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Viação Águia Branca usa 
o sistema de passagem 
digital em três estados

Em 2016, a Caio criou sua 

Universidade Corporativa, para 

fomentar o desenvolvimento 

dos colaboradores e preparar 

futuros líderes. Até aqui, ela 

já formou mais de 70 alunos. 

A Universidade Corporativa da 

Marcopolo foi lançada em abril 

passado, com o objetivo de 

que cada colaborador cresça 

e se desenvolva dentro das 

competências estratégicas da 

empresa, gerando valor para ela 

e para os seus profissionais. E, 

como mostramos na edição de 

abril deste Informativo, também 

a Viação Águia Branca já tem a 

sua Universidade Corporativa, 

dotada de uma ampla plataforma 

on line de cursos, palestras e 

congressos. Pág. 4 

A Marcopolo registrou cres-

cimento de 17,5% no primeiro 

trimestre de 2019, alcançando a 

receita operacional líquida de R$ 

898,6 milhões. No período, ela 

fabricou 3.072 carroçarias. Suas 

vendas no Brasil aumentaram 

23,3%, totalizando R$ 411,3 

milhões. Houve crescimento em 

todos os segmentos, menos no 

de rodoviários, que teve retra-

ção de 12,2%. A perspectiva 

da empresa é que haverá uma 

normalização dos pedidos de ro-

doviários, com a estabilidade de 

volumes até o fim do ano. Pág. 8  

Marcopolo cresce 
17,3% no primeiro 
trimestre de 2019

A coordenação do Prêmio Boas 

Práticas de 2019 está concluindo a 

montagem do roteiro das visitas de 

mobilização às empresas associadas à 

ABRATI que já demonstraram interesse 

em participar da edição deste ano. 

2019

As visitas serão iniciadas imedia-

tamente. Segundo o coordenador do 

Programa, Alexandre Resende, os con-

tatos com as operadoras serão muito 

importantes para informá-las sobre a 

natureza do Prêmio, seus objetivos, 

a forma de participação e a extensão 

dos resultados alcançados nas edições 

anuais realizadas até aqui. As visitas 

de mobilização vão se estender até o 

próximo mês de agosto. Pág. 2

Nos estados de Alagoas, Pernambu-

co e Sergipe, os passageiros da Viação 

Águia Branca que adquiram passagens 

pelo site, por app ou pelo serviço de te-

levendas, não mais precisam retirar no 

guichê o bilhete para embarcar. A pas-

sagem passou a ser digital, facilitando 

e agilizando o processo de embarque. 

Em breve, a mesma tecnologia será 

estendida aos demais estados onde a 

companhia opera. Com o sistema, os 

clientes recebem sua passagem digital 

no celular, para embarque direto. Um 

pequeno aparelho de leitura óptica é 

utilizado pelo motorista para validar 

o cartão de embarque com QR Code. 

Os bilhetes podem ser apresentados 

na própria tela do celular. A novidade 

tem sido elogiada por passageiros e 

motoristas. Pág. 3

Prêmio Boas Práticas destaca a 
importância da fase de visitas

James Bellini assume o cargo de 
diretor-geral (CEO) da Marcopolo

A importância 
das universidades 
corporativas

O atual presidente do Conselho de 

Administração da Marcopolo, James 

Bellini, assumiu efetivamente o cargo 

de diretor-geral (CEO) da empresa no 

último dia 1º. Embora anteriormente 

houvesse sido cogitada uma interini-

dade, ele assumiu como CEO efetivo, 

atendendo a uma decisão estratégica 

e alinhada com os objetivos da compa-

nhia. Com longa experiência na gestão 

da Marcopolo, James Eduardo Bellini 

está acumulando temporariamente as 

funções de CEO e de presidente do Con-

selho de Administração. Em até seis 

meses, será eleito um novo presidente 

do Conselho de Administração. Pág. 2
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James Bellini, diretor-geral da Marcopolo.

A coordenação do Prêmio Boas 

Práticas de 2019 está concluindo a 

montagem do roteiro das visitas de 

mobilização às empresas associadas 

à ABRATI que demonstraram interesse 

em participar da nova edição. Em se-

guida, será iniciada a fase de visitas. 

