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R E V I S T A
Mercado ainda 

ensaia uma reação

DD de 15 metros  
busca seu espaço

Cerca de 49% das empresas urbanas e rodoviárias de transporte de passageiros já 

implantaram sistemas de reutilização da água consumida na lavagem dos seus ônibus. 

Com isso, elas estão economizando 32 milhões de litros de água, volume que equivale 

ao consumo diário de uma cidade de aproximadamente 200.000 habitantes.

Reúso reduz a conta da água



Boas viagens 

começam em 

um Marcopolo

Cinto de segurança salva vidas.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua região para saber mais sobre 
os modelos e suas confi gurações | www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo



Uma linha completa de  modelos rodoviários 

que agregam  segurança, conforto, tecnologia 

e sofi sticação.  Combinação que  proporciona 

benefícios para operadores e viagens ainda mais 

agradáveis aos passageiros. 
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Reaproveitar a água utilizada na lavagem dos ônibus representa uma importante economia, com ganhos significativos 

para as empresas operadoras de transporte rodoviário de passageiros e para o meio ambiente. 

Torino S é o novo urbano da Marcopolo, projetado para dar 

menos oficina e, principalmente, para ficar menos tempo nela.  

A Scania comemora os 60 anos de sua chegada ao 

Brasil. E com muita história para contar. 
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A Comil alcança agora em junho a marca da produção de 500 unidades 

dos ônibus da sua linha Campione Invictus. 

A Mercedes-Benz lança seu 

chassi para ônibus Double 

Decker de 15 metros e 

anuncia as duas primeiras 

compradoras: Viação Águia 

Branca e Viação Garcia.

O mercado brasileiro de ônibus dá sinais de uma possível 

recuperação no segundo semestre, mas executivos das 

fabricantes preferem manter um otimismo apenas discreto. 

Pesquisadores desenvolvem aparelho capaz de 

medir o nível de sono de um motorista e apontar 

se ele pode ou não continuar a viagem. 
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arta do PresidenteC

A percepção da crise e     
   a confiança do setor

Apesar de todo 
esse quadro não muito 
animador, o segmento 

de transporte 
rodoviário de 

passageiros mantém 
sua fé inabalável 

no Brasil e vê com 
muito bons olhos 

os primeiros sinais de 
melhora na atividade 

econômica como 
um todo, registrados 

no mês de abril  
de 2017. 

Eduardo Tude de Melo  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

O 
clima de turbulência verificado no País nos últimos tempos acaba se mostrando 

extremamente danoso para o bom rumo dos negócios em todos os campos de 

atividade. As incertezas paralisam os órgãos governamentais e decisões fundamentais 

são postergadas, empurradas para a frente.

Na atividade de transporte rodoviário de passageiros, que vem passando por crises 

sucessivas já há algum tempo – com queda do número de passageiros transportados e 

elevação de custos operacionais devido às exigências regulatórias que não encontram 

amparo nas planilhas tarifárias vigentes –, essa percepção da crise é bastante sentida.

Não obstante, as empresas vêm buscando aperfeiçoar seus métodos de operação, 

investindo na compra de novos ônibus e implantando novas tecnologias para atrair 

usuários. São exemplos disso a venda de bilhetes pela internet, os aplicativos para 

celulares, as salas VIP em terminais rodoviários e, naturalmente, veículos cada vez 

mais confortáveis e dotados de sistemas de entretenimento.

É evidente que o processo de novos investimentos não ocorre com a frequência e 

o volume que o setor gostaria. O momento exige a máxima cautela; qualquer ação tem 

de ser muito bem calculada e planejada para que não venha trazer riscos futuros para 

a saúde financeira das companhias.

O segmento de transporte rodoviário de passageiros não desfruta de linhas de 

crédito especiais, como outros setores da economia. Com isso, qualquer iniciativa que 

implique custos financeiros requer análise muito acurada. O risco é alto, dada a ausência 

de modalidades creditícias mais atraentes que as oferecidas pelos bancos normais.

E isso se reflete em toda a cadeia produtiva. Vemos montadoras anunciando que-

das de vendas e encarroçadoras tendo que reduzir quadros de colaboradores, numa 

demonstração de que há uma grande retração nos índices de vendas. O declínio já vem 

ocorrendo há algum tempo e não é de hoje esta constatação.

Apesar de todo esse quadro não muito animador, o segmento de transporte rodo-

viário de passageiros mantém sua fé inabalável no Brasil e vê com muito bons olhos 

os primeiros sinais de melhora na atividade econômica como um todo, registrados no 

mês de abril de 2017.

As empresas transportadoras seguem no seu rumo de cada vez mais aperfeiçoar 

seus serviços, implantando programas de qualidade e boas práticas, e sentem que, 

hoje, a palavra de ordem é investir no bom atendimento e na prestação de serviços 

diferenciados para deixar os usuários encantados.

Prova desta assertiva é o grande fluxo de pedido de informações das companhias 

interessadas em participar da sétima edição do Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas 

do Transporte Terrestre de Passageiros. Iniciativa da ABRATI com o apoio técnico da 

ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos –, o prêmio vem se destacando 

ano a ano e tem se constituído num marco para as empresas. A meta é dar visibilidade 

e reconhecimento aos esforços destinados à promoção do nosso segmento.
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+5 Milhões
de passagens vendidas

Zero Fraude
Assumimos todo o risco

Ganhe Novos Clientes
Através da conexão de rotas

Multiplataforma
Venda suas passagens no 
computador, celular e tabletc

Quer fazer parte do
MAIOR SITE DE VENDAS
de passagens rodoviárias do Brasil?

JUNTE-SE À CLICKBUS E
COMECE A VENDER MAIS AGORA!

dddd
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B A G A G E I R O

SERVIÇOS

TECNOLOGIA

MERCADO

TRÂNSITO

FACILIDADE

REUNIDAS PAULISTA INAUGURA DOIS NOVOS ESPAÇOS 
VIP NAS CIDADES DE ARAÇATUBA-SP E PARATY-RJ

UNIVERSIDADE DE SANTA 
CATARINA DESENVOLVE 
NOVO ÔNIBUS ELÉTRICO

SPRINTER LIDERA VENDAS 
DE VEÍCULOS LEVES NO 
PRIMEIRO QUADRIMESTRE

NO MAIO AMARELO, A 
PRINCESA DOS CAMPOS 
REFORÇA SUAS NORMAS

UM CARTÃO PARA 
ABASTECER VEÍCULOS 
EM 17.000 POSTOS 

A Reunidas Paulista inaugurou sua 

Sala VIP no Terminal Rodoviário de 

Araçatuba-SP. Para isso, reformulou 

totalmente sua antiga agência de venda 

Um novo ônibus totalmente elétrico, 

desenvolvido pelo Centro de Pesquisa 

e Capacitação em Energia Solar 

da Universidade Federal de Santa 

Catarina, já completou mais de 

10.000 quilômetros de testes rodando 

diariamente em cinco viagens entre o 

campus da UFSC e o Sapiens Parque. 

O sistema de tração foi 

desenvolvido pela empresa Eletra. 

No primeiro quadrimestre do ano, 

a Sprinter alcançou 52,5% de 

participação nas vendas de vans 

passageiros, no mercado brasileiro. O 

percentual foi quase o dobro do obtido 

pela marca segunda colocada. Entre 

os furgões, a Sprinter teve 5,8 pontos 

percentuais de aumento no market 

share, chegando a 27,1% no período.

A Princesa dos Campos aproveitou 

a campanha Maio Amarelo para 

reforçar seus conceitos de direção 

defensiva, qualidade no atendimento 

e observância das leis de trânsito. 

Tais conceitos são parte importante 

da política operacional da empresa, e 

objeto de zelo permanente. 

Lançado em agosto de 2015, 

o MercedesServiceCard é um 

cartão de gestão de despesas 

para consumo de peças e 

serviços em concessionários 

da marca, e também pode 

ser utilizado para pagamento 

de diesel, com desconto, 

em cerca de 17.000 postos 

de combustíveis em todo o 

território nacional. O cartão é 

um item de segurança para 

o motorista no dia a dia do 

transporte e dispensa o uso de 

dinheiro, além de possibilitar 

ao frotista 

melhor 

gestão das 

despesas 

do veículo. 

de passagens, que teve seu espaço 

aumentado em 30 m2. Redecorada, 

a sala recebeu novos equipamentos 

voltados às necessidades dos clientes. 

Além de ar condicionado, foram 

instalados três novos televisores e 

sinal de wi-fi. Brevemente, a Reunidas 

Paulista vai inaugurar, em espaço fora 

do terminal rodoviário, a VIP Lounge 

Araçatuba. Também a cidade de Paraty-

RJ ganhou, no seu terminal rodoviário, 

para uso dos passageiros da 

Reunidas, a Lounge Paraty, com 

sala climatizada, som ambiente, 

poltronas ainda mais confortáveis e 

acesso gratuito à rede wi-fi.

Na inauguração, até banda de música.

O ônibus vem fazendo cinco viagens diárias.

Sprinter furgão: 5,8 pontos a mais.

Motoristas recebem Manual de Condução.
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VERSATILIDADE ANIVERSÁRIO

SUCESSO 

FROTA

FAMÍLIA VITO, OPÇÃO
NO SEGMENTO 
DE VANS MÉDIAS

CONCEITO VOLARE CINCO 
COMPLETA UM ANO DE 
SUCESSO NO MERCADO

EXPORTAÇÕES DA 
MARCOPOLO CRESCEM 
107,1% EM TRÊS MESES

VIAÇÃO GARCIA DIVULGA 
EM FEIRA SUAS MAIS 
RECENTES AQUISIÇÕES 

A linha de veículos comerciais leves 

da Mercedes-Benz conta com a família 

Vito no segmento de Vans Médias. 

Com PBT de 3.050 kg, é oferecida ao 

mercado nos modelos Vito 111 CDI 

turbo diesel (furgão para transporte 

de cargas) e Vito Tourer 119 turbo flex 

(van para passageiros). É um veículo 

com ampla disponibilidade para operar 

nas mais diversas aplicações, a 

qualquer hora e em qualquer lugar.

O Volare Cinco completa neste mês 

de maio um ano de seu lançamento. 

De concepção inovadora, quebrou 

importante paradigma do mercado 

nacional e criou um novo conceito no 

transporte de pessoas, desenvolvido 

de dentro para fora, com padrão único 

de conforto, ergonomia, segurança, 

mobilidade interna e conveniência.

As exportações da Marcopolo 

registraram crescimento de 107,1% 

nos três primeiros meses de 

2017, sendo que a receita de suas 

operações internacionais aumentou 

46,3%. O mercado interno continuou 

abaixo do seu potencial de demanda. 

Mesmo assim, a encarroçadora fechou 

o primeiro trimestre com crescimento 

de 29,5% na receita líquida, que foi de 

R$ 554,6 milhões. 

A Marcopolo segue firme no esforço 

que vem desenvolvendo desde o 

final de 2015 para conquistar novos 

mercados externos.

