
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Com a inauguração da sua planta 

no Brasil, na cidade de São Ber-

nardo do Campo–SP, a Mercedes-Benz 

lançou, em 1956, o chassi de ônibus 

LP-312 e, em 1958, os monoblocos 

O-321 H (4,18m entre-eixos) e O-321 

HL (5,55m entre-eixos), nas versões 

rodoviária e urbana. O motor, diantei-

ro no primeiro modelo e traseiro nos 

demais, era de fabricação da própria 

Mercedes, a Diesel, 6 cilindros em 

linha, 110 cv de potência, cinco mar-

chas sincronizadas à frente e freios 

hidráulicos assistidos a ar. 

O sucesso desses produtos, que 

alavancou a indústria de ônibus no 

Brasil, se deveu a pelo menos dois 

importantes fatores: a sua qualidade, 

claro, e à equipe de vendas, liderada 

por José Paulo Gandolfo, que assumiu 

o posto de embaixador da Mercedes-

-Benz junto à maioria absoluta, senão 

todas, as empresas do setor. Aliás, 

Gandolfo, como é conhecido, com 

sua esposa, Dª Dadá, mais do que 

isso, tornou-se amigo pessoal dos 

empresários e de seus familiares.

Numa época em que os meios de 

comunicação eram precários, sem 

telefones com DDD, e-mails e afins, 

Gandolfo – há tempos gozando de 

merecida aposentadoria –, com uma 

disposição invejável, fazia questão 

de visitar todo mundo, dos grandes 

aos médios e pequenos empresários, 

estivessem eles onde estivessem, nas 

capitais ou no mais longínquo rincão 

do Brasil. Na retaguarda, dando apoio 

na parte técnica, é justo lembrar o 

saudoso Celso Gramigna, o engenheiro 

formado pela escola da vida que dava 

aula a muitos engenheiros.

O Brasil de hoje é muito diferente 

do Brasil da segunda metade dos anos 

Mercedes-Benz do Brasil, 60 anos:
 do Gandolfo ao Waltinho

Ao longo do tempo, 
com as dezenas, 

centenas de milhares 
de ônibus fabricados 

pela Mercedes-Benz do 
Brasil, muitas pessoas – 
certamente inspiradas no 
exemplo do Gandolfo – 
destacaram-se na área  
de vendas e marketing  

de ônibus.

Cláudio Nelson C. Rodrigues de Abreu

Diretor da Viação Santa Cruz e Diretor 

Administrativo Financeiro da ABRATI
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es 1950. Não vamos entrar em detalhes, 

mas o fato é que, ao longo da história 

da Mercedes-Benz aqui, o mercado 

mudou muito, para melhor em muitos 

pontos e nem tanto em outros. A título 

de exemplo do que melhorou, vamos 

falar um pouco dos atuais chassis 

Mercedes da série O-500 RS/RSD/

RSDD que, ao lado dos concorrentes, 

representam uma formidável evolução 

do LP-312 e O-321.

No requisito segurança, como 

item de série ou opcional, dispõem, 

por exemplo, de freios a disco, siste-

ma de radar frontal AEBS (Advanced 

Emergency Braking System) e leitor de 

faixa (que emite um sinal sonoro de 

alerta ao motorista caso ele mude de 

faixa sem acionar a seta de direção); 

no requisito meio ambiente, os moto-

res – com potência chegando na faixa 

acima dos 400 cv – já são da geração 

Proconve VII, equivalente ao Euro V; 

no requisito conforto, a suspensão 

pneumática há muito é uma realidade 

nos ônibus rodoviários. 

Ao longo do tempo, com as deze-

nas, centenas de milhares de ônibus 

fabricados pela Mercedes-Benz do 

Brasil, muitas pessoas – certamente 

inspiradas no exemplo do Gandolfo 

– destacaram-se na área de vendas 

e de marketing de ônibus. Como é 

impossível lembrar de todos, pelo que 

me desculpo, cito estes, em ordem 

alfabética: 

Aguinaldo Mariano, Arnaldo Tei-

xeira, Christian Gerber, Curt Axthelm, 

Gilson Mansur, Jefferson Silva e Walter 

Barbosa, o Waltinho.
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