O coordenador do Programa, Alexandre 

Resende, destaca a importância de 

estabelecer esses contatos com as 

operadoras, pois possibilitam levar a 

elas todos os esclarecimentos sobre 

a natureza do Prêmio, seus objetivos, 

a forma de participação e a extensão 

Desde o dia 1º de maio o atual pre-

sidente do Conselho de Administração 

da Marcopolo, James Bellini, assumiu 

efetivamente o cargo de diretor-geral 

(CEO) da empresa. Como resultado de 

uma decisão estratégica, e alinhada 

com os objetivos da companhia, James 

passou a ser o CEO efetivo e não in-

terino, como inicialmente se cogitara. 

Ele acumulará temporariamente as 

funções de CEO da Marcopolo e de 

presidente do Conselho de Adminis-

tração. Em até seis meses, será eleito 

James Bellini assume como diretor-geral (CEO) 
efetivo da Marcopolo, e não mais como interino

um novo presidente do Conselho de 

Administração.

James Eduardo Bellini tem longa 

experiência na gestão da Marcopolo. 

Foi eleito presidente do Conselho 

de Administração em março do ano 

passado. Até então havia atuado na 

companhia desde o início da década de 

1990 e até 2005, inicialmente como 

representante comercial na Argentina e 

posteriormente como diretor de merca-

do internacional, onde teve participação 

ativa na abertura de vários mercados.

Está começando a fase de visitas do Prêmio Boas 
Práticas do Transporte Terrestre de Passageiros

dos resultados alcançados nas edições 

anuais realizadas até aqui. 

O calendário de visitas deverá se 

estender até o próximo mês de agosto. 

E o prazo para as empresas inscritas 

apresentarem seus trabalhos irá até o 

fim de setembro. 

Segundo o coordenador, nas visitas 

anuais que tem realizado às empresas, 

ele tem tido a oportunidade de teste-

2019

munhar a alta qualidade do trabalho 

desenvolvido por elas para o contínuo 

aperfeiçoamento dos serviços, tendo 

como foco permanente a satisfação 

dos clientes. Sendo assim, segundo 

o coordenador, a participação dessas 

empresas na edição de 2019 do Prê-

mio Boas Práticas deve ser encarada 

como uma consequência natural do alto 

nível que elas atingiram e procuram 

manter, como integrantes devotadas 

que são de um dos mais importantes 

e extensos sistemas de transporte 

rodoviário de passageiros do planeta. 

Pneus Bridgestone equipam de fábrica os ônibus 
e caminhões produzidos pela Volvo em Curitiba

A Bridgestone é um dos fornece-

dores de equipamento original para os 

principais caminhões e ônibus da Vol-

vo. A fabricante desenvolve pneus com 

maior capacidade de carga, eficiente 

tração, maior estabilidade e vida útil 

mais longa, com melhor custo-benefí-

cio. Para os caminhões semipesados 

e pesados das linhas VM, FH e FM da 

Volvo, a Bridgestone fornece o modelo 

R268 Ecopia, produto com ombros 

com barras sólidas e planas, filete de 

proteção lateral e talão reforçado, que 

resultam em desgaste uniforme em 

conforto (baixo nível de ruído), além 

de alto índice de recapabilidade e de-

sempenho quilométrico. Projetado com 

materiais que minimizam a resistência 

ao rolamento, aumentam a eficiência 

energética e ajudam a diminuir a emis-

são de dióxido de carbono (CO
2
).
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O diminuto aparelho de leitura do QR Code facilita e acelera a conferência das passagens.

A passagem digital pode ficar no celular.

Desde o dia 8 de abril passado os 

passageiros da Viação Águia Branca 

nos estados de Alagoas, Pernambuco 

e Sergipe, que comprem passagens 

pelo site, por app ou pelo serviço de te-

levendas, não precisam mais retirar no 

guichê o bilhete para embarcar. A pas-

sagem passou a ser digital, facilitando 

e agilizando o processo de embarque, 

que ficou ainda mais moderno, rápido 

e fácil. O novo sistema será estendido 

gradualmente aos demais estados 

onde a companhia opera.  

Com o sistema, os clientes rece-

bem sua passagem digital no celular, 

para o embarque direto. As passagens 

são validadas pelo motorista por meio 

de leitura do cartão de embarque com 

QR Code. Os bilhetes podem ser apre-

sentados na própria tela do celular. 

Também podem ser impressos em 

casa pelo cliente, nos totens de autoa-

tendimento ou em uma das agências. 

