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Embora com grande atraso 

em relação ao cronograma es-

tabelecido com vistas aos jogos 

da Copa do Mundo de futebol, 

montadoras e encarroçadoras 

retomaram nos últimos meses 

suas entregas de ônibus e 

articulados para operação em 

sistemas de BRT. A demora 

se deveu à indefinição dos 

poderes públicos. Neste mês, 

capitais como Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte e Recife, juntas, 

receberam mais 350 ônibus ar-

ticulados e 300 alimentadores. 

O volume ainda não é suficiente 

em relação aos projetos em 

andamento. Págs. 3, 6 e 7  

Volare está se 
instalando no 
Espírito Santo

Solução de Consulta publicada 

pela Coordenação Geral de Tributação  

(Cosit) da Receita Federal no Diário 

Oficial da União de 22/04/14, esta-

beleceu que o contribuinte pode, na 

esfera judicial, compensar precatórios 

federais com débitos relativos a tribu-

tos administrados pela Receita Federal. 

A orientação é válida para todos os 

fiscais do País. Comentando o assunto, 

o advogado Fabio Calcini, da Salomão 

Prêmio Boas Práticas 
muda e passa a ter 
categoria única em 2014

Ônibus para 
a Copa chegam 
com atraso

A partir de agosto próximo, as 

empresas de transporte rodoviário inte-

restadual de passageiros associadas à 

ABRATI poderão inscrever-se, no site da 

ANTP, para concorrer ao Prêmio ANTP–

ABRATI Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros, edição 2014, 

promovido pela ABRATI em parceria 

com a ANTP — Associação Nacional 

de Transportes Públicos. 

A edição deste ano do Prêmio 

apresenta mudanças em relação às 

três edições anteriores. Haverá apenas 

um vencedor, que receberá troféu, selo 

de referência e certificado. A critério 

dos juízes, poderá haver uma Menção 

Honrosa a outra empresa. 

O prêmio tem caráter institucional 

e de reconhecimento público, sendo 

seu objetivo dar visibilidade e reconhe-

cimento aos esforços das operadoras 

para promover o transporte rodoviário 

de passageiros de média e longa 

distancia.

A partir de agora, o prêmio terá 

apenas uma categoria. Para este ano, 

foi definida a categoria Inovação e Tec-

nologia. O trabalho inscrito deverá des-

crever uma ação de melhoria que trouxe 

mudança positiva de comportamento 

na empresa, podendo ser direcionada 

aos clientes internos ou externos, ou 

mesmo para os processos internos 

da empresa. Por Inovação entende-se 

uma novidade ou uma renovação de 

uma ideia, método, processo ou ação 

criada e que pouco se pareça com os 

padrões anteriores. Pág 2

A Volare, controlada da Mar-

copolo, deu início à construção 

de sua segunda unidade de 

produção, esta fora da cidade 

de Caxias do Sul. Fica em São 

Mateus, no Espírito Santo, e a 

localização se deveu à maior 

proximidade geográfica em rela-

ção aos mercados do Sudeste, 

do Norte e do Nordeste, além 

da facilidade para exportar. A 

nova fábrica deverá começar a 

produzir no terceiro trimestre 

deste ano, prevendo-se uma ca-

pacidade de produção de 1.000 

unidades por mês. A Volare 

produz ônibus leves. Trata-se da 

primeira montadora de veículos 

a instalar-se no Estado do Espí-

rito Santo. Pág. 8

& Matthes Advocacia, citou decisão do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

que reconheceu a possibilidade de uma 

empresa amortizar a dívida inserida 

no Refis da Crise usando precatórios 

federais adquiridos de terceiros. O 

entendimento foi de que, a partir do 

momento em que há uma transferência 

de titularidade do precatório, o novo 

proprietário pode utilizá-lo para amorti-

zação de seus próprios débitos. 

Precatórios para quitar dívidas 
relativas a tributos federais
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A partir de agos-

to próximo, as em-

presas de transpor-

te rodoviário inte-

restadual de passa-

geiros associadas 

à ABRATI já pode-

rão inscrever-se (no 

site da ANTP) para 

concorrer ao Prê-

mio ANTP–ABRATI 

Boas Práticas do 

Transporte Terres-

tre de Passageiros, 

edição de 2014, promovido em parceria 

com a ANTP — Associação Nacional de 

Transportes Públicos.  

