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ABRATI e ANTP dão início ABRATI e ANTP dão i
à fase de palestras sobre o 
Prêmio Boas Práticas 2015

Curitiba promove 
debate sobre 
transporte público

De 19 a 21 de maio, a quali-

dade dos sistemas de transpor-

te no Brasil está sendo debatida 

em Curitiba por importantes 

especialistas em mobilidade. 

A iniciativa é da Volvo e do Ins-

tituto Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (IBQP). O objetivo 

é multiplicar informações que 

contribuam para a melhoria da 

mobilidade urbana. 

Entre os participantes do 

Fórum Mobilidade Volvo estão 

o arquiteto e urbanista Jaime 

Lerner, o especialista em mo-

bilidade sustentável e diretor 

de meio ambiente da Volvo 

Bus, Edward Jobson, e o espe-

cialista em segurança e design 

urbano do Instituto Shibaura de 

Tecnologia do Japão, Hitoshi 

Nakamura. 

A ANTP – Associação Nacional de 

Transportes Públicos – representada

pelo seu diretor Alexandre Rocha 

Resende, está realizando visitas e

palestras nos estados com o objetivo

de levar informações e orientações

às empresas de transporte rodoviário 

interestadual de passageiros interes-

sadas em participar do Prêmio Boas

Práticas do Transporte Terrestre de

Passageiros, edição 2015. As visi-

tas são coordenadas pela ABRATI.   

Até aqui, foram visitados os esta-

dos do Rio Grande do Sul, Rio de Ja-

neiro, Paraná e Pernambuco.  Também 

haverá palestras em São Paulo e Minas 

Gerais. Nas palestras, são distribuídas

cartilhas, elucidadas as dúvidas sobre 

a preparação dos relatórios e apresen-

tada a metodologia de trabalho.

Para a edição de 2015 foi mantida 

a categoria Inovação como a única a 

ser avaliada, considerando sua boa 

aceitação pelas empresas associadas

da ABRATI na edição de 2014. 

A propósito da escolha, o presi-

dente do Conselho Deliberativo da 

ABRATI, Paulo Porto Lima, lembrou 

que a inovação faz parte do cotidiano

das empresas do setor. Citou, como 

exemplos, a política das operadoras

de utilizar ônibus cuja motorização

atende rigorosamente às mais recentes

disposições legais para emissões; o

reaproveitamento da água que pinga

dos aparelhos de ar condicionado; o

tratamento e reúso da água utilizada

nas lavagens dos ônibus. Também

mencionou os programas de raciona-

lização e economia do uso de outros

materiais e insumos além da  água, e 

que são levados muito à sério no que

se relaciona ao consumo de energia e

a vários outros aspectos da atividade

das operadoras.

Por sua vez, Alexandre Rocha Re-

sende, da ANTP, tem conclamado as 

operadoras de transporte rodoviário de

passageiros a participarem da edição

de 2015, apresentando suas principais

práticas de gestão e compartilhando-as

com todas as organizações que atuam 

no setor.

Ele lembrou que este é um momen-

to de sensibilização e de entendimento

do processo, tendo em vista dar visi-

bilidade e reconhecimento ao trabalho

árduo, incessante e criterioso das

práticas de gestão das empresas e dos

resultados que vêm sendo alcançados.

Pesquisa da revista Época 

Negócios apontou novamente 

a Mercedes-Benz como a marca 

de caminhões mais prestigiada

pelos internautas brasileiros. 

Foram consultados mais de 

13.000 internautas, que ana-

lisaram as empresas de cada 

categoria sob critérios como 

confiança na marca, qualidade,

história de evolução, compro-

missos sociais e ambientais, 

postura inovadora, reconheci-

mento na mídia e popularidade.

Mercedes-Benz é 
a mais prestigiada 
pelos internautas 
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Depois de comprar, no fim do ano

passado, um ônibus Double Decker mo-

delo Campione da Comil e destiná-lo a

frota da UTIL, em fevereiro o Grupo Gua-

nabara adquiriu outras duas unidades

do mesmo modelo, entregando um à

Viação Sampaio e outro à própria UTIL.

Os novos ônibus foram montados

sobre chassis Mercedes Benz 0-500

RSD 6x2 e receberam uma série de

equipamentos: sensor de ré, câmera, 

sistema de som e imagem multimídia

de última geração, telas touchscreen

de 7 polegadas em todas as poltronas.

