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Nossos ônibus ainda mais seguros 

Tecnologia 

Cidade do Aço, 65 
anos de bons serviços 

Marcopolo Ana Rech 
faz ônibus há 35 anos

Princesa dos Campos 
continua renovando







A foto mostra um veículo 

equipado com sensor 

de aproximação, sendo 

submetido a testes para 

avaliação do dispositivo e, 

também, da estabilidade 

em curvas, da capacidade 

de frenagem em situações 

adversas e de outros 

aspectos das operações 

de rotina. Todas as 

montadoras e fabricantes 

de carroçarias adotam 

esses procedimentos para 

que o ônibus brasileiro 

seja, como é, um dos mais 

seguros do mundo. 
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A Expresso Princesa dos Campos dinamiza cada vez mais o processo de 

renovação de sua frota, cuja média de idade agora é de 4,5 anos. 

Ela também está testando um novo tipo de poltrona equipada com 

dispositivo de massagem, além de oferecer aos seus passageiros 

novas opções de entretenimento.
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Acima, parte da área de acabamento final dos ônibus 

fabricados pela Marcopolo na sua unidade Ana Rech, 

em Caxias do Sul. Ela está completando 35 anos de 

funcionamento e já produziu mais de 220.000 ônibus. 

Em Ana Rech trabalham mais de 5.300 colaboradores. 

Ônibus Paradiso Geração 7, da Marcopolo, sobre chassi Volvo 

B340R 4x2. Faz parte da frota da empresa Pássaro Verde e 

opera na linha Belo Horizonte–Ouro Preto. Transporta turistas 

e, diariamente, enfrenta com tranquilidade 460 quilômetros de 

estradas sinuosas com longos trechos montanhosos.  

A Viação Cidade do Aço comemora 65 anos de atividade 

e, como sempre, faz a festa com frota nova e muito 

trabalho para manter invejáveis índices de pontualidade, 

segurança e conforto para os seus passageiros. 
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Em 2016, a Scania está completando 125 anos. Criada em 

1891, com o nome de Vabis, na Suécia, fabricou vagões e 

carroças. Em 1911 produziu seu primeiro caminhão e, de lá 

para cá, manteve-se sempre como referência mundial em 

soluções de transporte sustentável. 



arta do PresidenteC

Tecnologia e treinamento para     
    viagens sempre seguras

As empresas operadoras 
inovaram também com a 

implantação de modernos 
e revolucionários 

sistemas de telemetria, 
que permitem o 

acompanhamento on-
line de toda a viagem e 
o controle detalhado do 
trabalho do motorista. 

Funcionários monitoram 
24 horas a operação, de 
modo que, a qualquer 
momento, eventuais 

distorções sejam 
prontamente corrigidas.

Paulo Porto Lima 

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

A 
segurança dos ônibus é um dos itens mais exigidos e que mais atenção 

demandam das empresas que operam o sistema de transporte rodoviário de 

passageiros ao renovarem suas frotas. Além da exigência dos vários equipamentos 

embarcados, as companhias ainda investem muito em treinamento e reciclagem 

dos motoristas, sempre visando a tornar as viagens cada vez mais seguras.

Reportagem publicada nesta edição da Revista ABRATI mostra que a viagem 

por ônibus, que sempre se caracterizou pelos altos níveis de segurança, tende 

a ficar cada vez mais segura, graças ao treinamento constante e ao alto grau de 

tecnologia e eletrônica presente nos novos ônibus, fatores que contribuem para 

a redução de acidentes.

Estudo divulgado em fevereiro último pelo Governo do Estado de São Paulo 

mostrou que, entre os agentes causadores de mortes no trânsito, o ônibus ocupa 

a última posição: é o que menos causa acidentes fatais, com menos de 1% dos 

casos. A bicicleta, por exemplo, é responsável por 6% das mortes. O dado refor-

ça a preocupação das empresas de transporte rodoviário de passageiros com a 

segurança também no aspecto da condução dos veículos, refletindo os esforços 

empreendidos no treinamento dos motoristas, os quais, passam por rigoroso 

exame de admissão e por periódicas sessões de reciclagem.

É comum, hoje, que as empresas, ao renovar suas frotas, encomendem todos 

os opcionais e tecnologias existentes relacionados à segurança. São sistemas 

de freios, controles de estabilidade, câmbios automatizados, temporizadores de 

arranque em aclives, controles eletrônicos de velocidade, bafômetros acoplados 

ao sistema de partida do veículo, sensores de distância, sensores de desloca-

mento lateral do veículo e muitos outros.

Além dos componentes incorporados ao chassi do veículo, é de se destacar 

também a qualidade das carroçarias brasileiras, que hoje rivalizam com as me-

lhores e mais confortáveis do mundo.

As empresas encarroçadoras desenvolvem uma série de programas e testes, 

tendo como objetivo aumentar sempre a segurança. Ensaios de estabilidade, 

testes de tombamento e numerosos outros, tudo é feito dentro dos mesmos 

requisitos exigidos pelos países da União Europeia.

Ainda no âmbito das empresas operadoras, elas inovaram também com a 

implantação de modernos e revolucionários sistemas de telemetria, que permitem 

o acompanhamento on-line de toda a viagem e o controle detalhado do trabalho 

do motorista. Todas as informações obtidas pelos sistemas são armazenadas 

na empresa, onde funcionários treinados monitoram 24 horas a operação com o 

auxílio de computadores e programas, de modo que, a qualquer nomento, even-

tuais distorções registradas ao longo do percurso sejam prontamente corrigidas.
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B A G A G E I R O

LIDERANÇA

ALLIANCE

TECNOLOGIA

MARKET SHARE

CHEFE MUNDIAL DO GRUPO DAIMLER TEM SEU 
CONTRATO PRORROGADO POR TRÊS ANOS MERCEDES-BENZ 

TEM AUMENTO NAS
VENDAS DE PEÇAS

CAIXAS I-SHIFT BRASILEIRAS DA VOLVO CHEGAM A SER 
MELHORES QUE AS PRODUZIDAS NA EUROPA

NO MÉXICO, SOBE A 57 POR CENTO A PARTICIPAÇÃO DA SCANIA EM RODOVIÁRIOS

Em novembro de 2011, em sua 

fábrica de Curitiba, a Volvo começou a 

produzir caixas de câmbio eletrônicas 

I-Shift. Até então, o componente era 

Dieter Zetsche, chefe mundial do 

Grupo Daimler, teve seu contrato 

com a corporação prorrogado até 31 

de dezembro de 2019, mantendo-

Pelo sexto ano consecutivo, a Scania 

ficou em primeiro lugar em vendas 

de ônibus rodoviários no mercado 

mexicano, com 57 por cento de 

market share. O aumento em relação 

a 2014 foi de quase 9 pontos 

se como presidente do Conselho 

de Administração da Daimler AG e 

chefe da Mercedes-Benz Automóveis. 

Seu desempenho nessas funções 

foi qualificado como “excelente 

colaboração” pelo presidente do 

Conselho de Supervisão da Daimler 

AG, Manfred Bischoff, que elogiou 

sua capacidade para motivar os 

colaboradores a alcançar as metas 

exigidas pelo grupo. 

Dieter Zetsche é membro do 

Conselho de Administração da Daimler 

AG desde 1998 e tornou-se seu 

presidente em 2006.

Dieter Zetsche: “excelente colaboração”. 

Parte externa da caixa I-Shift na cabine.  

Os produtos da linha 

Alliance Truck Parts (peças 

de reposição e acessórios) 

parecem ter caído no gosto 

dos clientes da Mercedes-

Benz, especialmente dos 

caminhoneiros autônomos. 

A constatação é de Roberto 

Leoncini, vice-presidente 

de Vendas, Marketing e 

Pós-Venda de Caminhões e 

Ônibus da Mercedes-Benz do 

Brasil. “Em pouco mais de 

um ano, foram vendidas 

15.000 unidades e já temos 

mais de 4.000 clientes da 

Alliance”, informa Leoncini. 

Além dos caminhoneiros 

autônomos, também os 

frotistas compram os produtos. 

Um dado significativo é que 

aproximadamente 40% dos 

clientes fizeram mais de uma 

compra de produtos da linha.

importado da Suécia, país sede da 

empresa. Em fevereiro último, 

a Volvo brasileira atingiu a marca das 

50.000 caixas eletrônicas produzidas. 

O feito foi bastante comemorado, 

especialmente porque os índices 

de qualidade alcançados em Curitiba

superaram os obtidos pela Volvo 

sueca. A caixa I-Shift nacional 

contribuiu para tornar os produtos 

Volvo mais competitivos não só no 

Brasil como também nos demais 

países latino-americanos.

percentuais. Também foi expressivo o 

faturamento em serviços, 

que teve crescimento de 12%. Com 

esses resultados, o México tornou-se 

o principal mercado de ônibus 

da Scania no mundo. 