A Viação Garcia divulgou em feira 

realizada na cidade de Maringá-

PR, de 4 a 14 de maio, suas mais 

recentes aquisições de ônibus. 

Foram comprados mais 84 ônibus da 

Marcopolo, dentre eles 12 unidades 

do modelo 0 500 RSDD 8x2 (quatro 

eixos), com 15 metros de 

comprimento e potência de 408 cv.

Espaço, um dos diferenciais da Família Vito.

Volare Cinco: criado de dentro para fora.

Na feira, a jardineira e o gigante de 15 metros. 



ançamentoL

O Torino S não tem muito 
      tempo para oficina
Apresentado em maio na cidade do Rio de Janeiro, o Torino S é uma nova versão do modelo urbano 

de maior sucesso da encarroçadora Marcopolo. Sob muitos aspectos, poderia ser considerado um 

novo ônibus urbano, principalmente por oferecer respostas para antigas demandas dos frotistas.

S
egundo a Marcopolo, o Torino S foi 

projetado com foco na redução do 

tempo que o ônibus deve permanecer 

na oficina durante as operações de 

manutenção, e na simplificação de vá-

rios dos seus  componentes, de modo 

a torná-los mais funcionais, facilitar 

a limpeza e reduzir a quantidade dos 

itens em estoque, abreviando o tempo 

das substituições ou reparos.      

Com o novo modelo, a encarroça-

dora acena com a possibilidade de 

se obter reduções de 5% a 15% no 

tempo de permanência do veículo na 

oficina. Isso significa que ele voltará a 

operar mais cedo e poderá fazer maior 

número de viagens em cada turno de 

operação, com o consequente au-

O Torino S pode ser chamado de Novo Torino, pois propõe novas soluções, muito mais práticas, que se traduzem em mais economia.  
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mento da quantidade de passageiros 

transportados. 

De acordo com o diretor de Opera-

ções Comerciais e Marketing da Mar-

copolo, Paulo Corso, outro propósito 

da fabricante ao projetar e produzir o 

urbano Torino S foi oferecer aos fro-

tistas um estímulo a mais para eles 

decidirem acelerar a renovação de 

suas frotas. Corso acrescenta que as 

simplificações e a padronização de de-

terminados componentes estão sendo 

feitas sem abrir mão de quaisquer dos 

requisitos de robustez e confiabilidade 

do produto.

CRIAÇÃO OU RECRIAÇÃO

Para chegar à concepção final do 

produto, os projetistas criaram ou re-

criaram vários componentes. Os vidros 

laterais, por exemplo, agora são em 

único tamanho e intercambiáveis. Fa-

róis e lanternas são igualmente inter-

cambiáveis. Os espelhos retrovisores 

foram redesenhados, como também o 

vigia traseiro, que ganhou cantos arre-

dondados. As saias laterais passaram 

a ser retas. Os aros dos pneus agora 

são de borracha. O suporte da bateria 

está mais acessível e as tomadas de 

ar no teto, com novo formato, contam 

com sistemas de fixação e vedação 

mais acessíveis. Além disso, assegura 

o executivo, o Torino proporciona maior 

ergonomia e conforto para o condutor. 

A fabricante desenvolveu ainda 

um novo sistema de limpador de pa-

ra-brisa, com melhor funcionamento 

e limpeza da área de visão. Os novos 

braços proporcionam maior pressão 

das palhetas sobre o vidro, limpando a 

área de maneira uniforme e completa.

Até mesmo detalhes como a po-

sição da placa traseira foram objeto 

de cuidados: antes ela fazia parte do 

para-choque e podia ser inutilizada nos 

casos de batida por trás. Agora ocupa 

posição mais elevada na traseira do 

ônibus e está menos sujeita a danos. 

A ergonomia do posto de condução 

e o conforto do condutor foram dois 

outros pontos cuidadosamente traba-

lhados pelos projetistas. O console 

foi redesenhado. Foram criadas novas 

saídas de ar no painel e no teto para 

reduzir ou evitar o estresse térmico 

do motorista. Os itens de manutenção 

e a tampa superior interna frontal do 

itinerário ficaram mais acessíveis.

Externamente, são vários os dife-

renciais do Torino S. Por exemplo, o de-

sign limpo e leve, com destaque para 

os novos conjuntos ópticos dianteiro e 

traseiro. Ou os cantos menos salientes 

e arredondados do novo vigia traseiro, 

que dão mais leveza e modernidade 

ao ônibus. E ainda o desenho redondo 

dos faróis e lanternas, com lâmpadas 

totalmente em LED, que  proporcionam 

máxima eficiência luminosa e são 

facilmente intercambiáveis, reduzindo 

o tempo e o custo das manutenções 

ou reparos.

PRATICIDADE

Em síntese, o Torino S mantém os 

atributos tradicionais da linha e, ao 

mesmo tempo, segundo o executivo 

Paulo Corso, proporciona praticidade 

e facilidade de manutenção. Ao lado 

disso, também prevê redução no tem-

po e no custo dessa operação. 

O “S” acrescentado ao nome Tori-

no na designação do produto é a inicial 

da palavra italiana “Soluzione”, para 

significar que ao adquirir o novo carro a 

operadora estará comprando soluções 

para suas necessidades no transporte 

rodoviário urbano de passageiros.

Paulo Corso relata que, desde 

2015, as áreas de marketing e enge-

nharia da Marcopolo foram a campo 

para levantar os principais pontos que 

poderiam ser otimizados, de modo a 

tornar o Torino ainda mais eficiente e 

competitivo.  Corso entende que, em 

um momento agudo de crise econômi-

ca, como o atual, a nova versão pode 

estimular e colaborar para que as ope-

radoras tornem suas operações ainda 

Interior da fábrica da Marcopolo Rio, no bairro Xerém, no Rio de Janeiro. 
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mais eficientes, mantendo os veículos 

em utilização por maior tempo, graças, 

principalmente, à manutenção mais 

fácil, rápida e de custo reduzido.

“O foco do Torino S é a operação”, 

ressalta Corso. “Ampliamos os atribu-

tos de conforto, segurança, acessibi-

lidade para passageiros, motorista e 

cobrador, e, ao mesmo tempo, adota-

mos conceitos práticos e eficazes para 

quem precisa manter o veículo sempre 

em operação”.

O Torino S está sendo produzido na 

fábrica da Marcopolo Rio, em Xerém. A 

expectativa da fabricante é comercia-

lizar pelo menos 1.000 unidades do 

veículo ao longo deste ano. A médio 

prazo, a encarroçadora pretende que 

a nova versão alcance participação 

ançamentoL

Na fábrica de Xerém, a linha de montagem exclusiva e dedicada para a produção do Torino S.

No painel de instrumentos, teclas de comando em padrão europeu. Os aros de roda agora são de borracha.

Faróis e lanternas intercambiáveis.

expressiva no volume total de modelos 

urbanos em circulação no País.

LINHA DEDICADA 

A Marcopolo decidiu que, também 

no processo de fabricação, o Torino S 

não vai passar muito tempo na linha 

de montagem. O processo ganhou uma 

linha exclusiva e dedicada na fábrica 

de Xerém e foram adotadas algumas 

inovações e diferenciais em relação à 

linha onde já são montados os demais 

modelos da família Torino.

Segundo Lusuir Grochot, diretor de 

operações industriais e melhoria contí-

nua da encarroçadora, a nova linha foi 

concebida segundo os princípios Lean, 

tendo sido realizado na fábrica um Kai-

zen 3P de ajuste. Foram identificadas 

todas as oportunidades de melhorias 

e foi gerado um plano de ação exclu-

sivo. Por ser dedicada à fabricação do 

modelo Torino S, a linha de montagem 

também recebeu pintura diferenciada 

(cinza claro). Na primeira etapa de 

produção está prevista a produção de 

até 10 carroçarias por turno em linha 

única linha de montagem.

A Marcopolo oferece 24 diferentes 

configurações do novo Torino S, para 

os cinco principais modelos de chassis 

urbanos comercializados no Brasil. 

Com comprimentos de 11.200 mm até 

13.200 mm, a carroçaria poderá ser 

montada sobre os chassis OFF 1519, 

OF 1721 e OF 1721 L, da Mercedes-

-Benz, e sobre os chassis 15.190 OD 

e 17.230 OD, da MAN VW.
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ncarroçadoraE

A linha Invictus, da Comil, 
     perto das 500 unidades
De acordo com informação da fabricante, as vendas de ônibus rodoviários da linha Campione Invictus 

já totalizam  431 unidades. Agora em junho, devem chegar a 500 unidades.

C
erca de 55% da produção do Cam-

pione Invictus foram destinados 

aos mercados externos. Mais da me-

tade dos ônibus exportados seguiram 

para a Argentina. A companhia também 

forneceu a clientes em outros nove 

países latino-americanos. Foi atendido 

um comprador no Oriente Médio. Entre 

os principais clientes brasileiros da 

Comil estão a Expresso Brasileiro, 

a Auto Viação Progresso, a UTIL e a 

Novo Horizonte. 

Segundo a encarroçadora, até ju-

nho a produção da linha Invictus chega-

rá à marca das 500 unidades. A linha 

de rodoviários da Comil é formada pe-

los modelos Campione Invictus 1050, 

Campione Invictus 1200, Campione 

Invictus HD (com salão de passageiros 

em nível superior à posição do moto-

rista e maior bagageiro) e Campione 

Invictus DD (de dois andares).

Com a apresentação do Campione 

Invictus DD, a linha Invictus já poderia 

ser considerada completa; porém, 

recentemente, a Comil apresentou o 

Campione Invictus DD de 15 metros. 

Até algum tempo atrás, como se sabe, 

o comprimento máximo dos ônibus 

autorizados a rodar nas estradas 

Campione da linha Invictus, modelo Double Decker, montado sobre chassi Volvo: para rotas de longa distância com serviços de duas categorias.
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brasileiras era de 14 metros. O DD de 

15 metros da Comil foi mostrado em 

abril último, trazendo como principais 

características a capacidade para 

transportar 60 passageiros, configura-

ção que pode variar conforme a esco-

lha do cliente. A capacidade ampliada 

é justamente uma das vantagens 

do novo modelo, considerando a lei 

das gratuidades. Outra vantagem é a 

possibilidade de os eixos do modelo 

comportarem uma tonelada a mais.  

Na linha de ônibus rodoviários da 

Comil o modelo Invictus 1050 é indica-

do para trajetos de média distância ou 

fretamento. Quanto ao modelo 1200, 

é próprio para médias e longas distân-

cias ou para traslados de maior catego-

ria. O modelo HD – High Decker – desti-

na-se às operações em rotas de longa 

distância nas quais é recomendável 

dispor de maior capacidade dos baga-

geiros. Finalmente, o ônibus de dois 

andares, ou DD – Double Decker –,  

atende a rotas de longa distância 

com oferecimento de serviços de 

duas categorias (por exemplo, leito 

e executivo) no mesmo ônibus, e ao 

turismo de luxo.

