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ABRATI e ANTP já recebem 
consultas sobre a nova edição 
do Prêmio Boas Práticas

Garcia cria 
app para compra 
de passagens

Para proporcionar mais co-

modidade e rapidez na com-

pra de passagens para suas 

linhas, a Viação Garcia, de 

Londrina, lançou um aplicativo 

destinado a celulares e disposi-

tivos móveis. Moderno, intuitivo 

e fácil de ser utilizado, o novo 

app facilita a compra mais rá-

pida e ágil, a qualquer tempo e 

em qualquer lugar. O aplicativo 

está disponível para iPhone e 

Android. 

O Prêmio ANTP/ABRATI de Boas 

Práticas do Transporte Terrestre de 

Passageiros tem grande importância 

como eficiente ferramenta voltada ao 

incremento da qualidade dos servi-

ços.  Neste momento, já estão sendo 

Com base em trabalho que envol-

veu profissionais de todas as suas 

áreas durante quase um ano e meio, 

a companhia confirmou, na primeira 

quinzena de março, sua inscrição no 

Prêmio ANTP de Qualidade 2017.

Isso significa que ela está inserida 

no projeto de incentivo, treinamento e 

educação para a melhoria da eficiência 

da gestão das empresas de transporte 

e trânsito urbanos. A ação é coorde-

O setor de transporte rodoviário de passageiros aperfeiçoa-se continuamente. O Prêmio 

ANTP ABRATI de Boas Práticas tem dado importante contribuição para isso. 
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Scania anuncia 
novo presidente 
para as Américas

O executivo sueco Mats 

Gunnarsson será o novo presi-

dente da Scania na região das 

Américas. O anúncio foi feito 

pela montadora na segunda 

quinzena de fevereiro. Gunnars-

son comandará as operações 

comerciais da companhia no 

continente. Pág. 4

A Mercedes-Benz disponi-

bilizou para alguns de seus 

clientes europeus, para testes, 

as primeiras unidades do Urban 

eTruck, primeiro caminhão 

totalmente elétrico da marca. 

O modelo tem peso bruto total 

de 25 toneladas e autonomia 

de até 200 km. Pág. 4

Clientes testam o 
pesado Urban 
eTruck na Europa

Princesa dos Campos confirma sua 
participação no Prêmio ANTP 2017 

registradas consultas de associadas 

da ABRATI interessadas em participar 

da edição deste ano. No momento, a 

ANTP e a ABRATI trabalham na escolha 

do tema de 2017 e na elaboração do 

cronograma e do regulamento. Pág. 2   

nada pela Associação Nacional de 

Transportes Públicos (ANTP). 

 A Princesa está inscrita na cate-

goria das operadoras rodoviárias de 

média e longa distância. Conforme o 

regulamento do Prêmio, os relatórios 

detalhados das ações de gestão serão 

analisados por uma banca examina-

dora. A divulgação dos resultados e 

a premiação dos vencedores estão 

programadas para outubro. Pág. 2  
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ANTP e ABRATI iniciam os preparativos para a  
realização do Prêmio Boas Práticas deste ano

Depois do sucesso alcançado 

na edição de 2016, já estão em 

andamento os preparativos para a 

realização da edição 2017 do Prê-

mio ANTP/ABRATI de Boas Práticas 

do Transporte Rodoviário Terrestre de 

Passageiros. O prêmio é promovido 

anualmente pela ABRATI, em colabo-

ração com a Associação Nacional de 

Transportes Públicos, ANTP. 

A cada ano, o Prêmio vem ganhan-

do mais importância como eficiente 

ferramenta voltada ao incremento da 

qualidade dos serviços prestados pelas 

operadoras brasileiras de transporte 

rodoviário de passageiros. Desde já, 

têm sido registradas consultas de as-

sociadas da ABRATI, nos segmentos 

interestadual e internacional de pas-

sageiros, interessadas em participar 

da edição deste ano. 