A tendência é de que haja um 

crescimento ainda maior em 2016, 

uma vez que nos dois 

primeiros meses do ano já foram 

comercializados 360 ônibus Scania no 

mercado mexicano.
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MERCADOEXPORTAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO

VOLVO FH, O CAMINHÃO 
PESADO MAIS VENDIDO NO 
BRASIL NO ANO PASSADO

MARCOPOLO FORNECE 
14 ÔNIBUS PARA OS 
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

GILBERTO VARDÂNEGA É O 
NOVO GERENTE DE ÔNIBUS 
RODOVIÁRIO DA VOLVO 
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O caminhão Volvo FH foi o vencedor 

do prêmio Top of Mind do Transporte 

2016, promovido pela Editora 

Transpodata, na categoria Caminhão 

Pesado. Em um levantamento realizado 

no mercado, o modelo FH foi escolhido 

pela maioria dos votantes, com o triplo 

dos votos do segundo colocado. O 

resultado, na avaliação de Bernardo 

Fedalto Jr., diretor de caminhões Volvo 

no Brasil, “comprovou mais uma vez 

que o mercado reconhece a grande 

qualidade e modernidade do caminhão 

FH”. De acordo com a Anfavea, 

o FH foi o caminhão pesado mais 

vendido no Brasil em 2015, com 

4.343 unidades comercializadas.

Ônibus com configurações especiais 

estão sendo produzidos pela 

Marcopolo para a Emirates Nuclear 

Energy Company, dos Emirados 

Árabes Unidos. São 14 unidades do 

modelo G7 Paradiso 1200. Destinam-

se a operações de transporte de 

funcionários na capital, Abu Dhabi. Os 

ônibus têm chassi Scania K410 4x2 e 

capacidade para transportar 38 e 44 

passageiros. Têm poltronas semileito 

com descansa-pernas, cintos de 

segurança de três pontos, sistemas de 

ar-condicionado e audiovisual com três 

monitores rebatíveis de 15,4”, DVD, 

geladeira e isolamento especial. 

Bernardo Fedalto Jr., da Volvo.

Ônibus G7 Paradiso 1200 em Abu Dhabi.

Gilberto Verdânega: nova função.

Gilberto Vardânega assumiu a gerencia 

de ônibus rodoviário da Volvo Bus 

Latin America.  Está no Grupo Volvo 

há 20 anos, tem vasta experiência na 

área comercial e foi gerente de vendas 

de caminhões Volvo no Chile e na 

Argentina. Seu cargo mais recente foi o 

de gerente de Clientes Chave da Volvo 

Bus Latin America. 

Formado em engenharia mecânica, 

Vardânega cursou MBA pela 

Universidad Adolfo Ibañez no Chile, e 

tem especialização em Administração 

de Empresas pela FAE/PR e em 

Coaching e Liderança pela Universidad 

del CEMA na Argentina.
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idade do AçoC

65 anos de dedicação   
      total ao cliente

Criada em 1951 para transportar trabalhadores entre Barra Mansa e Volta Redonda, quando da 

instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, a Viação Cidade do Aço coloca-se, hoje, entre as 

empresas mais preparadas para fornecer serviços de qualidade no transporte de pessoas.

E
m 1951, o empreendedor Ge-

raldo Ozório Rodrigues, dono de 

um negócio de extração de madeira, 

produção de dormentes ferroviários 

e carvão vegetal na cidade de Barra 

Mansa, associou-se aos fazendeiros 

Iraci Cambraia e Francisco Balte, seus 

amigos, na abertura de uma linha de 

lotação entre essa cidade e o distrito 

de Volta Redonda, onde estava sendo 

implantada a Companhia Siderúrgica 

Os ônibus mais modernos, mais limpos e mais confortáveis trafegam nas linhas da Viação Cidade do Aço. Os passageiros agradecem.

Paulo Porto entrega a Joel Fernandes 

certificado de participação no Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas 2015.

Nacional. A proposta de transportar 

pessoas pelo sistema de lotação se 

deveu ao fato de que já havia uma 

linha de ônibus operando entre as 

duas localidades. O serviço de lotação 

foi autorizado e os donos decidiram 

utilizar, ao invés de automóveis, jardi-

neiras com capacidade para 12 a 16 

passageiros. Em homenagem a Volta 

Redonda, deram à empresa o nome de 

Viação Cidade do Aço.
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A ideia foi um sucesso; em pouco 

tempo as jardineiras passaram a 

trafegar sempre lotadas, suplantando 

o anterior serviço de transporte por 

ônibus. Em seguida, a Viação Cidade 

do Aço teve aceito o seu pedido para 

abrir uma linha entre Barra Mansa e 

a cidade do Rio de Janeiro, utilizando 

micro-ônibus. Mais tarde, ela também 

passou a operar transporte de pessoas 

em linhas que ligavam a cidade do Rio 

de Janeiro a várias outras, como Re-

sende, São José dos Campos, Itajubá, 

Caxambu e Angra dos Reis. 

A Cidade do Aço ficou sob o con-

trole de Geraldo Ozório Rodrigues 

durante pouco mais de duas décadas. 

Em 1972, a empresa foi transferida 

aos irmãos Curvello (Ariel, Abelmar e 

1951: com a frota ao fundo, é festejado o início da linha de Barra Mansa a Volta Redonda.

Nenhum ônibus sai para a operação sem passar por uma completa checagem. 

O projeto visual dos ônibus executivos é do arquiteto João de Deus Cardoso.
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Aldemir), que aperfeiçoaram o sistema 

de gestão, ampliaram as modalidades 

de serviços e deram início a uma fase 

de crescimento e modernização sem 

precedentes. 

Em 1993, eles construíram à mar-

gem da Via Dutra um grande e moderno 

Parque Rodoviário, para abrigar a sede 

da transportadora e suas principais 

instalações e serviços. O parque repre-

sentou um salto para a qualidade total, 

transformada em política permanente 

pelo diretor executivo da empresa, Joel 

Fernandes Rodrigues. Desde então, 

ele tem sido o principal responsável 

pela gestão operacional da companhia.

Para comemorar 65 anos marcados com a evolução da frota, ônibus Scania Marcopolo G7, última palavra em conforto e segurança. 

São conhecidas as carreatas que a 

Viação Cidade do Aço promove periodi-

camente nas cidades de Barra Mansa 

e Volta Redonda para apresentar ôni-

bus novos recém-adquiridos.

Ao longo dos seus 65 anos, cada 

novo modelo incorporado invariavel-

mente representa um estágio mais 

avançado da indústria de chassis e 

da indústria encarroçadora. Os ônibus 

utilizados são sempre das marcas 

Scania (atualmente os chassis K 340) 

e Marcopolo (carroçarias G7). 

Além do desenho avançado, as car-

roçarias priorizam aspectos e recursos 

como a regulagem mais precisa do ar 

condicionado, o grande conforto das 

poltronas, os sanitários impecáveis, 

o som ambiente de qualidade. 

Os novos carros da Viação Cidade 

do Aço dispõem de monitores LCD, 

teto solar e luz individual para leitura 

em LED. Todos contam com monitores 

de vídeo e têm sinal permanente de 

internet (Wi-Fi) a bordo, para que os Ônibus monobloco Mercedes-Benz: a Cidade do Aço foi uma das primeiras a adotar.

idade do AçoC
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A renovação da frota sempre incorporou cada novo melhoramento e avanço tecnológico. 

A construção do Parque Rodoviário representou um importante salto para a qualidade total.

Com frotas sempre novas, a empresa potencializa os cuidados com outros aspectos como os de acessibilidade, praticidade e conforto.

passageiros possam se conectar a 

qualquer tempo. Tomadas para car-

regar baterias de celular e de outros 

equipamentos eletrônicos, café, água 

e outros serviços estão disponíveis 

no salão de passageiros. O conforto 

é ainda maior graças à suspensão 

pneumática dos veículos.

Nos ônibus executivos, que trazem 

o projeto visual externo do arquiteto 

João de Deus Cardoso, o cliente con-

ta com veículos equipados com som 

ambiente, piso imitando tábua corrida, 

banheiro, ar climatizado, cinto de segu-

rança, monitores de LCD, Wi-Fi, água 

e bala de diversos sabores, e ponto 

para carregar celulares e notebooks 

(tomada 110 V). 

Os clientes podem relaxar ainda 

mais nas poltronas, que têm assento 

maior e mais espaçamento frontal, 

encosto de cabeça confeccionado em 

espuma viscoelástica (mesma tecno-

logia utilizada pela NASA) e descanso 

de pernas e pés. 

