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R E V I S T A

O ônibus antecipa seu futuro

Neobus busca 
recuperar espaço

Volvo pronta para a
reação da economia

Os cinco hexágonos azuis na lateral da carroçaria identificam cinco notáveis avanços 

tecnológicos no ônibus acima: ele freia sozinho frente a um obstáculo, mantém-se 

alinhado entre as faixas pintadas na pista, controla a pressão e a temperatura dos 

pneus, previne tombamentos, evita derrapagens. E, o melhor, esse ônibus já existe.   
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A moderna carroçaria Geração 7 da Marcopolo da foto acima está montada sobre um chassi Mercedes-Benz ainda mais 

avançado. Como indicam os cinco hexágonos azuis na parte final da carroçaria, o chassi dispõe de pelo menos cinco 

grandes avanços eletrônicos recém-disponíveis no mercado brasileiro: sensor de distância, frenagem automática em 

caso de obstáculo à frente, sensor de faixas laterais, monitoramento da pressão dos pneus e sistema antitombamento. 

São dispositivos que aumentam a segurança e o conforto do passageiro e, na prática, antecipam o futuro do ônibus.

O ônibus da foto é moderno, mas a pintura foi 

usada em 1952 pela Viação Cidade do Aço. 

Voltou agora por um breve tempo para matar 

as saudades dos passageiros da empresa.

As empresas do setor começam a se preparar para 

participar do Prêmio Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros, em sua edição de 2017.
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O Paradiso 1800 Double Decker, da Marcopolo, agora tem uma versão 

de 15 metros, que já está disponível no mercado brasileiro.

A Viação Garcia adquiriu mais 20 ônibus Double Decker da 

Marcopolo. E continua mantendo sua política de operar com 

ônibus novos, em benefício da qualidade e da segurança. 

Duramente atingida pelos efeitos da crise dos 

últimos anos, a Neobus, de Caxias do Sul, tem 

novo presidente e anuncia que pretende aumentar 

sua presença no mercado internacional e retomar a 

anterior posição de destaque no mercado interno.

O ônibus híbrido é uma das alternativas 

oferecidas pela Volvo aos mercados brasileiro 

e latinoamearicano como solução para o 

transporte nas grandes cidades. A montadora 

está pronta para a retomada da economia. 
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arta do PresidenteC

Não faltam motivos de      
  preocupação para o setor

Preocupa,  
sobretudo ao setor de 
transporte rodoviário 

interestadual e 
internacional, 

representado pela 
ABRATI, o avanço 
da informalidade 

sobre o transporte 
regular, causando 

prejuízos não só às 
empresas regulares 

como também ao 
Estado brasileiro, uma 
vez que o transporte 
clandestino não paga 

qualquer imposto.

Eduardo Tude de Melo  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

O
sistema de transporte público brasileiro, em seus vários modais, passa por um 

momento extremamente delicado. São mudanças que acontecem a todo instante 

nas regras contratuais, trazendo grande insegurança jurídica para o setor, conhecido 

como grande consumidor de capital e também como responsável por considerável 

contingente de trabalhadores.

Além das questões relacionadas aos diversos órgãos regulatórios nos âmbitos 

federal, estadual e municipal – que exigem de cada companhia que possua alentados 

departamentos para acompanhar as resoluções normativas editadas com frequência, 

trazendo considerável aumento de custo para as operações –, o sistema ainda sofre 

com o vandalismo cada vez mais presente nas cidades brasileiras.

Os transportadores clandestinos avançam cada vez mais, fruto da ausência de 

fiscalização, tirando passageiros das empresas regulares nas cidades e nas rotas 

intermunicipais e interestaduais. Nessa prática ilegal, usam ônibus velhos e sem ma-

nutenção, além de lotações e carros particulares de pequeno porte. São responsáveis 

por graves acidentes, constantemente noticiados. 

