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Representantes do setor 
recebem a Ordem do 
Mérito do Transporte

Prêmio Boas 
Práticas 2015 já 
tem calendário

A ABRATI e a ANTP mantive-

ram a categoria Inovação como 

a única a ser avaliada neste ano 

pelo Prêmio Boas Práticas. Ao 

convidar as empresas associa-

das a inscreverem seus traba-

lhos, o presidente do Conselho 

Deliberativo da ABRATI, Paulo 

Porto Lima, lembrou que a ino-

vação faz parte do cotidiano das 

operadoras do setor. Este ano 

haverá palestras sobre o Prêmio 

nos estados do Rio Grande do 

Sul, Paraná, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Pernam-

buco, além de distribuição de 

cartilhas sobre a metodologia 

de trabalho, com elucidação de 

dúvidas na preparação dos rela-

tórios. O calendário do Prêmio 

prevê a entrega dos trabalhos 

em setembro e, em dezembro, 

o anúncio da empresa vence-

dora e da Menção Honrosa, e 

a premiação. Pág. 2

A Marcopolo 
divulga seu 
balanço de 2014

Jacob Barata Filho, presidente do 

Grupo Guanabara, Arthur Bruno Sch-

wambach, fundador da empresa Bor-

borema de transporte de passageiros, 

e Thereza Christina de Andrade Vianna, 

advogada que se dedica à atuação 

jurídico-regulatória nos segmentos 

interestadual e internacional de trans-

porte rodoviário de passageiros foram 

distinguidos com a Ordem do Mérito do 

Transporte, da Confederação Nacional 

do Transporte, sendo agraciados com 

a Medalha JK. A homenagem ocorreu 

durante solenidade realizada na sede 

da CNT, em Brasília, no dia 11 de 

março, com a presença de empresários 

transportadores e autoridades.

“Recebo essa premiação com mui-

ta alegria”, disse o empresário Jacob 

Barata Filho, agraciado com a ordem 

Grã-Cruz. Ele destacou o papel das enti-

dades ligadas ao transporte que ajudou 

a fundar e nas quais atua nos dias de 

hoje, entre elas a ABRATI, Associação 

Brasileira das Empresas de Transporte 

Terrestre de Passageiros.  

Um dos pioneiros do setor, Arthur 

Bruno Schwambach, que foi agraciado 

com a ordem de Grande Oficial, fundou 

a empresa Borborema, que faz parte 

do Grupo Borborema e opera 181 

linhas urbanas, intermunicipais e inte-

restaduais em Alagoas, Pernambuco, 

Sergipe e Bahia. 

Thereza Christina Villela de Andra-

de Vianna, agraciada com a ordem de 

Oficial, atua na Empresa Gontijo de 

Transportes e é titular do escritório 

Villela de Andrade Advocacia, em Bra-

sília. Pág. 8

Além dos homenageados, a solenidade, realizada na sede da CNT, teve a presença de 

empresários e convidados. À esquerda, o presidente da CNT, Clésio Andrade, 

Em 2014, a Marcopolo obte-

ve a receita líquida consolidada 

de R$ 3.400,2 milhões, compu-

tados os resultados alcançados 

por todas as suas unidades 

no Brasil e nos demais paí-

ses onde tem fábricas. Houve 

aumento de 7,9% na receita 

líquida das plantas fabris no 

exterior. Os negócios internos 

tiveram queda de 14,8% na 

receita líquida. Pág. 3
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O calendário do Prêmio Boas Práticas 2015

Abril a junho    Palestras e visitas técnicas de sensibilização

Setembro         Entrega dos trabalhos 

Novembro        Julgamento dos trabalhos

Dezembro         Premiação

Quesito Inovação é mantido como o único a ser 
avaliado pelo Prêmio Boas Práticas em 2015

A ABRATI e a ANTP mantiveram a 

categoria Inovação como a única a ser 

avaliada neste ano pelo Prêmio Boas 

Práticas. A escolha se deveu à boa 

aceitação das empresas associadas na 

edição de 2014, como ficou demons-

trado nos trabalhos apresentados e 

no interesse demonstrado durante as 

palestras então realizadas.