Além do bom atendimento, fruto 

de constantes treinamentos durante 

o ano, os aspectos de acessibilidade, 

praticidade e conforto recebem todos 

os cuidados. A lotação máxima dos 

carros é de 38 pessoas, de modo a 

oferecer espaço mais amplo entre 

as poltronas, que também são mais 

largas. Enfim, são sistematicamente 

adotadas e implementadas todas as 

novidades tecnológicas que efetiva-

mente possam contribuir para elevar o 

padrão de conforto dos clientes.      

O diretor executivo do Grupo Cida-

de do Aço, Joel Fernandes Rodrigues, 

faz questão de ressaltar, também, o 

importante papel desempenhado por 

cada colaborador durante todos esses 

anos. “Sem eles, sem o seu esforço 

e o brilho nos olhos, chegar até aqui 

seria impossível. Nossos colaborado-

res continuam fazendo a diferença.”
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Pássaro Verde, segurança 
        e paisagem bonita
Os milhares de turistas e visitantes que apreciam a paisagem montanhosa de Minas Gerais e 

admiram as cidades históricas do Estado, especialmente Ouro Preto, com sua famosa arquitetura 

colonial, têm mais um motivo para fazerem boas viagens: a segurança dos modernos ônibus Volvo 

B340R 4x2, com encarroçamento Marcopolo.

Na linha Belo Horizonte-Ouro Preto, cada ônibus roda 460 quilômetros por dia. As muitas curvas e trechos acidentados são vencidos facilmente. 
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em operação faz duas viagens diárias e 

roda 460 quilômetros por dia. Trata-se 

de rota turística, por onde passam mi-

lhares de pessoas todos os anos, em 

visitas às cidades históricas mineiras. 

Ouro Preto é a mais importante delas,  

detentora de rico patrimônio arquite-

tônico. Foi tombada como Patrimônio 

Cultural da Humanidade pela Unesco.

Os dois veículos operados na rota 

pela Pássaro Verde estão equipados 

com vários itens que garantem a se-

gurança da operação. São exemplos 

disso o poderoso freio motor (390 cv 

de potência), o freio a disco EBS 5 e 

o controle eletrônico de estabilidade 

ESP (sistema de segurança ativa 

que diminui notavelmente o risco de 

derrapagens nas curvas e em pista 

molhada, e reduz o risco de acidentes 

e tombamentos).

A Volvo, que produz o chassi em 

sua fábrica de Curitiba, destaca a ma-

téria prima utilizada na sua confecção,  

um tipo de aço especial que garante 

leveza e robustez ao modelo. O chassi 

chega a pesar até 400 quilos a menos 

que os demais.

A 
empresa Pássaro Verde, de trans-

porte rodoviário de passageiros, 

passou a operar dois ônibus Volvo 

Marcopolo G7 em sua rota de Belo 

Horizonte a Ouro Preto, uma das mais 

importantes cidades históricas do 

Estado de Minas Gerais. Os ônibus 

foram montados sobre o chassi Volvo 

B340R 4x2. 

Trata-se de rota bastante carac-

terística e movimentada, com grande 

quantidade de curvas e trechos aci-

dentados, que exigem o máximo dos 

veículos. No caso, cada um dos ônibus 

As estradas do estado montanhoso não intimidam os ônibus Volvo Marcopolo. 

Ônibus moderno, em harmonia com a arquitetura colonial e com as exigências da topografia. 
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ncarroçadoraE

Marcopolo Ana Rech 
     comemora 35 anos

Um grandioso conjunto de galpões industriais e de instalações com as mais avançadas máquinas e 

equipamentos para a produção de carroçarias para ônibus. Uma fábrica que cresceu continuamente 

ao longo de mais de três décadas, e onde 5.300 colaboradores altamente treinados produzem 

diariamente mais de 30 ônibus de todos os tipos e modelos. Esta é Ana Rech, a principal 

unidade fabril da Marcopolo, instalada em Caxias do Sul, referência mundial de qualidade da maior 

encarroçadora brasileira e também uma das maiores do planeta. Ela está completando 35 anos. 
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N
o dia 20 de fevereiro, o complexo 

industrial da Marcopolo no bairro 

de Ana Rech, em Caxias do Sul-RS, 

comemorou 35 anos de atividades. 

Diga-se melhor: de muita atividade. 

Com investimentos contínuos em ino-

vação, modernização, ampliação de 

capacidade e aplicação de  avançadas 

tecnologias e processos produtivos, a 

unidade transformou-se no que poderia 

ser chamado de o berço do ônibus 

do Brasil. E que berço! Sozinha, Ana 

Rech responde por 30% da produção 

nacional de ônibus.

Uma das mais modernas fábricas 

de ônibus do mundo, ela foi inaugu-

rada em 1981 e já superou a marca 

dos 220.000 ônibus rodoviários, 

urbanos e micros produzidos. Hoje, 

tem capacidade para produzir mais 

de 30 veículos por dia. Com área total 

de 471.000 m² (área construída de 

88.000 m²), a unidade sempre contou 

com os mais avançados equipamentos 

e o pessoal mais qualificado, graças 

à política de substituições periódicas 

e de aperfeiçoamentos contínuos 

mantida pela companhia. Nesse 

processo, desde 2012, por exemplo, 

ela recebeu R$ 150 milhões em in-

vestimentos, voltados sobretudo aos 

aspectos de modernização, melhoria 

da qualidade, aumento da capacidade 

produtiva, ergonomia e conforto dos 

empregados, capacitação e formação 

dos colaboradores.

Ana Rech é a principal unidade 

fabril da Marcopolo no mundo. Seu 

grande diferencial, na comparação 

com a maioria das fábricas de ônibus 

A fábrica de poltronas também está instalada na unidade Ana Rech.

Área de acabamento final da unidade Ana Rech. 

do planeta, é o alto grau de customi-

zação aplicado à linha de produção, 

de modo a atender plenamente às 

múltiplas demandas dos clientes. Isso 

vale, por exemplo, para as pinturas 

especiais e os acabamentos internos 

diferenciados (como ocorre nos ônibus 

de artistas e cantores, com camarim 

e estúdio, ou dos times de futebol), 

passando por configurações específi-

Francisco Gomes Neto, CEO da Marcopolo.
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cas — caso dos ônibus fora-de-estrada 

que rodam na Amazônia, dos ônibus de 

teto removível usados nos Emirados 

Árabes Unidos, ou, ainda, dos coleti-

vos movidos a hidrogênio, utilizados 

em São Paulo. 

No complexo industrial está abriga-

do o Centro de Pesquisa e Desenvolvi-

mento da Marcopolo, onde trabalham 

mais de 300 técnicos e engenheiros 

dedicados à contínua evolução e apri-

moramento dos modelos. Também se 

concentram em Ana Rech as áreas 

de PDI (Inspeção antes da entrega ao 

cliente) e de assistência técnica. 

Finalmente, encontra-se alocada 

na unidade a área de fabricação de 

componentes e equipamentos para os 

veículos, tais como poltronas, painéis 

de acabamento, laterais, revestimen-

tos internos, entre outros. As peças 

produzidas na fábrica são também 

enviadas para as demais unidades da 

empresa no Brasil e no exterior.

CIDADE FABRIL 

Quando se fala de Ana Rech, 

fala-se de uma cidade habitada por 

5.300 colaboradores que, além de 

trabalharem no desenvolvimento e 

produção dos ônibus, precisam ir e vir,  

alimentar-se, ser atendidos em seus 

aspectos físicos e psicológicos, na 

sua busca por realização profissional 

e pessoal naquilo que fazem, que é 

fabricar os ônibus que vão rodar no 

Brasil e no mundo.

“Enfrentamos diariamente o desa-

fio de fazer produtos cada vez mais 

avançados, customizados e com eleva-

dos padrões de exigência nos quesitos 

qualidade e eficiência”, conceitua 

Lusuir Grochot, diretor de manufatura 

da Marcopolo. O Viaggio Geração IV,  lançamento de 1986 e grande sucesso de vendas.  

O Paradiso 1800 Double Decker foi apresentado em março de 2011 na unidade Ana Rech.
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Paulo Corso, diretor de Vendas da 

Marcopolo.

Grupo de colaboradores posa junto com diretores para a foto histórica da produção do ônibus número 400.000 da Marcopolo. 

Além de reunir as áreas de pro-

dução, administração, comercial e 

de engenharia, a fábrica de Ana Rech 

contempla um Centro de Treinamento 

para capacitação dos empregados e 

de clientes, e uma unidade da Escola 

de Formação Profissional Marcopolo, 

para aprendizagem de menores da 

comunidade. Conta também com 

uma ampla estrutura de suporte aos 

empregados, que inclui restaurante, 

serviços médicos, farmácia, bancos, 

despachantes, seguradora, biblioteca 

e loja conveniada. 

