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Satisfação do Cliente é o tema 
do Prêmio Boas Práticas 2017

Morre Paulo 
Bellini, fundador 
da Marcopolo 

Satisfação do Cliente é o tema 

definido pela ABRATI e pela ANTP 

(Associação Nacional de Transportes 

de Passageiros) para a sétima edição 

do Prêmio Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros 2017. A in-

formação já vem sendo transmitida às 

empresas associadas que entram em 

contato com a ABRATI, eventualmente 

interessadas em participar neste ano. 

Informações completas e instruções 

também estão disponíveis nos sites 

das duas entidades: abrati.org.br e 

antp@org.br  

Justificando a escolha do tema, 

o Coordenador do Prêmio, Alexandre 

Resende, lembrou que a satisfação 

do cliente é o melhor caminho para se 

atingir o sucesso da empresa.

Os clientes sempre procuram in-

formações sobre os serviços e muitos 

anseiam se manifestar com sugestões 

e contribuições que visem ao seu 

bem-estar. Os clientes também se 

manifestam com colocações e recla-

mações que às vezes mostram o que 

nem sempre se vê quando não se está 

em contato direto com o dia a dia da 

prestação do serviço. 

O Regulamento e o Roteiro Orien-

tativo do Prêmio 2017 já estão dispo-

níveis na forma da Cartilha do Prêmio, 

que pode ser acessada nos sites 

da ABRATI e da ANTP. No momento, 

está sendo montada pela ABRATI e 

pela ANTP a programação de visitas a 

associadas, tendo em vista dar escla-

recimentos sobre o Regulamento e o 

Roteiro Orientativo e, principalmente, 

ampliar a divulgação e mobilização no 

âmbito das interessadas.

Nunca é demais ressaltar que o 

principal objetivo do Prêmio é dar visi-

bilidade e reconhecimento aos esforços 

para promoção do transporte rodoviário 

de passageiros de média e longa dis-

tância. É essencial a participação das 

associadas, apresentando e divulgando 

suas experiências bem-sucedidas.

Alexandre Resende também con-

sidera importante conceituar correta-

mente o que seja uma boa prática, 

para efeito de participação no Prêmio. 

A boa prática, lembra ele, pode se ori-

ginar de uma pesquisa de opinião, de 

uma sugestão interna ou externa, de 

um benchmarketing ou de um proces-

so de melhoria contínua. Pode ainda 

ter envolvido atividades técnicas de 

concepção, de desenvolvimento, de 

gestão ou que resultou de melhorias 

contínuas de processo, mas que gerou, 

principalmente, a satisfação do cliente.

      Mais informações na página 3

Na manhã de 15 de junho,  

faleceu em Caxias do Sul, aos 

90 anos, completados em 20 

de janeiro último, o Presidente 

Emérito da Marcopolo e um de 

seus fundadores, Paulo Bellini. 

Sua morte foi comunicada pela 

empresa nos seguintes termos:

“A Marcopolo informa, com 

extremo pesar, o falecimento de 

um de seus fundadores e Presi-

dente Emérito, Paulo Bellini, aos 

90 anos, na manhã desta quinta-

-feira. A companhia compartilha 

o pesar de sua família – irmãos, 

filhos e netos –, dos inúmeros 

amigos e dos colaboradores 

que tiveram a oportunidade de 

trabalhar com ele.” 

Ao comunicar a notícia às 

associadas, o presidente do 

Conselho Deliberativo da ABRA-

TI, Eduardo Tude, expressou: 

“É uma perda lamentável para 

o setor de transporte terrestre 

de passageiros e que deixa uma 

grande lacuna no segmento. 

Com sua visão de futuro, o Sr. 

Paulo Bellini contribuiu para 

colocar o ônibus brasileiro entre 

os melhores do mundo.” Pág. 2  

Paulo Bellini
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A reprodução acima (capa do livro lançado por Paulo Bellini em 

2012), mostra o empresário sentado no chão da fábrica Ana Rech, 

da Marcopolo, e é, provavelmente a mais famosa dele como 

executivo da empresa. Em 1994, visitado em Caxias do Sul e ali 

entrevistado pelo jornalista norte-americano Joel Milmann, 

da revista Forbes, ouviu dele a pergunta: 

“É verdade que sua fábrica é tão limpa quanto um hospital?” 