Acima, ônibus rodoviário Campione Invictus 1200 da frota da UTIL.  

Abaixo, Campione Invictus 1200 6x2 da frota da Auto Viação Progresso.

A Auto Viação Progresso adotou diferentes configurações de serviços na operação dos seus ônibus Campione Invictus 1200.
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rbanosU

Entregando mais conforto 
    para o Transantiago
Ainda este ano a Mercedes-Benz do Brasil estará entregando a duas operadoras do Sistema 

Transantiago, do Chile, mais 26 unidades do seu ônibus O 500 U, piso baixo. Elas completam um 

pedido total de 94 unidades do modelo, que proporciona mais conforto e segurança aos usuários, 

inclusive garantindo maior acessibilidade e agilidade nos embarques e desembarques. 

A 
Mercedes-Benz do Brasil é uma 

tradicional participante da renova-

ção das frotas de empresas chilenas. 

Do pedido mais recente (94 ônibus 

modelo O 500 U), 68 já estão rodando 

no Sistema Transantiago, principal 

sistema de transporte por ônibus da 

capital chilena. Eles alimentam mo-

dais de grande demanda, como metrô 

e trem. Os veículos foram adquiridos 

pelas operadoras Buses Vule, Metbus 

e STP Santiago.

Desenvolvido para aplicações 

urbanas, o veículo O 500 U oferece 

o piso baixo e também a suspensão 

pneumática, que aumenta o nível de 

conforto nas viagens. Está equipado 

com o motor OM 926 LA de 256 cv, 

que garante alto desempenho no 

tráfego intenso dos grandes centros 

urbanos. No caso do Transantiago, 

O urbano Mercedes-Benz O 500 U é um dos ônibus mais conhecidos do Transantiago, principal sistema de transporte urbano da capital chilena.
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o sistema opera 

com alta demanda 

(mais de 1,5 mi-

lhão de pessoas 

por dia). O ônibus 

O 500 U passou a 

operar no sistema 

quando ele foi im-

plementado, em 

2007.

Desde então, a 

Mercedes-Benz co-

mercializou 3.400 

ônibus urbanos 

para a capital chi-

lena, divididos entre os modelos O 

500 U, O 500 UA, LO 915, LO 916 e 

OH 1115. A participação da montadora 

é superior a 50%. “Os ônibus Merce-

des-Benz têm uma forte imagem de 

qualidade, durabilidade, conforto e se-

gurança nos países da América Latina. 

O Chile é um grande exemplo de que 

os clientes e os usuários reconhecem 

os atributos de nossos produtos”, 

afirma Philipp Schiemer, presidente 

da Mercedes-Benz do Brasil e CEO 

América Latina. 

PERSPECTIVAS

A participação da Mercedes-Benz 

no mercado chileno tem aumentado, 

especialmente nos últimos anos. Em 

2015, o market share era de 49,8% 

com 871 unidades. No ano passado, 

aumentou para 52,4%, com a venda 

de 970 ônibus. O Chile é o segundo 

maior mercado importador dos ônibus 

Mercedes-Benz brasilleiros. 

“Para 2017, a expectativa também é 

de avanço nas vendas”, prevê Matthias 

Barth, diretor geral da Daimler Latina. 

“No acumulado do quadrimestre, por 

exemplo, foram vendidas 475 unidades, 

o que representa 58,5% do mercado, 

com um aumento de 33,7% em com-

paração com o mesmo período do ano 

passado, quando foram comercializa-

dos 315 ônibus e nossa participação 

de mercado foi de 44,2%.” 

Em 2016, a Mercedes-Benz expor-

tou 6.527 ônibus brasileiros, 10,5% a 

mais na comparação com 2015 (5.902 

unidades). No primeiro quadrimestre 

deste ano, foram exportados 1.908 

ônibus, com aumento de 12,4% em 

relação ao mesmo período de 2016 

(1.697 unidades).

O piso baixo, uma das características do urbano O 500 U. Possibilita embarques mais rápidos e com maior conforto para os passageiros.

O Chile é o segundo maior importador dos ônibus produzidos no Brasil pela Mercedes-Benz.

Philipp Schiemer, 

presidente da 

Mercedes-Benz  

do Brasil e CEO  

América Latina.
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ercadoM

O otimismo discreto da 
      indústria de ônibus
O mercado brasileiro de ônibus dá sinais, ainda tímidos, de recuperação. E os executivos das principais 

fabricantes estão até certo ponto otimistas, embora cautelosos, quanto aos resultados de 2017.

A 
indústria automobilística foi um 

dos setores mais fortemente afe-

tados pela crise da economia brasileira 

nos últimos anos. Com o segmento de 

ônibus não foi diferente. No transporte 

urbano a renovação de frota caiu 60%. 

O transporte rodoviário, por sua vez, 

teve retração de mais de 50% nos úl-

timos 24 meses. Outro nicho importan-

te, o fretamento, praticamente parou. 

No ano passado, de acordo com 

dados da Anfavea, foram comercializa-

dos no mercado brasileiro menos de 

1.000 ônibus rodoviários. É importante 

considerar que, em condições normais 

de mercado, o setor de transporte ro-

doviário de passageiros tem absorvido, 

em média, 2.000 unidades anuais. 

Além da crise, alguns outros fato-

res contribuíram para a forte redução 

no volume das vendas de 

ônibus, entre 

eles as incertezas quanto aos rumos 

da atividade de transporte rodoviário 

de passageiros, em função da nova 

regulação.

Seja como for, a definição, pela 

ANTTT, do novo modelo de autori-

zações de linhas rodoviárias pode 

representar a segurança jurídica espe-

rada pelos operadores para que estes 

voltem a investir em novos ônibus e 

reaquecer o mercado nacional. É a 

opinião de Gilberto Vardanega, diretor 

Comercial de Ônibus para o Brasil da 

Volvo Bus Latin América. “O modelo 

determinado pela ANTT é um avanço 

positivo no sentido da regulamenta-

ção das linhas rodoviárias do País.  

Pontualmente, isso não gerou novos 

negócios, pois a maioria das conces-

sionárias fez um redirecionamento das 

frotas para atender as novas linhas.  

Porém, no médio e longo prazos, será 

muito saudável para o segmento”.

Em relação às receitas, os ope-

radores se veem diante da queda do 

volume de passageiros transportados. 

Também pesa fortemente o conjunto 

de leis que concedem até sete as-

sentos gratuitos por viagem, além de 

outros com 50% de desconto. Para 

compensar essa exigência legal, a 

saída está sendo aumentar o número 

de assentos do veículo e, consequen-

temente, sua capacidade de carga. 

Isso está sendo possibilitado pela 

nova Lei da Balança, que estabelece 

aumento de até uma tonelada 

de peso no conjunto 

de eixos. A medi-

da proporciona 

A Neobus, fabricante do 

New Road, vem trabalhando o mercado 

externo para compensar a retração do mercado interno.
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novas configurações para ampliar o 

número de passageiros transportados, 

conforme a Lei nº 13.281, que altera o 

Código de Trânsito Brasileiro para per-

mitir a fabricação de ônibus maiores. 

Outros dois fatores importantes 

que motivaram a postergação das de-

cisões sobre renovação de frota foram 

a redução do volume de passageiros 

transportados e a escassez de crédito 

em condições mais  favoráveis de fi-

nanciamento dos veículos. No modo de 

ver do diretor de Vendas e Marketing 

de Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, 

Walter Barbosa, há sinais de que esse 

cenário pode estar mudando. “Até 

abril – ele diz –, já temos 450 ônibus 

vendidos. E nos próximos dois meses 

devemos chegar a 700 unidades, em 

função de negociações em curso. Nos 

parece que essa é uma mensagem cla-

ra de que o mercado está mudando”. 

Barbosa ainda cita a atual tendên-

cia de redução das taxas de juros, de-

pois de lembrar que elas já subiram a 

até 16% ao ano, o que inibia fortemen-

te os investimentos. Para o executivo 

da Mercedes-Benz, o cenário tende a 

melhorar a partir de medidas como a 

queda da taxa Selic, de 14,25% para 

10,25%, o programa Refrota com 

juros de 10% ao ano e as condições 

praticadas pelo Finame, com redução 

de alíquotas,  para empresas com 

faturamento entre 90 e 300 milhões 

de reais. 

O gerente de Vendas da Neobus, 

Eurico Quintela, também está espe-

rançoso com o comportamento do 

mercado nacional. Enquanto aguarda 

a retomada dos negócios, ele enfatiza 

o trabalho desenvolvido até aqui pela 

empresa para superar as dificuldades. 

E também faz previsões. “Sofremos 

com a perda de passageiros e a falta 

de crédito, mas acreditamos em um 

aumento de 15% nas nossas vendas 

totais no mercado brasileiro até o final 

deste ano. No momento, estamos 

trabalhando com 30% da nossa capa-

cidade, mas neste período de baixa 

temos nos esforçado para promover 

melhorias em nossos produtos e em 

nossa gestão de vendas. Também es-

tamos reforçando a internacionalização 

da marca Neobus, principalmente no 

Chile e no México. Mantemos escritó-

rios nesses dois países” – informa.  

 Por sua vez, Silvio Munhoz, diretor 

de Vendas de Ônibus da Scania no 

Brasil, lamenta os prejuízos causados 

pela forte recessão econômica no País. 

“Quando conversamos com empresá-

rios do setor, eles nos relatam que o 

fluxo de passageiros caiu de 2% a 3% 

ao ano. Antes, o volume crescia de 4% 

a 5%. É óbvio que quando cai o volume 

de passageiros, cai a receita e diminui 

o fluxo de caixa.” 

Munhoz cita outro fator que impac-

ta na renovação de frota, a paralisia 

no mercado de veículos usados, mas 

se mostra otimista quando à possibi-

lidade de um aumento nas vendas. 

Segundo ele, a queda no mercado de 

usados foi maior do que na comer-

cialização de ônibus novos. Como se 

sabe, os empresários têm na venda de 

usados uma reposição de caixa para 

fazer novos investimentos.

Contudo, o executivo acredita que 

até o fim do ano haverá uma reação 

nas vendas, especialmente em razão 

de fatores como a redução das taxas 

de juros e, consequentemente, das 

novas condições de financiamento 

para os ônibus. “O mercado de ônibus 

rodoviários vai crescer em relação ao 

ano passado e a Scania deve crescer 

também. Já temos um volume de 

vendas acumulado até agora e acre-

ditamos que devemos até ganhar um 

pouco de participação no mercado 

rodoviário”, finaliza.

Gilberto Vardanega, da Volvo. Walter Barbosa, da Mercedes-Benz.

Eurico Quintela, da Neobus.

Silvio Munhoz, da Scania Latin America.
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econhecimentoR

Os 30 anos do Programa Volvo 
  de Segurança no Trânsito
Em 2017, o Programa Volvo de Segurança no Trânsito está completando três décadas. Desde que foi 

criado, em 1987, o Programa Volvo mantém a política de dar visibilidade e reconhecer programas, 

práticas e ideias voltadas à segurança no trânsito. Uma de suas iniciativas mais visíveis e de maior 

alcance até hoje tem sido o Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito.

