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Inscrições para o Prêmio Boas 
Práticas começam em maio

No próximo dia 6 de maio serão 

abertas as inscrições para a terceira 

edição do Prêmio ANTP/ABRATI de 

Boas Práticas no Transporte Terrestre 

de Passageiros. O prêmio tem caráter 

institucional e representa um reconhe-

cimento ao trabalho das empresas 

interestaduais e internacionais que 

operam no setor. 

O Prêmio Boas Práticas é uma pro-

moção anual da ABRATI e da Associa-

ção Nacional dos Transportes Públicos 

– ANTP. O cronograma para 2013 prevê 

que as empresas deverão apresentar 

os seus cadastros a partir do dia 9 

de setembro. O prazo para entrega 

dos trabalhos se encerra no dia 20 de 

setembro, e a avaliação pela banca de 

juízes deverá estar concluída  até o dia 

11 de novembro. Finalmente, os vence-

dores serão anunciados na noite de 3 

de dezembro, data da premiação dos 

melhores trabalhos, durante o evento 

atual de confraternização da ABRATI.

Desde agora as empresas dos seg-

mentos interestadual e internacional já 

podem selecionar suas melhores prá-

ticas operacionais de 2012 e preparar 

a descrição e apresentação dos cases 

correspondentes, tendo em vista sua 

inscrição para concorrer ao prêmio.

São três as categorias em que 

as empresas podem se inscrever: 

Atendimento ao Cliente, Adesão dos 

Colaboradores e Responsabilidade 

Socioambiental.

Associadas aprovam as 
contas de 2012 da Diretoria

Em Assembleia Geral ordinária rea-

lizada no dia 20 de março, na sede da 

Associação, em Brasília, as empresas 

associadas à ABRATI examinaram e 

aprovaram o relatório de prestação de 

contas da Diretoria referente a 2012 

e o orçamento proposto para o atual 

exercício. 

Na ocasião, o presidente Renan 

Chieppe informou os associados sobre 

vários assuntos de interesse das em-

presas de transporte rodoviário interes-

tadual e internacional de passageiros, 

com ênfase para as ações de market ing 

ora em andamento.

Nº 1

Ao dar-lhe as boas-vindas, oA
Senhor Boa Viagem lhe cumprimentaS
por ter escolhido o ônibus, que é o meiop
e transporte preferido por mais dede

96 por cento dos viajantes brasileiros.9
Aproveita para lembrar que as viagens A
e ônibus são interrompidas a intervalos de

de duas ou três horas para descanso,de
café, lanche ou refeição — e para esticar as
pernas! Esta é uma das muitas vantagens
de se utilizar esse tipo de transporte. Como
você sabe, as empresas de ônibus trabalham
o tempo todo para garantir o conforto, a 
tranquilidade e a segurança das viagens.

Sua boa viagem depende também de você
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ABRATI lança ampla 
rede de comunicação

Os busólogos gostam 
de ônibus e de gente

Sob a coorde-

nação da ABRATI, 

empresas de trans-

porte rodoviár io 

interestadual de 

passageiros promo-

veram em março 

a distribuição de 

250.000 revistas 

“passatempo”, pro-

duzidas pelo Minis-

tério da Saúde para 

a campanha de pre-

venção à AIDS. De forma descontraída 

e lúdica, as revistas passam informa-

ções sobre a doença. Segundo o Minis-

tério da Saúde, apesar de a população 

saber que a camisinha é o recurso 

mais eficaz para a prevenção ao HIV 

e outras DST, pesquisas mostram que  

sua utilização vem diminuindo.

Empresas distribuem 
revistas da campanha 
de prevenção à AIDS 

ABRATI apoia 
campanha sobre uso 
do cinto de segurança
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l  CÓDIGO SECRETO   E  MUITO MAIS!  
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CONHECER PARA PREVENIR

Também em 

março, a ABRA-

TI associou-se à 

ANTT numa cam-

panha sobre a 

importância do 

uso do cinto de 

segurança. A As-

sociação imprimiu 

e as empresas 

associadas distri-

buíram nos ôni-

bus 1 milhão de 

folhetos da campanha. A distribuição 

se concentrou nos terminais de maior 

movimentação de passageiros durante 

os feriados da Semana Santa.
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As empresas do setor rodoviário 

de passageiros acompanham com sa-

tisfação os resultados alcançados até 

agora pela Rede de Comunicação que 

começou a ser implantada em agosto 

de 2012 sob a coordenação da ABRATI 

e do grupo de trabalho constituído para 

essa finalidade. O grupo é formado por 

Paula Barcelos Correa, da Viação Águia 

Branca, Letícia Pineschi Kitagawa, 

da Viação Sampaio; Paulo Anselmo, 

O setor rodoviário de passageiros vai às redes 
sociais e amplia comunicação com os passageiros

da Gontijo; Rodrigo Mont’Alverne, da 

Expresso Guanabara, e Ciro Marcos 

Rosa, da ABRATI.  