A edição deste ano do Prêmio 

Boas Práticas será coordenada por 

Denise Cadete, da ANTP, e apresenta 

mudanças em relação às três edi-

ções anteriores. Haverá apenas um 

vencedor, que receberá troféu, selo 

de referência e certificado. A critério 

dos juízes, será concedida menção 

honrosa a outra empresa, desde que o 

trabalho apresentado seja considerado 

merecedor de reconhecimento público. 

O prêmio tem caráter institucional e de 

reconhecimento público; seu objetivo é 

dar visibilidade e reconhecimento aos 

esforços das operadoras para promover 

o transporte rodoviário de passageiros 

de média e longa distância.

A partir de agora, o prêmio terá 

apenas uma categoria. A categoria 

definida para este ano será Inovação 

e Tecnologia. O trabalho inscrito deverá 

descrever uma ação de melhoria que 

trouxe mudança positiva de compor-

tamento na empresa, podendo ser 

direcionada aos clientes internos ou 

externos, ou mesmo para os processos 

internos da empresa. Por Inovação 

Prêmio ANTP/ABRATI Boas Práticas muda na 
edição deste ano e passa a ter categoria única

entende-se uma novidade ou uma reno-

vação de uma ideia, método, processo 

ou ação criada e que pouco se pareça 

com os padrões anteriores. Ela pode 

ter envolvido atividades técnicas, de 

concepção, de desenvolvimento, de 

gestão, e que resultou na melhoria 

dos processos. Também pode ser uma 

ação que resultou em fazer mais com 

menos recursos, por permitir ganhos de 

eficiência em processos produtivos, ad-

ministrativos ou financeiros, que gerou 

aumento de competitividade.

No caso da Inovação, a Boa Prá-

tica poderá ter foco no processo de 

prestação do serviço destinado ao 

cliente, ou na inovação organizacional, 

com a implantação de novos métodos 

organizacionais na prática do negócio, 

organização do trabalho e/ou relações 

externas. Não se trata de apenas fazer 

coisas diferentes, mas, também, de 

fazer as mesmas coisas de formas 

diferentes.   

Para formalizar a participação, a 

empresa interessada preencherá o 

formulário de inscrição com dados ca-

dastrais, nomes dos dirigentes e nome 

do responsável pela entrega do traba-

lho, anexando o relatório descritivo da 

Boa Prática. Cada organização poderá 

inscrever apenas uma Boa Prática.

A empresa vencedora e a possível 

menção honrosa serão conhecidas 

somente na solenidade de premiação, 

que em 2014 ocorrerá no dia 2 de 

dezembro, por ocasião do encontro 

anual de confraternização da ABRATI.  

Posteriormente, os relatórios da em-

presa vencedora e da possível menção 

honrosa estarão no site da ANTP e na 

Revista ABRATI.

O relatório descritivo a ser anexado 

no momento da inscrição deverá conter 

a descrição de uma única prática. A 

descrição conterá uma sequência com 

o encadeamento de ideias, consideran-

do: a) Descrição do contexto da expe-

riência — objetivos, metas projetadas, 

público alvo. b) Relato da experiência 

— concepção, etapas ou atividades 

desenvolvidas, recursos tecnológicos, 

de planejamento e gestão utilizados: e 

proposta de divulgação — recursos de 

mídia e de promoção. c) Envolvimento 

da empresa e de parceiros — identifi-

cação dos segmentos da empresa ou 

empresas envolvidas, impacto sobre a 

prática ou as práticas da empresa ou 

empresas. d) Avaliação da experiência 

— resultados obtidos, indicativos do 

grau de satisfação do público alvo, dos 

participantes e da comunidade; indicati-

vo do grau de satisfação dos acionistas 

e impactos sobre o posicionamento da 

empresas no mercado. 

