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Instituto JCA 
promove encontro 
de ex-alunos

No dia 21 de janeiro, o Institu-

to JCA realizou o primeiro encon-

tro de jovens que receberam os 

ensinamentos do seu programa 

Fortalecendo Trajetórias. Dos 40 

rapazes e moças que concluíram 

o ensino médio nesses 6 anos de 

existência do programa, 23 com-

pareceram ao encontro. Dentre 

eles, 18 já ingressaram no ensino 

superior.

A Auto Viação 1001 continua 

sendo uma das maiores parceiras 

do Instituto JCA, principalmente 

no que diz respeito ao período de 

vivência profissional. No segundo 

semestre de 2011, a 1001 rece-

beu 56 jovens de uma relação de 

68 aptos a realizarem essa etapa 

do curso, que dura 21 dias.

Marcopolo e Caio 
Induscar formam 
joint venture

A Marcopolo, de Caxias do 

Sul-RS, e a Caio Induscar, de 

Botucatu-SP, formalizaram sua 

intenção de produzir em conjunto 

carroçarias de ônibus para expor-

tação e peças e acessórios para 

o mercado interno. A assinatura 

do contrato para a formação da 

joint venture que viabilizará o 

projeto ocorreu em fevereiro. O 

primeiro aporte de capital será 

de R$ 10 milhões, divididos em 

partes iguais entre os dois sócios. 

A nova unidade fabril terá controle 

paritário, gestão independente e 

produzirá com design próprio. 

Associadas examinam a 
prestação de contas de 2011 
e o orçamento para 2012

Em janeiro e fevereiro de 2012 

as principais montadoras venderam 

pouco mais de 5.300 chassis de ôni-

bus, na sua maioria urbanos. O maior 

volume de negócios foi da Mercedes-

-Benz, que continuou na liderança do 

mercado, tendo comercializado mais 

de 2.700 chassis. O resultado cor-

respondeu a um incremento de 39% 

sobre o seu movimento do primeiro 

bimestre de 2011. 

O destaque, porém, coube à Volvo, 

que manteve o excelente ritmo regis-

trado ao longo de 2011 e vendeu nos 

dois primeiros meses deste ano 386 

chassis (320 urbanos e 156 rodoviá-

rios, elevando para mais de 4% a sua 

participação no mercado.

O desempenho da Scania também 

registrou evolução e comercializou 

172 chassis, ou 77,3% mais que em 

janeiro e fevereiro do ano passado. 

Vendas de ônibus cresceram 4,9% 
nos dois primeiros meses de 2012

A outra grande fornecedora de 

chassis do mercado brasileiro, a MAN 

(Volkswagen Caminhões e Ônibus) 

registrou queda nas vendas, comer-

cializando cerca de 1.300 unidades e 

reduzindo sua participação no período 

para 25%.    

Os bons resultados obtidos por 

algumas das encarroçadoras neste iní-

cio de ano se deveram, em parte, aos 

estoques de chassis com tecnologia 

Euro III formados ainda em 2011 por 

conta das antecipações de compras 

pelos principais frotistas. Com isso, 

eles contornaram o problema dos pre-

ços mais elevados da nova tecnologia 

(Euro V, ou Proconve P7). É provável 

que as antecipações ainda continuem 

se refletindo nas vendas do mês de 

março, quando chega ao fim o prazo 

dado pelo Conama para o fornecimen-

to de chassis Euro III.

No dia 28 deste mês, os representantes das As-

sociadas se reúnem em Assembleia Geral Ordinária, 

no auditório da ABRATI, em Brasília. Conforme deter-

minam os estatutos da Associação, eles vão apre-

ciar o relatório de prestação de contas da Diretoria 

referente ao exercício de 2011. Também examinarão 

o orçamento proposto para o exercício de 2012. Em 

seguida, cumpridas as formalidades estatutárias, o 

presidente Renan Chieppe informará os associados 

sobre os vários assuntos de interesse da categoria, 

ora em andamento junto a órgãos governamentais.