A ANTP e a ABRATI estão trabalhan-

do na escolha do tema de 2017 e na 

elaboração do cronograma, enquanto 

adotam as primeiras providências para 

a divulgação do regulamento completo 

e dos prazos para as inscrições, a 

entrega dos trabalhos completos, a 

avaliação pelos juízes e para o anúncio 

da empresa vencedora e das possíveis 

menções honrosas. A entrega do Prê-

mio aos vencedores será em dezembro, 

por ocasião da festa anual de confrater-

nização do setor, em Brasília. 

Como aconteceu nos anos anterio-

res, podem participar da edição de 2017 

todas as empresas de transporte rodo-

viário de passageiros de longa e 

média distâncias, associadas à 

ABRATI. Cada organização pode 

inscrever uma Boa Prática que 

esteja sendo aplicada. Também 

podem ser inscritos trabalhos para in-

troduzir melhorias no serviço, oferecer 

níveis mais elevados de conforto, facili-

tar os procedimentos para a viagem por 

ônibus e outros aspectos do transporte 

oferecido aos usuários. 

Os trabalhos inscritos serão avalia-

dos por uma banca de juízes formada 

parte por especialistas do setor de 

transporte público e trânsito, e parte 

por profissionais com experiência nas 

áreas de marketing e comunicação 

social. 

Os vencedores da edição deste ano 

receberão seus prêmios em dezembro, 

na festa de confraternização do setor. 

2017

Princesa dos Campos confirma sua participação 
no Prêmio ANTP de Qualidade, edição de 2017

A Expresso Princesa dos Campos 

está participando do processo de ava-

liação do mais importante indicador 

de eficiência administrativa do setor 

de transporte no Brasil. Com base em 

trabalho que envolveu profissionais de 

todas as suas áreas durante quase 

um ano e meio, a empresa confirmou, 

na primeira quinzena de março, sua 

inscrição no Prêmio ANTP de Qualidade, 

edição de 2017.

Isso significa que a empresa está 

inserida no projeto de incentivo, treina-

mento e educação para a melhoria da 

eficiência da gestão das empresas de 

transporte e trânsito urbanos. A ação é 

coordenada pela Associação Nacional 

de Transportes Públicos (ANTP). 

 A Princesa está inscrita na catego-

ria das operadoras rodoviárias de mé-

dia e longa distância. Para participar, 

ela desenvolveu um relatório detalhado 

de todos os seus processos adminis-

trativos, ações para melhoria dos servi-

ços, atendimento aos clientes, projetos 

de meio ambiente, comunicação, entre 

outros itens.

O presidente da Princesa dos Cam-

pos, Florisvaldo Hudinik, considera que 

mais importante do que o prêmio é o 

engajamento no propósito de aperfei-

çoar processos gerenciais e colocar a 

inovação empresarial em prática. 

“Os reflexos desta participação es-

tão sendo verificados desde o início do 

trabalho. Ao longo dos próximos anos 

eles se tornarão ainda mais nítidos, 

graças ao envolvimento e empenho de 

toda a nossa equipe”, reforça.

Por sua vez, o gerente de Mobiliza-

ção e Capacitação da ANTP, Alexandre 

Resende, explica que o programa tem 

o objetivo de ser muito mais amplo e 

colaborativo do que uma premiação 

convencional. Ele destaca que a par-

ticipação das empresas do segmento 

de transporte rodoviário de passageiros 

está ajudando a construir referenciais 

comparativos de excelência no trans-

porte e no trânsito. 

Desta forma, além de desenvolver 

os seus próprios processos de gestão, 

as empresas contribuem com a qualifi-

cação de todo o setor.
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Parque Temático de Dubai vai utilizar miniônibus 
Volare V8L 4x4 para o transporte de visitantes 
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O Viaggio 1050, presença nova nas estradas da Costa do Marfim.