A ANTP publicará uma cartilha con-

tendo a sequência dos itens citados, a 

fim de facilitar a elaboração do relatório 

descritivo da Boa Prática e o julgamento 

por uma banca de juízes integrada por 

especialistas de transporte público e 

por profissionais com experiência nas 

áreas de marketing e comunicação.

Calendário do Prêmio Boas Práticas 2014
Entrega dos trabalhos Até 20/09/2014

Julgamento Até 11/11/2014

Premiação 2 de dezembro de 2014

Denise Cadete, a 

coordenadora.
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A Caio Induscar está patrocinando 

três cursos gratuitos voltados às co-

munidades de Itatinga e de Botucatu, 

no interior de São Paulo: Auxiliar de 

Montagem de Carroçarias, Soldador 

MAG, e Hip Hop. Os dois primeiros 

são ministrados em parceria com a 

prefeitura municipal de Itatinga, mais o 

Centro Social Vida Nova e o Senai, de 

Botucatu. Têm como objetivo qualificar 

mão de obra especializada.   

Já o projeto Hip Hop tem a duração 

de seis meses e é realizado em parce-

ria com o Centro Social Vida Nova. Seu 

objetivo é ampliar a visão de mundo dos 

jovens participantes, com idade entre 

9 e 17 anos. Aborda temas como se-

xualidade, mundo digital, solidariedade, 

drogas, espiritualidade etc.

A  Scania está fornecendo 38 unida-

des dos seus articulados K 310 6x2/2 

para quatro operadoras do BRT de Belo 

Horizonte, denominado Move. Cada um 

tem capacidade para 127 passageiros. 

As empresas são a Transportes Milê-

nio, Transporte São Dimas, Turilessa e 

Bettania Ônibus. Os ônibus articulados 

começam a operar já neste segundo 

trimestre. Quando a infraestrutura do 

Move estiver totalmente pronta, o sis-

tema vai transportar quase 700.000 

passageiros por dia. 

Os carros fornecidos têm piso nor-

mal, são equipados com freios ABS, 

sistema EBS, controle de tração, siste-

ma de “ajoelhamento”, caixa de câmbio 

automática ZF Ecolife de 6 marchas e 

freio auxiliar incorporado.

Scania fornece 38 articulados para 
o sistema Move, de Belo Horizonte

Eles têm quatro portas à esquerda, 

que coincidem com as portas da plata-

forma do BRT, além de três saídas do 

lado direito, que permitem embarque 

e desembarque na altura da calçada. 

Dentro dos ônibus, por meio de siste-

mas de som e painéis digitais, os pas-

sageiros têm acesso às informações 

sobre a próxima estação. Os ônibus 

contam ainda com circuito fechado 

de TV e GPS com monitoramento por 

centrais de controle operacional. Os 38 

articulados Scania vão atuar em dois 

dos três corredores do Move: Cristiano 

Machado e Antônio Carlos. 

O BRT é um sistema de transporte 

por ônibus, de alta capacidade e alta 

qualidade, rápido e operado de forma 

semelhante ao metrô.

Articulados fornecidos pela Scania e encarroçados pela Comil, já com a pintura do Move.

As interações vêm aumentando mês a mês.

Aula do curso de Hip Hop: uma visão de 

mundo mais abrangente para os jovens.

Caio Induscar 
patrocina cursos 
à comunidade

Clientes, admiradores e outros 

públicos passaram a dispor de 15 

canais oficiais da Mercedes-Benz no 

Facebook, Youtube, blogs, Twitter e 

Instagram. Com eles, os interessados 

podem ter um retorno mais rápido para 

esclarecer dúvidas, fazer sugestões ou 

pedir informações. Em abril a monta-

dora completou três anos de atuação 

Canais oficiais da Mercedes-Benz nas redes sociais
oficial nas redes sociais. Também em 

abril, foi batido o recorde de interações 

por meio desses canais. Eles supera-

ram a casa dos 700. Agora em maio, 

começou a funcionar uma fanpage ex-

clusiva para ônibus. Os 15 canais nas 

redes sociais oferecem abordagens 

específicas, de conteúdo e linguagem, 

para cada área de atuação da Empresa.
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O ônibus articulado E-Bus, desenvol-