O 
Prêmio Volvo de Segurança no 

Trânsito tem sido uma eficiente 

ferramenta para impulsionar ações 

e instituições voltadas ao tema. Seu 

objetivo sempre foi envolver pessoas, 

profissionais ou instituições interes-

sadas no assunto, além de incentivar 

o surgimento de movimentos que 

pudessem abraçar a causa e dar a 

ela um destaque compatível com sua 

importância local ou nacional.

Ao longo das 18 edições realizadas 

até hoje, o Prêmio Volvo teve várias 

categorias como forma de facilitar o 

engajamento da sociedade. As últimas 

edições, por exemplo, contempla-

ram as categorias cidade, empresa, 

imprensa, motorista profissional, 

transportadoras de cargas e/ou pas-

sageiros e geral.  Todos os vencedores 

nacionais de cada uma das categorias 

ganharam um troféu e uma viagem à 

Suécia, onde tiveram a oportunidade 

de conhecer um dos sistemas de trân-

sito mais seguros do mundo. 

Como parte das comemorações 

dos seus 30 anos, o Programa vem 

buscando exemplos de instituições, ór-

gãos e entidades que ganharam força e 

visibilidade a partir do reconhecimento 

atribuído a elas pelo Prêmio Volvo de 

Segurança no Trânsito. São iniciativas 

premiadas que mantêm suas ativida-
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Diza Gonzaga recebe o Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito, em 2010. Luiz Carlos André recebe o Prêmio (2010).  
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des até hoje, como, por exemplo, a 

Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, 

de Porto Alegre-RS; a ONG ETEV, de 

Santa Rita-PB e o CFC  SAEP, de Juiz 

de Fora-MG.

INICIATIVAS DE SUCESSO 

A Fundação Thiago Gonzaga é uma 

ONG que iniciou suas atividades em 

maio de 1996. Elas foram direciona-

das desde o início para evitar mortes 

de jovens no trânsito. A ideia era for-

mar um grupo de voluntários jovens 

para percorrer de madrugada bares e 

casas noturnas de Porto Alegre a fim 

de tentar convencer outros jovens a 

não dirigirem se tivessem ingerido be-

bida alcoólica. Com o tempo, as ações 

extrapolaram as fronteiras municipais 

e chegaram a  outras cidades do Rio 

Grande do Sul e do Brasil. Hoje, são 

mais de 20.000 voluntários inscritos 

para atuar nas ações da Fundação. Ela 

conta com o apoio voluntário de psicó-

logos, produtores, atores e agências 

de publicidade.

Outra ONG com destaque no Brasil 

é a ETEV – Educar para o Trânsito, 

Educar para a Vida, surgida em 2008.

Seu idealizador, Luiz Carlos André, de 

Santa Rita-PB, ganhou o Prêmio Volvo 

em 2010, na categoria motorista pro-

fissional, ao apresentar suas ideias 

para mudança de comportamento no 

trânsito. Mais de 45.000 pessoas já 

assistiram às apresentações realiza-

das em 120 escolas e 37 empresas da 

região. Também são realizadas blitzen 

educativas em parceria com a Polícia 

Rodoviária Federal. Por  influência da 

organização, 14 de maio foi decreta-

do Dia Municipal da Consciência no 

Trânsito, em Santa Rita-PB. Luiz Carlos 

também leva ao ar um programa na Rá-

dio Cruz das Almas FM, em Santa Rita.

Em Juiz de Fora-MG, Sebastião 

Pires de Camargo conquistou o Prêmio 

Volvo na categoria motorista profissio-

nal. Ao todo, foram cinco premiações, 

sendo duas em nível nacional. Na 

primeira, ele foi para a Suécia junto 

com os ganhadores das outras cate-

gorias. Na segunda, preferiu receber o 

valor da viagem em dinheiro, que usou 

para abrir um Centro de Formação de 

Condutores (CFC).

Cerca de 10.000 motoristas já 

foram treinados em cursos de direção 

segura e econômica na SAEP, que 

tem grandes empresas como clientes, 

em Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro. São treinados cerca de 70 

motoristas por mês. Em 2001, sua 

empresa se transformou no CFC SAEP 

e seus familiares passaram a trabalhar 

com ele. Hoje são 38 funcionários ao 

todo, sendo 18 instrutores. Sebastião 

também ministra palestras em eventos 

sobre o tema.

Desde 1987 o Programa Volvo de Segurança no Trânsito vem valorizando e premiando ideias, 

práticas e programas voltados à segurança no trânsito em todo o País.

Há três décadas o Programa busca envolver interessados em segurança no trânsito. Da 

esquerda para a direita, Carl Lindeström, Sebastião Camargo e J. Pedro Corrêa.

21REVISTA ABRATI, JUNHO 2017

D
iv

ul
ga

çã
o







ustentabilidadeS

Recuperando a água que 
        escorria pelo ralo

Sondagem realizada pela Confederação Nacional do Transporte junto a empresas de transporte 

rodoviário de passageiros mostra que reaproveitar a água utilizada na lavagem dos ônibus representa 

uma importante economia, com ganhos significativos para as empresas e para o meio ambiente.

R
ealizada entre 6 de dezembro de 

2016 e 19 de janeiro de 2017, 

a Sondagem CNT de Gestão Hídrica 

proporcionou resultados que levaram 

a Confederação a criar um manual 

técnico e um simulador destinados a 

orientar as operadoras de transporte 

urbano e rodoviário de passageiros 

interessadas em reduzir ainda mais o 

consumo de água nas suas garagens. 

O objetivo da pesquisa foi identificar as 

práticas adotadas pelas empresas de 

transporte de passageiros na lavagem 

dos seus veículos, na captação, no 

tratamento, no armazenamento e no 

reúso da água.

No caso do segmento rodoviário 

interestadual e internacional de passa-
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geiros, já faz algum tempo que várias 

das mais importantes empresas de 

ônibus associadas à ABRATI adotaram, 

com excelentes resultados, a prática 

de tratar e reutilizar a água da lavagem 

dos veículos. Numa listagem sumária, 

podem ser apontadas como pioneiras 

nesse tipo de ação as empresas Via-

ção Ouro e Prata (Porto Alegre), Auto 

Viação Progresso (Recife), Planalto 

Transportes (Porto Alegre), Viação 

Garcia (Londrina), Viação Águia Branca 

(Vitória), Viação Salutaris (Rio de Janei-

ro) e o Grupo Santa Cruz (Mogi Mirim).

Não é difícil imaginar o alcance e a 

importância das práticas de reaprovei-

tamento da água para as operadoras 

de transporte rodoviário de passagei-

ros, assim como para tantos outros 

ramos de atividade, especialmente 

agora que a escassez desse recurso 

natural deixou de ser uma perspectiva 

para o futuro e já se manifesta, inclu-

sive, sob a forma de racionamento ou 

de abastecimento manejado. 

         63 MILHÕES DE LITROS 

De acordo com a pesquisa da 

CNT, a atual frota brasileira de ônibus 

é composta de 183.923 ônibus. Do 

total, 107.000 operam no segmento 

urbano. No segmento rodoviário, 

incluindo-se os que operam em freta-

mento e turismo, são 76.923 veículos. 

Segundo cálculos recentes, uma única 

lavagem de toda essa frota demanda o 

uso de aproximadamente 63 milhões 

de litros de água. Os cálculos conside-

raram que na lavagem de um ônibus 

urbano são utilizados, em média, 

364,1 litros de água. Já na lavagem 

de um ônibus rodoviário são usados 

316,1litros de água. 

Os estudos determinaram que uma 

única lavagem de todos os ônibus rodo-

viários demanda o uso de 24 milhões 

de litros de água, e que a lavagem 

de toda a frota urbana consome 39 

milhões de litros. 

A pesquisa apontou que cerca de 

49% das empresas de ônibus urbanos 

e das empresas de ônibus rodoviários 

implantaram sistemas de reutilização 

e que os sistemas implantados até 

agora estão proporcionando uma 

economia de 32 milhões de litros 

de água. Isso representa 50,6%, ou   

pouco mais da metade daquilo que é 

consumido a cada ciclo de lavagem 

de todos os ônibus da frota brasileira. 

Essa significativa economia se compa-

ra ao consumo diário de uma cidade 

de aproximadamente 200.000 habi-

tantes, como Cabo Frio, por exemplo, 

tomando-se por base um consumo diá-

rio médio de 154 litros por habitante.

A pesquisa também procurou de-

terminar a procedência e a forma de 

obtenção da água utilizada na lavagem 

Como convém à operação e ao meio ambiente, a simplicidade é a base dos sistemas de reciclagem e reaproveitamento da água.
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dos ônibus. Verificou-se que 64,1% 

das empresas utilizam água fornecida 

pela rede pública (concessionárias); 

55,6% usam a água proveniente de 

poços artesianos e, finalmente, 28,9% 

captam e usam a água da chuva. 

METADE DO CAMINHO

Uma das grandes vantagens dos 

sistemas de reúso é que as tecnolo-

gias atuais possibilitam o reaproveita-

mento de aproximadamente 80% da 

água utilizada na lavagem dos ônibus. 

Esse percentual permite projetar que, 

se todas as empresas brasileiras de 

transporte de passageiros adotassem 

a prática do reúso, a economia de 

água poderia chegar a 51 milhões de 

litros a cada ciclo de lavagem de toda 

a frota. Seria possível economizar, por 

exemplo, a cada lavagem do conjunto 

das empresas, toda a água que é con-

sumida diariamente por uma cidade 

como Olinda, Pernambuco.

Tomando-se o percentual que já 

vem sendo economizado pelas empre-

sas que praticam o reúso (32 milhões 

de litros por ciclo de lavagem), tem-se 

que a economia feita atualmente cor-

responde a 63,3% do total que seria 

possível economizar (51 milhões de 

litros) se todas as empresas brasi-

leiras implementassem sistemas de 

tratamento e reutilização da água das 

lavagens. Isso já é mais do que meio 

caminho andado; em tese, no que se 

refere à sua frota de ônibus, o Brasil, 

hoje, está um pouco mais próximo do 

uso consciente da água do que do 

desperdício de água.

Para aquelas empresas interes-

sadas em participar do esforço para 

reduzir o percentual do desperdício, a 

CNT editou um Manual de Gestão Hí-

drica que fornece o passo-a-passo para 

a implantação de sistemas de uso na 

lavagem dos ônibus. O manual indica 

como é possível economizar aqueles 

80% no consumo, com a consequente 

redução de aproximadamente 75% 

na conta da água. Naturalmente, os 

percentuais apresentam certa varia-

ção, a depender do sistema que seja 

implementado.

No site www.cnt.org.br está sendo 

disponibilizado um simulador que 

ustentabilidadeS

possibilita estimar a quantidade de 

água que pode ser economizada com a 

adoção de um dado sistema de reúso. 