Já há algum tempo avançam também os aplicativos de carona, fazendo todas as 

rotas, tanto nas cidades como em viagens dentro e fora dos estados. Nos anúncios 

desses aplicativos na internet dá para constatar que os motoristas que prestam 

esse serviço chegam até a ter horários regulares. Não se trata de simples caronas. 

É transporte público operado sem qualquer fiscalização, isento de qualquer regra de 

segurança para os seus usuários.

Causa perplexidade a omissão do poder público quanto à prestação de serviços 

sem o menor cuidado com a segurança das viagens e quanto à responsabilização pelo 

serviço. Não há qualquer fiscalização, e o que se vê são pessoas que se arriscam via-

jando em carros particulares sem saber se os motoristas são treinados ou não, e sem 

a cobertura de qualquer seguro, ficando totalmente desprotegidas em caso de acidente. 

O sistema brasileiro de transporte rodoviário de passageiros é único no mundo, 

pela abrangência do território nacional e por sua peculiaridade. Hoje, mais de 5.000 

municípios são atendidos pela rede de ônibus regulares. Enquanto isso, as empresas 

aéreas atendem a pouco mais de 100 cidades. A eficiência do sistema rodoviário 

também é reconhecida por representantes de empresas de vários países, que cons-

tantemente visitam companhias brasileiras para conhecer como se faz esse tipo de 

operação em um país de dimensões continentais.

Preocupa, sobretudo ao setor de transporte rodoviário interestadual e internacio-

nal, representado pela ABRATI, o avanço da informalidade sobre o transporte regular, 

causando prejuízos não só às empresas regulares como também ao Estado brasileiro, 

uma vez que o transporte clandestino não paga qualquer imposto. Também preocupa 

o prejuízo para a imagem das companhias de transporte estabelecidas legalmente, 

imagem essa arduamente construída ao longo dos últimos 90 anos no País.
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B A G A G E I R O

PROGRAMAS

TRANSPORTE

EXPORTAÇÕES

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
COM APOIO DA MERCEDES-
BENZ PARA 8.000 PESSOAS

SAFRA RECORDE DE GRÃOS 
NO BRASIL DEMANDARÁ 
MAIS CAMINHÕES

ÔNIBUS MARCOPOLO 
PARA O CHILE E A 
COSTA DO MARFIM

Nos últimos 14 anos, 

aproximadamente 8.000 pessoas 

foram formadas para o mercado de 

trabalho do Brasil, graças a programas 

de formação apoiados pela Mercedes-

Benz. Duas entidades, a Alfasol e a 

Lar Girassol, foram desenvolvedoras 

de programas, enquanto a Mercedes-

Benz desenvolveu um projeto 

próprio, o “Estrelas do Amanhã”. As 

iniciativas fazem parte da estratégia 

de Responsabilidade Social da 

montadora, baseada nos pilares 

Social, Artes&Cultura, Meio Ambiente 

e Educação&Esportes. O “Estrelas 

do Amanhã” dedica-se à formação 

de aprendizes para a fábrica de São 

Bernardo do Campo-SP.

A previsão de uma nova safra recorde 

de grãos no País remete a uma 

das questões mais importantes 

do processo de produção, que 

é o transporte da safra colhida. 

A propósito do assunto, o vice-

presidente de Vendas, Marketing 

e Peças & Serviços Caminhões e 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, 

Roberto Leoncini, lembrou a eficiência, 

produtividade e rentabilidade do 

caminhão extrapesado Actros no 

transporte de grãos e a receptividade 

que o veículo vem tendo na região 

Centro-Oeste desde o seu lançamento 

no ano passado. 

A Marcopolo exportou 33 

unidades do seu ônibus Viaggio 

1050 para o Chile, adquiridos 

pela operadora Tandem. 

Simultaneamente, embarcou 

outros nove carros do mesmo 

modelo para Abidjan, maior 

cidade da Costa do Marfim, 

estes destinados à operadora 

Union des Transports de 

Bouake. No caso da Tandem, 

os veículos serão usados no 

transporte de mineiros que 

trabalham em minas de cobre. 