Bellini respondeu na mesma hora: “Depende do hospital.” 

por um novo mode-

lo de ônibus lança-

do dois anos antes 

pela Nicola & Cia., 

batizado de Mar-

copolo. Coincidin-

do com a retirada 

dos irmãos Nicola 

do negócio, Paulo 

Bellini e os sócios 

remanescentes 

decidiram mudar 

o nome da empre-

sa para Marcopo-

lo. Foi esse um 

dos momentos de 

maior inspiração 

de Paulo Bellini.  

O modelo ex-

clusivamente de 

gestão familiar foi 

mantido até 1980, 

ano em que o de-

senvolvimento e 

as exigências do 

crescimento tor-

naram imperiosa 

a adoção de um 

conjunto de méto-

dos administrati-

vos inspirados nos 

modelos japone-

ses e adaptados à 

realidade brasileira. E assim a empresa 

assumiu um bem-sucedido modelo 

de profissionalização que possibilitou 

potencializar a experiência dos em-

presários pioneiros e o permanente 

engajamento dos colaboradores. Bellini 

foi o responsável por esse processo e 

seu principal condutor, levando a com-

panhia a se transformar em uma multi-

nacional, hoje com fábricas na África do 

Sul, Argentina, China, Colômbia, Egito, 

Até cinco anos atrás, Paulo Bellini 

esteve no comando dos negócios de 

sua empresa. Em seguida, tornou-se 

Presidente Emérito da Marcopolo e, 

nessa condição, continuou marcando 

presença quase diária na empresa, em 

Caxias do Sul.

Em 2012, Paulo Bellini contou sua 

trajetória no livro “Marcopolo, sua via-

gem começa aqui”, escrito a partir de 

sua experiência de 68 anos na empresa 

e das lembranças de muitos de seus 

colaboradores.

Nos últimos 68 anos, a vida de 

Paulo Bellini e a trajetória da Marcopolo 

estiveram indissoluvelmente ligadas. 

Bellini tinha 22 anos de idade quando, 

no distante ano de 1950, juntou-se aos 

irmãos Nicola (Dorval, Doraci e Nelson) 

para, sob a razão social de Nicola & 

Cia.Ltda., iniciarem em Caxias do Sul 

um negócio de produção de carroçarias 

de ônibus. Constituída no ano anterior, 

a empresa se dedicara inicialmente à 

pintura de cabines de caminhões.

Em 1952, já como fabricante de 

carroçarias de madeira, ela apresentou 

sua primeira carroçaria com estrutura 

em aço. Até hoje, a Marcopolo mantém, 

exposto em sua fábrica Ana Rech, na 

cidade gaúcha, um ônibus metálico 

montado em 1967 pela Nicola & Cia. Já 

então o negócio, inicialmente familiar, 

havia começado a praticar um bem-su-

cedido modelo de profissionalização, 

em que a experiência dos empresários 

pioneiros se somou ao fluxo incessante 

de ideias inovadoras dos executivos e 

colaboradores, e à força das tecnolo-

gias de ponta. 

A razão social Marcopolo foi ado-

tada em 1971, em função da grande 

receptividade alcançada junto ao setor 

de transporte rodoviário de passageiros 

Paulo Bellini, o homem que criou a Marcopolo 
e fez dela a multinacional brasileira do ônibus

México, Portugal, Rússia e Índia. No 

Brasil, são duas fábricas em Caxias do 

Sul e uma na cidade do Rio de Janeiro. 