 A inovação não está somente 

associada à velocidade requerida em 

ambientes altamente competitivos, 

mas deve estar presente em soluções 

simples ou complexas, sistêmicas ou 

não, advindas de simples observações 

ou de complexas análises. Não deve 

se restringir às áreas de pesquisa e 

desenvolvimento, e sim abranger todos 

os aspectos dos processos e do negó-

cio. Cultivar essa maneira de pensar 

deve ser uma filosofia da organização. 

Nesse aspecto, o papel da direção é 

fundamental para manter um ambiente 

propício à criatividade, gerar idéias e 

implantar novas soluções encontradas.

O presidente do Conselho Delibe-

rativo da ABRATI, Paulo Porto Lima, 

destaca que a inovação faz parte do 

cotidiano das empresas do setor. Agora 

mesmo, com a crise hídrica registrada 

em diversos Estados brasileiros, os 

meios de comunicação divulgaram ini-

ciativas antes desconhecidas do gran-

de público, de combate ao desperdício, 

de redução das emissões e, enfim, de 

preservação do meio ambiente.

Ele cita como exemplos os mo-

dernos ônibus cuja motorização aten-

de rigorosamente às mais recentes 

disposições legais para emissões; o 

reaproveitamento da água que pinga 

dos aparelhos de ar condicionado; o 

tratamento e reuso da água utilizada 

nas lavagens dos ônibus. Também 

menciona os programas de racionaliza-

ção e economia do uso de outros ma-

teriais e insumos. Tudo isso é levado 

muito à sério, seja no que se relaciona 

à energia, seja nos demais aspectos da 

atividade das operadoras.

Este ano serão feitas  visitas e 

palestras nos estados do Rio Grande 

do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. 

As palestras serão conduzidas e minis-

tradas pela ANTP, com a preparação e 

supervisão da ABRATI. Haverá distribui-

ção de cartilhas com a metodologia de 

trabalho e a elucidação de dúvidas na 

preparação dos relatórios.

Ao convidar as empresas associa-

das a participarem da edição 2015 do 

Prêmio Boas Práticas, a ABRATI e a 

ANTP lembram que este é um momento 

de sensibilização e de entendimento 

do processo, visando dar visibilidade 

e reconhecimento ao trabalho árduo, 

incessante e criterioso de suas práticas 

de gestão e dos consequentes resulta-

dos das empresas do setor.

José Luiz Santolin, Denise Cadete, Florisvaldo Hudinik, Alexandre Gulin e Paulo Porto LIma na 

entrega de troféus e certificados do Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas de 2014.
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Os produtos da Marcopolo aumentaram sua presença no mercado externo.

O projeto foi elaborado por um grupo de 

profissionais recém-formados.

No ano passado, em números glo-

bais – ou seja, computando o resultado 

alcançado por todas as suas unidades 

no Brasil e nos demais países onde tem 

fábricas – a Marcopolo obteve a receita 

líquida consolidada de R$ 3.400,2 

milhões. Houve um aumento de 7,9% 

na receita líquida das plantas fabris no 

exterior. Os negócios internos tiveram 

queda de 14,8% na receita líquida. 

A produção global da encarroçadora 

foi de 17.713 unidades (20.643 unida-

des em 2013). Enquanto as unidades 

produzidas no exterior aumentaram de 

2.236 unidades (em 2013) para 2.413 

unidades (em 2014), a produção inter-

na reduziu-se de 18.489 unidades em 

2013 para 15.337 unidades. O balanço 

indica que as vendas da Marcopolo no 

Brasil no ano passado proporcionaram 

a receita de R$ 2.252,0 milhões. Já as 

exportações, somadas aos negócios 

no exterior, atingiram a receita de R$ 

1.148,2 milhões.

Bom desempenho no exterior ajuda a Marcopolo 
a alcançar 3,4 bilhões de receita líquida em 2014

Ao avaliar o balanço, José Rubens 

de la Rosa, CEO da Marcopolo, acen-

tuou que 2014 trouxe grandes desafios 

para o setor de ônibus no Brasil e que 

a encarroçadora não mediu esforços 

para sempre melhorar sua eficiência 

operacional e de reduzir custos, tendo 

mostrado seu potencial de adaptação 

e resiliência nos diferentes cenários”.

Ele observou que a demanda de 

rodoviários foi menor em 2014 pela 

indefinição do modelo de concessão 

das linhas interestaduais e internacio-

nais e pela retração no segmento de 

fretamento. Para 2015, a perspectiva 

é de que as operadoras retomem suas 

compras tão logo a ANTT publique as 

regras do novo modelo de autorização.