Com 12 poltronas leito no andar 

inferior e 48 poltronas semileito no

andar superior, o projeto da carroçaria

foi adaptado para as especificidades

de operação das duas empresas,

O Campione HD: proposta valorizada pelo amplo bagageiro e os muitos itens de conforto.

A pintura sempre criativa da UTIL em harmonia com as linhas avançadas do Campione DD.

E o Grupo Guanabara adquire o Campione DD

atendendo principalmente às exigên-

cias de conforto e segurança para os

passageiros e o motorista.

Também foi atribuída grande impor-

tância à boa relação custo-benefício 

oferecida pelo Campione DD.

Em abril, duas unidades do ônibus

Campione HD, da Comil, entraram em

operação na Expresso Princesa dos

Campos, de Ponta Grossa-PR. Essa foi

a primeira aquisição desse modelo ro-

doviário para linhas de longa distância

pela operadora paranaense, que em

outras ocasiões havia adquirido ônibus

dos modelos Svelto, Campione 3.45 e

Campione 3.65.

Os dois veículos agora recebidos

estão equipados com chassis Volvo

modelo B420R 6X2 Euro 5 com câmbio

automático e incluem diversos itens

de conforto e segurança, como ar 

condicionado, geladeira, sistema de

áudio e vídeo, câmera de ré e no salão,

iluminação interna com lâmpadas de

led, conector USB entre cada poltrona 

dupla e outros. Como diferenciais,

dispõem de bagageiro sobre o rodado

traseiro interligado com o bagageiro

Expresso Princesa dos Campos passa a operar 
linhas de longa distância com o Campione HD

do entre-eixos, e entrada única para

passageiros e condutores, eliminando 

a porta de acesso do motorista.

O diretor presidente da Princesa

dos Campos, Florisvaldo Hudinik, in-

formou que diversos fatores motivaram

a escolha e a aquisição dos ônibus,

entre eles a credibilidade da Comil,

uma empresa com quase 30 anos de

atuação no mercado brasileiro.
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O faturamento da Scania aumentou

para 22,3 bilhões de coroas suecas

(SEK) e a receita do primeiro trimestre

foi de 2.245 milhões de coroas suecas

(MSEK), aponta o relatório recém-divul-

gado na Suécia pela montadora. “Os

efeitos positivos das taxas de câmbio

foram neutralizados por um declínio

no fornecimento de veículos, principal-

mente na América Latina e na Eurásia”,

informou Per Hallberg, presidente e

CEO interino da companhia. 

Segundo o relatório, as encomen-

das na Europa aumentaram, regis-

trando seu nível mais elevado desde

Scania apresenta seus resultados 
do primeiro trimestre deste ano

2007. A Scania continua aumentando 

a participação de mercado, dentre 

outros fatores, pela transição para a 

legislação Euro 6 e por uma ampla linha 

de motores para combustíveis alterna-

tivos. As encomendas de caminhões 

no trimestre diminuíram ligeiramente, 

devido,  principalmente, ao desempe-

nho na América Latina e na Eurásia.

 A demanda no Brasil foi afetada 

negativamente pela crise econômica 

no país e pelas novas condições, 

muito menos favoráveis, do programa 

de financiamento subsidiado (Finame), 

aponta o relatório. 

Nos últimos dois anos, a Scania 

investiu cerca de US$ 43 milhões em

sua planta industrial de Tucumám, 

Argentina, com o objetivo de promo-

ver melhorias na fábrica e tornar os 

processos produtivos ainda mais 

eficientes. A estratégia já começou a 

trazer retornos bastante significativos,

o principal deles a expressiva evolução 

dos volumes exportados para a Suécia, 

que aumentaram de 5% para 35%. “Es-

tamos colhendo os frutos do trabalho 

que fizemos", afirma Adolpho Bastos,

diretor-geral da Scania em Tucumán. 

Planta argentina 
aumenta exportações  
para a Europa

Novo Torino: são 47 passageiros sentados.

A Marcopolo fornece 100 ônibus 
urbanos a operadoras do Paraguai

A Marcopolo está fornecendo mais

de 100 unidades de ônibus urbanos

do modelo Novo Torino a operadoras 

do Paraguai. São diferentes lotes for-

necidos a diversas empresas, e fazem 

parte do programa de renovação da

frota de veículos de transporte urbano

promovido pelo governo daquele país.

Uma das principais mudanças do

programa é a obrigatoriedade de os

veículos serem equipados com sistema

de ar condicionado.