Em breve, em todas as regiões atendi-

das pela empresa disporão do sistema. 

A novidade já recebeu a aprovação 

de passageiros e motoristas. Para a 

validação das passagens por meio do 

Águia Branca é a primeira a processar embarque 
com passagem digital na tela do celular do cliente

QR Code, os motoristas utilizam um 

aplicativo desenvolvido exclusivamente 

para a passagem digital. O motorista 

Claudio Moreira fez a linha de Salvador 

a Aracaju utilizando pela primeira vez 

o embarque eletrônico e achou que a 

operação ganhou praticidade e rapidez. 

Já Júlia de Souza, uma das pri-

meiras passageiras a utilizar o novo 

sistema, chegou atrasada à rodoviária 

e teria perdido o ônibus se não fosse 

a agilidade da nova forma de embar-

que.“Sou uma cliente que não perdeu 

o ônibus graças ao embarque eletrôni-

co”, comentou. 

Em Aracaju, André Menezes foi um 

dos primeiros a utilizar a passagem di-

gital. Ele viaja semanalmente e relatou 

que a passagem digital facilitou tanto 

a compra como o embarque. “Posso 

fazer a compra diretamente pelo site 

da Águia Branca e não preciso passar 

no guichê para retirar o bilhete e fazer 

o pagamento da taxa de embarque, que 

antes só podia ser feito em dinheiro 

na agência. Também não preciso mais 

ficar com receio de perder ou esquecer 

a passagem, pois ela está no meu ce-

lular. Enfim, tudo ficou  mais cômodo 

e tranquilo.” 

A Águia Branca registra outros pio-

neirismos, como a venda de passagem 

eletrônica, introduzida em 1987. Em 

1998, ela foi a primeira no setor de 

transporte rodoviário de passageiros do 

país a utilizar a impressora de cupom 

fiscal. Agora em 2019, está sendo a 

primeira a implantar o embarque eletrô-

nico com a passagem digital na tela do 

celular do cliente. Registre-se que há 

11 anos a Águia Branca vem utilizando 

o sistema de vendas e inventário da RJ 

Consultores. 

A empresa está permanentemente 

atenta às oportunidades de inovação 

e buscando sempre mais tecnologia 

de bordo para proporcionar a melhor 

experiência de viagem a seus clien-

tes, tanto em termos de segurança 

e conforto quanto de entretenimento, 

oferecendo filmes, séries e músicas 

pelo aplicativo “Curta Viagem!”, além 

de tomadas USB individuais para o 

carregamento de celular.
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No caso da Caio, sua universidade 

corporativa foi criada em 2016 com 

a finalidade de fomentar o desen-

volvimento de seus colaboradores e 

preparar futuros líderes. Até agora, ela  

já formou mais de 70 alunos. Com a 

implementação de programas contí-

nuos, a encarrroçadora vem valorizando 

seus profissionais e, ao mesmo tempo, 

avaliando a evolução dos potenciais 

de cada um deles. Desse trabalho 

estão resultando profissionais mais 

motivados e comprometidos com a 

Em abril passado a Marcopolo lan-

çou sua universidade corporativa – a 

Universidade Marcopolo –, com o objeti-

vo de promover o desenvolvimento dos 

colaboradores em alinhamento com a 

estratégia da empresa e com foco na 

excelência operacional e comercial, 

inovação e melhoria contínua. A inten-

ção é possibilitar que cada colaborador 

cresça e se desenvolva dentro das 

competências estratégicas do negócio 

da empresa, gerando valor para ela e 

para o profissional. 

Na visão da companhia, a Univer-

sidade Marcopolo surge com diversas 

experiências de aprendizagem para 

os seus colaboradores, alinhadas aos 

objetivos estratégicos da Marcopolo e 

aos conhecimentos necessários para 

que eles desenvolvam suas atividades. 

A intenção é proporcionar a todos os 

colaboradores formas e oportunidades 

de desenvolvimento e aperfeiçoamen-

to, tendo sido instituídas cinco escolas: 

Escola de Excelência Operacional, Es-

cola de Excelência Comercial, Escola 

de Inovação, Escola de Liderança e 

Escola Lean.