Relatório das 
atividades em 2011
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A Princesa dos Campos completou 

com ônibus da Geração 7 da Marcopo-

lo, entre eles vários Double Decker, a 

renovação de sua frota. Nos carros de 

dois pisos, a empresa oferece as op-

ções de serviço convencional e leito. 

Princesa dos Campos utiliza novos 
ônibus DD em várias de suas linhas

Montadas sobre chassis Volvo de 

420 cv, com caixa de câmbio auto-

mática, suspensão a ar e sistema de 

freios ABS, as carroçarias DD têm nove 

poltronas na parte de baixo e 44 pol-

tronas convencionais no piso superior. 

Parte da nova frota da Princesa dos Campos. Na frente, o primeiro "ônibus" da empresa.

Consciente de que o contínuo 

crescimento da empresa vem atraindo 

usuários cada vez mais exigentes, 

a Viação Sertaneja, de Abaeté-MG, 

segue investindo na modernização 

de sua frota e no treinamento dos 

colaboradores. A empresa opera 156 

ônibus, entre rodoviários, urbanos, 

caminhões e carros de apoio. Com 

56 anos de atividades, transporta 

mensalmente cerca de 296.000 

passageiros, e percorre, em média, 

858.000 quilômetros.  

Sertaneja investe em treinamento e em novos ônibus

Nos dias 13 e 14 de abril, admi-

radores e colaboradores da Viação 

Garcia vão participar do segundo En-

contro de Admiradores da empresa, 

em Londrina-PR. As inscrições podem 

ser feitas pela internet nos endereços 

andrealuft@viacaogarcia.com ou dpa-

ternezi@gmail.com. 

Para a inscrição preliminar, sujei-

ta a seleção, a companhia exige os 

seguintes dados: nome completo, en-

dereço, número do RG, telefone (com 

DDD) e e-mail. 

Encerradas as inscrições, a Garcia 

fornecerá aos que forem selecionados 

passagens rodoviárias, alimentação e 

hospedagem, com embarque obrigató-

rio em cidades atendidas pelas linhas 

da companhia.

Segundo encontro 
dos admiradores 
da Viação Garcia
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Encarroçados pela Marcopolo, os novos ônibus já estão sendo utilizados.

A Expresso Guanabara está reali-

zando junto aos passageiros de todas 

as suas linhas uma campanha que 

tem por objetivo sensibilizá-los para 

a necessidade do uso adequado de 

aparelhos sonoros durante as viagens. 

A campanha procura mostrar como 

pequenos cuidados em relação ao 

volume correto do som contribuem 

para tornar as viagens ainda mais con-

fortáveis para todos os passageiros. 

Em fevereiro, antes e durante o 

Carnaval, a empresa também realizou 

em diversos terminais rodoviários a 

Blitz de Carnaval Guanabara.

Expresso Guanabara 
aborda o uso de 
aparelhos sonoros 

A Viação Ouro e Prata, de Porto 

Alegre-RS, uma das mais antigas ope-

radoras de transporte interestadual 

de passageiros, investiu mais R$ 20 

milhões na compra de novos ônibus 

Marcopolo Geração 7. Os carros já 

estão operando em suas principais 

linhas e contam com internet sem 

Viação Ouro e Prata investe R$ 20 
milhões em renovação de frota

fio a bordo, carregadores para celular 

e notebook, luzes de leitura em LED 

e poltronas ainda mais confortáveis. 

A Ouro e Prata, fundada em 1939, 

tem frota de 190 ônibus e mantém 

linhas do Rio Grande do Sul para Santa 

Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso e Pará.  

Comil expõe carroçarias no Chile
De 14 a 18 de março, a Comil apre-

sentou sua linha de carroçarias para 

ônibus na Feria Del Transporte 2012, 

em Santiago, Chile. Entre os produtos 

estava o Campione Double Decker, 

último lançamento da encarroçadora, 

que considera o mercado chileno um 

dos mais promissores para esse tipo 

de ônibus. Além do Double Decker, a 

Comil expôs os modelos Campione 

3.45, Piá Rodoviário, Svelto e Svelto 

Piso Baixo. “Esperamos comercializar 

um bom volume do modelo Double 

Decker no Chile até o fim do ano”, diz 

o gerente de exportações da Comil, 

Airton Antonio Dalla Corte. 