FÁBRICA MODELO  

A unidade Ana Rech foi concebida 

e implantada para atender ao objetivo 

de suprir a crescente demanda de 

produção verificada entre o fim da dé-

cada de 1970 e princípios da década 

de 1980. A inauguração oficial ocorreu 

em 1981, tendo a construção se ini-

ciado três anos antes. Desde o início, 

o projeto esteve voltado à implantação 

de sistemas de fabricação modernos, 

planejados e desenvolvidos para re-

sultar em alto grau de racionalização 

e produtividade.

Ao completar dez anos de fun-

cionamento, a fábrica comemorou 

a produção do seu ônibus número 

60.000, um rodoviário Paradiso da 

então Geração IV. 

Aos 20 anos, em 2001, foi consi-

derada “fábrica modelo”, pelos seus 

equipamentos, pessoal especializado, 

processos industriais e desenvolvimen-

to do produto. 

No ano passado, durante as co-

memorações dos 66 anos de sua fun-

dação, a Marcopolo também festejou 

a produção do seu veículo número 

400.000. E fez isso em Ana Rech. Foi 

um rodoviário Paradiso 1350, Geração 

7, que, apesar de projetado e desen-

volvido nessa unidade de Caxias do 

Sul, até então vinha sendo produzido 

exclusivamente na unidade mexicana 

da encarroçadora brasileira. 
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ecnologiaT

O ônibus brasileiro está 
     cada vez mais seguro
O ônibus sempre foi o veículo de transporte coletivo mais seguro que existe, mas nem por isso as 

montadoras, as encarroçadoras e as empresas de ônibus do País deixam de trabalhar dia e noite para 

aperfeiçoar continuamente seus produtos, serviços e práticas operacionais.

N
o setor interesta dual e interna-

cional de transporte terrestre de 

passageiros, as companhias operado-

ras aglutinadas em torno da ABRATI  

mantêm-se em sintonia permanente 

com as fabricantes de chassis e carro-

çarias. Além disso, no campo da segu-

rança dos veículos e dos passageiros, 

elas dedicam atenção especial a todo 

e qualquer progresso alcançado pela 

eletrônica embarcada. O que sempre 

foi seguro – viajar de ônibus – continua 

sendo seguro e tende a se tornar cada 

vez mais seguro. 

 O ônibus é hoje um dos meios de 

transporte com os menores índices 

de vítimas. Isso se deve, em grande 

parte, à evolução de sua fabricação e 

às regulamentações.

Para demonstrar como as empre-

sas operadoras brasileiras encaram 

A infografia mostra a inclinação que todos os ônibus Marcopolo devem suportar, para efeito de certificação, sem que ocorra o tombamento. 
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a questão da segurança, pode-se 

recorrer ao exemplo de uma recente 

aquisição de ônibus novos feita pelo 

Grupo JCA, das empresas Auto Viação 

1001, Viação Cometa e Auto Viação 

Catarinense. A compra, apesar de 

vultosa,  poderia ser considerada de ro-

tina, por fazer parte do plano anual de 

renovação de frota das operadoras do 

grupo. Os veículos foram destinados 

às operações de transporte interes-

tadual e estadual de curtas e médias 

distâncias e fretamento. 

Na transação, o aspecto mais 

importante foi o fato de que o grupo 

comprador exigiu que cada um dos 

veículos adquiridos já saísse da fábrica 

com todos os opcionais e tecnologias 

disponíveis no mercado no que diz 

respeito à segurança. Por exemplo, o 

sistema de freios inteligentes ABS/

EBS, cujo principal atributo é elevar a 

eficiência das frenagens e evitar que, 

em determinadas situações, sob chu-

va, por exemplo, o veículo patine. Ou, 

ainda, o chamado freio motor, com o 

qual se pode utilizar a enorme potência 

do veículo (400 cv) para assegurar 

total segurança nas descidas acen-

tuadas, especialmente em trechos 

de serras. Também merece menção 

a caixa de câmbio (modelo I-Shift ou 

Power Shift), que aumenta a segurança 

e contribui para a redução do consumo 

de combustível.

Um dos sistemas mais notáveis 

presentes nos novos ônibus é o con-

trole eletrônico de estabilidade (ESP). 

Classificado como sistema de seguran-

ça ativa – evita o risco de derrapagens 

e de capotamentos em curvas –, tem 

grande importância para o controle 

seguro do veículo em situações de 

emergência. Levantamento feito na 

Europa mostrou que sua utilização 

pode reduzir em até 35% o risco de 

acidentes dessa natureza. 

A ERA PROCONVE P7

É importante assinalar que os avan-

ços atuais em segurança nos ônibus 

foram bastante potencializados pelo 

grande salto tecnológico representa-

do pelos novos sistemas de geren-

ciamento dos motores, introduzidos 

no Brasil com a entrada em vigor da 

norma Proconve P7 (Euro 5). Com os 

novos sistemas, os chassis de ônibus 

O comportamento do ônibus é monitorado 

desde a cabine, no painel de instrumentos.

Nos novos sistemas de freios, a aplicação 

conjugada de diversas tecnologias.

O sistema EBS combina as virtudes dos freios a disco e dos freios ABS.

rodoviários produzidos por montadoras 

como Mercedes-Benz, Volvo, Scania, 

MAN e, mais recentemente, Iveco, 

aumentaram seu desempenho, me-

lhoraram a queima de combustível e 

reduziram notavelmente as emissões 

de poluentes.

Atingido esse estágio voltado es-

pecificamente às emissões, todas as 

fabricantes sentiram-se estimuladas 

a buscar outras inovações, baseadas 

principalmente no desenvolvimento da 

eletrônica embarcada, e tendo sempre 

como prioridade os aspectos de segu-

rança e conforto dos viajantes. Freios a 

disco, sistemas integrados ABS + ASR 

+ ESP, câmbios automatizados, tem-

porizadores de arranque em aclives, 

controles eletrônicos de velocidade, 

bafômetros acoplados ao sistema de 

partida do veí culo, sensores de distân-

cia, sensores de deslocamento lateral 
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do veículo – todas essas novidades chegaram ao mercado 

brasileiro em um espaço de tempo reduzido e passaram 

a equipar os ônibus aqui produzidos, como componentes 

de série ou como opcionais.

Paralelamente, também foram e continuam sendo in-

troduzidos melhoramentos mais simples, quase singelos, 

embora de grande importância para a segurança, e que 

não dependem diretamente da moderna eletrônica embar-

cada. Estão nesse caso os relacionados ao conforto do 

motorista, como a coluna de direção regulável e o segundo 

eixo direcional. Este último minimiza o arraste dos pneus 

e, portanto, exige menor esforço do condutor, além de 

requerer menos espaço para as manobras. 

As constantes compras de novos ônibus pelo Grupo 

JCA aparecem aqui como exemplo, mas a quantidade de  

operadoras brasileiras que adotam a política de sempre 

incorporar a suas frotas os veículos mais modernos e 

equipados com as tecnologias mais avançadas, é bas-

tante grande e nada surpreendente, tendo em vista que, 

há décadas, sua filosofia operacional é exatamente essa, 

independentemente do tamanho de suas frotas e do porte 

de cada empresa. 

ecnologiaT

Os avanços tecnologicos também facilitam as tarefas de manutenção. 

Demonstração da eficiência dos sensores de proximidade em relação ao veículo da frente e aos deslocamentos laterais do ônibus.
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A Comil antecipou-se à legislação brasileira que exige teste de tombamento para os ônibus. Todos os seus produtos já estão certificados. 

Obviamente, a preocupação com a 

segurança estende-se às carroçarias 

de ônibus produzidas no Brasil, inclu-

sive como resultado da Resolução nº 

316, de 8 de maio de 2009, do Con-

tran. Nela foram estabelecidos novos 

requisitos para as carroçarias, entre 

eles o ensaio de estabilidade. Nos tes-

tes, o veículo deve aceitar, sem tom-

bar, uma inclinação de até 28 graus. 

Também foram adotadas normas para 

ancoragem dos bancos, a instalação 

de cintos de segurança em todos os 

assentos, a colocação de barra de 

resistência anti-intrusão na traseira 

do veículo para os modelos de motor 

dianteiro e várias outras. Na prática, 

as novas exigências não chegaram a 

ser novidade para as encarroçadoras 

As carroçarias brasileiras estão entre as mais 
modernas, confortáveis e seguras do mundo

brasileiras. Os testes de tombamento, 

por exemplo, já eram realizados pelas 

fabricantes antes de ser publicada a 

resolução. 

À FRENTE DA LEGISLAÇÃO

Antes da Resolução 316, a encar-

roçadora Comil, de Erechim-RS, já era 

detentora da certificação ECE R66-02 

para veículos rodoviários. Seus mo-

delos Campione 3.65, 3.45 e 3.25 

e Versatile foram homologados pela 

certificadora francesa UTAC. O mais 

recente selo E2/R66 conquistado pela 

encarroçadora foi para o modelo Ver-

satile Gold, que agora está certificado 

também para o mercado internacio-

nal. A empresa supera ainda outras 

exigências legais, oferecendo cintos 

de segurança para motoristas, cintos 

para auxiliares com três pontos de 

fixação e cintos convencionais para os 

passageiros (opcionais). Desde 2012, 

ela incorporou um sensor de tempera-

tura nas suas carroçarias com motor 

traseiro. Esses itens já vinham sendo 

incluídos  nos produtos destinados à 

exportação. 