Os novos ônibus são montados

sobre chassis Mercedes-Benz OF 

1722 e equipados com sistema de ar 

condicionado. As configurações (duas

ou três portas) variam de acordo com 

as operadoras, entre as quais se des-

tacam a Transporte y Turismo Lambaré,

Panchito López, Vanguardia, Mariscal

López e La Chaqueña.

Segundo Paulo Corso, diretor de

operações comerciais da Marcopolo,

o pedido mostra a crescente aceitação

dos produtos da marca no país vizinho.

O ônibus urbano Novo Torino conta

com sistema multiplex redesenhado,

painel de instrumentos com tela colo-

rida de LCD de 3,5 polegadas, e novos 

conjuntos ópticos traseiro e frontal com

luz diurna, que aumenta a segurança

no trânsito urbano. Com maior largura 

interna, que garante amplo espaço

para a circulação, o veículo tem capa-

cidade para transportar 47 passageiros

sentados.

Seguem aceleradas as 
obras da nova fábrica 
da Mercedes-Benz

Concluída a fase de terraplenagem,

que registrou a movimentação de mais

de 1 milhão de metros cúbicos de 

terra, a Mercedes-Benz deu início à

construção dos prédios que vão com-

por sua futura planta em Iracemápolis,

no interior de São Paulo. Ali, ela vai 

produzir, inicialmente, dois modelos 

de automóveis, o sedã Classe C e o 

SUV GLA. 

Entre as áreas que serão edificadas 

no terreno de 2,5 milhões de metros

quadrados estão as de montagem

bruta, pintura, montagem final, logística 

e qualidade. A área total construída

será de cerca de 140.000 metros 

quadrados.

A fábrica iniciará suas atividades

no próximo ano. Com a inauguração 

dessa nova unidade,  a Mercedes-Benz

do Brasil será a única empresa do se-

tor automotivo a produzir, na América

Latina, caminhões, ônibus, vans e

automóveis.
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Sistema de transporte coletivo de Campinas já 
opera com 41 novos ônibus articulados da Volvo

Os articulados dispõem de aceleração inteligente, que administra a potência adequada.

O Svelto é produzido na planta da Comil em Lorena: impulso poderoso nas vendas.

A Volvo Bus Latin America entregou

à empresa VB Transportes e Turismo,

de Campinas-SP, 41 ônibus articulados

que vão operar no sistema de trans-

porte da cidade. Fazem parte de um

processo de renovação de frota que vai

abranger 1 milhão de usuários por mês.

Com a incorporação dos novos ôni-

bus, a idade média da frota campineira

cai para 3,8 anos. Os veículos têm 18

metros de comprimento, capacidade

para transportar 160 passageiros e

são equipados com caixa de câmbio

automática e freio a disco e EBS, que

proporcionam frenagem mais eficiente.

A venda de ônibus da Comil au-

mentou em 17% no ano passado, de

acordo com números divulgados pela

encarroçadora da cidade de Erechim-

-RS. A empresa atribuiu o bom desem-

penho a diversos fatores, entre eles a

inauguração de sua planta industrial

de Lorena-SP, que em dezembro último

completou um ano de operação. Ali são

montados os modelos Svelto e Svelto

Midi com motorização dianteira, ambos

da marca Comil.

Na avaliação de João Amado, ge-

rente comercial da Comil para a região

do Estado de São Paulo, “a fábrica de

Lorena veio acrescentar à trajetória da

Comil um crescimento que demarca

uma nova fase para a empresa, o que 

é comprovado com os números de

crescimento no segmento urbano do

último ano.”

O processo de produção da planta

industrial de Lorena está voltado a

soluções de alta qualidade para o

Impulsionadas pela produção em Lorena, vendas
de urbanos da Comil cresceram 17% em 2015

transporte coletivo urbano. O Svelto é

exemplo disso. Com agilidade opera-

cional e baixo custo de manutenção,

esse ônibus urbano busca ser o elo

entre o bem-estar do passageiro e a

rentabilidade do frotista. Ele tem uma

característica construtiva única no mer-

cado nacional e, segundo a fabricante,

destaca-se pela robustez estrutural, 

assegurando excelente relação de 

peso, baixo ruído interno e firmeza de 

condução. O modelo atende a todos 

os requisitos das normas vigentes de

acessibilidade e de ergonomia.
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Em breve este ônibus elétrico movido a baterias estará rodando em Long Beach, EUA.

O Accelo agora tem freio a tambor.