Em 2015, o projeto Estrelas do 

Amanhã, da Mercedes-Benz – que 

visa o desenvolvimento profissional 

de aprendizes – está entrando em sua 

segunda edição. No total, foram sele-

cionados 36 aprendizes que, neste pri-

meiro trimestre, participam de cursos 

de informática e de redação. A partir do 

segundo trimestre, eles poderão  cursar 

uma de três disciplinas: desenhista 

mecânico; assistente de Departamento 

Pessoal; assistente de Planejamento 

e Controle de Produção. A duração do 

curso é de um ano e foram formadas 

três turmas. 

Desenvolvimento profissional é incentivado pela 
Mercedes-Benz no projeto Estrelas do Amanhã

No projeto, os aprendizes ingres-

sam na empresa pelo Centro de 

Formação e Integração Social (CAMP) 

ou pelo Centro de Integração Empresa 

Escola (CIEE). O programa de incentivo 

à educação foi elaborado por um grupo 

de profissionais recém-formados que 

também coordenou a primeira edição, 

realizada no ano passado. 

As aulas do Estrelas do Amanhã 

acontecem todos os sábados, das 

7h45 às 17h00, na planta de São 

Bernardo do Campo, onde são produ-

zidos caminhões, ônibus e agregados 

(motores, eixos e câmbios).
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Desde o início de março 40 ônibus 

articulados Mercedes-Benz O 500 MA 

estão operando nos corredores Eco-

vía-Sur Oriental e Trolebús do sistema 

BRT da cidade de Quito, Equador. 

Foram produzidos em São Bernardo 

do Campo-SP e receberam carroçarias 

Busscar fabricadas na Colômbia. A 

operadora equatoriana é a Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte 

de Passageiros de Quito.

Os articulados O 500 da montadora 

brasileira se destacam pelo conforto, 

segurança e versatilidade. Outras de 

suas características, como a força 

e a robustez, são adequadas para o 

trabalho pesado do transporte coletivo 

urbano de grande volume de passagei-

ros, o que é essencial em sistemas 

BRT do Equador passa a operar com articulados 
Mercedes-Benz encarroçados na Colômbia

de alta demanda como o de Quito, 

onde a operação é feita em altitude 

de 2.800 metros, com muitas subidas 

e descidas.

Na transação com a operadora de 

Quito ficou estabelecido que repre-

sentantes da empresa virão a Cam-

pinas-SP participar de um programa 

de treinamento sobre os articulados e 

sua manutenção, para posteriormente 

multiplicarem o conhecimento com 

suas equipes.

Os articulados receberam pintura chamativa. Eles operam a 2.800 metros de altitude.

A escola está localizada ao lado da planta fabril da Mercedes-Benz em Juiz de Fora.

Quase 2.000 alunos foram forma-

dos desde 1997 em Juiz de Fora-MG 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial, Senai, em parceria com a 

Senai e Mercedes-Benz já formaram cerca de 
2.000 alunos em cursos realizados em Juiz Fora

Mercedes-Benz. No total, 51 turmas 

concluíram os cursos de Aprendizagem, 

Técnico e de Qualificação, voltados à 

indústria automobilística e outras. 

Em Juiz de Fora, o formato de quali-

ficação e desenvolvimento profissional 

de jovens pelo Senai foi introduzido 

antes mesmo da inauguração da plan-

ta local da Mercedes-Benz, em 1999. 

A escola está instalada ao lado da 

fábrica da montadora, que, inclusive, 

disponibiliza alguns equipamentos 

para a realização dos cursos. Após a 

conclusão do período de aprendizagem 

– cerca de dois anos – os jovens são 

encaminhados para participar de pro-

cesso seletivo nas empresas da região, 

inclusive na planta da Mercedes-Benz.