Para a certificação são realizados 

testes virtuais e testes físicos. Um 

software analisa os diferentes pontos 

da estrutura do veículo, apontando 

eventuais fragilidades. Em seguida é 

feita a simulação real de capotamento, 

em plataforma especial, com registro 

de todas as ocorrências no interior 

do veículo, inclusive por câmeras fo-

tográficas e de vídeo. Os resultados 
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são posteriormente cruzados com os 

dados dos testes virtuais.   

A Comil mantém equipes de Enge-

nharia de Desenvolvimento, Experimen-

tal e de Normas Técnicas trabalhando 

em projetos próprios voltados ao 

aumento da segurança veicular dos 

produtos. São exemplos o controle 

operacional do desembaçador de 

para-brisa pelo computador de bordo 

e a iluminação externa com faróis de 

milha, além de lanternas traseiras 

simétricas e intercambiáveis, e de 

indicadores de direção com lâmpadas 

de LED, que têm maior durabilidade e 

dão menos manutenção.

ecnologiaT

Teste de tombamento para modelo Marcopolo Viaggio totalmente montado.

Versatile Gold, da Comil: certificação E2/R66 válida para os mercados externo e nacional.

Em sua principal fábrica de Caxias 

do Sul-RS, a maior encarroçadora bra-

sileira, a Marcopolo, também trabalha 

continuamente para ampliar a seguran-

ça, a eficiência e o conforto de seus 

modelos. Há um forte envolvimento de 

toda a empresa nesse trabalho, desde 

a Engenharia, que projeta e desenvolve 

os veículos, até a Produção, que em-

prega processos cada vez mais sofis-

ticados e rigorosamente controlados.

A Marcopolo foi a primeira fabrican-

te brasileira a atender à regulamenta-

ção europeia ECE-R66 fase 2, que exige 

maior resistência a impactos e colisões 

para a carroçaria e para a estrutura do 

veículo, sobretudo no que diz respeito 

ao quesito tombamento.

A produção leva em conta que os 

ônibus vão circular não só no Brasil 

como em todos os países da América 

Latina.  São empregados os mais avan-

çados equipamentos e tecnologias, a 

exemplo das linhas robotizadas para 

soldagem da estrutura das poltronas.

O trabalho para ampliar a segurança, o conforto 
e a eficiência dos ônibus jamais é interrompido 

Muito antes da adoção das atuais 

normas, a companhia já vinha subme-

tendo ao teste de estabilidade lateral 

os modelos mais representativos de 

todas as combinações existentes de 

chassi e carroçaria. Os cuidados iam 

(e vão) além: a todos os seus clientes 

a encarroçadora recomendava que, 

no momento da compra do chassi, 

buscassem selecionar opcionais de 
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Teste de estabilidade e frenagem de ônibus Irizar.

Carroçarias feitas no Brasil 
com tecnologia europeia

Em se tratando das carroçarias 

rodoviárias Irizar, que no Brasil são  

produzidas na cidade paulista de Bo-

tucatu, é importante considerar que 

a fabricante conta permanentemente 

com o respaldo técnico da matriz, ins-

talada na Espanha. Assim, a unidade 

brasileira da Irizar consegue adiantar-

-se no cumprimento da legislação e 

das normas sobre segurança. Isso foi 

feito, por exemplo, em 2012, quando 

a Norma R66 passou a ser exigida no 

Brasil: naquela altura os produtos da 

Irizar já estavam homologados desde 

1998. A comparação vale também 

para a Norma R66.02, que entrará em 

vigor no próximo ano na Europa. A Irizar 

já cumpre essa exigência. 

Na Espanha, no Brasil e nos de-

mais países onde a Irizar mantém fábri-

cas, a estrutura dos ônibus da marca 

é desenvolvida levando-se em conta a 

resistência ao tombamento, choque 

frontal e deformação do habitáculo do 

motorista. Tudo é aferido em testes 

virtuais e práticos, sempre tendo como 

objetivo minimizar as consequências 

para as pessoas envolvidas em even-

tuais acidentes. Os cuidados resul-

tam no que se denomina segurança 

passiva. Nos testes de estabilidade 

e proteção estrutural, o veículo é sub-

metido a uma inclinação de 28 graus, 

sem tombar. Nessa mesma situação 

são aferidas as eventuais deformações 

da estrutura.

Também as poltronas são submeti-

das a rigorosos ensaios de resistência, 

assim como a sua fixação (ancoragem) 

ao piso do ônibus, conforme as exigên-

cias da Norma R80. São igualmente 

testados os cintos de segurança de 

três e de dois pontos. Mais recente-

mente, os testes foram estendidos 

aos sistemas de elevação e fixação de 

cadeiras de rodas e seus ocupantes. 

sistemas que pudessem contribuir 

para melhorar ainda mais o comporta-

mento dinâmico do veículo adquirido. 

Essas práticas continuam sendo 

mantidas e aperfeiçoadas pela fabri-

cante, que se coloca firmemente a 

favor de todos os opcionais que au-

mentem a segurança do veículo. 

No caso da ancoragem dos as-

sentos no piso do ônibus – exigência 

da Resolução nº 316/09 e da norma 

ABNT NBR 6091 –, a Marcopolo já 

atendia às legislações europeias, 

além de oferecer o mesmo recurso 

nos veí culos urbanos, sem que isso 

fosse obrigatório.

Nos modelos em que o piso dos as-

sentos está a menos de 1,5 m de altu-

ra do solo, a legislação exige proteção 

contra impactos na lateral esquerda; 

as carroçarias Marcopolo cumprem a 

exigência e trazem a mesma proteção 

também na direita. 

Outros aspectos relacionados à se-

gurança também são cuidados, como, 

por exemplo, a utilização de lâmpadas 

de LED nos faróis, sinalizadores e 

lanternas, embora as incandescentes 

ofereçam a mesma segurança. 

Os cintos de segurança subab-

dominais retráteis são opcionais, e 

têm sido escolhidos pela maioria dos 

clientes da marca. 

A empresa aponta outros itens de 

sua iniciativa voltados à segurança 

como a instalação de barra de resis-

tência a impactos frontais, o uso de 

materiais que não propagam chama, 

cabos elétricos mais resistentes ao 

fogo, sistemas opcionais de detecção 

e extinção de incêndio, sistemas de 

leitura de pressão e de temperatura 

dos pneus.

São adotados cuidados especiais 

em relação ao design da cabine do 

motorista, em termos de espaço, 

iluminação e posição dos comandos.
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Quando se fala em segurança nos ônibus e nas viagens, deve-se 

lembrar que também ganharam grande espaço nas empresas  operadoras 

os revolucionários sistemas de telemetria, que fazem a gestão da frota e 

possibilitam monitorar minuciosamente o trabalho do motorista durante 

as viagens, no que se refere, por exemplo, ao uso adequado dos freios 

e à escolha correta das faixas de rotação do motor. Todos os dados do 

acompanhamento são registrados em CPU e podem ser descarregados 

em tempo real pelo frotista ou pelo encarregado do tráfego. 

A integração entre a telemetria e o rastreamento permanente por 

satélite (GPS) resultou em um sistema no qual os ônibus podem ser 

acompanhados mesmo quando ainda estão na garagem. Mais ainda, é 

possível saber até se o veículo está com a chave de ignição ligada, se 

o motor está funcionando, se o deslocamento foi iniciado. Desta forma 

a empresa dispõe de todas as informações necessárias para a gestão 

mais eficiente da frota. Os passageiros, por sua vez, podem ser melhor 

informados em qualquer ponto das rotas e dos terminais.

Atualmente, boa parte das empresas que atuam no setor de trans-

porte interestadual e internacional de passageiros já faz o rastreamento 

dos ônibus por satélite em todas as viagens de seus ônibus.     

Telemetria e rastreamento

 SEGURANÇA ATIVA

Em termos de segurança ativa, os 

ônibus Irizar incorporam (de série ou 

como opcionais) diversos sistemas 

e tecnologias. O posto do motorista, 

por exemplo, é tratado como parte 

ativa e fundamental da segurança, 

com prioridade para os aspectos de 

amplitude, ergonomia e acessibilidade 

dos comandos. O projeto dos veículos 

busca utilizar as mais avançadas 

tecnologias de iluminação, espelhos 

retrovisores e posição do para-brisa, 

de modo a sempre maximizar a visibi-

lidade do condutor.