O mesmo simulador também ajuda a 

empresa a calcular os investimentos 

necessários e o retorno financeiro 

que irá resultar da implantação dos  

sistemas de reaproveitamento de água 

disponíveis no mercado. 

O custo acessível permite a instalação dos sistemas em mais de uma garagem. 

Produtos químicos aceleram o processo de floculação e a separação dos resíduos. 
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Economizar água faz parte da po-

lítica de racionalização de custos das 

empresas brasileiras de transporte 

rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros. Isso também tem mui-

to a ver com a consciência ambiental 

que caracteriza o desempenho delas, 

e que se manifesta, por exemplo, na 

criteriosa escolha dos veículos adequa-

dos a cada operação, na rigorosa ma-

nutenção dos equipamentos, na rígida 

política de economia de combustíveis 

e no sistemático reprocessamento 

dos efluentes e resíduos gerados pela 

atividade. 

A responsabilidade das empresas 

quanto ao uso da água vai além. Por 

exemplo, com o objetivo de mobilizar 

os colaboradores em torno da neces-

sidade de reduzir o consumo de água, 

elas promovem campanhas internas de 

conscientização e reeducação. Desta 

forma, tem sido possível despertar o 

pessoal para o tema sustentabilidade, 

engajando-o no esforço pela preserva-

ção do planeta. 

No setor rodoviário de passagei-

ros o maior consumo de água ocorre 

na operações de lavagem e limpeza 

dos ônibus. As lavanderias também 

utilizam volume significativo. Nas 

garagens, as estações de lavagem 

são dimensionadas de acordo com 

o tamanho da frota e o porte das 

operações. As estações de lavagem 

utilizam boa parte da chamada água 

Como está sendo a gestão hídrica, hoje, no 
transporte rodoviário de passageiros do País

Sistemas de tratamento 
e reúso de água

Lavagem de ônibus

Utilização de sistemas de gestão ambiental

 64,1% das empresas consultadas 

possuem sistemas de tratamento de 

água (que, em geral, retiram óleos, 

graxas e sólidos em suspensão).

 49% possuem tratamento de água 

e a reúsam. Desses 49%, prati-

camente todos utilizam recurso 

de pós-tratamento na lavagem de 

veículos.

  Em média, as garagens reutilizam 

79,6% do volume de água tratada.

 Entre aquelas empresas que não 

têm sistemas de reúso implemen-

tados, a maioria (58%) tem inte-

resse em investir na reutilização 

do recurso.

 Em 85,9% dos casos, a lavagem de ônibus é feita pela própria 

empresa. Em apenas 14,1% dos casos o serviço é terceirizado.

 O principal método de lavagem da parte interna dos ônibus é o 

manual (84,7%); o principal método de lavagem da parte externa 

é o sistema automático de rolos (70,7%).

 43,0% possuem sistemas de gestão ambiental implementados 

nas garagens. Além do gerenciamento hídrico, esses sistemas 

permitem a gestão de combustível, energia, resíduos e outros 

recursos.

 59,3% dos que não possuem sistemas de gestão ambiental têm 

interesse em implementá-los.

O setor rodoviário de passageiros do Brasil 
acumula inúmeras experiências de sucesso
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de reúso, aquela que já foi usada em 

outras operações e que, depois de um 

cuidadoso processo de tratamento, ga-

nhou condições de ser reaproveitada. 

Muitas transportadoras dispõem de 

estações especiais de tratamento de 

efluentes e águas servidas.

TAMBÉM ÁGUA DA CHUVA

Um exemplo é a Viação Águia Bran-

ca, de Vitória, Espírito Santo, ao lado 

de outra companhia do grupo, a Via-

ção Salutaris, do Estado do Rio. Elas  

desenvolvem eficientes programas 

de tratamento e reaproveitamento de 

água. A preocupação com a economia 

vai ao detalhe de aproveitar, inclusive, 

a água que resulta do processo de 

condensação do sistema de ar condi-

cionado dos ônibus. A Águia Branca, 

por sinal, tornou-se referência do setor 

no campo ambiental com seu Projeto 

Abastecimento de Águia Sustentável, 

que em fins de 2013 lhe valeu a 

conquista do Prêmio Época Empresa 

Verde, da revista Época.  

A Auto Viação Progresso, de Recife, 

economiza cerca de 27.000 litros de 

água por dia graças a um sistema de 

purificação e reciclagem do líquido que 

já tenha sido utilizado na lavagem dos 

ônibus, do chão da garagem e de ou-

tras operações de limpeza. Canaletas 

levam a água servida para um reserva-

tório onde são removidas areias, ma-

teriais sólidos, graxas, óleos etc. Em 

seguida, ela passa por um processo de 

coagulação, floculação, decantação, 

filtração e desinfecção, ficando em 

condições de ser reutilizada. 

Por sua vez, a Planalto Transpor-

tes, de Porto Alegre, recicla suas águas 

servidas e ainda armazena a água das 

chuvas. Na cobertura dos prédios da 

empresa foi instalada uma rede de 

tubulações que filtram a água da chuva 

e a conduzem para um reservatório 

com capacidade de aproximadamente 

300.000 litros. Depois, ela é direcio-

nada para um decantador, onde recebe 

tratamento e fica pronta para alimentar 

a estação de lavagem. 

O mesmo sistema é empregado 

pela Viação Garcia, de Londrina, que 

lava diariamente cerca de 130 veícu-

los. O consumo diário é de 120.000 

litros de água, e só uma parte deles 

é fornecida pela rede de abasteci-

mento da cidade; o restante provém 

da reciclagem. A empresa implantou 

uma cisterna com capacidade para 

armazenar 40.000 litros de efluentes, 

além de quatro caixas elevadas que, 

no total, comportam 80.000 litros de 

efluentes produzidos na lavagem dos 

carros e pelo setor de lavanderia. Os 

efluentes são encaminhados à estação 

de tratamento, que desenvolve dois 

processos: um químico, que possibilita 

a retirada dos óleos e graxas derivados 

da lavagem dos ônibus, outro biológi-

co, que retira os resíduos orgânicos 

gerados na lavanderia.

Outra operadora do setor, a Viação 

Ouro e Prata, lava diariamente 100 

carros, com o consumo de 66 metros 

cúbicos de água. Do total, pelo menos 

12 metros cúbicos são oriundos de 

reaproveitamento. Os benefícios da 

prática não se limitam ao meio am-

biente e são quantificados em uma 

economia de 18% na conta mensal 

da água. 

Entre as empresas que desen-

volvem programas de economia e 

racionalização do uso de água também 

figuram as do Grupo Santa Cruz, de 

Mogi Mirim, São Paulo. São quatro 

as empresas que fazem a reciclagem 

de águas servidas para lavagem das 

frotas. Os resultados têm sido exce-

lentes, tanto os ambientais como os 

econômicos. 

ustentabilidadeS

A pesquisa apontou que lavar um rodoviário demanda menos água do que lavar um urbano. 
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Frota de ônibus

Urbanos: 107.000 veículos

Rodoviários: 76.923 veículos

Total: 183.923 veículos

Consumo médio de água para lavar um ônibus 

(resultado da Sondagem CNT de Gestão Hídrica)

Urbano: 364,1 litros

Rodoviário: 316,1 litros

Consumo estimado de água para lavar todos os ônibus de uma única vez

Urbanos: 39 milhões de litros

Rodoviários: 24 milhões de litros

Total: 63 milhões de litros

Volume de água que pode ser economizado com a implantação de sistemas de reúso de água

Cerca de 80% do total consumido para a lavagem de todos os ônibus pode ser reutilizado, ou seja, 51 milhões de litros de água.

Percentual de empresas de ônibus urbanos e rodoviários que utilizam reúso de água

49% das empresas entrevistadas implantaram sistemas de reutilização.

Economia estimada de água com os sistemas já existentes

Nos ônibus urbanos, a economia estimada é de 23 milhões de litros de água.

Nos ônibus rodoviários, a economia estimada é de 9 milhões de litros de água.

No total, o setor já economiza 32 milhões de litros de água, o que corresponde a 50,6% do volume gasto em um ciclo de 

lavagem de toda a frota (63 milhões de litros).

Percentual da economia já obtida em relação ao total que poderia ser economizado no Brasil hoje pelas empresas

A economia atual (32 milhões de litros) é equivalente a 63,3% de toda a economia que seria possível (51 milhões de litros), 

caso todas as empresas de ônibus implementassem sistemas de reúso.

Principais fontes de obtenção do recurso hídrico

• 64,1%: utilizam água fornecida por concessionária.

• 55,6%: utilizam poços artesianos.

• 28,9%: utilizam água da chuva.

O consumo de água na lavagem dos ônibus 
e a economia que se pode fazer
A extrema simplicidade dos sistemas disponíveis no mercado 

para o tratamento e reciclagem de águas servidas resulta 

em preços finais mais convidativos. Para as empresas com 

mais de uma garagem, podem ser a solução ideal. Abaixo, 

principais resultados da pesquisa da CNT junto às empresas.
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ançamentoL

Double Decker e High Decker 
     em chassi de 15 metros

Um novo ônibus começa a rodar nas estradas brasileiras. É o Mercedes-Benz O 500 RSDD, de quatro 

eixos, recém-lançado pela fabricante. O detalhe é o comprimento de 15 metros. As operadoras 

tiveram que esperar anos até que fosse autorizada a utilização desse tipo de veículo no sistema 

rodoviário brasileiro. Com ele, as operadoras ganham um veículo com maior número de assentos por 

viagem e, além do espaço mais amplo, podem elevar ainda mais o nível de conforto nas viagens. 

E
m abril, em São Bernardo do 

Campo, a Mercedes-Benz lançou 

oficialmente no mercado brasileiro o 

chassi O 500 RSDD 8x2 de quatro ei-

xos, para carroçarias de 15 metros de 

comprimento. São duas configurações: 

Double Decker (dois pisos) e High Dec-

ker. Como já ocorre nos ônibus de 14 

metros, o DD transporta passageiros 

nos dois pisos, enquando o HD tem 

assentos no piso superior e amplo 

bagageiro no piso inferior. Os ônibus 

são indicados especialmente para 

linhas regulares de médias e longas 

distâncias, e também para turismo 

Águia Branca e Garcia já compraram o novo Double Decker Marcopolo/Mercedes-Benz 8x2 de quatro eixos, com carroçaria de 15 metros.
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oferta de assentos por viagem, com 

mais conforto e espaço a bordo. Além 

disso, elas podem garantir as gratuida-

des previstas em lei, sem prejuízo dos 

resultados operacionais esperados.

O executivo explicou ainda que, 

na versão Double Decker, podem ser 

instaladas até 52 poltronas do tipo 

convencional no piso superior, e até 

16 poltronas tipo semileito no piso 

inferior. Destacou que o conforto a 

bordo é maior e há mais espaço para 

as bagagens, o que possibilita a oferta 

de serviços diferenciados. Na versão 

High Decker, o ganho se transfere para 

o maior volume do bagageiro, aumen-

tando a capacidade para bagagens e 

encomendas e, portanto, otimizando o 

uso do veículo e a rentabilidade. 