vido pela empresa Eletra, foi montado 

sobre um chassi O 500 UA, fornecido 

pela Mercedes-Benz do Brasil. Trata-se 

do primeiro ônibus totalmente elétrico, 

movido a baterias, com 18 metros de 

comprimento. O veículo está operando 

experimentalmente na região metropoli-

tana de São Paulo. “Nossa participação 

no E-Bus ressalta a versatilidade do 

chassi O 500 no transporte coletivo 

urbano. Sua qualidade, eficiência e ren-

tabilidade já são amplamente reconhe-

cidas em ônibus padron com carroçaria 

até 13,2 metros de comprimento, nos 

articulados de 18 metros e nos super-

articulados de 23 metros para mais 

de 200 passageiros”, observa Ricardo 

Silva, diretor geral de Ônibus América 

Latina da Mercedes-Benz.

O E-Bus resulta de uma parceria da 

Eletra (empresa brasileira especializa-

da em veículos de transporte urbano 

com tração elétrica), com a Mitsubishi 

A Mercedes-Benz do Brasil entregou 

mais 440 chassis de ônibus urbanos 

O 500 U às empresas que operam 

no sistema de transporte público 

de Santiago do Chile, denominado 

Transantiago. Com isso, a montadora 

brasileira completou o fornecimento 

de 1.170 chassis do modelo O 500 

U, iniciado em 2012. Ricardo Silva, 

diretor geral de Ônibus América Latina 

da Mercedes-Benz, lembrou que os 

veículos do Transantiago operam em 

regime de alta demanda, com grande 

volume de passageiros.

O E-Bus, primeiro articulado totalmente movido 
a baterias, utiliza o resistente chassi O 500 UA

Heavy Industries e a Mitsubishi Corpo-

ration. Foi encarroçado pela Induscar/

Caio e recebeu um motor elétrico WEG. 

É equipado com ar condicionado e 

tem capacidade para transportar 150 

passageiros.

O chassi utilizado, O 500 UA, foi 

desenvolvido para operações severas 

do transporte coletivo urbano de alta 

demanda, que se caracterizam pelo 

intenso ritmo de anda-e-para. Precisam 

ser robustos e resistentes para terem 

durabilidade e longa vida útil, atributos 

fundamentais para um veículo como o 

E-Bus, que tem peso maior devido às 

14 baterias utilizadas na tração.

O E-Bus movimenta-se com a energia fornecida por 14 grandes baterias.

Artista cria grafite com ônibus Caio

A Viação Gato Preto, de São Paulo, confiou ao artista Régis Nunes Teixeira a tarefa de pintar 
nos muros da sua garagem na Capital um grafite que reproduz o ônibus urbano articulado 
Millenium BRT. O diretor da empresa, Fernando de Pádua Lima, escolheu um tema ligado ao 
tipo de negócio da Gato Preto, o transporte urbano, e optou por um articulado Caio.

Entregues mais 
440 chassis para 
o Transantiago
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Depois de realizar mais de 2,2 mi-

lhões de quilômetros de testes com ôni-

bus urbanos de sua fabricação movidos 

a biodiesel B20, a Mercedes-Benz ga-

rante que seus veículos podem ser uti-

lizados com vantagens nas operações 

normais de transporte de passageiros. 

Conforme a fabricante, a mistura B20, 

com 20% de biodiesel e 80% de diesel 

de petróleo, reduz em 35% a emissão 

A encarroçadora paulista Caio In-

duscar fornecerá 262 carroçarias para 

o novo sistema de transporte coletivo 

Move, de Belo Horizonte. Do total, 163 

unidades são do modelo Millennium 

BRT alimentador, que recebeu design 

inovador e foi adaptado para operar 

Urbanos Mercedes-Benz rodam 2,2 milhões de 
km com biodiesel e mostram vantagens do B20

de Material Particulado, contribuindo, 

desta forma, para melhorar a qualidade 

do ar nas grandes cidades. O anúncio 

tem em vista que neste momento o 

Brasil passa a realizar a Copa do Mun-

do de futebol e tem programada, na 

cidade do Rio de Janeiro, a realização 

da Olimpíada de 2016.     