Os interessados podem se candi-

datar às vagas no site www.fiemg.com.

br/senai. Entre os pré-requisitos estão 

a idade de 18 anos e estar cursando 

o 9º ano do Ensino Fundamental ou o 

Ensino Médio.
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A Volvo teve em 2014 o segundo 

melhor ano de sua história no mercado 

de ônibus da América Latina, conquis-

tando mais 1,2 ponto percentual de 

market share e alcançando 11,9% de 

participação nos segmentos pesados e 

semipesados. Foram comercializados 

No ano passado, a venda de ônibus Volvo cresceu 
mesmo com a retração registrada pelo mercado

3.171 chassis, sendo 1.706 empla-

cados no Brasil e 1.465 entregues no 

mercado externo. O melhor ano da mon-

tadora foi 2011, quando comercializou 

3.622 chassis.

Nos últimos quatro anos, a Volvo 

vem aumentando sistematicamente 

sua participação de mercado. Em 2010 

tinha 4,1% de participação; em 2011, 

7,7%; em 2012 9,9%; e em 2013, 

10,7%.

Apesar do cenário negativo, o ano 

foi muito positivo para a Volvo Bus, que 

atribuiu os bons resultados à satisfa-

ção dos clientes com a marca. Uma 

pesquisa realizada no final de 2014 

pelo instituto de pesquisas GFK Brasil, 

apontou um índice de 80% de clientes 

muito satisfeitos no Brasil e de 76% na 

América Latina.

Os números de 2014 também 

revelam equilíbrio entre as vendas no 

mercado interno e externo. No ano 

passado, as exportações representa-

ram 46% das vendas de chassis. Nos 

últimos anos, o volume de exportações 

representava menos de 40% do total de 

vendas de ônibus da Volvo. 

Ônibus híbrido da Volvo produzido no Brasil roda no BRT Transmilenium, de Bogotá.

Depois de anunciar, em fevereiro, 

que voltará a produzir automóveis no 

Brasil, a Mercedes-Benz firmou parceria 

Começa parceria Mercedes-Benz-Senai para 
qualificação de mão de obra em Iracemápolis

com o Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Industrial – Senai – para a qualifi-

cação de mão de obra especializada na 

cidade paulista de Iracemápolis, onde a 

nova fábrica está sendo implantada. Ali 

serão produzidos, a partir do próximo 

ano, o sedã C e o SUV GLA. 

A partir de junho próximo, os alunos 

com melhor desempenho na fase atual 

de treinamento serão contratados pela 

montadora para a função de Montador 

de sistemas automotivos e passarão 

a ser treinados na área de PDI (Pré 

Inspeção de Distribuição), em Iracemá-

polis, onde a companhia prepara seus 

automóveis importados. 

Com a fábrica de Iracemápolis, a 

Mercedes-Benz será a única fabrican-

te do setor automotivo a produzir, na 

América Latina, caminhões, ônibus, 

vans e automóveis.

Maquete da futura fábrica de automóveis da Mercedes-Benz em Iracemápolis-SP.
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Os diversos modelos e versões da Sprinter facilitam a escolha do modelo mais 

adequado às necessidades do comprador.

Há 20 anos, no início de 1995, 

saíam da linha de montagem da fábri-

ca Mercedes-Benz em Dusseldorf, na 

Alemanha, e chegavam ao mercado, 

as primeiras 500 unidades da inédita 

família Sprinter de veículos comerciais. 

De lá para cá, foram vendidas mais de 

2,8 milhões de unidades Sprinter, em 

mais de 130 países. No Brasil, desde 

sua chegada em 1997, foram comer-

cializadas mais de 113.000 unidades. 

A família Sprinter introduziu o seg-

mento de "large vans", com dimensões 

maiores que as dos produtos então 

existentes, além de mais espaço e 

maior capacidade de transporte de 

carga e de passageiros. 

Vendida em mais de 130 países, a van Sprinter 
alcança marco histórico: 20 anos de produção

Nobre Seguradora já ocupa o décimo-nono 
lugar entre as maiores seguradoras do País

As diversas versões de modelos e 

as opções de configuração do veículo 

representaram uma versatilidade de 

aplicação, de modo a atender um uni-

verso ainda maior de clientes e novas 

demandas do setor. No mesmo ano 

de seu lançamento a Sprinter foi eleita 

“van do ano”.

De acordo com a Revista Valor Eco-

nômico, a Nobre Seguradora, apontada 

como a primeira companhia do ramo  

que não pertence a bancos e não conta 

com capital estrangeiro, alcançou a 

décima-nona posição entre as maiores 

seguradoras do País. 