Nove unidades do ônibus Viaggio 

1050, da Marcopolo, foram recente-

mente exportadas para a Costa do 

Marfim, África. Destinam-se à empre-

sa Union des Transports de Bouake, 

operadora de transporte rodoviário de 

passageiros de Abidjan, a maior cidade 

daquele país e considerada sua capital 

econômica. Os ônibus serão utilizados 

em serviços de fretamento e em rotas 

interestaduais pelo país.

Segundo Ricardo Portolan, gerente 

de exportação da Marcopolo, desde 

o ano passado a encarroçadora vem 

trabalhando intensamente para con-

quistar novos mercados e clientes em 

diversos países. 

Essa primeira compra da Union des 

Transports de Bouake foi considerada 

muito importante por ser consequência 

da atual estratégia de ampliação dos 

negócios no exterior. 

Em busca de novos mercados, Marcopolo vende 
nove ônibus Viaggio 1050 para a Costa do Marfim 

Com visual moderno e arrojado, o 

Marcopolo Viaggio oferece alto padrão 

de conforto e segurança aos usuários. 

Tem capacidade para transportar 62 

passageiros sentados e pode operar 

tanto em transporte nos trajetos inter-

municipais como em serviços de freta-

mento. O chassi é o Volvo B270F, que 

tem menor custo operacional e baixo 

índice de consumo de combustível. 

O Safari Park, de Dubai, Emirados 

Árabes Unidos, adquiriu da Volare 14 

unidades do miniônibus Volare V8L 

4x4, que serão utilizados no transporte 

das pessoas que visitarem o parque, 

que está sendo inaugurado neste 

semestre. 

O modelo escolhido pelo comprador 

foi desenvolvido especificamente para 

operar nas condições locais. O modelo 

tem um conjunto powertrain diferente, 

com eixo dianteiro tracionado e sistema 

de transmissão com a opção de utili-

zação 4x2 (somente tração nas rodas 

traseiras), 4x4 (tração nas rodas dian-

teiras e traseiras) e 4x4 com reduzida. 

Dois dos miniônibus estarão equipadas 

com elevador para atender a pessoas 

com mobilidade reduzida. Todos os 

carros dispõem de poltrona para o guia.

São dez veículos com capacidade 

para transportar 23 passageiros. Há 

duas unidades equipadas com elevador 

para pessoas com mobilidade reduzida, 

14 poltronas e dois postos para PPD 

(Pessoa Portadora de Deficiência). Ou-

tras duas unidades têm 15 assentos 

e dispõem de mesa de jogos. 

O Volare 4X4 conta com ângulos 

de entrada e saída maiores, estepe no 

bagageiro traseiro, proteção especial 

para o cárter do motor e para o tanque 

de combustível. A carroçaria tem saia 

lateral mais alta, suspensão reforçada, 

sinalização diferenciada e espelhos 

que facilitam as manobras pela total 

visualização em torno do veículo.

Para operar no parque temático o veículo 

brasileiro recebeu várias modificações.
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Mats Gunnarsson começou na Scania.

O novo caminhão da Mercedes-Benz Trucks é totalmente elétrico e tem visual futurista. 

O executivo sueco Mats Gunnars-

son será o novo presidente da Scania 

na região das Américas. O anúncio 

foi feito pela montadora na segunda 

quinzena de fevereiro. Caberá a Gun-

narsson comandar todas as operações 

comerciais da companhia na Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, 

Venezuela e Estados Unidos. Nesses 

países, a Scania conta com mais de 

600 pontos de serviços e considerável 

participação de mercado. 

O novo presidente tem como meta 

melhorar o desempenho da rede de 

Scania anuncia novo presidente para comandar 
todas as suas operações comerciais nas Américas

A Mercedes-Benz disponibilizou 

para alguns de seus clientes europeus, 

para testes, as primeiras unidades do 

caminhão pesado Urban eTruck. Trata-

-se do primeiro caminhão totalmente 

elétrico da marca. Seu primeiro modelo, 

com Peso Bruto Total de 25 toneladas 

e autonomia de até 200 quilômetros, 

foi apresentado na Feira Internacional 

O caminhão Mercedes-Benz Urban eTruck 
começa a ser testado por clientes na Europa

de Veículos Comerciais de 2016, em 

Hanover, Alemanha. No momento, está 

sendo confiado a um pequeno grupo de 

clientes da Europa. 