Do ponto de vista da Mercedes-

-Benz, a experiência acumulada pela 

companhia com o desenvolvimento, os 

testes e o uso regular de combustíveis 

alternativos em ônibus assegura confia-

bilidade e qualidade às empresas ope-

radoras e aos gestores de transporte 

coletivo urbano.

“Os motores desenvolvidos pela 

Mercedes-Benz abastecidos com o 

biodiesel mantêm a eficiência e o 

excelente desempenho, com menores 

emissões e reduzido consumo. Isso re-

força a confiança da nossa empresa no 

uso deste combustível alternativo, que 

se mostra como opção interessante, 

uma vez que não requer alteração na 

estrutura da frota atual”, afirma Gilber-

to Leal, gerente de Desenvolvimento de 

Motores da Mercedes-Benz do Brasil.

Ainda segundo Gilberto Leal, a 

Mercedes-Benz está mostrando ao 

mercado que esta é uma das mais 

viáveis alternativas de combustível 

limpo para nosso País. “Novamente, a 

nossa marca indica o caminho a seguir, 

consolidando também um trabalho de 

parceria na busca por soluções sus-

tentáveis”. 

O executivo observa que os ganhos 

ambientais proporcionados pela utiliza-

ção do biodiesel são potencializados 

pelos motores da Mercedes-Benz com 

a tecnologia BlueTech 5, capaz de re-

duzir em 80% as emissões de Material 

Particulado e em 60% as emissões de 

Óxidos de Nitrogênio (NOx), tendo como 

parâmetro a legislação anterior.

Articulados Millenium BRT e Millennium alimentador, prontos para rodar em Belo Horizonte.

Caio Induscar fornece 262 carroçarias para o Move de 
Belo Horizonte, sendo 99 articulados Millenium BRT

com motor dianteiro, como exige a topo-

grafia da cidade. Ou seja, o produto foi 

desenvolvido e pensado para a capital 

mineira. As adaptações não implicaram 

mudanças nas características do pro-

duto como agilidade, design moderno, 

conforto e segurança. 

Gilberto Leal, da Mercedes-Bez.

Outros 99 carros serão da versão 

Millennium BRT articulada, com piso 

alto para operação em corredores, com 

embarque misto (paradas convencio-

nais e plataformas) e motor dianteiro. 

Todos os novos veículos têm ar 

condicionado, sistema multiplex de 

comando do sistema elétrico da car-

roçaria, poltronas dos passageiros es-

tofadas e rampas para acessibilidade 

em locais de embarque misto. Alguns 

carros também dispõem de elevador e 

chassi com suspensão pneumática. Os 

ônibus têm duas ou quatro portas do 

lado esquerdo e portas pantográficas 

ou foles do lado direito. 
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A Volvo Busn Latin America entre-

gou 124 unidades dos seus ônibus 

articulados ao sistema Transcarioca, 

um corredor de BRT da cidade do Rio 

de Janeiro que está sendo inaugurado 

este mês. A linha tem 39 quilômetros 

de extensão e liga o aeroporto do 

Galeão à Barra da Tijuca. É o primeiro 

a cortar transversalmente a cidade e 

transportará 450.000 passageiros/dia.

Ao mesmo tempo, a Volvo está 

fornecendo 88 chassis articulados, 

Uma caravana de treinamento 

montada pela Volvo Bus Latin America 

e  formada por três veículos da marca 

está cumprindo um roteiro de 50.000 

quilômetros pelo Brasil com a missão 

de proporcionar treinamento técnico em 

14 de suas concessionárias, localiza-

das em pontos estratégicos. A iniciativa 

tem por finalidade tornar ainda mais 

eficiente o atendimento prestado aos 

clientes de ônibus Volvo de todo o Bra-

sil. “Nosso propósito — explicou Rogé-

rio Roa, gerente de desenvolvimento de 

competência do Grupo Volvo América 

Latina — é assegurar um atendimento 

ágil e de qualidade.” 