Uma das áreas que vêm recebendo 

atenção especial por parte do grupo de 

trabalho são as redes sociais. A Rede 

de Comunicação e o transporte rodovi-

ário de passageiros estão presentes 

nas redes com um blog e com perfis no 

Facebook, Twitter e YouTube, formando 

um canal de relacionamento permanen-

te, em tempo real, com os passageiros 

e com a população em geral. 

Trata-se de uma ação inédita. Pela 

primeira vez o setor de transporte ro-

doviário de passageiros apresenta-se 

à população brasileira frequentadora 

da internet utilizando uma linguagem 

unificada e interconectada, para levar 

mensagens acerca da importância do 

ônibus e enfatizar o comprometimento 

das empresas operadoras com os 

conceitos de qualidade, segurança, 

conforto, pontualidade e abrangência.

Mas isso não sendo feito unica-

mente por meio das redes sociais. 

Mensalmente, a Rede produz e distribui 

em todo o País 2 milhões de exempla-

res do jornal Almanaque de Bordo (de 

conteúdo leve, com linguagem simples 

e coloquial e voltado ao entretenimen-

to) e 250.000 exemplares da revista 

Coquetel Diversão a Bordo, que traz 

jogos orientados para a atividade de 

transporte.

E há mais. As empresas que ope-

ram ônibus dotados de sistema de som 

e vídeo recebem vídeos gravados em 

DVD com o programa TV a Bordo (dura-

ção de aproximadamente 25 minutos), 

que abordam aspectos de segurança 

no trânsito e outros temas relacionados 

ao transporte rodoviário de passa-

geiros. As empresas também podem 

utilizar a TV a Bordo para veicular suas 

próprias mensagens institucionais.  

Finalmente, spots gravados de 30 

segundos são fornecidos às empresas 

para veiculação em emissoras de rádio 

da área onde elas operam.

Juntos a bordo

@JuntosaBordo

Blog: www.juntosabordo.com.br

O interesse dos 

participantes é 

retribuído com 

o sorteio de 

brindes.
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A Viação Cometa, a Auto Viação 

1001, a Auto Viação Catarinense e a 

Expresso do Sul lançaram no último 

dia 18 quatro aplicativos especiais que 

permitem aos seus clientes consultar 

Ainda este ano a Viação Ouro e 

Prata pretende criar uma Escola de 

Motoristas, inicialmente voltada à 

preparação dos seus próprios colabo-

radores e, mais tarde, aberta a alunos 

externos. O anúncio foi feito no dia 8 

de março – Dia Internacional da Mulher 

–. quando a empresa apresentou o si-

mulador que adquiriu para treinar seus 

motoristas e seu pessoal de manuten-

No próximo dia 1º de junho o 

atual vice-presidente de Marketing da 

Mercedes-Benz Automóveis, Philipp 

Schiemer, assumirá a presidência da 

Mercedes-Benz do Brasil. Ele sucederá 

no cargo o atual presidente, Jürgen 

Ziegler, cujo contrato expira agora. 

Formado em economia pela Univer-

sity of Cooperative Education de Stutt-

gart, Alemanha, Schiemer tem 48 anos 

de idade e atua no setor automotivo há 

mais de 20 anos, 14 deles no Brasil.

A Viação Garcia adquiriu 15 ônibus 

rodoviários Marcopolo Paradiso Low Dri-

ver 1600, investindo aproximadamente 

R$ 10 milhões. Os carros vão ser divi-

didos entre a Garcia e sua associada 

Viação Ouro Branco. Os chassis dos 

LD são do modelo K380, da Scania. 

O Grupo Garcia compra 60 ônibus
Simultaneamente a essa aquisição, 

o Grupo Garcia comprou 45 novos veí-

culos para suas frotas do segmento de 

transporte metropolitano. Os chassis 

são da Mercedes-Benz, modelo OF 

1721, e estão sendo encarroçados 

pela Marcopolo com o modelo Torino.    