“Em setembro passado, no IAA, a 

reação dos clientes foi muito positiva. 

Agora, com os primeiros caminhões 

sendo testados por cerca de 20 clien-

tes potenciais dos setores de logística, 

alimentício e coleta de lixo, estamos 

perto do próximo passo, que será a 

produção em série do modelo”, expli-

ca Stefan Buchner, chefe mundial da 

Mercedes-Benz Trucks. 

O executivo explica que até 2020 a 

montadora pretende estar no mercado 

com o Urban eTruck sendo produzido 

em grande escala. O veículo opera 

com zero emissões, é silencioso e tem 

capacidade de carga útil de 12,8 tone-

ladas. Seu conceito básico é economia 

combinada com ecologia. Os testes 

práticos pelos clientes potenciais serão 

feitos com aplicações reais do produto, 

incluindo muitas trocas de marchas e  

gerenciamento do tempo de carga da 

bateria e da autonomia. 

Os veículos, nas versões de 18 e 

25 toneladas, ficarão em poder dos 

clientes pelo período de um ano, sem-

pre com o apoio da área de testes da 

Mercedes-Benz Trucks. Eles receberão 

carroçarias do tipo frigorífica, ou baú 

carga seca, ou plataforma.

serviços na região e aumentar a ren-

tabilidade dos clientes com soluções 

de transporte sustentável. Até agora 

ele ocupava a presidência da Scania 

na França, que no ano passado foi o 

terceiro maior mercado do mundo em 

vendas de caminhões da marca.  

A carreira de Mats Gunnarsson 

começou em 1992, na própria Scania, 

na Suécia. No início dos anos 2000 

ele foi diretor-geral da empresa em 

Luxemburgo e na Argentina. Engenheiro 

Mecânico pelo KTH Royal Institute of 

Technology da Suécia, com Mestrado 

em Economia pela Universidade de 

Estocolmo, acumula grande experiência 

internacional no setor de transporte.
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Scania lança edição especial de caminhão pelos 
seus 60 anos de inovação e pioneirismo no Brasil 

Marcopolo lança elevador para 
pessoas com mobilidade reduzida
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Mais 174 híbridos da 
Volvo passam a 
rodar na Inglaterra

A Volvo entregou mais 174 ônibus 

híbridos de dois andares para a opera-

dora Arriva, da Inglaterra. Do total, 123 

unidades passam a rodar no transporte 

urbano de Londres. As demais 51 se 

destinam à cidade de Merseyside. Na 

compra dos veículos, a Arriva contou 

com a verba especial do governo inglês 

para veículos de baixas emissões.

Os híbridos aumentam em Londres.

A cadeira onde viaja o passageiro baixa até 

o nível do solo e depois sobe até o salão.

A Marcopolo ganhou o 1º Prêmio 

de Inovação da CIC – Câmara de In-

dústria e Comércio de Caxias do Sul. 

Ainda em fase de homologação, seu 

elevador/poltrona é uma solução para 

os veículos da marca como alternativa 

de acessibilidade, além de proporcionar 

conforto, segurança e ergonomia às 

pessoas com variadas dificuldades de 

locomoção.

O Easy Boarding foi desenvolvido 

de acordo com os critérios da Asso-

ciação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT – e do Inmetro para facilitar o 

embarque de pessoas com dificuldades 

de locomoção. É o dispositivo mais 

compacto do mercado. A praticidade de 

operação e o processo humanizado são 

diferenciais que podem estimular as 

pessoas com diferentes necessidades 

a escolherem o ônibus como seu meio 

de transporte nas viagens intermunici-

pais e interestaduais. 