De acordo com Walter Barbosa, a 

nova legislação que a autoriza o uso  

de carroçarias com até 15 metros de 

comprimento é um dos fatores que 

deverão impulsionar o crescimento 

nas vendas de ônibus rodoviários. 

“Isso significa aumentar a capacida-

A chegada do DD de 15 metros pode estimular também as compras do DD de 14 metros.

de luxo. Até agora, o chassi Mercedes 

RSDD só era produzido na versão de 

14 metros. 

A Mercedes-Benz aproveitou o lan-

çamento do chassi de 15 metros para 

anunciar as duas primeiras vendas do 

novo produto. A primeira compradora 

foi a Viação Águia Branca, de Cariacica, 

Espírito Santo, em negócio que envol-

veu o fornecimento de 12 unidades do 

O 500 RSDD 8x2. Simultaneamente, 

também a Viação Garcia, de Londrina-

-PR, outra tradicional empresa do setor 

rodoviário de passageiros, encomen-

dou 12 unidades do mesmo chassi.

As duas vendas foram festejadas 

pelo vice-presidente de Vendas, Mar-

keting e Peças & Serviços Caminhões 

e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, 

Roberto Leoncini, que explicou: “As 

duas operadoras escolheram nosso 

RSDD para oferecerem mais de uma 

opção de conforto aos seus passa-

geiros. Ou seja, duas categorias de 

serviço em um mesmo ônibus Double 

Decker, com seis poltronas leito-cama 

com reclinação de 180 graus na parte 

inferior do veículo e 44 poltronas se-

mileito no piso superior”.

Walter Barbosa, diretor de Vendas 

e Marketing de Ônibus da montadora,   

lembrou que a nova versão de rodoviá-

rio da Mercedes-Benz está totalmente 

sintonizada com a nova legislação, em 

vigor desde o início deste ano, a qual 

autoriza a utilização de carroçarias 

de 15 metros em ônibus rodoviários. 

Isto é, um metro a mais em relação 

ao comprimento máximo permitido 

anteriormente. Ele prevê que o novo 

lançamento vai estimular as vendas 

de ônibus na configuração 8x2, com 

carroçarias Double Decker e High Dec-

ker. Explicou que essa é uma demanda 

das empresas do setor. Com o ônibus 

de 15 metros as operadoras ganham 

melhor condição para aumentar a 

de de transporte de passageiros e 

dispor de mais espaço para bagagens 

e encomendas, o que otimizará o 

custo da operação para as empresas 

de transporte e vai assegurar maior 

rentabilidade”.

O chassi O 500 RSDD 2741 8x2 

foi dimensionado para 27 toneladas 

de PBT – Peso Bruto Total. O motor é 

o eletrônico OM 457 LA de 6 cilindros 

e 12 litros de cilindrada, com potência 

de 408 cv a 2.000 rpm e torque de 

1.900 Nm a 1.100 rpm.
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ançamentoL

Frenagem de emergência, aviso de faixa, volante com novas funções, monitoramento da pressão dos pneus: algumas das novidades.

A Mercedes-Benz do Brasil vem 

dando grande ênfase às vantagens  do 

“pacote tecnológico rodoviário” que ela 

começou a comercializar em janeiro. O 

pacote traz interessantes novidades 

para os clientes do segmento rodo-

viário, com a perspectiva de ganhos 

significativos para as operadoras em 

termos de segurança ativa e passiva, 

além de vantagens no desempenho e 

no conforto para o motorista e para os 

passageiros do segmento.

Entre as novas tecnologias disponí-

veis para os rodoviários da linha O 500 

estão o AEBS – Advanced Emergency 

Um “pacote tecnológico rodoviário” com 
novos e importantes avanços para os ônibus  

Braking System (Sistema de Frenagem 

de Emergência), o LDWS – Lane Depar-

ture Warning System (Sistema de Aviso 

de Faixa), e o TPMS – Tyre Pressure 

Monitoring System (Sistema de Moni-

toramento da Pressão e Temperatura 

dos Pneus).

A área de vendas da montadora 

acredita que a introdução de tantos 

equipamentos e sistemas na linha de 

chassis rodoviários amplia o leque de 

possibilidades para os clientes confi-

gurarem seus ônibus de acordo com as 

demandas, a operação e as condições 

de topografia onde irão atuar.  

Além do “pacote tecnológico ro-

doviário”, a linha O 500 da fabricante 

inclui câmbio totalmente automatizado 

PowerShift GO 240 de 8 marchas, sem 

pedal de embreagem e com retarder 

integrado; sistema ESP de controle 

de estabilidade; freio eletrônico EBS; 

sistema antitravamento ABS; controle 

de tração ASR; freios a disco; piloto 

automático, eixo de apoio traseiro 

direcional; coluna de direção regulável 

com comando pneumático; volante 

multifuncional com teclas e painel 

com as funções EcoSupport, Tour e 

Econômetro.
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egurançaS

Já é possível aferir  
   o peso do sono
“Não tente brigar com o sono, você vai perder”, aconselha ao motorista o inspetor Aristides Júnior, 

da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais. O problema do sono ao volante é tão sério que 

pesquisadores do Centro de Estudo Multidisciplinar em Sonolência, da Universidade Federal de Minas 

Gerais, dedicam-se ao seu estudo há mais de uma década. Eles desenvolveram um equipamento que 

mede o nível de sonolência do condutor e mostra se ele está ou não apto a assumir o volante.

I
nformações veiculadas pelo site da 

Agência CNT de Notícias revelam que 

a Polícia Rodoviária Federal de Minas 

Gerais está testando um novo equipa-

mento nas suas ações de fiscalização. 

Apelidado de “sonômetro”, o aparelho 

busca identificar o nível de sonolência 

do condutor e indica se ele está apto 

a dirigir. O dispositivo foi desenvolvido 

pelo Centro de Estudo Multidisciplinar 

em Sonolência e Acidentes, da Uni-

versidade Federal de Minas Gerais. A 

primeira experiência com o aparelho 

ocorreu em abril, na véspera do feriado 

de Páscoa, na rodovia Fernão Dias, 

que liga Belo Horizonte a São Paulo.  

 O aparelho é parecido com uma 

balança. Quando o motorista sobe na 

plataforma, seus movimentos e equi-

líbrio são registrados. As informações 

são enviadas a um computador e, a 

partir de determinados parâmetros, 

um software determina o nível de 

fadiga do condutor. A repórter Natália 

Pianegonda, da Agência CNT, ouviu o 

professor Marco Túlio de Mello, pes-

quisador da UFMG responsável pelo 

projeto. 

“Analisando a condição de equilí-

brio do motorista podemos determinar 

há quanto tempo ele está acordado e 

se pode ou não continuar dirigindo”, 

explica o professor. Ele enfatiza que o 

cansaço é um dos fatores mais preju-

diciais a quem está dirigindo e afirma 

que se uma pessoa está acordada 

há 19 horas, por exemplo, é como se 

estivesse bêbada e, portanto, não tem 

condição de dirigir um veículo. “Ela 

perde atenção, reflexo, concentração 

e tem seu processo decisório afetado.”

A PROGRESSÃO DO SONO

Com base em dados e informações 

reunidos ao longo de vários anos, o 

professor Marco Túlio afirma que traba-

lhar por mais de 9 horas, por exemplo, 

aumenta o risco para acidente. Quan-

do se trabalha por mais de 12 horas 

O aparelho parece uma balança. Ele avalia o cansaço e o estado de vigília do motorista.
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O problema da sonolência ao volan-

te e dos chamados distúrbios do sono 

motiva as empresas de transporte 

rodoviário de passageiros associadas 

à ABRATI a colocar em prática políticas 

bastante rigorosas, no âmbito de cada 

operadora, para essa questão. 

Um dos melhores exemplos des-

sas políticas é o revolucionário progra-

ma de monitoramento da qualidade do 

sono dos motoristas mantido há vários 

anos pela Viação Águia Branca. Com 

o Programa Medicina do Sono, que 

inclui exames de polissonografia para 

detectar eventuais distúrbios do sono 

nos motoristas, os motoristas da com-

panhia, e também os motoristas da 

Viação Salutaris, empresa do mesmo 

grupo, passaram a desfrutar um des-

canso reparador. E, em consequência, 

a ter maior disposição para o trabalho. 

A segurança das viagens aumentou, 

e os resultados foram tão bons que, 

hoje, os procedimentos admissionais 

incluem a polissonografia.

O criador e coordenador do Pro-

grama de Medicina do Sono, médico 

Sérgio Barros, explica que o programa 

proporciona aos motoristas dos ônibus 

da Águia Branca e da Salutaris um cui-

A Medicina do Sono e as  
empresas associadas à ABRATI

seguidas, o risco de acidente passa 

a ser duas vezes maior. E no caso de 

alguém trabalhar por mais de 14 horas, 

o risco é três vezes maior.” 

Recolhendo dados e informações 

como essas, os pesquisadores da 

UFMG estabeleceram uma relação com 

o estado de equilíbrio das pessoas e 

construíram um modelo de avaliação 

aplicável a cada caso. A tecnologia do 

“sonômetro” vem sendo desenvolvida 

há cerca de 12 anos, com o incentivo 

da  Polícia Rodoviária Federal. Os poli-

ciais disseram que tinham bafômetros 

para saber se um motorista bebeu, 

mas não dispunham de um sonômetro 

para impedir que condutores muito 

cansados prosseguissem dirigindo. 

O chefe da Assessoria de Comu-

nicação da PRF em Minas Gerais, ins-

petor Aristides Júnior, considera que, 

quando for aperfeiçoada, a tecnologia 

poderá ser uma importante aliada 

para evitar acidentes causados pelo 

cansaço excessivo de quem está na 

condução dos veículos. E ressalta: “O 

sono está muito presente na nossa 

rotina. E os acidentes em que a causa 

presumível é o sono, geralmente são 

graves, como, por exemplo, as colisões 

traseiras, as saídas de pista e outros. 

Por estar com sono ou cochilando, o 

motorista não consegue tomar atitu-

des que possam impedir o acidente.” 

 Ao fazer as primeiras experiências 

com o “sonômetro” a PRF quis cons-

cientizar motoristas sobre a impor-

tância de pegar a estrada somente 

quando bem descansado. A escolha 

da véspera do feriado foi estratégica, 

já que nesses períodos, segundo 

Aristides Júnior, muitos condutores 

mudam sua rotina de sono para viajar. 

Novos testes serão feitos e, se forem 

bem-sucedidos, o aparelho poderá ser 

regulamentado e incorporado às ações 

de fiscalização dos órgãos de trânsito.

dadoso acompanhamento e, quando 

necessário, o tratamento adequado 

para que possam desempenhar suas 

funções com muito mais segurança.