Hoje, a empresa figura entre as maiores 

do mundo em produção de ônibus; há 

vários anos ocupa a liderança do mer-

cado interno e da América Latina, além 

da manter marcante presença em mais 

de 100 países. Duas outras indústrias 

brasileiras de ônibus, a Neobus e a 

Volare, são suas controladas.
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Cerca de 2.000 caminhoneiros já 

foram atendidos este ano pelo Progra-

ma Estrada para a Saúde, realizado 

no Estado de São Paulo pelo Instituto 

CCR, com o apoio da Mercedes-Benz 

do Brasil. O programa atua em pontos 

itinerantes da Nova Dutra, MS Via, 

Rodonorte e Rodoanel, e também em 

pontos fixos nas rodovias Castelo Bran-

co (km 57 – leste sentido São Paulo) 

e sistema Anhanguera – Bandeirantes 

(AutoBan km 56 – sentido São Paulo). 

São atendidos motoristas de todo o 

País que trafegam nessas rodovias.

Entre os serviços postos à disposi-

ção dos motoristas estão exames para 

averiguação das taxas de glicemia e 

Instituto CCR e Mercedes-Benz são parceiras em 
programa de atendimento médico a motoristas

colesterol, pressão arterial, acuidade 

visual e auditiva e índice de massa 

Motoristas de todo o País são atendidos por 

profissionais da área médica.

corporal. Os motoristas atendidos 

também podem receber cuidados para 

cabelo e barba. Além disso, eles podem 

assistir e participar de palestras sobre 

as questões de saúde, ministradas por 

profissionais da área. 

Durante as ações também são reali-

zadas palestras e distribuídos folhetos 

do programa Na Mão Certa, iniciativa 

da Childhood Brasil e apoiada pela Mer-

cedes-Benz há 5 anos. O projeto tem 

o objetivo de combater a exploração 

sexual de crianças e adolescentes nas 

rodovias brasileiras e, tendo em vista 

ampliar a eficiência desse esforço, 

busca na figura do caminhoneiro um 

de seus parceiros mais importantes.
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O presidente do Conselho Delibera-

tivo da ABRATI, Eduardo Tude, convidou 

as empresas associadas a participa-

rem do Prêmio Boas Práticas edição 

de 2017. Sugeriu que elas procurem 

conhecer a orientação e objetivos do 

Prêmio e se inscrevam para comparti-

lhar com o setor de transporte terrestre 

de passageiros suas práticas de gestão 

que considerem consistentes, como  

também os resultados consolidados 

e sustentáveis alcançados em suas 

empresas.

Satisfação do Cliente é o tema 

definido pela ABRATI e pela ANTP (As-

sociação Nacional de Transportes de 

Passageiros) para a sétima edição do 

Prêmio, já em curso. Informações com-

pletas e instruções estão disponíveis 

nos sites das duas entidades (abrati.

org.br e antp@org.br). O Regulamento e 

o Roteiro Orientativo do Prêmio 2017 já 

Satisfação do Cliente é o tema definido para a 
sétima edição (2017) do Prêmio Boas Práticas 

foram disponibilizados pela ABRATI e a 

ANTP, na forma da Cartilha do Prêmio, 

para  poder ser acessada e analisada 

pelos profissionais das empresas 

interessadas.  

No momento, está sendo montada 

pela ABRATI e a ANTP a programação 

para as visitas a associadas, tendo em 

vista fornecer esclarecimentos sobre 

o Regulamento e o Roteiro Orientativo 

e, principalmente, com o objetivo de 

ampliar a divulgação e mobilização no 

âmbito das interessadas.

O Coordenador Alexandre Resende 

comentou que o Prêmio Boas Práticas 

já é um programa consolidado no ca-

lendário anual do setor. Ele elogiou os 

trabalhos apresentados nas edições 

anteriores, “a grande maioria deles 

de execução simples, e todos, pratica-

mente, de qualidade superior, sempre 

expressando ideias inovadoras”. 

O principal objetivo do Prêmio é 

dar visibilidade e reconhecimento aos 

esforços das empresas para promoção  

do transporte rodoviário de passageiros 

de média e longa distância.