Universidade da Caio já formou mais de 70 alunos

Marcopolo lança Universidade Corporativa para 
reforçar o desenvolvimento dos colaboradores

empresa. A empresa destaca alguns 

dos temas mais valorizados, entre eles 

o PDL – Programa de Desenvolvimento 

de Liderança (aprimoramento contínuo 

de desenvolvimento de competências), 

que é voltado a gestores, e o PDI – Pro-

grama de Desenvolvimento Individual 

(comportamental e motivacional), 

direcionado a todos os colaboradores.

Segundo o gerente Corporativo de 

Gestão de Pessoas e RH, Silvio dos 

Santos, são oferecidos cursos técnicos 

e de qualificação profissional como 

Matemática e Metrologia, Tecnologia 

e Simbologia de Solda, Formação de 

Soldadores, e Leitura e Interpretação 

de Desenhos Técnicos, entre outros. 

A seleção dos participantes é feita 

por meio de critérios específicos, ava-

liação de performance, perfil de lideran-

ça e postura, investimento profissional 

realizado na carreira, conhecimento da 

empresa e do processo de trabalho, 

formação acadêmica, redação e prova 

teórica. A carga horária é de aproxima-

damente 170 horas de treinamento.

A Escola de Excelência Operacio-

nal vai capacitar os colaboradores 

em segurança, qualidade, entrega e 

custos, com foco na competitividade. 

A de Excelência Comercial capacitará 

a equipe de vendas para atuar com 

excelência na gestão comercial, ma-

ximização de negócios e fidelização 

dos clientes. A de Inovação buscará 

capacitar os colaboradores para uma 

cultura de inovação em serviços, pro-

cessos e produtos. A   de Liderança 

buscará desenvolver líderes em gestão 

de negócios e pessoas. Finalmente, a 

Escola Lean cuidará de capacitar con-

tinuamente todos os colaboradores da 

encarroçadora na filosofia LEAN.

A Universidade Marcopolo manterá 

um site – http://www.universidade.

marcopolo.com.br –  para disponibilizar 

de forma integrada diversas ações de 

desenvolvimento, tanto presenciais 

quanto online, além de permitir a 

consulta do histórico de cursos online 

realizados, acessar artigos, vídeos, 

livros virtuais, entre outros, e realizar 

a inscrição nos cursos presenciais 

disponíveis nas trilhas. 

Colaboradores capacitados e aptos a gerar valor para si e para a empresa é o objetivo.
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Referência em ônibus.

Os novos ônibus rodoviários da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em cada detalhe. 
Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno, alcançando um padrão de conforto 
e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia 
e à durabilidade para rodar em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.
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A Mercedes-Benz registrou no 

primeiro trimestre um crescimento 

de 25% nas vendas da Alliance Truck 

Parts no País, com a comercialização 

de 30.000 peças. No ano passado, no 

mesmo período, foram comercializadas  

24.000 unidades.

Em 2018, foram vendidas 127.000 

peças Alliance no mercado brasileiro. 

No volume acumulado desde 2014, 

quando a linha de produtos chegou 

ao Brasil, já são aproximadamente 

350.000 unidades comercializadas 

para frotistas e autônomos.

“A Linha Alliance vem crescendo 

sistematicamente no mercado brasilei-

ro, conquistando a aprovação de clien-

Mercedes-Benz registra crescimento de 25% nas 
vendas de peças Alliance no primeiro trimestre

tes que utilizam caminhões, ônibus e 

veículos comerciais leves”, afirma Sil-

vio Renan, diretor de Peças e Serviços 

ao Cliente da Mercedes-Benz do Brasil. 

“Isso nos motiva a sempre aumentar o 

portfólio, que conta hoje com mais de 

430 itens de reposição e manutenção 

para veículos de todas as marcas, 

além de acessórios para caminhões 

e comerciais leves Mercedes-Benz”.

No Brasil, a linha Alliance já conta com mais de 430 itens de reposição e manutenção. 

O caminhão dos sonhos: operando 24 horas por dia na colheita de cana-de-açúcar.

O caminhão Axor 3131 8x4 de 

direção autônoma, produzido pela 

Mercedes-Benz em parceria com a 

Grunner, foi uma das atrações na re-

cente Agrishow, realizada em Ribeirão 

Preto-SP. Outro caminhão de direção 

autônoma – o Atego 2730 – também 

atraiu a curiosidade de milhares de 

visitantes.  