Segundo Petras Amaral Santos, 

gerente de design e inovação da 

Marcopolo, com o Easy Boarding a en-

carroçadora antecipou-se à legislação, 

que entra em vigor em julho próximo. O 

dispositivo pode ser instalado em todos 

os rodoviários da Marcopolo, como os 

modelos Ideale, Paradiso e Viaggio.

Em julho próximo, a Scania com-

pleta os 60 anos de sua chegada ao 

mercado brasileiro. Para dar início às 

comemorações, a montadora está 

lançando uma edição especial do seu 

caminhão 113, um dos modelos mais 

famosos da marca. Também estão 

programadas várias ações e eventos, 

dentro e fora da fábrica de São Ber-

nardo do Campo-SP, com o objetivo de 

recontar a evolução da Scania no Brasil 

e destacar sua contribuição à história 

da indústria automotiva brasileira.

Do desembarque no País à consti-

tuição do primeiro nome (Scania-Vabis 

do Brasil S.A., Motores Diesel); do 

escritório na Rua Líbero Badaró à mu-

dança para São Bernardo do Campo; 

enfim, desde sempre até os dias de 

hoje, a empresa marcou sua trajetória 

pela engenharia de ponta, a qualidade 

dos produtos, a força da rede de con-

cessionárias e o foco na necessidade 

do cliente.

“Acreditamos, investimos e con-

quistamos um espaço na história da 

indústria e do transporte brasileiro”, 

afirma Roberto Barral, diretor-geral da 

Scania no Brasil. “Somos movidos a 

desafios, e escolhemos este momento 

para reforçar nossa jornada em direção 

a sermos parceiros para a transição 

para um sistema de transporte sus-

tentável”.

Segundo Barral, celebrar as seis 

décadas de conquistas no País sig-

nifica rememorar o passado com a 

perspectiva de futuro. “Isso faz parte do 

nosso DNA. Por isso somos pioneiros 

em diversos aspectos.”

Para celebrar os 60 anos, já está 

sendo comercializada a oitava série 

especial, a Edição Especial 60 anos, 

que homenageia o lendário Scania 113, 

lançado em 1991 – um dos caminhões 

mais famosos da Scania.

Para representar o 113 foram 

escolhidos os modelos R 440 (6x2, 

6x4 e 8x2) e R 480 (6x4), de versões 

Highline Streamline. A cor é a mesma, 

a emblemática azul celeste do 113. 

Outra marca revivida do antigo modelo 

são as faixas laterais nas cores rosa, 

lilás e roxa. 
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Os caminhões têm muita mobilidade e 

agilizam o trabalho de remoção da neve.

Francisco Gomes Neto recebe o Prêmio.

Aula em entidade desenvolvedora.
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Nove unidades do caminhão Uni-

mog para aplicações especiais estão 

sendo utilizadas em operações de 

limpeza e remoção de neve na cidade 

de Leogang, Estado de Salzburg, Áus-

tria. Com seus eixos direcionais e de 

tração, o veículo apresenta excelente 

manobrabilidade e alta eficiência. A 

chamada “ré eletrônica rápida” pro-

porciona grande agilidade ao veículo, 

detalhe importante para o sucesso das 

operações. Isso é fundamental porque, 

em poucas horas, no período da noite, 

as temperaturas na estação de esqui 

da cidade podem cair a menos 20 graus 

Centígrados. 

Caminhões Unimog usados em 
trabalho de remoção de neve 

Em Leogang são comuns as cama-

das de neve com até 50 centímetros 

de espessura.
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Marcopolo conquista o Autodata 
2016 pelas ações em face da crise 

Mercedes-Benz apoiou 
a formação de mais de 
8.000 trabalhadores

A Marcopolo conquistou o Prêmio 

AutoData 2016 na categoria Encarro-

çador de Ônibus. Entre as ações que 

levaram à conquista estão a gestão 

para enfrentar a crise por que passa 

o mercado brasileiro de ônibus e a 

conclusão do processo de incorporação 

da Neobus, iniciado no final do ano 

passado. 