Empresas do Grupo JCA lançam 
aplicativos especiais para celulares

Philipp Schiemer é o 
novo presidente 
da Mercedes-Benz

Schiemer tem experiência de mais de 20 

anos no setor automobilístico.

Com os novos aplicativos, viajar pelas 

empresas do Grupo JCA ficou ainda mais 

fácil, prático e confortável.

horários e itinerários, comprar passa-

gens e ter acesso gratuito a músicas, 

à revista de bordo de cada uma das 

empresas e a outras notícias. 

A novidade está disponível para as 

plataformas IOS e Android, e há numa 

versão em HTML 5 que viabiliza o aces-

so a outros dispositivos.

Para baixar a nova ferramenta 

basta acessar o link www.jcaholding.

com.br/app.

O passageiro das empresas Viação 

Cometa, 1001, Catarinense e Expresso 

do Sul também pode utilizar seu leitor 

de QR Code para ter acesso direto ao 

programa. 

Os códigos estarão disponíveis na 

internet, nas redes sociais e nos locais 

de atendimento ao usuário das quatro 

operadoras.

ção. No mesmo dia foi apresentada a 

primeira mulher motorista de ônibus 

da companhia, Sandra Lisete Wolff, 

recém-contratada. 

Fabricado pela Marcopolo, o simu-

lador reproduz a cabine de um ônibus 

da Geração 7 e conta com um painel 

completo, de modo que o aluno possa 

se familiarizar com todos os comandos 

do ônibus rodoviário G7.
Todos os 300 motoristas da empresa vão 

treinar e se aperfeiçoar no simulador. 

Ouro e Prata utiliza simulador no 
treinamento de seus motoristas
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A feira Retro Classics 2013, realiza-

da em março na Alemanha, expôs 14 

modelos clássicos da marca Mercedes-

-Benz, além de três basculantes mo-

dernos e dois caminhões pesados. Os 

visitantes puderam fazer uma viagem 

pela história dos veículos de cons-

trução da marca, desde os primeiros 

anos do pós-guerra, principalmente 

caminhões basculantes com tração 

total em todas as rodas, próprios para 

as mais severas operações da indústria 

da construção.

Entre os modelos expostos esta-

vam alguns de cabine sobre o motor 

(“bicudos”) e de cabine semiavançada 

(“nariz arredondado”). Também foram 

mostrados alguns dos primeiros cami-

Expostos 14 modelos clássicos da Mercedes-Benz
nhões LP “bicudos” dos anos 1960, 

além dos chamados caminhões de 

“nova geração”, lançados nas décadas 

de 1970 e 1980, que abriram caminho 

A Volvo Bus Latin America realizou o 

seu maior negócio, até hoje, no Brasil, 

no segmento de chassis rodoviários: 

em uma única transação, vendeu 310 

ônibus para o Grupo JCA. Os carros 

se destinam às frotas da Auto Viação 

1001 (180 veículos), Opção Turismo 

(100) e Auto Viação Catarinense (30). 

Serão entregues até maio e são todos 

do modelo B340R, na versão 4x2. Os 

motores têm 340cv de potência.

Os novos rodoviários vão ser utiliza-

dos em transporte interestadual e esta-

dual de curtas e médias distâncias, e 

310 novos rodoviários da Volvo vão tornar a frota 
do Grupo JCA ainda mais segura e confortável

em fretamento. Adquiridos com todos 

os opcionais e tecnologias disponíveis 

no mercado, os veículos vão elevar ain-

da mais o nível de segurança e conforto 

nas rotas do grupo. 

Por exemplo, eles são equipados de 

série com sistema de freios inteligen-

tes ABS/EBS, que aumenta o desempe-

nho nas frenagens e evita que o veículo 

patine; e com o freio motor Volvo com 

390cv de potência, que garante maior 

segurança nas descidas.  A caixa de 

cambio I-Shift reduz em até 5% o consu-

mo de combustível e também contribui 

para a maior a segurança do veículo.

Finalmente, os chassis são equi-

pados com o ESP (Electronic Stability 

Program, ou Controle Eletrônico de 

Estabilidade), sistema de segurança 

ativa que contribui para evitar o risco de 

derrapagem e capotagem em curvas.

“Este é o maior negócio da Volvo 

na área rodoviária e um passo a mais 

na nossa parceria com o Grupo JCA. 