Eduardo Tude de Melo, presidente do 

Conselho Deliberativo da ABRATI.
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Com sua linha Sprinter, a Merce-

des-Benz acaba de alcançar 51% de 

market share no segmento de vans de 

passageiros, considerando o acumula-

do de janeiro a maio de 2017. São 21 

pontos percentuais a mais em relação 

à participação de mercado da montado-

ra no mesmo período do ano passado. 

A Mercedes-Benz lidera as vendas 
de vans de passageiros no Brasil

Caminhão Atego passa a dispor de 
um inovador “Pacote de Robustez” 

Na categoria de “Large Vans” (3,5 a 5 

toneladas de PBT), o salto foi de 29,4% 

no acumulado de janeiro a maio de 

2016, para 51,2% este ano. Os esta-

dos de São Paulo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e 

Paraná são os principais compradores 

de vans Sprinter.

A Mercedes-Benz está apresentan-

do ao mercado brasileiro um “Pacote de 

Robustez” para os modelos 4x2 e 6x2, 

nas cabines Standard e Estendida do 

seu caminhão Atego. O pacote atende 

a aplicações que envolvem transporte 

fora de estrada, rodoviário e urbano 

em uma mesma operação. A novidade 

é um dos destaques da montadora na 

Fenatran. No modelo off-road, o pacote 

passa a ser item de série. 

A empresa Via Lácteos, que con-

tribuiu no processo de concepção da  

nova solução, adquiriu 20 unidades 

desse Atego mais robusto.
O transporte de lácteos levou à concepção 

do “Pacote de Robustez”, uma novidade.

A família Sprinter é oferecida em várias versões e para as mais diversas apllicações.
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Scania mantém 
o foco em 
meio ambiente

Uma importante ação educativa foi 

realizada no último dia 5 de junho na 

fábrica da Scania, em São Bernardo 

do Campo, com a participação de 180 

crianças de 8 a 10 anos de idade, alu-

nas da rede pública de ensino daquela 

cidade. A ação contou com a parceria 

do Centro de Reflexão no Trânsito (CRT) 

e do CEU Celso Daniel. As atividades 

desenvolvidas tiveram a finalidade de 

estimular o uso consciente dos recur-

sos naturais e abordou temas como 

sustentabilidade, educação no trânsito 

e transporte do futuro.

A Scania é considerada referência 

mundial em soluções de transporte 

sustentável.

A Mercedes-Benz está fornecendo 

200 unidades do seu chassi urbano OF 

1721, a sete operadoras de transporte 

coletivo de passageiros de Recife. São 

elas: Caxangá, Metropolitana, Mirim, 

Mobibrasil, Pedrosa, São Judas Tadeu 

e Rodotur. As entregas estarão concluí-

das em agosto próximo. Os ônibus se 

destinam a programas de renovação de 

frotas. As vendas foram realizadas com 

financiamento do Banco Mercedes, por 

meio do Finame e CDC.

As novas vendas reforçam a lide-

rança da Mercedes-Benz na região 

Nordeste, onde a marca alcança 50% 

de market share, computadas as 

encomendas fechadas em 2017, até 

o mês de maio. “Acredito que haverá 

outros negócios na região até o final 

do ano”, prevê Walter Barbosa, diretor 

de Vendas e Marketing de Ônibus da 

Mercedes-Benz do Brasil. 

Empresas urbanas de 
Recife renovam frotas 
com o ônibus OF 1721





6 INFORMATIVO ABRATI - JUNHO/17

A Volare, montadora de veículos 

leves e unidade de negócios da Mar-

copolo S.A., comemora, em junho, 19 

anos de atividades. Nesse período, a 

marca alcançou grande sucesso, no 

Brasil e no exterior, com a produção 

Volare comemora 19 anos como marca líder 
em veículos leves para passageiros no Brasil

de uma linha diversificada de modelos, 

desde o compacto Volare Cinco até o 

W-L, para 36 passageiros, passando 

pelo Escolarbus e versões 4x4.