MUDANÇA

SCANIA TEM NOVO PRESIDENTE PARA COMANDAR SUAS 
OPERAÇÕES COMERCIAIS NA REGIÃO DAS AMÉRICAS

A Scania anunciou na segunda 

quinzena de fevereiro que o executivo 

Mats Gunnarsson será o seu novo 

presidente na região das Américas. 

Caberá a ele comandar as operações 

comerciais da montadora na Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, 

Venezuela e Estados Unidos, países 

onde 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 serviços na 

região e aumentar a rentabilidade dos 

clientes com soluções de transporte 

sustentável. Até agora, Gunnarsson 

ocupava a presidência da Scania 

na França, país que em 2016 foi o 

terceiro maior mercado do mundo 

em vendas de caminhões da marca. 

A carreira dele foi iniciada na Scania 

em 1992, na Suécia. No começo 

dos anos 2000 foi diretor-geral da 

Scania em Luxemburgo e na Argentina. 

Gunnarsson é Engenheiro Mecânico 

pelo KTH Royal Institute of Technology 

da Suécia com Mestrado em Economia 

pela Universidade de Estocolmo 

e acumula grande experiência 

internacional no setor de transporte.

Mats Gunnarsson, novo presidente da Scania. 

Formação profissional no Lar Girassol.

Um Viaggio 1050, já com a pintura da Tandem.
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ÁUSTRIA

VANS

TRANSPORTE ESPECIAL

MEIO AMBIENTE

CAMINHÃO CAMPEÃO 
UNIMOG É DESTAQUE EM 
ESTAÇÃO DE ESQUI

MERCADO BRASILEIRO JÁ 
ABSORVEU MAIS DE 
125.000 VANS SPRINTER

EM DUBAI, O PARQUE 
TEMÁTICO LOCAL VAI 
UTILIZAR 14 VOLARE 4X4

MAIS 174 HÍBRIDOS DA 
VOLVO PASSAM A 
RODAR NA INGLATERRA

Na cidade de Leogang, na Áustria, 

nove unidades do caminhão Unimog 

para aplicações especiais conseguem 

chamar mais atenção do que os 

campeões de esqui que passam por 

lá. Ele faz limpeza e remoção de neve 

na famosa estação de esqui local.

Nos últimos 20 anos foram 

emplacadas mais de 125.000 

unidades da van Sprinter no mercado 

brasileiro. 

A Mercedes-Benz, fabricante do 

veículo, assinala que tem havido um 

aumento contínuo de participação de 

mercado desse veículo no segmento de 

“large vans”. 

Nos Emirados Árabes Unidos, o Safari 

Park, de Dubai, vai receber 14 unidades 

do miniônibus brasileiro Volare V8L 

4x4. O parque temático será inaugurado 

neste primeiro trimestre nos Emirados 

Árabes Unidos. Os miniônibus serão 

utilizados no transporte dos visitantes.

A Volvo entregou mais 174 ônibus 

híbridos de dois andares para a 

operadora Arriva, da Inglaterra. Do 

total, 123 unidades passam a rodar 

no transporte urbano de Londres. Os 

demais 51 se destinam à cidade de 

Merseyside. Na compra dos veículos, 

a Arriva contou com uma verba oficial 

para Veículos de Baixas Emissões.

O Unimog em ação: camadas de até 60 cm. 

Vans Mercedes-Benz: presença crescente.

O miniônibus vai operar em áreas hostís. 

Os híbridos vêm aumentando em Londres.



rêmio Boas PráticasP

ABRATI e ANTP preparam 
        a edição de 2017
Depois do grande sucesso alcançado na edição de 2016, já estão em andamento os preparativos 

para a realização da edição 2017 do Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas do Transporte Rodoviário 

Terrestre de Passageiros, promovido pela ABRATI em colaboração com a Associação Nacional de 

Transportes Públicos, ANTP.