Para implementar as práticas e 

providências que asseguram a saú-

de do sono de cada um dos seus 

profissionais motoristas, as duas 

empresas fazem avaliações rotineiras 

e utilizam estruturas de apoio, como, 

por exemplo, salas de estimulação do 

alerta instaladas em determinados 

pontos de parada ao longo de suas 

linhas nos estados do Espírito Santo, 

Bahia e Rio de Janeiro. Nesses pontos, 

quando dirigindo em viagens noturnas, 

o motorista permanece por 20 minutos 

na sala de estimulação do alerta, faz 

exercícios de alongamento, pedala 

em bicicleta ergométrica e consome 

alimentação leve. As atividades elevam 

a temperatura corporal e bloqueiam 

a produção do hormônio melatonina, 

responsável pela sonolência. Depois 

disso, o motorista retoma o volante. 

O Dr. Sérgio Barros, médico es-

pecializado em Medicina do Sono, 

foi o responsável pela implantação e 

implementação do Programa Medicina 

do Sono da Viação Águia Branca. 

 Viajar preferencialmente durante o dia. A luminosidade ajuda a 

manter a atenção na estrada.

 Evitar refeições pesadas durante as viagens.

 Não viajar de madrugada se não estiver habituado a ficar acordado 

nesse período.

 Ao menor sinal de sono, parar em algum lugar seguro e descansar.

Para quem vai pegar a estrada
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Scania, 60 anos,  
     inovando sempre

Em 2 de julho próximo a Scania completa 60 anos de atividades no Brasil. Marco importante para 

a companhia e para o setor automobilístico brasileiro, o acontecimento vem sendo comemorado 

desde o início de 2017, com base em uma programação especial destinada a relembrar o passado e 

destacar o caminho da permanente inovação rumo ao transporte do futuro.

A
s comemorações tornaram-se um 

bom motivo para contar e recontar 

a história dos 60 anos de trabalho, 

vitórias, inovações e participação 

intensa da marca em um dos grandes 

mercados mundiais de veículos, o 

brasileiro. Foi sempre uma trajetória 

caracterizada pela engenharia de pon-

ta, pela qualidade dos produtos, pela 

forte atuação da rede de concessio-

nárias e pelo foco nas necessidades 

dos clientes. 

O diretor-geral da Scania, Roberto 

Barral, tem aproveitado as comemo-

rações para destacar que até 2020 a 

montadora estará investindo R$ 2,6 

bilhões no desenvolvimento de novos 

produtos, na modernização da fábrica 

de São Bernardo do Campo e na rede 

de concessionárias. Outro anúncio é o 

do lançamento de uma edição especial 

para relembrar um de seus caminhões 

mais famosos, o 113.

“Acreditamos no Brasil e por isso 

estamos fazendo este investimento, 

sempre considerando que o nosso prin-

cipal desafio nas próximas décadas 

será tornar sustentável o sistema de 

transporte do Brasil”, justifica Barral, 

assegurando, ao mesmo tempo, que a 

montadora está muito bem preparada 

para enfrentar desafios. 

“A fábrica que temos no Brasil é um 

espelho da nossa matriz, na Suécia, e 

a única, além dela, a produzir veículos 

completos, com todos os componen-

tes. Somados a isso estamos em 

um país de dimensões continentais 

com um potencial imenso para trans-

porte. Por isso, asseguramos nosso 

compromisso com o desenvolvimento 

do Brasil e com uma visão de longo 

prazo”, afirma.

Para satisfação do executivo, as 

comemorações estão ocorrendo em 

um momento que ele considera favo-

rável, não só pelas vendas de ônibus 

e caminhões concretizadas nos primei-
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ros meses do ano, mas pela perspecti-

va de um desempenho comercial ainda 

melhor nos próximos meses.

No caso dos chassis de ônibus 

rodoviários, ele lembra que neste ano 

as empresas do sistema interestadual 

deverão retomar pelo menos parte de 

suas compras. Sua avaliação é de que 

a marca vem conquistando espaço 

desde o segundo semestre do ano 

passado, tendo saído de uma participa-

ção de mercado de 12% para os atuais 

16,2%. O desempenho se deveu, em 

parte, aos serviços lançados pela mar-

ca em 2016 e que, em apenas cinco 

meses, atingiram a marca de 2.000 

veículos conectados. Tais serviços 

estão ajudando os clientes a controlar 

custos neste momento difícil para a 

economia. “Os serviços conectados 

ajudam o cliente a conhecer melhor 

a operação e a tornar o negócio mais 

rentável”, justifica.  

Ele acentua que a Scania sempre 

esteve presente onde havia deman-

da por transporte de cargas e de 

passageiros. Foi assim também em 

importantes marcos do progresso do 

Brasil, como a construção de Brasília 

e de outros que transformaram o setor 

automobilístico. Segundo disse, a em-

presa marcou sua trajetória por uma 

engenharia de ponta, pela qualidade 

dos produtos, a força da rede de con-

cessionárias e o foco na necessidade 

do cliente.

Hoje, a Scania conta com uma rede 

de concessionárias com mais de 120 

pontos de atendimento, que cobrem 

todo o território nacional. 

De acordo com as previsões de 

alguns dos seus executivos, em 2017 

a Scania deverá crescer entre 10% e 

15%. Na análise de Roberto Barral, em-

bora o mercado como um todo tenha 

se retraído no início deste ano, para 

a companhia os meses de janeiro e 

fevereiro foram bons e, baseado nisso, 

ele faz previsões otimistas. 

“Apesar da retração do mercado 

nos primeiros meses do ano, come-

çamos 2017 com o pé direito”, avalia. 

“Acreditamos que nosso desempenho 

tende a ser ainda melhor nos próximos 

meses.” 

O executivo tem ainda duas in-

formações. Segundo ele, a planta da 

Scania em São Bernardo do Campo 

já dispõe de tecnologia e condições 

técnicas para produzir motores Euro 

3. Enquanto isso, o seu ônibus a gás 

segue fazendo – sempre com boa acei-

Roberto Barral, diretor-geral da Scania.

Pioneirismo e lançamentos na 
trajetória brasileira da Scania

Os executivos da Scania gostam de 

acentuar que a atuação da montadora 

no mercado brasileiro e latinoamerica-

no sempre foi marcada por pioneiris-

mos e pelo sistemático lançamento 

de novos produtos. E não hesitam em 

qualificar como “revolução” a chegada 

do caminhão L 75, em 1958, mudando 

o conceito do que era oferecido até 

então ao mercado brasileiro. Vieram 

depois a direção hidráulica no ônibus 

B76 (1963) e a suspensão pneumática 

no eixo traseiro dos ônibus (1968), 

dando sequência a uma lista de avan-

ços que não parou de crescer. 

Ao longo dessas seis décadas, é 

possível pinçar inúmeros pontos altos: 

o BR 115, primeiro ônibus com motor 

traseiro (1972); o caminhão LK 140, 

primeiro com cabine avançada “cara 

chata” (1974); os caminhões L, LS 

e LT 111, da Série 1 (1976), dando 

início a uma era que durou mais de 20 

anos, a era dos chamados “jacarés”, 

modelos mais vendidos em toda a 

história da fabricante no Brasil; o BR 

tação – demonstrações para clientes 

potenciais interessados em utilizar 

esse tipo de veículo.

Ônibus rodoviários com potência de ônibus rodoviários, pioneirismo da Scania no Brasil. 
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No momento em que comemora os 

60 anos de sua presença no Brasil, a 

Scania declara que escolheu o futuro 

como protagonista. “A gente aprende 

com o ontem e trabalha no hoje com 

olhar sobre o amanhã”, afirma Roberto 

Barral, diretor-geral da montadora no 

Brasil. Ele sustenta que os principais 

desafios que se apresentam para a 

montadora hoje estão em tornar o 

sistema de transporte sustentável. 

Para enfrentar tais desafios, a Sca-

nia apoia-se em três pilares: eficiência 

energética, combustíveis alternativos 

e eletrificação. O diretor de assuntos 

Institucionais e Governamentais da 

Scania Latin America, Rogério Rezen-

111 RS, primeiro articulado do País 

(1977); o intercooler (1983); a che-

gada da Série 3 (1991); o chassi 8x2 

(1995); a introdução do freio retarder 

e da injeção totalmente eletrônica 

(1998). Em 1999 a Scania apresentou 

seu primeiro ônibus piso baixo, Em 

2001,  mais dois pioneirismos: a caixa 

automatizada Opticruise e o ônibus de 

15 metros. Em 2007, veio a família 

de caminhões P, G e R. Em 2008, os 

ônibus Série K e o Driver Support .

Os executivos da Scania enumeram 

também importantes contribuições 

relacionadas ao meio ambiente, nos 

anos seguintes, como a comerciali-

zação dos motores Euro 5, a venda 

dos primeiros ônibus a etanol e dos 

primeiros caminhões também a etanol 

(2011); o lançamento, também em 

2011, do semipesado P 310 Euro 5 

com caixa automatizada Opticruise op-

cional, cabine leito e suspensão pneu-

mática; a chegada do Streamline, mais 

econômico do que o Euro 5 tradicional 

(2013); o câmbio Opticruise de série 

nos caminhões semipesados (2014);  

o lançamento do caminhão rodoviário 

8x2 com quarto eixo original, e do pri-

meiro biarticulado com motor dianteiro 

(2015); a chegada do primeiro ônibus 

nacional movido a GNV/Biometano 

(2016) e os Serviços Conectados 

Scania, em janeiro de 2017.

“Nossa história é baseada na 

confiança e no relacionamento com 

o cliente para entregar rentabilidade. 

Temos uma história muito bonita com 

os nossos clientes, investimos ao 

longo das últimas décadas para ajudar 

a transformar o transporte nacional e 

vamos continuar aportando recursos 

nas próximas. Agora, assumimos uma 

jornada com os clientes em direção a 

sermos parceiros para a transição para 

um sistema de transporte sustentá-

vel”, afirma Roberto Barral.

O futuro construído no dia a dia
de, lembra que não há uma solução 

única. Barral, por sua vez, entende 

que em um futuro bem próximo se terá 

uma matriz de combustíveis mista. E 

aponta que no Brasil já estão disponí-

veis produtos movidos a combustíveis 

alternativos como biometano, gás 

natural, biodiesel e etanol.

De sua parte, a montadora sueca 

avança em cada um desses três pila-

res: apresentou o seu caminhão autô-

nomo na Europa e pôs para rodar nas 

vias de Estocolmo veículos movidos a 

eletricidade, o ônibus abastecido via 

wireless e algumas outras soluções 

que já fazem parte do presente em 

muitos lugares do mundo.

O ônibus movido a etanol: eficiência que por enquanto esbarra nas variações do mercado.

Azul e vermelho no caminhão moderno: referência ao Scania 113, um dos mais vendidos.
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Para uma visão geral dos benefícios do planejamento, acessa-se o Portal de Gestão de Frotas. 

Dados enviados do caminhão para uma Casa Scania.