O sistema denominado Digiplex 

mostra, em tela localizada no painel 

de instrumentos, todas as funções 

da carroçaria que estão ao alcance 

do motorista, o que lhe possibilita o 

controle total das funções elétricas 

e eletropneumáticas. Além disso, 

o dispositivo oferece sistemas de 

segurança e diagnóstico de qualquer 

irregularidade. 

O motorista dispõe de um siste-

ma de regulagem independente de 

temperatura e ventilação para o seu 

habitáculo. Também há um sistema 

próprio do salão de passageiros. Como 

equipamento opcional, o purificador 

de ar Eco3 melhora a qualidade do ar 

e desta forma diminui o cansaço do 

motorista, já que mantém estável a 

proporção normal de oxigênio, evitando 

que o ar se vicie.

Ainda no aspecto do conforto ao 

dirigir, os ônibus Irizar dispõem de 

tecnologia LED de iluminação nas par-

tes dianteira e traseira, inclusive com 

luz diurna. No interior, a iluminação 

da cabine e do salão de passageiros 

também é em LED. Como opcionais, a 

fabricante oferece faróis de xenon, que 

iluminam mais e distribuem melhor 

a luz. Outro opcional é o Magic Eye, 

sistema tecnológico que minimiza o 

risco de distração e colisão. Detecta 

obstáculos e sinais, calcula a distância 

de segurança em relação ao veículo 

que vai à  frente, evita deslocamentos 

laterais do veículo (invasão da pista 

contrária ou do acostamento), conta 

com alerta de cansaço do motorista 

e alerta de limite de velocidade. Já o 

EcoAssist, também opcional, permite 

reduzir o consumo de combustível, 

pois fornece informações e referências 

para a condução eficiente.

Finalmente, o Alcolock V3, também 

chamado Etilômetro, mede a concen-

tração de alcool no ar expirado pelo 

motorista e impede a partida do ônibus 

se essa concentração estiver acima 

dos limites permitidos. 

ecnologiaT

Teste de tombamento de ônibus Irizar. 
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Princesa dos Campos investe 
        ainda mais na frota
A Expresso Princesa dos Campos voltou a investir em renovação de frota. Desta vez foram gastos 

mais de R$ 15 milhões na aquisição de outros 23 ônibus novos, destinados a operar em várias de 

suas linhas de longa e média distância, como também em linhas metropolitanas. A nova compra dá 

sequência ao processo de renovação programada da frota da companhia.

Equipamento moderno e de primeira linha, operado por motoristas altamente capacitados: fórmula que resulta em bons serviços.
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O 
presidente da Princesa dos Cam-

pos, Florisvaldo Hudinik, destacou 

os benefícios que o novo investimento 

vai proporcionar aos clientes da em-

presa. Ele considera que se trata de 

uma renovação importante. “Com os 

novos carros, a idade média da frota 

da empresa passa a ser de 4,5 anos. 

Estamos trabalhando continuamente 

no sentido de proporcionar cada vez 

mais segurança e comodidade aos 

nossos passageiros”, enfatizou.

Os novos veículos entraram em 

circulação no dia 1º de março. São 

13 carros com chassi Volvo B420R 

e carroçaria LD Paradiso 1600, para 

operação nas linhas de longa e média 

distâncias, e em intermunicipal. 

A título experimental, um desses 

carros está incorporando uma tec-

nologia inovadora em ônibus leito, 

desenvolvida pela Marcopolo: poltro-

nas individuais com dispositivo de 

massagem. Com o sistema, que é 

eletrônico, o passageiro pode inflar 

o encosto de sua poltrona na região 

lombar e o apoio de cabeça. Além dis-

so, o dispositivo oferece vibração no 

encosto e no assento das poltronas, 

propiciando massagem na região lom-

bar e na região das coxas. A Princesa 

dos Campos está sendo pioneira no 

desenvolvimento dos testes dessa 

nova funcionalidade. 

A empresa também adquiriu dez 

unidades destinadas às suas linhas 

metropolitanas nas regiões de Ponta 

Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu. 

Cinco têm chassi Volvo B270F, com 

encarroçamento Neobus New Road 

340, e cinco, chassi Volvo B270F e 

carroçaria Marcopolo Viaggio 900.

Na opinião de Florisvaldo Hudinik, 

a permanente atualização da frota 

demonstra a preocupação da empre-

sa em atender de maneira cada vez 

melhor os seus passageiros. 

MAIS TECNOLOGIA

Outra inovação adotada na ope-

ração da nova frota da Princesa dos 

Campos proporciona mais opções de 

entretenimento para os passageiros 

durante as viagens. Por meio de 

aplicativo para dispositivos móveis, a 

empresa disponibiliza músicas e filmes 

aos viajantes, sem custo adicional e 

sem utilizar o pacote de internet do 

passageiro. O sistema também pos-

Florisvaldo Hudinik, presidente da  

Expresso Princesa dos Campos.

Ônibus de três eixos, com total conforto interno, bagageiros maiores e muita tecnologia.
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sibilita que o passageiro disponha da 

localização atualizada do veículo, via 

GPS, como nas viagens de avião. Tal 

dispositivo está sendo colocado em 

caráter de teste nos ônibus que fazem 

a linha entre Curitiba e Francisco Bel-

trão. Será feita uma pesquisa junto aos 

usuários para avaliação do sistema. 

Dependendo do resultado, ele passará 

a ser adotado em outros itinerários. 

O engenheiro de Manutenção da 

Princesa dos Campos, Raphael Diego 

Collares, explica que o novo aplicativo 

funciona independentemente de existir 

ou não sinal de telefonia na área por 

onde o ônibus esteja passando, des-

de que o passageiro tenha baixado o 

aplicativo antes de o ônibus  chegar a 

essas áreas.  

 

CRESCIMENTO

A Princesa dos Campos entende 

que seus novos investimentos ajudam 

a consolidar o processo de crescimen-

to da empresa no cenário brasileiro do 

transporte rodoviário de passageiros.

O presidente Florisvaldo Hudinik 

chama atenção para o desempenho po-

sitivo apresentado de forma gradativa 

pela companhia ao longo dos anos. “A 

Princesa dos Campos”, diz ele, “está 

reafirmando sua posição no mercado, 

com novos investimentos sustentados 

pelos resultados positivos obtidos ao 

longo de sua história”. E promete: 

“Vamos continuar trabalhando para 

garantir as melhores condições de 

atendimento para o nosso cliente.”

rotaF

Ônibus 1600 Low Driver: requinte na linha especial Ponta Grossa-aeroporto de Curitiba. 

Os novos investimentos 

ajudam a consolidar o processo 

de crescimento da companhia. 
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Seguro Facultativo Complementar de Viagem. Seguro garantido por Zurich Seguros.
Existem restrições no seguro, confira as Condições Gerais antes de aderir. Processo SUSEP: 15414.004128/98-16. O 
registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Agende uma visita: contato@br.zurich.com

CONTE COM A  
SOLIDEZ DE UMA DAS 

MAIORES SEGURADORAS 
DO MUNDO E LÍDER DO 
SEGMENTO DE SEGUROS 

MASSIFICADOS  
NO BRASIL.

O melhor caminho é o seguro!
Sem nenhum custo ou investimento de implantação, o Seguro Viagem Zurich  

é para você, empresário rodoviário, uma receita adicional ao seu negócio,  
além de proporcionar ao passageiro uma viagem mais tranquila.

Rentabilidade para seus negócios  
e agilidade para suas vendas 

Processo 100% Eletrônico 
- Da venda a gestão
- Apuração de resultados precisa e sem interferência humana
- Plataforma on-line para acompanhamento das vendas onde você estiver

Implantação Simples e Imediata
- Sem custos de desenvolvimento ou de implantação
- Treinamento rápido e descomplicado
- Equipamento fornecido sem custo

Solução Integrada
- Venda do seguro no mesmo sistema de emissão de passagens
- Certificado de seguro emitido em conjunto com a passagem

Modelo  
inovador  
de venda 
eletrônica  
de seguros 

Sem nenhuum custo ou investimentoo ddee iimmplantação, o Seguro Viaggem Zurich
é para voocê, empresário rodoviário, uma receita adicional ao seu negócio,

alémm de proporcionar ao passageiro uma viagem mais tranqquila.
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Receitas no exterior 
    crescem 28,5% em 2015
Em 2015, aproximadamente 54% da receita líquida consolidada da Marcopolo decorreram de 

operações nos mercados externos. Os dados foram divulgados no início de março. A receita líquida 

consolidada chegou a R$ 2,739 bilhões, com retração de 19,4% em comparação com a de 2014.