“Para o transbordo de cana, o Axor 

3131 é o caminhão de direção autôno-

ma com a maior capacidade de carga 

líquida do mercado brasileiro”, explica 

Roberto Leoncini, vice-presidente de 

Vendas e Marketing Caminhões e Ôni-

bus da Mercedes-Benz do Brasil. Ele 

acrescenta que a carga pode chegar 

a até 20 toneladas de cana picada 

e que o veículo, quando utilizado em 

substituição a tratores, agiliza o proces-

so de transbordo dentro das fazendas, 

trazendo mais produtividade, menos 

O caminhão Axor de direção autônoma para 
transbordo de cana foi atração na Agrishow

consumo de combustível e menor custo 

operacional. 

O caminhão Axor com direção 

autônoma já opera 24 horas por dia 

na colheita de cana-de-açúcar na Agro 

Cana Caiana, em uma região paulista 

considerada a maior produtora do 

País. Segundo a Grunner, na safra 

2017/2018 a produtividade média da 

Agro Cana Caiana saltou para 117 ton/

hectare, frente a 69 ton/hectare das 

safras anteriores à chegada do cami-

nhão autônomo: em uma safra, obteve 

praticamente o resultado de duas.
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Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br
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Os novos biarticulados: monitorados via 

GPS, entre outras novas tecnologias.

Biarticulados Volvo lideram na 
renovação do BRT de Curitiba

Neste mês de maio, um lote de 

65 novos ônibus Volvo está entrando 

em operação nas vias que formam o 

sistema BRT da cidade de Curitiba. 

São 25 biarticulados, 24 articulados e 

16 ônibus convencionais. O momento 

é emblemático, pois coincide com a 

divulgação de um balanço que aponta 

a redução, em 50%, do número de 

colisões no corredor norte do sistema, 

onde operam veículos da marca. Tal 

redução pode ser atribuída, ao menos 

em parte, ao uso de novas tecnologias 

nas operações do corredor, entre elas 

o monitoramento dos coletivos via GPS 

e o controle automático de velocidade.  

A conectividade GPS está sendo 

utilizada para identificar áreas de risco 

e para diminuir automaticamente a ve-

locidade dos articulados e biarticulados 

em operação. 

Com a entrega dos novos veículos, 

a Volvo se mantém como a maior for-

necedora de articulados e biarticulados 

ao BRT curitibano, com 80% de parti-

cipação. O feito foi festejado pelo pre-

sidente da Volvo Buses Latin America, 

Fabiano Todeschini. “Estamos muito 

honrados em termos sido novamente 

escolhidos como o principal fornecedor 

de ônibus pesados pelas empresas 

que operam o transporte coletivo da 

cidade”, declarou, lembrando que a 
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Volvo foi a criadora do primeiro biarticu-

lado comercialmente viável do mundo, 

tendo o veículo, inédito até então, sido 

destinado justamente ao sistema BRT 

de Curitiba.  

Nos novos ônibus Volvo agora for-

necidos às operadoras do sistema curi-

tibano foram ampliados os aspectos 

de segurança e conectividade. Tanto 

os biarticulados como os articulados 

estão preparados para operar com o 

serviço de gerenciamento de regiões de 

segurança, com utilização de recursos 

de conectividade para reduzir auto-

maticamente a velocidade quando os 

veículos ingressam em áreas críticas 

como terminais e imediações de esco-

las e hospitais. Nessas áreas, mesmo 

se acelerados, os veículos se mantêm 

sempre nas velocidades programadas.

O conglomerado G10 
compra 300 
caminhões da Scania

Com a compra de 300 unidades 

de caminhões da Nova Geração da 

Scania, lançada em novembro do ano 

passado, o conglomerado de transpor-

tadoras G10, da cidade de Maringá, 

Paraná, entrou para a lista dos maiores 

compradores desse veículo no Brasil. A 

partir das exigências de maior rentabi-

lidade, e com base nas características 

das operações a que se destinam, os 

modelos escolhidos foram o R 450 

6X2 e o R 500 6X4. As entregas já 

foram iniciadas e prosseguirão ao 

longo do segundo semestre. Serão 

190 unidades para a Transpanorama 

e outros 110 divididos entre as empre-

sas Transfalleiro, Cordiolli, Rodofaixa e 

VMH Transportes.

O diretor comercial da Scania no 

Brasil, Silvo Munhoz, comemorou a 

transação: 

“Mais um grande lote vendido que 

comprova a revolução que a Nova 

Geração de caminhões está fazendo. 