A boa educação, eficiência e pontualidade caracterizam a atuação das operadoras de transporte rodoviário de passageiros.
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G
anhando a cada ano importância 

cada vez maior como eficiente 

ferramenta para o incremento da qua-

lidade dos serviços prestados pelas 

operadoras brasileiras de transporte 

rodoviário de passageiros, o Prêmio 

Boas Práticas 2017 já vem sendo 

objeto de consultas por parte de as-

sociadas da ABRATI, o que demons-

tra o interesse despertado junto às 

empresas dedicadas à atividade nos 

segmentos interestadual e internacio-

nal de passageiros.

Ainda repercutem, no setor, as 

premiações atribuídas em dezembro 

último a quatro das empresas que 

concorreram ao Prêmio na edição de 

2016, quando foram destacadas a 

Viação Garcia (a grande vencedora), 

a Viação Ouro e Prata (Referencial 

de Excelência), a Expresso Princesa 

dos Campos (Menção Honrosa) e a 

Expresso Gardênia (também Menção 

Honrosa).   

Por enquanto, a ANTP e a ABRATI 

trabalham na escolha do tema deste 

ano, bem como na elaboração do cro-

nograma. Ao mesmo tempo, as duas 

entidades começam a adotar as primei-

ras providências para a divulgação do 

regulamento completo e para definir 

os prazos para as inscrições, para a 

entrega dos trabalhos completos, para 

a avaliação dos juízes e, finalmente, 

para o anúncio da empresa vencedora 

e das possíveis menções honrosas. 

O que se sabe desde logo é que 

o anúncio dos vencedores e a entrega 

do Prêmio ocorrerão em dezembro, por 

ocasião da festa anual de confraterni-

zação do setor, em Brasília. Podem 

participar do Prêmio Boas Práticas 

todas as empresas de transporte rodo-

viário de passageiros de longa e média 

distâncias associadas à ABRATI. Cada 

organização pode inscrever uma Boa 

Prática posta em execução por ela e 

que tenha como objetivo o aperfeiçoa-

mento de seus quadros de pessoal 

para o desenvolvimento das pessoas 

ou para reverter favoravelmente à me-

lhor prestação dos serviços ao usuário 

final. Também podem ser inscritos 

trabalhos para introduzir melhorias no 

serviço, oferecer níveis mais elevados 

de conforto, facilitar os procedimentos 

para a viagem por ônibus e outros 

aspectos do transporte oferecido aos 

usuários. 

Deve-se ter em mente que os 

objetivos do Prêmio são contribuir 

para o contínuo aperfeiçoamento dos 

serviços e conferir maior visibilidade 

e reconhecimento aos esforços das 

empresas operadoras para a promoção 

da atividade de transporte rodoviário 

de passageiros. Nesse sentido, vale 

lembrar a observação do presidente 

do Conselho Deliberativo da ABRATI, 

Eduardo Tude  de Melo:

“É importante notar que as boas 

práticas não são benéficas apenas 

para quem as pratica ou recebe: 

sua divulgação mais ampla viabiliza 

um valioso intercâmbio de experiên-

cias,obtendo-se assim um efeito 

multiplicador.”

Tude lembrou que há um crescente 

nível de conscientização do empre-

sariado de transporte rodoviário de 

passageiros no sentido de aperfeiçoar 

e modernizar seus processos internos, 

visando, principalmente, alcançar um 

alto grau de satisfação dos passagei-

ros e possibilitar que toda a operação 

seja melhor implementada com os mo-

dernos meios disponíveis atualmente.

Os trabalhos inscritos serão avalia-

dos por uma banca de juízes composta 

de especialistas do setor de transporte 

público e trânsito, e de profissionais 

com experiência nas áreas de market-

ing e comunicação social.