A 
queda da receita líquida consolida-

da da Marcopolo em 2015 deveu-

-se à retração da demanda brasileira 

por ônibus. O mercado nacional teve 

retração de 38,4%, tendo a produção 

de carroçarias caído para 17.511 uni-

dades. Em 2014, haviam sido produzi-

das 28.429 unidades. Contrariando o 

movimento de queda, a participação da 

Marcopolo no mercado nacional subiu 

de 39,6% em 2014 para 40,7%. 

Em relação aos resultados obtidos 

com negócios oriundos do exterior, a 

Marcopolo exportou 1.766 unidades 

(aumento de 8,5% sobre 2014). Em 

relação às operações no exterior, a 

unidade da África do Sul fabricou 334 

carroçarias, a da Austrália 428 e a do 

México, 1.492 unidades. 

Quanto às perspectivas para 2016, 

a Marcopolo assinala que suas ex-

portações seguem aquecidas, graças 

principalmente à taxa de câmbio mais 

competitiva. Suas ações visando a 

cobertura de novos mercados e a 

ampliação do portfólio de clientes no 

exterior já trazem reflexo nos negócios 

fechados e naqueles em andamento. 

CONTROLADAS

No que diz respeito às controladas 

da Marcopolo no exterior, a empresa 

espera um ano melhor na Austrália, 

onde o programa de transformação 

está ajudando a melhorar a eficiência 

operacional. A companhia também 

pretende intensificar sua presença no 

México, especialmente no segmento 

de rodoviários.

No momento, a encarroçadora 

opera com três forças-tarefas com 

o objetivo de acelerar as atividades 

críticas voltadas à superação das 

dificuldades advindas de um mercado 

interno ainda estagnado em nível bem 

abaixo do histórico. As ações incluem 

o fortalecimento da atuação nos mer-

cados de exportação e a ampliação 

do portfólio de clientes, como também 

medidas para redução de despesas 

e de custos indiretos, e de aumento 

da eficiência operacional por meio da 

adoção dos conceitos LEAN, além da 

melhoria do capital de giro pela redu-

ção de estoques e recebíveis.

Apesar das dificuldades advindas 

do momento político e econômico bra-

sileiro, a companhia segue acreditando 

na necessidade de investimentos em 

sistemas de mobilidade urbana e na 

renovação da frota brasileira de ôni-

bus. Acredita também que a retração 

da demanda em 2015 e nesse início 

de 2016 representa um represamento 

de pedidos que deverá se reverter em 

novos negócios assim que as condi-

ções econômicas e políticas do país 

permitirem.
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Ônibus da Marcopolo exportado recentemente para a Costa Rica
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Valor do ICMS recolhido 
        não é faturamento
Para o empresário que atua no ramo de transportes terrestres, na venda de passagens é destacado o 

valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na operação. As notas 

fiscais emitidas em razão da celebração dos aludidos negócios discriminam, de forma clara, o valor 

(preço) da venda, e o ICMS devido.

D
esta forma, explica o advogado 

Jocimar Moreira Silva, o fisco vem 

cobrando o PIS e a COFINS sobre o 

faturamento bruto, incluído aí o valor 

do ICMS arrecadado, o qual será re-

passado ao governo estadual, e que 

não constitui faturamento.

A receita bruta passível de tribu-

tação pelo PIS e pela COFINS corres-

ponde, assim, ao resultado da venda 

de bens e de serviços, que implica 

necessariamente na representação 

numérica do vulto das receitas de-

correntes da venda de mercadorias 

ou da prestação de serviços (ou 

ambas) a que primordialmente se 

dedica a empresa; faturar pressupõe 

a quantificação de negócio jurídico, 

que, como é sabido, constitui tão-só 

operação com determinados tipos 

materiais (bens e produtos) e presta-

ção de serviços (segundo o conceito 

do Código Civil).

A determinação de que o ICMS 

compusesse a base de cálculo do PIS 

e da COFINS viola, de forma fragrante, 

a disposição constitucional albergada 

no art. 195, I, ‘b’, da Carta Política, 

posto que, repise-se, somente sobre 

receita ou faturamento podem ser vali-

damente instituídas contribuições para 

financiamento da Seguridade Social.

Em função disto, para afastar a 

fragrante violação, muitas empresas de 

transporte de passageiros têm procura-

do se defender desta fragrante violação 

de direito. Segundo o advogado Jocimar 

Moreira Silva, em 100% das ações 

ajuizadas – em primeira e segunda ins-

tancia – tem sido obtida a declaração 

judicial da inconstitucionalidade da 

cobrança do PIS e da COFINS, sem que 

no ICMS componha a base de cálculo.

Aí reside aquela pergunta do em-

presário: Qual a vantagem?

A principal vantagem é que o em-

presário poderá compensar os tributos 

federais vincendos, com aqueles 

valores pagos indevidamente nos úl-

timos 05 (cinco) anos, devidamente 

corrigidos pela taxa SELIC.

Trata-se de um direito do em-

presário, já consolidado perante os 

tribunais, que bloqueia a ganância 

do Estado em querer arrecadar cada 

vez mais, impedindo o crescimento 

da iniciativa privada que movimenta a 

economia do país.

Segundo o advogado, a Justiça Fe-

deral, em recente decisão favorável a 

uma empresa de ônibus, entendeu que 

“os valores recolhidos a título de ICMS 

não podem ser considerados fatura-

mento da pessoa jurídica contribuinte, 

pois são lançados na nota fiscal, mas, 

constituem obrigação tributária da 

pessoa jurídica e não importam em 

acréscimo patrimonial”, tendo concluí-

do o julgador que, a exemplo do que 

vem entendendo o TRF da 1ª Região e 

o STF, o ICMS recolhido pela pessoa 

jurídica não deve integrar a base de 

cálculo do PIS e da COFINS.

Objetivamente, visam as ações a 

integral restituição ou compensação dos 

valores indevidamente recolhidos a tais 

títulos, nos últimos cinco anos do ajuiza-

mento da ação em diante. Cada dia que 

passa sem o ajuizamento da ação, perde 

a empresa em função da prescrição da 

cobrança de créditos junto ao Poder 

Público. Em linhas gerais, estamos 

falando em recursos apurados a partir 

do percentual médio de 15% em face 

das várias alíquotas nacionais do ICMS. 
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Gardenia  compra novos 
     Campione e Versatile
A Expresso Gardenia, que opera no transporte rodoviário estadual e interestadual de passageiros, 

adquiriu dois ônibus Campione HD 4.05, 20 ônibus Campione 3.25 e seis Versatile, todos produzidos 

pela Comil, para operação em cidades balneárias e em linhas intermunicipais no Sul de Minas.

S
egundo a operadora, os dois 

ônibus Campione 4.05 vão fazer 

viagens entre 450 quilômetros e 600 

quilômetros, ligando Belo Horizonte a 

cidades balneárias do Sul de Minas, 

como Poços de Caldas e São Lourenço.  

Num primeiro momento, a empresa 

testará o comportamento dos veículos 

nas estradas e verificará a aceitação 

do público e a adaptação dos carros às 

rodoviárias. Depois de um período de 

rodagem com esses carros, a empresa 

poderá traçar uma nova estratégia de 

aquisição de mais veículos, informa 

o presidente da Gardenia, Antonio 

Afonso da Silva. 

A nova versão do Campione HD,  

apresentada no ano passado, segue o 

mesmo estilo do Double Decker, com 

linhas, cores e texturas mais suaves. 

Um novo porta-pacotes, mais compac-

to, e um novo sistema de iluminação 

e direcionamento do ar condicionado 

foram desenvolvidos para valorizar a 

individualidade do usuário. Sistema 

de som integrado e opção de moni-

tores em LED são outras inovações. 

A fabricante informa que o HD é utili-

zado principalmente por empresas de 

fretamento e turismo. 

Em 2012, a Gardênia já havia ad-

quirido 85 ônibus Comil, sendo 83 do 

modelo Campione e dois do modelo 

HD. Os veículos estão operando nos 

serviços de fretamento e em linhas 

com até 150 quilômetros de extensão.

Os ônibus Campione da Gardenia, já com a nova pintura adotada pela empresa: ligação com cidades balneárias do Sul de Minas.  
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A Scania comemora    
     125 anos de história
Dos primeiros vagões e carroças produzidas na Suécia em 1891 aos atuais 170.000 veículos 

conectados em todo o mundo, a fabricante sueca mantém a marca da inovação permanente e o foco 

na necessidade do cliente.

O primeiro ônibus fabricado pela Scania, em 1911. Restaurado nos anos 1950, está em exposição no Museu Scania, em Södertälje, Suécia.
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E
m 2016, a Scania está comple-

tando 125 anos do início de suas 

atividades na cidade de Södertälje, 

Suécia. A trajetória da empresa, hoje 

referência mundial em soluções de 

transporte sustentável, teve início em 

1891, quando, sob o nome de Vabis, 

produziu carroças, vagões e bondes 

puxados a cavalo. Desde então, a 

Scania sempre acompanhou as trans-

formações do mundo, trabalhando para 

posicionar globalmente sua marca e Na Suécia, o primeiro caminhão Scania com motor abaixo do motorista (1902).