Caminhão leve Accelo 1016 passa a ter freio a 
tambor de série e mantém freio a disco opcional

A Mercedes-Benz anunciou que o

seu caminhão Accelo 1016 passou a

dispor de freio a tambor como item de

série. A montadora entende que isso

aumenta a robustez e a flexibilidade do

veículo para atender às mais diversas

aplicações. A linha Accelo é formada

pelos modelos 815 e 1016. O freio a

disco foi mantido como opcional, de

modo que o comprador possa esco-

lher a solução mais adequada à sua

atividade de transporte. Na visão da

fabricante, o freio a tambor é ideal

para operações mistas, nas quais 

o caminhão roda tanto em estradas 

asfaltadas quanto de terra, bem como 

para operações com intensa presença 

de poeira ou cascalho. Com o freio 

a tambor, o Accelo 1016 torna-se 

uma opção ainda mais robusta para 

distribuição e transporte de carga. 

O regulador automático mantém as 

lonas sempre ajustadas, preservando

a eficiência de frenagem, evitando  re-

gulagens constantes e diminuindo a 

manutenção do sistema.

A fabricante de ônibus chinesa BYD,

que está construindo uma fábrica em

Campinas, no interior de São Paulo,

anunciou que vai fornecer proxima-

mente um lote de 60 unidades do

seu ônibus elétrico movido a baterias,

com 12 metros de comprimento e piso

baixo, à empresa norte-americana Long

Beach Transit. Atualmente, a BYD tem

a maior frota de ônibus desse tipo

rodando em vários países. Os veículos

vão operar na cidade de Long Beach e

em comunidades vizinhas.

Byd Motors vai fornecer 60 ônibus 
elétricos a operadora da Califórnia

O ônibus elétrico da BYD emprega

tecnologias desenvolvidas pela sua

equipe de mais de 15.000 engenhei-

ros, com destaque para a tecnologia

de produção da bateria de fosfato de

ferro, cuja eficiência e durabilidade

possibilitam oferecer uma garantia de

12 anos. Motores embutidos nas rodas

e sistema de frenagem regenerativa

também caracterizam o modelo de

ônibus elétrico da BYD, cuja autonomia

alcança 250 quilômetros com uma

única carga. 

Os modelos rodoviários 2546 (6X2) 

e 2646 (6x4) do caminhão Actros, da 

Mercedes-Benz, produzidos em 2015, 

superaram o índice de nacionalização 

previsto pelo BNDES e, portanto, 

podem receber a totalidade do finan-

ciamento oferecido pelo Finame PSI. 

A Mercedes-Benz considera o 

Actros seu caminhão mais completo 

e o apresenta como referência em 

desempenho, segurança e conforto. Os 

cavalos-mecânicos 2546 2646, com 

motor de 455 cv, podem receber semir-

reboques, carga seca aberta, furgão, 

sider, graneleiros, tanques de líquidos 

e gases, porta-conteiner e outros tipos 

de aplicação. Também são utilizados

para tracionar muticomposições, como 

bitrem, bitrenzão e rodotrem. Os mode-

los são oferecidos em quatro versões 

de cabines: Leito Teto Baixo, Leito 

Teto Alto, Megaspace e Megaspace 

Segurança. São atendidas plenamente 

todas as necessidades do transporte 

de carga rodoviário.

Caminhão Actros já
superou os índices
exigidos pelo BNDES
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“Pensando no coletivo. Pensando 

no futuro” – este é o conceito básico 

adotado na nova campanha de comu-

nicação da Mercedes-Benz para o seu 

produto ônibus. O chassi da marca é

apresentado como “O Mercedes-Benz 

da Galera” e as peças publicitárias 

enfatizam atributos como tecnologia, 

conforto e segurança a serviço da 

mobilidade urbana e do transporte ro-

doviário de passageiros. A campanha

reforça a imagem da Mercedes-Benz 

como provedora de soluções para a

mobilidade urbana.

Na avaliação de Walter Barbosa, di-

retor de Vendas e Marketing de Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil, com esse 

Nova campanha da Mercedes-Benz dá ênfase à 
tecnologia, conforto e segurança dos seus ônibus

direcionamento a campanha busca

promover o ônibus da marca como

um parceiro do dia a dia do cidadão,

mostrando, ainda, que o coletivo é de

todos, pertence a todos. “É uma forma 

consistente e efetiva de valorizar a

imagem do ônibus junto aos usuários,

auxiliando nossos clientes nesse tema

que vem crescendo cada vez mais no

cotidiano das cidades”, afirma ele.