O Campione Double Decker é 

uma das apostas da Comil no Chile. 

Como fabricante de caminhões, 

a Mercedes-Benz venceu em quatro 

categorias no Prêmio Preferência 

Nacional, idealizado pela editora 

Tudo em Transporte para reconhecer 

os melhores do transporte de car-

gas. O resultado apontou a marca 

Mercedes-Benz como Top of Mind em 

três categorias: caminhões semileve, 

leve e médio. O quarto prêmio foi na 

categoria fidelidade em caminhão leve. 

O Prêmio Preferência Nacional 

reúne, em uma mesma pesquisa, as 

preferências de frotistas e caminhonei-

ros de todo o País. “Isso torna essa 

premiação ainda mais gratificante, 

por revelar a opinião de quem utiliza 

o caminhão no dia a dia e de quem 

administra a frota”, afirma Tânia Sil-

vestri, diretora de Vendas e Marketing 

de Caminhões da Mercedes-Benz do 

Brasil.

Mercedes-Benz 
conquista mais 
quatro prêmios
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O novo projeto da Mercedes-Benz prevê apresentações públicas do Coral.

A Marcopolo fechou o quarto tri-

mestre de 2011 com lucro líquido de 

R$ 113 milhões, ou 37% mais que o 

resultado obtido no mesmo período de 

2010. A receita operacional líquida em 

outubro, novembro e dezembro somou 

Marcopolo fecha o quarto trimestre com lucro maior
R$ 948,7 milhões e o EBITDA (geração 

de caixa medida pelo lucro antes de 

juros, impostos, depreciação e amorti-

zação) chegou a R$ 141 milhões. 

No ano passado, a Marcopolo 

investiu R$ 74,7 milhões em bens de 

Em março, a Mercedes-Benz do 

Brasil lançou dois novos projetos na 

área de Responsabilidade Social, 

atendendo aos seus compromissos de 

valorizar a cultura e promover o espor-

te. O projeto Canto Coral se destina 

a 60 pessoas, entre funcionários da 

empresa e jovens carentes da comuni-

dade onde está localizada a fábrica de 

São Bernardo do Campo. Já o projeto 

Escola e Cidadania é a renovação de 

uma parceria com a Associação Des-

portiva Classista Mercedes-Benz. Seu 

objetivo é promover a cidadania por 

meio de atividades esportivas. 

O trabalho do Canto Coral terá ati-

vidades lúdicas, exercícios de técnica 

capital e alcançou receita de R$ 3,37 

bilhões. Foram produzidas 31.526 

unidades, 67% das quais no Brasil.

A empresa pretende investir R$ 

140 milhões em 2012, produzindo 

32.500 ônibus no Brasil e no exterior.

Mercedes-Benz promove Escola de Esporte 
e Cidadania, e Canto Coral no Grande ABC

vocal e criação de um repertório de ní-

vel iniciante para desenvolver habilida-

des perceptivas voltadas ao canto em 

conjunto. O projeto Escola e Cidadania 

terá atividades de futebol de salão, 

handebol, vôlei, atletismo, capoeira, 

ginástica, ginástica artística, natação, 

judô, karatê, jiu-jitsu e kung fu.
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Neste dia 23 de março, uma carava-

na da Volvo começa a percorrer o Brasil 

para oferecer a motoristas e clientes 

A Mercedes-Benz Trucks vai forne-

cer 2.500 caminhões para a Zoomlion 

Heavy Industry, fabricante chinesa de 

máquinas para construção. Acordo 

assinado em fevereiro prevê que os 

veículos – caminhões Actros extra-

pesados dos modelos 3341 e 4141 

Mercedes-Benz vai fornecer 2.500 
extrapesados Actros para a China

Sobre os caminhões Actros serão montados equipamentos e máquinas para construção.