O caminhão Scania-Vabis modelo L65, apresentado em 1951.

No Marrocos, um caminhão L51 fotografado em 1957.
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Ônibus Scania-Vabis B75, produzido em 1961 e adquirido na época pela Viação Cometa.

Ônibus Scania exibidos em uma parada realizada na Suécia no ano de 1932. 
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para ser sempre reconhecida como 

sinônimo de qualidade e robustez. 

Pavimentou, assim, o sucesso que 

valeu aos caminhões da marca – vistos 

como os carros-chefes da sua linha de 

produtos –, o título de reis da estrada.   
“Ao longo de nossa trajetória, sem-

pre apresentamos ao mercado veículos 

inovadores que ofereciam melhorias 

para as operações dos clientes. Essa 

característica foi preservada até hoje”, 

afirma Per-Olov Svedlund, presidente e 

CEO da Scania Latin America. “A distin-

ção dos nossos produtos, somada à de-

dicação dos colaboradores e a um foco 

incansável na rentabilidade do cliente, 

fazem, certamente, o protagonismo 

dessa história”, completa o executivo.

Ainda nas suas primeiras décadas 

de existência, procurando consolidar-

-se em um cenário onde a concorrên-

cia já era forte entre as montadoras 

de países como Estados Unidos e 

Alemanha, a empresa destacou-se 

no desenvolvimento e produção de 

motores para veículos pesados com 

baixo consumo de combustível. No 

período do pós-guerra , com o aumento 

da demanda por caminhões pesados 

para o transporte de cargas, a fabri-

cante lançou o modelo Scania-Vabis 

L51, considerado o caminhão que 

proporcionou o primeiro grande salto 

da companhia no mercado europeu.

A popularização da marca, na me-

tade do século passado, aumentou o 

volume de pedidos e proporcionou à em-

presa seu segundo grande momento. O 

acentuado processo de industrialização 

em algumas economias emergentes 

levou a Scania a cruzar o Atlântico 

para inaugurar, em 1962, sua primeira 

planta fora da Suécia, na cidade de 

São Bernardo do Campo, São Paulo. 

Foi a partir das instalações na cidade 

paulista que a empresa criou sua famo-

sa Série 2 de caminhões. Tratou-se da 

primeira linha de veículos comerciais 

modulares, em que cada componente 

podia ser aprimorado independente-

mente dos demais. Tempos depois, já 

nos anos 1980, a operação brasileira 
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Ônibus e caminhões Scania da linha GPRT, de 1980. 
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da empresa comemorou a marca dos 

35.000 veículos produzidos. Naquela 

altura, seus produtos também já eram 

exportados para países vizinhos, como 

Chile, Argentina e Peru.

Nos anos 1990, com a necessida-

de de renovar a aposta em inovação, 

como estratégia para ganhar mais 

um diferencial competitivo, a fabri-

cante sueca implantou o Sistema de 

Produção Global, que possibilitou a 

fabricação dos mesmos veículos em 

qualquer parte do mundo. 

Com essa iniciativa, a Scania con-

seguiu criar um modelo de trabalho 

que produz de acordo com a demanda 

e prioriza os altos índices de qualidade 

em toda a cadeia produtiva.

O Século 21 colocou a montadora 

ante o desafio de oferecer um produto 

com mais tecnologia e soluções de 

transporte de carga e de pessoas, 

de modo a refletir a visão de susten-

tabilidade do negócio Scania. Nessa 

jornada, é possível citar conquistas 

como o lançamento do Streamline, ca-

minhão que oferece o menor consumo 

de combustível de todo o mercado; a 

introdução do motor Euro 6 na Europa, 

reduzindo as emissões de poluentes na 

atmosfera; e a ampliação dos serviços 

ligados à conectividade dos veículos.

Poucas corporações têm, como 

a Scania, um passado tão rico de 

conquistas, além de um presente tão 

marcante em termos de contribuições 

para o desenvolvimento dos países 

com produtos de avançada tecnologia O Streamline, lançado em 2013, estado da arte em caminhão pesado. 

Ônibus e caminhões Scania da Série 3, de 1988.

e comprovada qualidade. A história da 

Scania se confunde com a história da 

indústria automobilística e dos milhões 

de veículos automotores que rodam 

pelo planeta. E ela está pronta para dar 

sequência à sua trajetória vitoriosa.     

“Seja com a entrega da melhor 

rentabilidade para nossos clientes, 

seja com a diminuição das emissões 

de CO
2
 na atmosfera; e seja, ainda, 

com a tecnologia mais avançada dis-

ponível no mercado, acumulamos ao 

longo destes 125 anos a experiência 

suficiente para superar os desafios 

que temos pela frente. São eles que 

nos movem”, diz Per-Olov Svedlund.
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O 
Brasil passa por momento delica-

do na economia. No segmento em 

que atuamos, as vendas de caminhões 

e ônibus desabaram, as linhas de fi-

nanciamentos especiais acabaram e 

os empresários não estão vendo mo-

tivo para investir no momento, dadas 

as incertezas reinantes.

Infelizmente, há um receio gene-

ralizado do empresariado em contrair 

dívidas para renovar frotas. Com a desa-

celeração econômica o volume de fretes 

caiu, os valores cobrados também, e na 

área de transporte de passageiros existe 

grande indefinição de como ficarão os 

segmentos urbanos e rodoviários.

As montadoras brasileiras produ-

zem hoje caminhões e ônibus de alta 

qualidade, em nível de Primeiro Mundo 

e com grandes inovações tecnológicas 

embarcadas. Não há, hoje, diferenças 

entre os produtos feitos no Brasil e fei-

tos na Europa e Estados Unidos. Nos-

so parque de encarroçadoras também 

é exemplo no mundo todo, exportando 

tecnologia para vários países.

No caso da Volvo, vale citar dois 

exemplos no Brasil: o desenvolvimento 

do ônibus híbrido elétrico desde 2012 

e a produção das caixas de câmbio 

eletrônicas I-Shift desde 2011. Fomos 

pioneiros na introdução desse conceito 

e hoje já contabilizamos 50.000 uni-

dades desse equipamento automático, 

que antes importávamos da Suécia.

Atualmente, a própria matriz da 

Volvo na Suécia reconhece que as cai-

xas produzidas no Brasil têm o mesmo 

nível de qualidade daquelas que são 

feitas na Europa.

Cem por cento dos ônibus rodoviá-

rios feitos pela Volvo no Brasil utilizam 

hoje esta caixa de câmbio, que deu 

enorme competitividade aos veículos 

da marca em nosso país e nos demais 

países da América Latina onde comer-

cializamos os ônibus Volvo.

A grande contribuição dessa inova-

ção é a redução no consumo de combus-

tível, de até 5% em relação aos veículos 

equipados com caixas manuais, sem 

se falar na economia de outros equipa-

mentos utilizados. Trata-se de economia 

significativa que tem atraído os frotistas 

de caminhões e ônibus.

A preocupação em inovar sempre, a 

partir da perspectiva de produzir ônibus 

e caminhões seguros, econômicos e efi-

cientes, portanto mais rentáveis, serve 

para explicar como foi possível à Volvo, 

mesmo em ambiente econômico difícil 

como o de 2015, alcançar resultados 

satisfatórios, mantendo-se como líder 

Qualidade e tecnologia,
  duas respostas à crise

Cabe-nos reafirmar: 
o compromisso da 

Volvo com o Brasil é 
de longo prazo; vamos 

continuar investindo 
em novos produtos e 

soluções que contribuam 
com os negócios dos 

nossos clientes. Nosso 
país é muito grande e 
sempre superou suas 

dificuldades.

Carlos Morassutti

Presidente da Volvo América Latina
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do mercado em caminhões pesados, 

com um market share de 29,6%.

No segmento de ônibus, nossa 

companhia avançou 3,1 pontos no 

mercado urbano, voltando a ser a 

segunda colocada no mercado brasi-

leiro de ônibus pesados, com 18,5% 

de participação. Também deve ser 

mencionado nosso desempenho nas 

exportações, que representaram 51% 

do total de ônibus comercializados 

pela Volvo no ano passado. Para o 

Peru, por exemplo, um dos nossos 

principais mercados, as vendas de 

ônibus cresceram 11%.

E se 2015 foi um ano difícil, não 

devemos ignorar que 2016 será, no 

mínimo, mais desafiador. Em face 

desse quadro, cabe-nos reafirmar: o 

compromisso da Volvo com o Brasil é 

de longo prazo; vamos continuar inves-

tindo em novos produtos e soluções 

que contribuam com os negócios dos 

nossos clientes. Nosso país é muito 

grande e sempre superou suas dificul-

dades. Desta vez não será diferente.
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