É uma  venda que nos dá ainda mais 

responsabilidade para consolidar essa 

relação”, afirma Luis Carlos Pimenta, 

presidente da Volvo Bus Latin America. 

José Luis Gonçalves, gerente da 

linha de ônibus rodoviários da Volvo 

Bus Latin America, reitera que o modelo 

adquirido pelo Grupo JCA “é ideal para 

o tipo de transporte realizado pelas três 

empresas, destacando-se pela econo-

mia de combustível e pela segurança; 

além do melhor custo de operação do 

mercado, apresenta a mais avançada 

tecnologia embarcada".

Alguns caminhões expostos, como o da foto, fizeram relembrar os anos do pós-guerra. 

Conforme a Volvo, o chassi 

B340R reúne tudo o que há de 

mais avançado em tecnologia embarcada.

para algumas inovações impressio-

nantes, tais como o ABS (1981), o 

ASR (1986) e o sistema de mudanças 

eletropneumático EPS (1985).
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O novo caminhão pela ótica dos designers. O design já ganhou quatro prêmios.  

O novo caminhão pesado Actros, da 

Mercedes-Benz, fabricado na Europa 

e modelo top de linha da montadora, 

conquistou o premio iF na categoria de 

design de produto, outorgado pelo In-

ternational Forum Design, de Hanover, 

Alemanha. O prêmio abrange ainda as 

categorias de comunicação e embala-

gem. Pela quarta vez foi premiado um 

produto da linha de caminhões da Mer-

cedes-Benz.  O mesmo produto havia 

conquistado outras três premiações: o 

“red dot”, do Design Zentum Nordrhein-

-Westfalen; o “German Design Award 

2013” na categoria Transport and Pu-

blic Space e o “Focus in Gold 2012”, 

do Design Center Stuttgart.

O caminhão pesado Actros recebe na Alemanha 
mais um prêmio internacional pelo seu design

Iveco é premiada por 
suas exportações 
para a Venezuela 

Pela segunda vez consecutiva a 

Iveco foi premiada pela Federação 

das Câmaras de Comércio e Indústria 

Venezuela-Brasil, em reconhecimento 

à sua condição de maior exportadora 

de componentes automotivos para o 

país vizinho. O prêmio é atribuído há 

23 anos às empresas que fomentam 

o comércio entre Venezuela e Brasil. 

A Iveco tem fábrica instalada na Ve-

nezuela há mais de 50 anos e mantém 

uma rede de 14 concessionárias que 

cobrem todas as regiões daquele país. 

Com isso, é assegurada a disponibilida-

de permanente de peças de reposição, 

de técnicos treinados e do serviço 

0800 dia e noite, além das garantias 

de praxe aos transportadores. Peças e 

componentes são produzidos em Sete 

Lagoas-MG e abastecem um mercado 

estimado em 22.000 unidades.
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Irizar apresenta o i6 em Fortaleza 

No dia 21 de março, em Fortaleza, a 

Irizar apresentou o seu novo ônibus – o 

i6 – a empresários, frotistas e demais 

interessados em transporte rodoviário 

de passageiros. Segundo a encarroça-

dora, o veículo tem sendo um sucesso 

de vendas, principalmente na Região 

Nordeste. 

Durante o evento foram projetados 

vídeos institucionais sobre a Irizar e 

sobre o novo ônibus (foto acima). Es-

tavam expostos alguns i6 produzidos 

para clientes tradicionais. Os veículos 

incorporam diversos itens voltados à 

segurança, ao conforto e ao entreteni-

mento dos passageiros.
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Já foram remanufaturados 34.400 motores.

Espaço maior para reparos e reformas.

A Mercedes-Benz voltou a atingir 

mais um marco histórico na venda de 

peças remanufaturadas (linha Renov), 

acumulando a marca das 75.000 uni-

dades comercializadas desde o seu 

lançamento, em 2004. Foram 34.400 

Linha Renov chega à marca dos 75.000 itens 
comercializados desde que foi criada, em 2004 

motores, 11.240 câmbios, 21.200 

embreagens, além de outros itens 

como motores de partida, unidades 

injetoras, conjuntos de diferencial e 

turbinas. “Somente nos últimos dois 

anos, vendemos cerca de 36.000 

peças remanufaturadas. Esse expres-

sivo volume comprova o interesse 

dos clientes na vantajosa linha Renov 

como alternativa para manutenção de 

seus veículos”, afirma Mauro Santos, 

gerente de Market ing de Peças da 

Mercedes-Benz. 