O G10 é um dos maiores frotistas do 

Brasil e optou pela solução que oferece 

o menor custo total da operação por 

quilômetro rodado via customização 

ideal do produto para a aplicação”, 

afirmou o executivo. “A economia de 

diesel de até 12% em relação à linha 

anterior está fazendo a diferença no dia 

a dia dos clientes.”
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Realizou-se no último dia 26 de 

abril, em Caxias do Sul, a formatura de 

mais 21 alunos da Escola de Formação 

Profissional da Marcopolo, no curso de 

Operador Eletromecânico. Todos eles já 

estão atuando nas linhas de produção 

da própria Marcopolo, da Neobus e da 

fábrica de plásticos. Desde 1990, a 

Escola de Formação Profissional Mar-

copolo oferece, por meio de convênio 

firmado com o SENAI, vários cursos 

profissionalizantes para jovens da 

comunidade. Tais cursos proporcio-

nam aos alunos a possibilidade do 

primeiro emprego e da construção de 

uma carreira. Todos eles  contam com 

os mesmos benefícios oferecidos aos 

colaboradores da empresa. 

A parceria com o SENAI também 

possibilita que jovens cotistas façam 

cursos de formação de assistente 

administrativo, auxiliar de operações 

logísticas, mecânica e manutenção 

de maquinas, mecânica e usinagem e 

eletricidade industrial. 

A escola conta com alunos en-

caminhados pela FAS (Fundação de 

Todos os recém-formados já estão atuando nas linhas de produção das empresas do grupo. 
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A Marcopolo teve crescimento de 

17,5% no primeiro trimestre deste 

ano, alcançando a receita operacional 

líquida de R$ 898,6 milhões, contra R$ 

764,8 milhões registrados no mesmo 

período de 2018. As vendas no Brasil 

aumentaram 23,3%, atingindo R$ 

411,3 milhões. Já o lucro líquido sofreu 

um retraimento de 12,7% e totalizou R$ 

27,0 milhões. Em 2018, o lucro líquido 

havia sido de R$ 30,9 milhões.

Na avaliação do CFO e diretor de 

Relações com Investidores da Marco-

polo, José Antonio Valiati, a evolução 

da produção brasileira de ônibus no 

primeiro trimestre — um período histó-

rica e sazonalmente mais fraco — de-

monstrou a continuidade do processo 

de recuperação do mercado.   

Marcopolo mantém o crescimento no primeiro 
trimestre e prevê normalização nos rodoviários  

 “A Marcopolo ampliou sua produ-

ção em mais de 23%, passando de 

2.489 unidades para 3.072 unidades, 

considerados todos os modelos feitos 

no Brasil. Desse total, quase 1.000 

unidades foram destinadas a clientes 

do exterior”, destacou o executivo. 

Houve crescimento em todos os 

segmentos, menos no de rodoviários, 

que apresentou uma retração de 12,2% 

na comparação trimestral. No caso dos 

rodoviários, o desempenho refletiu uma 

acomodação ocorrida depois das ante-

cipações de compras provocadas pela 

norma sobre acessibilidade, de outubro 

de 2018. A norma determinou a obri-

gatoriedade de utilização de veículos 

dotados de elevador.  A perspectiva é 

de normalização dos pedidos de ônibus 

rodoviários, com a estabilidade de 

volumes até o final do ano.

No segmento de ônibus urbanos, 

o crescimento de 15,1% na produção 

da Marcopolo demonstrou a elevação 

de demanda e o bom momento das 

exportações desses modelos, espe-

cialmente em função do câmbio e das 

compras voltadas à renovação da frota 

na cidade de Santiago, Chile. Outro fa-

tor que deverá contribuir com a deman-

da do segmento ao longo do ano é a 

conclusão do processo de licitação das 

linhas da cidade de São Paulo, prevista 

para o primeiro semestre deste ano.

Um dos destaques do primeiro tri-

mestre foi a entrega de 488 veículos 

vinculados ao programa Caminho da 

Escola, do governo federal. 

Assistência Social), em situação de 

vulnerabilidade social, que fazem cur-

sos de auxiliar de operações logísticas 

no próprio SENAI.  

O objetivo da EFPM é preparar os 

alunos para uma carreira profissional 

em diversos segmentos da indústria.

Na Escola de Formação Profissional, 21 alunos se 
qualificam para ingressar no mercado de trabalho