Na visão de Francisco Gomes Neto, 

CEO da Marcopolo, foram determinan-

tes as ações da empresa para manter 

o desempenho financeiro e operacional 

mesmo diante da pior crise já enfrenta-

Em 14 anos, cerca de 8.000 

pessoas formaram-se para atuar no 

mercado de trabalho do Brasil, graças 

aos programas de formação profissio-

nal apoiados pela Mercedes-Benz. As 

entidades Alfasol e Lar Girassol, por 

exemplo, foram desenvolvedoras de 

programas, enquanto a Mercedes-Benz 

implementou o projeto próprio denomi-

nado “Estrelas do Amanhã”. 

Tais iniciativas fazem parte da 

estratégia de Responsabilidade Social 

da montadora, com base em quatro 

pilares: Social, Artes&Cultura, Meio 

Ambiente e Educação&Esportes. O 

“Estrelas do Amanhã” dedica-se à for-

mação diferenciada para aprendizes da 

fábrica de São Bernardo do Campo-SP, 

contratados por meio do CAMP – Centro 

de Formação e Integração Social, e pelo 

CIEE – Centro de Integração Empresa 

Escola.

da pelo setor no País. Ele citou o foco 

nas exportações, os investimentos em 

segurança, a produtividade e a eleva-

ção do padrão de qualidade dos ônibus.
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A Conab, Companhia Nacional de 

Abastecimento, anunciou que neste 

ano o Brasil alcançará novo recorde na 

produção de grãos, devendo chegar a 

219,1 milhões de toneladas na safra 

2016/2017. Isso representa 17,4% a 

mais sobre os 186,6 milhões de tone-

ladas da safra anterior. Na avaliação 

do diretor de Vendas e Marketing Cami-

O anúncio de novo recorde na produção brasileira 
de grãos está aquecendo o mercado de caminhões

Marcopolo vai exportar 295 ônibus para Gana

nhões da Mercedes-Benz do Brasil, Ari 

de Carvalho, o anúncio “traz alento não 

só para o agronegócio, como para toda 

a economia do País”. Ele lembra que o 

segmento gera negócios para o setor 

e para outras cadeias de suprimento, 

comércio e serviços.

A previsão é de que em 2017 

haverá 32,5 milhões de toneladas a 

mais para serem transportadas, sendo 

a maior parte movimentada por cami-

nhões. “É aí que os nossos caminhões 

extrapesados Actros e Axor ganham 

destaque”, acredita Ari de Carvalho, 

segundo quem, quando ocorre a co-

lheita da produção, o potencial para 

a venda de caminhões extrapesados 

cresce muito. 

Dois caminhões extrapesados produzidos no Brasil pela Mercedes-Benz, o Actros e o Axor.

Parte dos ônibus destinados a Gana, ainda no pátio da fábrica Ana Rech da Marcopolo.
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fornecimento de 295 novos veículos 

para Gana, África. O contrato resulta de 

uma longa negociação e foi realizado 

em parceria com a Scania. Os ônibus 

foram adquiridos pelo Ministério dos 

Transportes e serão utilizados no 

transporte urbano de passageiros de 

Accra, capital do país, bem como em 

transporte intermunicipal.

“Este fornecimento representa 

um dos maiores volumes de vendas 

na exportação em um único pedido”, 

comemorou Ricardo Portolan, gerente 

de exportação da encarroçadora. Dos 

295 ônibus, 245 são do modelo Viale 

e serão utilizados no sistema BRT de 

Accra. As outras 50 unidades são de 

três modelos de ônibus rodoviários 

(Paradiso 1200, Viaggio 1050 e Ideale) 

e serão utilizadas em linhas entre as 

cidades. 

A produção dos ônibus já foi inicia-

da e será concluída neste ano.