Na campanha, o produto ônibus é mostrado em todas as suas dimensões e possibilidades. 

A partir de agora os chassis de ôni-A partir de agora, os chassis de ôni

bus Mercedes-Benz da linha OF de 15 e 

17 toneladas  de PBT, com aplicações 

no transporte urbano, intermunicipal e 

rodoviário de curta distância, passam 

Novo eixo traseiro estampado equipa a linha OF
a ser equipados com o novo eixo tra-a ser equipados com

390, que substituiseiro estampado R 3

ndida HL 4.o eixo de carcaça fu

xtelm, gerente sê-Segundo Curt Ax

arketing de Produto nior de Ma

da Mercedes-Benz Ônibus 

sil, “o chassi es-do Bras

do se destaca pela tampad

de peso, manten-redução 

mesma robustez”. do, porém, a m

a a montagem e Além disso, facilita

urando ainda bai-manutenção, assegu

alta durabilidade, xo nível de ruído e 

os benefícios parao que potencializa o

os clientes.

O eixo Mercedes-Benz R 390 (car-

caça estampada) vem substituir o HL 4

(carcaça fundida) nos chassis OF 1519

(versão R 390 – 10.5 / S 22.5) e nos

chassis OF 1721 e OF 1724 (versão 

R 390 - 11.5 / S 22.5), modelos com

suspensão metálica. Esse eixo já é

aplicado nos chassis OF 1721 L e OF 

1724 L com suspensão a ar.

A versão R 390 – 10.5 / S 22.5

unificou os eixos para chassis OF de 15

toneladas, além de ter sua capacidade

de carga elevada em 500 kg quando

comparado com o antigo eixo HL 4 / 

060 D-10.Eixo traseiro estampado: robusto e mais leve.
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Le
iteO Grupo Princesa dos Campos in-

corporou a sua frota 16 novos ônibus

Marcopolo Paradiso 1600 Low Driver. 

A aquisição faz parte do programa de

renovação de frota do grupo e, confor-

me Florisvaldo Hudinik, presidente da

Expresso Princesa dos Campos, refle-

te a grande preocupação em buscar 

produtos de qualidade e conforto para

aplicar no transporte de seus clientes.

Uma unidade dos novos 1600 LD

foi especialmente desenvolvida e equi-

pada para operar no serviço Airport Co-

nect, que é uma modalidade especial

de transporte de passageiros entre o

Aeroporto Internacional de Curitiba e a

cidade de Ponta Grossa-PR.

Como um de seus seus diferen-

ciais, o ônibus Airport Conect conta

com monitores individuais em LCD de

7”, instalados no encosto das poltro-

nas. São 44 poltronas semileito reves-

tidas em couro, mais largas (1.060

mm) e com descansa-pernas e pés, e

porta-copos. O cinto de segurança é do

tipo retrátil de dois pontos.

O veículo dispõe de bar com gela-

deira no final do corredor, sanitário com

sensor de fumaça, calefação, sistema

de ar condicionado, tomadas de ener-

gia com 110 Volts, 22 tomadas USB,

Grupo Princesa dos Campos renova a frota com
14 rodoviários Paradiso 1600 LD da Marcopolo

porta-pacotes com iluminação em LED,

rádio CD/MP3, instalação para internet

sem fio (Wi-Fi) e painel eletrônico infor-

mativo no salão de passageiros.

Todos os novos Paradiso 1600 LD

adquiridos pelo Grupo Princesa têm

14.000 mm de comprimento e foram

montados sobre chassis Volvo B420R

6x2 Euro V. Esses chassis estão equi-

pados com sistema anticapotamento,

suspensão pneumática, câmbio auto-

mático, freios a disco, computador de

bordo e sistema multiplex. Um monitor 

instalado na cabine do motorista forne-

ce imagens do salão de passageiros.

Além disso, as imagens de uma câ-

mera instalada na traseira do veículo

auxiliam o motorista nas manobras de 

marcha à ré.

Com exceção do 1600 Low Driver 

especial do Airport Conect, os demais 

têm 44 poltronas semileito e contam 

com quatro monitores de 15 polegadas 

instalados ao longo do salão.

O LD recebeu preparação específica para operar na linha Ponta Grossa-Aeroporto de Curitiba.

Poltronas mais largas e revestidas em couro: conforto ainda maior. Monitores de 7 polegadas na parte de trás do encosto das poltronas. 