As operadoras mantêm Salas VIP nos principais terminais rodoviários: mais um boa prática.
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A Expresso Princesa dos Campos 

é um exemplo de operadora que se 

enquadrou muito bem nos objetivos 

da criação do Prêmio ANTP/ABRATI de 

Boas Práticas do Transporte Terrestre 

de Passageiros. Participante ativa das 

edições anteriores, inclusive da edição 

de 2016, quando recebeu Menção 

Honrosa pelo seu trabalho “Consumo 

Consciente”, a empresa já havia obtido 

sua primeira Menção Honrosa por um 

projeto de comunicação com o público 

interno denominado “Jogando conver-

sa dentro”.

Agora, sentindo-se preparada para 

dar mais um passo na direção do reco-

nhecimento à sua permanente busca 

pela qualidade e a eficiência, a Prince-

Princesa dos Campos faz os ajustes finais 
para concorrer ao Prêmio de Gestão da ANTP 

sa dos Campos aderiu ao Prêmio ANTP 

de Qualidade, considerado o maior e 

mais importante indicador técnico de 

gestão das empresas do segmento de 

transporte do Brasil. 

Organizado pela Agência Nacional 

de Transportes Públicos (ANTP), o 

projeto vai muito além da entrega de 

um troféu. Seu objetivo é estimular a 

implantação da cultura da excelência 

na gestão empresarial. Para isso, as 

empresas participantes passam a fa-

zer parte de um programa de incentivo 

permanente, com treinamentos e orien-

tações para a melhoria da qualidade 

e eficiência nos processos de todos 

os seus setores. A equipe de profis-

sionais da Princesa dos Campos está 

empenhada nesse objetivo. Até aqui, 

são sete meses de trabalho contínuo, 

com a apresentação de relatórios e 

preparação do documento final que 

rêmio Boas PráticasP

Os profissionais da Princesa trabalharam sete meses na preparação do documento de adesão. 

Hudinik: “O sucesso da empresa se deve 

aos diretores, gestores e colaboradores, 

que sempre dão o seu melhor pelo êxito.”
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Palestras motivacionais ou de formação contribuem na busca pela excelência. 

Reuniões de avaliação e análise facilitam o acompanhamento crítico das ações.

será entregue à ANTP para ser avaliado 

pela comissão julgadora do Prêmio. 

O prazo final está vencendo em 

março, sendo que a divulgação dos 

nomes das empresas vencedoras 

acontecerá em outubro. 

EFICIÊNCIA 

O presidente da Princesa dos Cam-

pos, Florisvaldo Hudinik, explica que 

a adesão ao Prêmio ANTP representa 

mais uma motivação para a compa-

nhia, na sua busca permanente pela 

excelência dos serviços prestados, 

tanto para o público interno como para 

o público externo. 

“O padrão exigido pela ANTP repre-

senta um foco de atuação para todos 

os colaboradores da empresa” – en-

fatiza Hudnik. – “O objetivo principal 

é mudar a visão da empresa dividida 

por departamentos e criar uma visão 

sistêmica de toda a companhia. Temos 

a certeza de que nossos profissionais 

vão incorporar essa proposta e, por 

consequência, estaremos perto de 

conquistar o prêmio.”

A Princesa dos Campos é uma 

empresa familiar de sucesso, que tem 

como um de seus diferenciais absorver 

o novo sem nunca perder o seu DNA. 

Já são mais de oito décadas acompa-

nhando e superando os mais diversos 

cenários políticos e econômicos do 

País e do mundo. 

Florisvaldo Hudinik assumiu a 

presidência da empresa em 2012, 

nomeado pelo Conselho de Administra-

ção. O Conselho tem caráter consultivo 

e deliberativo, e é formado por sete 

conselheiros eleitos entre acionistas 

da companhia não integrantes da 

diretoria. Sua missão principal é re-

presentar a vontade dos acionistas, 

estabelecendo metas e políticas de 

médio e longo prazo para a operadora 

e fiscalizando o seu cumprimento.

Na visão de Hudinik, o sucesso 

e o permanente desenvolvimento da 

Princesa dos Campos se devem, em 

grande parte, à adoção de uma política 

de trabalho voltada à valorização do ser 

humano, tanto no caso dos profissio-

nais como no caso dos clientes, além 

de uma atitude ousada de pioneirismo. 