A caravana é formada por dois ôni-

bus rodoviários e um urbano, que foram 

equipados para funcionar como ônibus 

escolas. Cada um tem uma tecnologia 

diferente e foi preparado para oferecer 

várias possibilidades de diagnósticos. 

A parada em cada concessionária deve-

rá durar três semanas e o treinamento 

é dado por instrutores da concessioná-

ria, com o suporte de técnicos da mon-

tadora. Serão treinados 150 mecânicos 

especialistas em ônibus. 

Para aperfeiçoar especialistas em ônibus, caravana 
de treinamento roda 50.000 quilômetros pelo Brasil

Os articulados Volvo estão na linha que liga o Aeroporto do Galeão à Barra da Tijuca.

O objetivo do treinamento é oferecer atendimento ágil e de qualidade aos clientes.

também com 21 metros de comprimen-

to, com encarroçamento Marcopolo e 

Neobus, que vão operar no corredor 

Norte/Sul do sistema BRT de Recife.

Volvo entrega 124 articulados para o sistema 
Transcarioca e 88 para o BRT Norte de Recife 
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No dia 25 de abril, a Volare, fabri-

cante de ônibus leves controlada da 

Marcopolo, lançou a pedra fundamen-

tal de sua nova fábrica, localizada no 

município capixaba de São Mateus. Ela 

deverá começar a produzir já no terceiro 

trimestre deste ano, alcançando rapi-

damente a capacidade de produção de 

1.000 unidades por mês. A área total 

do terreno onde a fábrica está sendo 

implantada é de 82,34 hectares. Trata-

-se da primeira montadora de veículos a 

instalar-se no Estado do Espírito Santo. 

Segundo informou a Volare, sua 

primeira fábrica fora de Caxias do 

Sul reunirá o que houver de mais 

moderno e avançado em sua cons-

trução e instalação. Até o fim do ano 

terão sido investidos cerca de R$ 35 

milhões em obras, com a abertura de 

200 empregos diretos na Fase 1 e 

chegando a 1.000 colaboradores no 

primeiro semestre de 2016, quando 

será encerrada a Fase 2.

A Fase 1 prevê a construção de oito 

prédios, com área total de 21.000 m2, 

sendo utilizados os mais avançados 

processos construtivos e de layout de 

linha de montagem. Está prevista uma 

atenção especial à sustentabilidade, 

ao bem-estar e à segurança dos cola-

boradores. Prédios com pé direito alto, 

ventilação permanente viabilizada pe-

Volare lança a pedra fundamental de sua nova 
unidade, que produzirá 1.000 ônibus leves/mês

las técnicas aplicadas na construção, 

telhado e laterais duplos para redução 

do calor, além de iluminação natural, 

serão algumas das características que 

vão tornar a nova unidade da Volare a 

mais moderna das empresas Marco-

polo. Os executivos garantem que será 

“uma fábrica inteligente”.

A chegada da Volare a São Mateus 

representará o início de um novo mo-

mento socioeconômico para o Espírito 

Santo e, principalmente, para a própria 

cidade e a região. A Volare já está 

investindo na formação e qualificação 

profissional de seus colaboradores, 

tendo sido fechada uma abrangente 

parceria com o Senai para qualificar 

profissionais da região. Será criada 

uma unidade para a formação de jovens 

e para o aprimoramento dos próprios 

funcionários, o Centro de Treinamento 

Volare, CTV. Serão implementadas 

todas as boas práticas e a experiência 

das demais fábricas da Marcopolo, 

com as necessárias adaptações para 

a realidade local. 

A Comil anunciou a venda de 79 ôni-

bus Versatile Gold para oito empresas 

do Estado de Minas Gerais. Todos os 

carros são de 48 lugares. O modelo é 

indicado para operação em linhas de 

curta e média distâncias e também  

Oito empresas mineiras compram  
79 ônibus Versatile Gold da Comil

O primeiro galpão em construção, por ocasião do lançamento da pedra fundamental.

bastante utilizado em fretamento. As 

empresas mineiras se entenderam 

para entrar juntas na operação de 

compra e, com isso, passaram a dispor 

de maior margem de negociação junto 

à fabricante.
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