De acordo com a montadora, a linha 

Renov assegura vantagens econômicas 

para o cliente, como é o caso do custo 

do produto, que oscila ao redor de 55% 

do valor de um novo. A garantia é de 12 

meses, sem limite de quilometragem 

e válida em todo território nacional. A 

 Um novo Centro de Reforma para 

a execução de serviços de reparos 

(pintura, funilaria e reforma de chassis) 

de ônibus e caminhões Volvo começou 

a funcionar em março na cidade de 

Betim, região metropolitana de Belo 

Horizonte. Segundo Roger Alm, presi-

dente do Grupo Volvo America Latina, 

a montadora está investindo na amplia-

ção de sua estrutura e para melhorar 

ainda mais a qualidade do atendimento 

e dos serviços aos clientes.

peça usada pode entrar como parte do 

pagamento do item Renov, o que reduz 

o custo da manutenção.

Volvo instala centro de reforma em Betim-MG
O Centro de Reforma, implantado 

na concessionária Volvo mantida pelo 

Grupo Treviso na cidade mineira, ocupa 

área de 25.000 m2, sendo 5.000 m2 

de área construída. Com amplo pátio 

para estacionamento e manobras, 

dispõe de 32 boxes, três cabines de 

pinturas auxiliares e uma cabine de 

pintura pressurizada. Os funcionários 

que trabalham na nova área são qua-

lificados e dedicados exclusivamente 

aos serviços de reparos.

A linha Renov abrange grande variedade 

de peças e componentes.
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Volare lança três novos modelos, um deles com 
capacidade para transportar até 36 passageiros

A Volare apresentou sua linha 2013 

de veículos, que inclui três novos mo-

delos: o W6, o W7 e o WL. Este último 

passa a ser o de maior capacidade do 

segmento, transportando até 36 passa-

geiros. Nele, a Volare destaca o espaço 

interno, o design, a funcionalidade e a 

versatilidade. A fabricante também está 

introduzindo no mercado o conceito de 

modelos classificados conforme a ca-

pacidade de passageiros e a aplicação, 

em substituição ao tradicional Peso 

Bruto Total – PBT.

A mudança considera que, até ago-

ra, o mercado utilizava o PBT do veículo 

para definir qual o melhor modelo para 

a aplicação. Com isso, muitas vezes o 

veículo era superdimensionado para o 

serviço ou o cliente pagava por uma 

capacidade que, efetivamente, não 

utilizava. Com o produto focado na apli-

cação e no número de passageiros isso 

não acontece e o cliente pode adquirir 

o  veículo que melhor atenda a suas 

necessidades.  

“A grande inovação é que isso tor-

na mais fácil a escolha do cliente e a 

utilização mais racional e vantajosa do 

veículo”, explica Milton Susin, diretor 

da Volare.

A nova família Volare conta com 

sete modelos – V5, W6, W7, W8, W9, 

DW9 e WL – em cinco versões: exe-

cutivo, fretamento, limousine, urbano 

e escolar. Eles transportam entre 15 

e 36 pessoas, mais o motorista. Os 

novos modelos W6 e W7 chegam para 

substituir o V6 e o V8. Já o WL traz 

nova e inédita opção para o mercado 

em termos de número de passageiros, 

pois é o primeiro produto da categoria 

com capacidade para 36 pessoas além 

do motorista.

Na concepção da nova linha, os mo-

delos foram desenvolvidos “de dentro 

para fora“. Foi criado um novo padrão 

de largura total – 2.360 mm – que 

permite configurar o salão de passa-

geiros com poltronas duplas dos dois 

lados. Cada modelo foi projetado para 

atender às necessidades do mercado 

da forma mais racional, proporcionando 

o máximo aproveitamento do espaço e 

respeitando as normas e o conforto ao 

passageiro. 

Todos os modelos contam com no-

vas entradas de ar no painel dianteiro; 

novo volante; salão de passageiros 

com acréscimo de quatro poltronas; 

painel de instrumentos com design 

dinâmico, inovador e com computador 

de bordo integrado; e ainda, amplo 

bagageiro, que teve sua capacidade 

aumentada em 20%.

O Volare W7, um novo modelo com aumento significativo da capacidade de transporte.

O W7 é o segundo modelo da lista de novos lançamentos.O W6 é um dos três novos modelos recém-lançados.