São mais de 60.000 unidades 

comercializadas, com destaque para 

o fornecimento de aproximadamente 

10.000  veículos escolares para di-

versos municípios brasileiros, dentro 

do programa Caminho da Escola, do 

Governo Federal. Isso faz da marca a 

de maior sucesso nesse importante 

segmento.

A Volare nasceu como um modelo 

leve para o transporte de pessoas e 

se transformou em montadora de uma 

linha completa de veículos. Tendo como 

principal diferencial o desenvolvimento 

de veículos funcionais, práticos, ro-

bustos e diferenciados, a companhia 

produz miniônibus para os segmentos 

de turismo e fretamento, escolar, ur-

bano, rodoviário e autoescolas (CFC), 

entre outros.

Ju
lio

 S
oa

re
s

Linha diversificada, um dos segredos da Volare para manter-se sempre na liderança. 
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A Mercedes-Benz do Brasil conquis-

tou três prêmios de Reconhecimento 

à Excelência e Inovação, na edição 

2017 do Prêmio Rei, da revista Au-

tomotive Business, especializada no 

setor automotivo. Em 15 categorias, 

Mercedes-Benz conquista três prêmios Rei, da 
revista Automotive Business, por suas inovações

a marca conquistou três. O caminhão 

rodoviário Actros 2651 6x4 foi o ven-

cedor na categoria “Veículo Comercial 

Pesado”. Na categoria “Inovação e 

Tecnologia” foi vencedor o lançamento, 

pela montadora, de várias tecnologias 

O extrapesado Actros recebeu o prêmio na categoria Veículo Comercial Pesado.

de segurança para ônibus rodoviários 

da família O 500. Finalmente, a nova 

geração da van Sprinter foi escolhida 

como o grande destaque em “Veículo 

Comercial Leve”.

A atribuição dos prêmios Rei leva 

em conta a opinião especializada de 

renomados profissionais e a valiosa 

votação de leitores e participantes de 

eventos da Automotive Business. 

Isso, segundo o presidente da Mer-

cedes-Benz do Brasil & CEO América 

Latina, Philipp Schiemer, “aumenta 

ainda mais o significado da brilhante 

conquista”, compartilhada por ele com 

todos os colaboradores e parceiros da 

montadora. “A premiação mostra que 

a empresa está no caminho certo ao 

agregar excelência e inovação aos ca-

minhões, ônibus e veículos comerciais 

leves que entrega aos clientes”, disse. 
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Frente inclinada e piso baixo, dois itens de 

sucesso do ônibus Neobus no México.

O rápido sucesso no mercado mexicano permite previsões otimistas para a Polomex.  
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O excelente desempenho registrado 

pela Polomex nos primeiros meses de 

2017 no mercado mexicano reforça sua 

posição de vice-liderança na fabricação 

de carroçarias de ônibus e aponta 

para o crescimento expressivo do seu 

market-share para os próximos anos. 

O resultado alcançado nos primeiros 

quatro meses se deveu, sobretudo, ao 

fornecimento de quase 100 ônibus do 

modelo MP 180 MX (dois andares e 15 

metros de comprimento) para a IAMSA, 

exclusivo para o mercado mexicano, 

com novidades tecnológicas e itens 

inéditos para atender as solicitações 

do cliente e oferecer padrão superior 

de conforto, segurança e ergonomia.

A Neobus e a Scania entregaram 

30 unidades do ônibus Mega BRT de 

piso baixo para o Sistema Integrado de 

Transportes da cidade de Tijuana, Méxi-

co. Os veículos rodarão na Linha 1 Core 

da maior cidade do estado mexicano de 

Baja California. Alexandre Pontalti, dire-

tor da Neobus, acredita que o mercado 

externo está aquecido e assinala que 

as exportações têm sido importantes 

na manutenção dos níveis de produção 

e dos resultados da empresa. 