Apresentados em janeiro aos clien-

tes da montadora, os Serviços Conec-

tados da Scania já estão presentes – e 

ativados – em mais de 2.000 veículos 

espalhados por todo o País. 

A Scania descreve os Serviços 

Conectados como “uma solução que 

supera a barreira da telemetria para 

tornar mais eficiente e rentável a ges-

tão do veículo”. Atualmente, a compa-

nhia registra mais de 250.000 veículos 

conectados em todo o mundo. Aqui, 

foram mais de 2.000 em cinco meses. 

“Esse resultado comprova o quanto o 

transportador brasileiro ansiava por 

uma solução dessa natureza”, afirma 

Alex Barucco, responsável pelos Ser-

viços Conectados da Scania no Brasil. 

Ele acrescenta: “Nossa rede de con-

cessionárias vem fazendo um trabalho 

impecável. É incansável o esforço em 

apresentar todos os benefícios revo-

lucionários dos Serviços. Trata-se de 

uma parceria virtuosa com o cliente 

pautada em ações de melhorias que 

contribuam na redução do custo por 

quilômetro rodado, no aumento da dis-

ponibilidade da frota e na diminuição 

das emissões de poluentes e CO2.”

Segundo Barucco, os Serviços 

Conectados aumentam de modo pro-

gressivo a rentabilidade da frota, ofe-

recendo uma alternativa completa ao 

transportador com a disponibilização 

dos dados do veículo, uso inteligente 

dessas informações e apoio customi-

zado prestado pela rede de conces-

sionárias, conforme as demandas de 

negócios e logísticas do cliente. O 

transportador tem acesso a muito mais 

dados para identificar diversos fatores, 

como estilo de condução do motorista, 

velocidade média, consumo de com-

bustível e intervalos de manutenção.

Em cinco meses, já são 2.000 veículos conectados

Os dados são enviados por um 

módulo, o Scania Communicator, 

instalado no veículo. Os caminhões 

e ônibus produzidos desde maio de 

2016 foram equipados de série com 

esse dispositivo, mas é necessário 

que os proprietários dos veículos pro-

curem uma Casa Scania e solicitem 

que o dispositivo seja ativado e passe 

a enviar as informações. No caso de 

caminhões e ônibus fabricados a partir 

de 2012 e 2013, é preciso instalar o 

módulo em qualquer concessionária 

da marca. Para os produtos de anos 

anteriores, o uso também é 

possível, mas isso vai depen-

der de uma avaliação técnica 

e da viabilidade dos custos de 

adaptação. Além do serviço 

do Gestor de Frota, o produto 

oferece quatro ferramentas: 

Planejamento de Serviços, 

Diagnóstico Remoto, Relató-

rio de Tendências e Portal de 

Gestão de Frotas. 

Com o Planejamento de 

Serviços, por exemplo, o trans-

portador expande o controle de sua 

frota. A conectividade possibilita saber 

exatamente a quilometragem rodada 

de maneira online, independentemente 

de onde o veículo esteja. Obtém-se as-

sim maior objetividade na programação 

da operação diária. Para dar ao cliente 

uma visão geral de todos os benefícios 

do planejamento, a Casa Scania aces-

sa o Portal de Gestão de Frotas, onde 

são mostrados todos os modelos da 

frota e um calendário para controlar 

as revisões, por meio do cadastro do 

plano de manutenção. 
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 Na América do Sul, o Chile e a 

Argentina são os países que mais com-

pram da Scania Latin America. Países 

do Oriente Médio também seguem 

sendo fiéis compradores. Ao mesmo 

tempo, a montadora vem registrando 

bons resultados na Europa. Tudo isso 

possibilitou à fabricante sueca direcio-

nar maior volume de encomendas para 

sua grande unidade brasileira. Isso é 

particularmente importante porque, 

desde quando avistou o desaqueci-

mento no mercado brasileiro, a Scania 

daqui voltou-se para as exportações. 

“Como temos um produto global 

e fábricas padronizadas em todo o 

mundo, foi possível direcionar nosso 

volume para atender a demanda de 

outros países” – explica Marcelo Gal-

lão, vice-presidente de Logística da 

Scania Latin America. Ele acrescenta:   

“O aumento dos pedidos na Europa 

colaborou para que trouxéssemos no-

vos clientes externos para a produção 

de São Bernardo do Campo. Agora, 

esse cenário está possibilitando a 

contratação de aproximadamente 500 

novos colaboradores.”

Segundo o executivo da Scania, 

são contratações, na sua maior parte, 

para o trabalho na fábrica, e estão 

ligadas diretamente ao volume nos 

mercados externos. Também serão 

aumentados os turnos de produção.

Historicamente, o mercado interno 

representava 70% da produção na 

planta do ABC, e 30% eram destinados 

para exportação. “Essa proporção foi 

invertida, embora os níveis de hoje, 

depois das crises mundial e interna, 

não correspondam ao que foi antes. 

Em 2013, por exemplo, o Brasil bateu 

recorde de emplacamentos no País”, 

afirma Gallão. 

Apesar de os volumes não serem 

equivalentes, a fabricante, graças à 

flexibilidade do seu sistema de produ-

ção, atravessou a crise e hoje atende a 

cerca de 30 países na América Latina, 

Oriente Médio, África e Ásia.

O direcionamento externo também 

traz desafios. Pela primeira vez serão 

exportadas cabines para a fábrica 

da Holanda, onde o caminhão será 

montado. Outro exemplo: nos últimos 

anos, a planta brasileira foi acionada 

para exportar a países como Rússia, 

Irã, Malásia e Índia, que anteriormente 

eram atendidos pela matriz sueca, que 

no momento está sobrecarregada.

Para manter a fábrica brasileira 

como um espelho da linha de produ-

ção sueca, e para replicar o chamado 

padrão global, são necessários inves-

timentos constantes na atualização 

do parque industrial. Nesse sentido, a 

montadora vem de anunciar um aporte 

de R$ 2,6 bilhões, até 2020, na ope-

ração brasileira. Com essa política, a 

subsidiária brasileira consegue manter 

uma linha global de produtos e forne-

cer a todos os mercados da Scania.

A linha de montagem de São Bernardo do Campo foi reforçada com mais 500 colaboradores.

Exportações estão viabilizando novas contratações
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E
stamos iniciando mais um ciclo de 

trabalho envolvendo o Prêmio Boas 

Práticas, parceria inovadora e vitoriosa 

da ABRATI, em conjunto com a ANTP. 

Esta sétima edição do Prêmio vem 

com uma novidade, que é a proposta 

de uma nova temática para os traba-

lhos, na qual abordaremos a Satisfa-

ção do Cliente, o passageiro.

A satisfação do cliente é o melhor 

caminho para se atingir o sucesso 

da empresa. Clientes buscam bons 

serviços e atendimento que os satis-

façam. A satisfação como processo 

permanente e contínuo para resultados 

positivos. 

Os clientes sempre procuram in-

formações sobre os serviços e muitos 

anseiam se manifestar com sugestões 

e contribuições que visem ao seu bem-

-estar. Eles se manifestam também 

Satisfação do cliente, a  
  melhor das Boas Práticas

com colocações e reclamações 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.

A Boa Prática pode se originar de 

uma pesquisa de opinião, de uma 

sugestão interna ou externa, de um 

benchmarketing ou de um processo 

de melhoria contínua. Pode ainda 

ter envolvido atividades técnicas de 

concepção, de desenvolvimento, de 

gestão ou de melhorias contínuas de 

processo, mas que gerou principalmen-

te a satisfação do cliente.

Todo o regulamento e o roteiro 

orientativo já estão disponibilizados 

pela ABRATI e ANTP, na forma de uma 

Cartilha do Prêmio, que pode ser aces-

sada e analisada pelos profissionais 

da empresa.  

Também foi definida pela direção 

da ABRATI, em conjunto com a ANTP, 

a programação para a etapa de visitas 

a algumas associadas, com o objetivo 

principal de divulgação e mobilização 

para fornecer esclarecimentos sobre 

o regulamento e o roteiro orientativo 

definidos.

Ressaltamos que, pela importância 

da nova abordagem da prática, asso-

ciada à relevância do Prêmio – cujo 

objetivo principal é dar visibilidade e 

reconhecimento aos esforços para 

promoção do transporte rodoviário de 

passageiros de média e longa distân-

cia – se torna essencial a participação 

maciça das associadas nesta nova 

edição, apresentando suas experiên-

cias exitosas.

Tal participação é determinante, 

pois em seguida os trabalhos serão 

divulgados, mediante prévia autoriza-

ção, com o objetivo de compartilhar, 

em âmbito nacional, com todas as 

empresas do setor, as práticas de 

gestão consistentes e com resultados 

consolidados e sustentáveis.

O Prêmio Boas Práticas já é um 

programa consolidado no calendário 

anual do setor, e os trabalhos apre-

sentados são de qualidade superior, 

expressando ideias inovadoras e, na 

sua grande maioria, de simples execu-

ção. Desta maneira, conclamo todas 

as empresas associadas, por suas 

diretorias e colaboradores, a conhe-

cerem a metodologia, a participarem 

e compartilharem suas experiências 

neste ciclo de 2017.

O Prêmio Boas Práticas 
já é um programa 
consolidado no 

calendário anual do 
setor, e os trabalhos 
apresentados são de 
qualidade superior, 
expressando ideias 

inovadoras e, na sua 
grande maioria, de 
simples execução. 
Conclamo todas as 

empresas associadas a 
participarem. 

Alexandre Rocha Resende, Gerente de 

Capacitação do Prêmio ANTP de Qualidade.
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• Crescimento de receitas sem investimento;

• Gestão on-line com acompanhamento 
em tempo real;

• Premiação para destaques de venda;

• Treinamentos presenciais;

• Total integração com o sistema de vendas 
de passagem;

• Fornecimento com comodato das impressoras 
não fiscais Bematech.

O Seguro Passageiro Top oferece uma 
opção de segurança e qualidade para os seus 
passageiros, sem nenhum custo operacional.

Próxima parada:
sua melhor oportunidade.
Com a CAPEMISA, Segurança para 
seus clientes é negócio para você.

Fale com seu Corretor e agende uma visita pelo 
e-mail: seguropassageirotop@capemisa.com.br

A CAPEMISA é a Seguradora com o maior 
número de empresas de transporte rodoviário 
entre seus Clientes, com mais de 9 milhões 
de vidas seguradas somente em 2016.

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A – CNPJ 08.602.745/0001-32. APC Prazo Certo 
processo SUSEP n° 15414.000149/2009-41. Sorteio realizado e garantido pela CAPEMISA 
Capitalização, inscrita sob o CNPJ nº 14.056.028/0001-55 e lastreados por Título de Capitalização, 
da modalidade incentivo, aprovado através do Processo SUSEP nº 15414.003760/2011-45. A aprovação 
destes planos e títulos  pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação 
a sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.

 

EXPERIMENTE

SEM COMPROMISSO e conheça os benefícios.

30 dias