Caravana da Volvo percorre o País para 
oferecer test drives com seus caminhões  

test drives com dois caminhões VM 

6x2. A Caravana Fest Drive percorrerá 

12 estados. “O evento é mais uma 

forma de estarmos próximos dos 

motoristas e clientes, de ouvi-los e, 

especialmente, de tirar dúvidas sobre 

a tecnologia Euro V”, explica Daniel Ho-

mem de Mello, gerente de marketing 

da Volvo do Brasil.

A caravana fará 17 paradas em 

postos de combustível. Cada parada 

será de três dias. No primeiro dia, ha-

verá uma confraternização para moto-

ristas e clientes da região. No segundo 

e terceiro dias, profissionais da Volvo 

vão tirar dúvidas e passar informações 

sobre a nova tecnologia Proconve P7, 

o abastecimento com o diesel S50 e 

com o aditivo Arla 32. Haverá treina-

mento com instrutores sobre direção 

econômica e defensiva, e também 

atividades de entretenimento. 

Com a caravana, a Volvo quer estar mais perto dos clientes e motoristas.

– serão entregues ao longo deste ano.  

Em 2011, a montadora vendeu cerca 

de 5.800 caminhões a diversas empre-

sas chinesas. Com a nova transação, 

a China passou a ser o sexto maior 

comprador mundial de caminhões da 

marca Mercedes-Benz.

Em março, a MAN entregou 132 ca-

minhões Volkswagen para as empresas 

Arcom e Martins Comércio e Serviço de 

Distribuição, dois dos maiores grupos 

atacadistas do País. A entrega foi feita 

diretamente pelo presidente da MAN 

Latin America, Roberto Cortes, nas 

sedes das duas empresas, em Uberlân-

dia, Minas Gerais. Desta vez, a Martins 

comprou 70 caminhões dos modelos 

Delivery VW 9.150 e Constellation 

VW 15.180. Já a Arcom adquiriu 62 

caminhões Constellation VW 17.250 e 

Constellation VW 24.250 6x2.

Com essas duas vendas, a MAN 

Latin America está retomando com o 

Grupo Martins uma parceria que vem 

dos tempos da instalaçao de sua fábri-

ca em Resende, no Sul do Estado do 

Rio de Janeiro. 

MAN fornece 132 
caminhões VW à 
Martins e à Arcom
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A Irizar do Brasil vai construir em 

Botucatu-SP uma nova planta industrial 

para a produção de suas carroçarias. 

Quando estiver concluída, a fábrica 

produzirá em torno de dez carroçarias 

por dia. Essa capacidade poderá ser 

aumentada. 

A nova unidade Irizar ocupará apro-

ximadamente 100.000 metros qua-

drados de uma área total de 250.000 

metros quadrados à margem da Ro-

dovia Marechal Rondon. O terreno foi 

cedido pela Prefeitura do município de 

Botucatu, que está implantando ali o 

seu distrito industrial. A atual fábrica da 

Irizar foi instalada na cidade em 1997.

A solenidade de assinatura do 

contrato de cessão foi realizada na 

primeira quinzena de março, com a pre-

sença do diretor geral da empresa no 

Brasil, Axier Etxezarreta, e de todos os 

funcionários da unidade brasileira. Pelo 

acordo que viabilizou a fixação da Irizar 

no distrito industrial, a Prefeitura de 

Botucatu se encarregará da execução 

do acesso pavimentado à nova fábrica.

Irizar implantará sua nova fábrica em ampla 
área cedida pela Prefeitura de Botucatu

As negociações entre o município 

e a diretoria da Irizar do Brasil foram 

iniciadas em 2010, quando a encarro-

çadora atingiu o seu limite de produção 

na atual planta, e concluídas em 2011. 

No ano passado, a unidade brasi-

leira da encarroçadora espanhola re-

gistrou evolução de 19% na produção. 

As vendas cresceram 54% no mercado 

interno e 9% no mercado externo.

O modelo PB, ônibus Top de linha da Irizar, produzido em Botucatu.
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