Com o moderno Mega BRT, a Neobus e a Scania 
ampliam suas exportações para o México

O ônibus Neobus Mega BRT apre-

senta design externo moderno, frente 

fortemente inclinada e maior área 

envidraçada, além de amplo salão de 

passageiros, com mais espaço interno 

em altura e largura. Conta com sistema 

de áudio e vídeo e tem 12.250 mm 

de comprimento. O chassi é o Scania 

k250, com piso baixo, que facilita o 

acesso ao seu interior. Sua capacidade 

é para 28 passageiros sentados em 

poltrona do tipo urbana fixa.

Polomex projeta crescimento acentuado no 
México e aposta na diversidade dos modelos 

“Mais importante que o volume 

entregue para a IAMSA é o sucesso que 

o nosso produto já alcançou nesses 

poucos meses de operação. A acei-

tação dos passageiros foi excelente, 

sobretudo com relação à configuração, 

ao conforto e ao acabamento superior 

dos ônibus”, explica Paulo Andrade, 

diretor-geral da Polomex, que aposta no 

lançamento de novos produtos.
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Na visão de executivos da indústria 

automobilística, o mercado brasileiro 

já dá sinais de ligeira recuperação. O 

diretor Comercial de Ônibus para o Bra-

sil da Volvo Bus Latin América, Gilberto 

Vardanega, por exemplo, acredita que a 

definição do novo modelo de autoriza-

ções de linhas rodoviárias, pela ANTT, 

poderá trazer a esperada segurança 

jurídica para as empresas operadoras, 

que então voltariam a investir em novos 

ônibus, reaquecendo pelo menos par-

cialmente o mercado nacional.  

Do lado da Mercedes-Benz do Bra-

sil, o diretor de Vendas e Marketing de 

Ônibus da montadora, Walter Barbosa, 

contabiliza as vendas realizadas nos 

primeiros meses de 2017 para proje-

tar um ano que não será dos piores. 

Até abril, ele diz, foram vendidos 450 

ônibus da marca. Nestes próximos dois 

meses, por conta de negociações em 

curso, deverá ser alcançada a marca 

das 700 unidades negociadas. Para 

Barbosa, essa é uma mensagem clara 

de que o mercado está mudando. 

Segundo ele, a queda da taxa Selic, 

o programa Refrota e as novas condi-

ções de financiamento do Finame para 

empresas com faturamento entre 90 e 

300 milhões de reais também ajudarão 

a desanuviar o cenário. 

Na avaliação do diretor de Ope-

rações Comerciais e Marketing da 

Marcopolo, Paulo Corso, as compras 

de ônibus serão retomadas gradati-

vamente, mas ainda não voltarão aos 

seus melhores níveis históricos. Seja 

como for, a produção da indústria 

automobilística brasileira não estará 

focada apenas no mercado brasileiro 

e as exportações terão maior peso.      

No caso da Neobus, controlada da 

Marcopolo, o gerente de Vendas Eurico 

Quintela ainda aguarda um comporta-

mento menos restritivo do mercado 

nacional. Mas a Neobus vem dando 

atenção ao mercado externo para re-

forçar a internacionalização da marca, 

“principalmente no Chile e no México.”

Por sua vez, Silvio Munhoz, diretor 

de Vendas de Ônibus da Scania no 

Brasil, mostra-se otimista quanto à pos-

sibilidade de retomada das vendas. Até 

o fim do ano, acredita ele, haverá uma 

reação do mercado, especialmente em 

razão de fatores como a redução das 

taxas de juros e de novas condições 

de financiamento para os ônibus: “O 

mercado de rodoviários vai crescer em 

comparação ao ano passado e a Scania 

deve crescer também.”

Gilberto Vardanega, da Volvo: segurança 

jurídica levará à reativação das compras.

Walter Barbosa, da Mercedes-Benz: vendas 

já feitas, mensagem clara do mercado.  

Eurico Quintela, da Neobus: ainda à espera 

de um comportamento menos restritivo.
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Silvio Munhoz, da Scania: otimismo quanto 

à possibilidade de uma retomada.

Paulo Corso, da Marcopolo: retomada será 

gradativa, não ainda nos níveis históricos.

Moderadamente otimista, a indústria de ônibus  
confia em reação do mercado ainda em 2017