A empresa é líder no segmento de 

Responsabilidade Civil do Transporte 

de Passageiros. Opera em âmbito 

nacional com seguros tradicionais e 

exclusivos, e também com o seguro 

facultativo complementar de viagem. 

Opera, ainda, com o Seguro de Respon-

sabilidade Civil para profissionais da 

saúde. É igualmente especializada em 

seguro de vida e oferece ao empresário 

a possibilidade de contratar o seguro 

de riscos pessoais para seu motorista, 

atendendo o que dispõe a Lei Federal 

nº 12.619, e estender o benefício aos 

demais colaboradores da empresa. 

O diretor presidente da Nobre, Pedro 

Albuquerque, explica que os bons resul-

tados obtidos se devem a fatores como 

“excelente prestação de serviços, pro-

dutos que atendem a necessidade do 

segurado, cumprimento das obrigações 

e observância a uma ética impecável 

na condução dos negócios”. 

O amplo portfólio inclui ainda os se-

guros de Garantia Contratual, Residên-

cia, Empresa, Riscos de Engenharia, 

Aeronaves, seguro Agrícola e outros. 
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Dois representantes do setor de transporte rodoviário de 

passageiros, Jacob Barata Filho e Arthur Bruno Schwambach, e 

a advogada Thereza Christina Villela de Andrade Vianna, que se 

dedica à atuação jurídico-regulatória nos segmentos interestadual 

e internacional da atividade, foram distinguidos com a Ordem do 

Mérito do Transporte, da Confederação Nacional do Transporte, 

sendo agraciados com a Medalha JK. A homenagem foi feita 

durante solenidade realizada na sede da CNT, em Brasília, no dia 

11 de março, com a presença de empresários transportadores 

e autoridades.

“Recebo essa premiação com muita alegria”, disse o em-

presário Jacob Barata Filho, presidente do Grupo Guanabara, 

agraciado com a ordem da Grã-Cruz. “Viemos, ao longo dessas 

décadas, contribuindo com novas propostas, novos formatos, mu-

danças de legislação”, lembrou ele sobre o papel desempenhado 

por entidades que ajudou a fundar e nas quais atua nos dias de 

hoje, entre elas a ABRATI (Associação Brasileira das Empresas 

de Transporte Terrestre de Passageiros) e a NTU (Associação 

Nacional das Empresas de Transportes Urbanos). Participou da 

reformulação da antiga CNTT (Confederação Nacional de Trans-

portes Terrestres) e de sua transformação em Confederação 

Nacional do Transporte, entidade da qual é vice-presidente. 

Jacob Barata Filho é conselheiro do Rio Ônibus, membro do 

conselho administrativo da Fetranspor (Federação das Empresas 

de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro) 

e conselheiro da NTU (Associação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos), da qual também foi um dos fundadores. 

Destaca-se, ainda, como um dos idealizadores do vale-transporte. 

Arthur Bruno Schwambach, agraciado com a ordem de Grande 

Oficial, foi o fundador da empresa Borborema de transporte de 

passageiros, em 1951. O grupo Borborema, do qual faz parte a 

Borborema,  opera 181 linhas urbanas, intermunicipais e inte-

restaduais em Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Schwam-

bach foi conselheiro em diversos órgãos, entre eles a Rodonal, 

associação que antecedeu a ABRATI. Como líder de classe, 

desempenhou a função de presidente do Setrans-PE (Sindicato 

das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco).

Por sua vez, Thereza Christina Villela de Andrade Vianna, 

agraciada com a ordem de Oficial, atua na Empresa Gontijo de 

Transportes, à qual presta serviços advocatícios na área de 

transporte de passageiros. Em 1990, fundou o escritório Villela 

de Andrade Advocacia, em Brasília. Dedica-se à atuação jurídico-

-regulatória no segmento de transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros.

Representantes do setor são homenageados com 
a Ordem do Mérito do Transporte pela CNT

O presidente da CNT, Clésio Andrade, e o empresário Jacob 

Barata Filho, distinguido com a ordem da Grã Cruz. 

Acompanhado de familiares, o pioneiro Arthur Bruno 

Schwambach recebeu a ordem de Grande Oficial.

O presidente do Conselho Deliberativo da ABRATI, Paulo 

Porto, e a advogada Thereza Christina Villela de Andrade 

Vianna, que recebeu a ordem de Oficial.
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