Os caminhos escolhidos levaram a 

companhia a uma série de conquistas 

e a uma posição de destaque no ran-

king das maiores empresas brasileiras 

que operam no setor.

Na Princesa dos Campos costu-

ma-se dizer que dois dos maiores 

patrimônios que a operadora acumulou 

ao longo de toda sua existência são a 

experiência no segmento de transporte 

e a solidez de um nome que inspira a 

confiança e a fidelidade dos clientes. 

“Nossa história de sucesso só foi 

e continua sendo possível graças à 

postura comprometida dos diretores e 

gestores, aliada à valiosa parceria da 

dos colaboradores, que sempre dão 

o seu melhor pelo êxito, diz Hudinik. 
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idade do AçoC

Pintura clássica (e famosa)
       em ônibus moderno     

U 
ma boa surpresa foi oferecida 

pela Viação Cidade do Aço aos 

seus passageiros. Ela veio em forma 

de um moderno ônibus Marcopolo G7, 

modelo Paradiso 1050, montado sobre 

chassi Scania K 340, ostentando a 

pintura que era usada pela empresa no 

distante ano de 1972 – provavelmente 

a mais clássica e famosa das pinturas 

que identificaram seus carros. 

Tal pintura está profundamente 

ligada à história da Cidade do Aço, e 

esse foi o principal motivo para ser 

trazida de volta por ocasião das come-

morações dos 65 anos de atividades 
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A Viação Cidade do Aço preparou 

esta boa surpresa para seus passageiros, 

tanto aqueles sempre fiéis que a 

acompanham há muitos anos, como 

aqueles que a conhecem de anos mais 

recentes: uma pintura de muito sucesso 

que marcou momentos importantes da 

trajetória da empresa. 

da companhia. A empresa não esquece  

que essa programação visual, criada 

e adotada em 72, coincidindo com 

seus 20 anos de atividades, causou 

grande impacto favorável junto aos 

Joel Fernandes Rodrigues, Diretor-Geral da 

Viação Cidade do Aço.

usuários. Além disso, ela marcou a 

mudança do controle acionário, que 

passou do fundador, Geraldo Ozório 

Rodrigues, para os irmãos Ariel, Abel-

mar e Aldemir Curvello. Também foi o 

início da atuação do atual Diretor-Ge-

ral, Joel Fernandes Rodrigues. Desde 

então, Rodrigues tem sido o principal 

responsável pela gestão operacional 

da transportadora, com os excelentes 

resultados tão conhecidos do setor 

brasileiro de transporte rodoviário de 

passageiros.  

Naquele momento começava um 

período de forte desenvolvimento da 

operadora, que se prolongou até os 

dias de hoje, e durante o qual suce-

deram-se vários feitos importantes, a 

começar pelas vitórias da Cidade do 

Aço no concurso nacional de pintura 

de frota da Editora Transporte Moderno 

nos anos de 1972 e 1993; a adoção 

de nova logomarca; a construção e 

inauguração do novo e grande Parque 

Rodoviário da empresa, em Barra 

Mansa, às margens da Rodovia Presi-

dente Dutra, inaugurado em 1995; a 

obtenção da certificação da Norma de 

Qualidade ISO 9002, além de muitos 

outros.

IDENTIDADE

A identidade visual assumida em 

1972, e que agora foi comemorati-

vamente aplicada no Paradiso 1050, 

é criação do arquiteto João de Deus 

Cardoso, que também desenhou a 

logomarca, em parceria com Carlos 

Antonio Ferro. Foram igualmente de au-

toria de Cardoso todas as atualizações 

de pintura que se seguiram, como, por 

exemplo, as de 1993, 2008, 2011 e 

a do ano passado.

Tais pinturas identificaram e iden-

tificam à perfeição uma das mais 

tradicionais empresas brasileiras de 

transporte rodoviário de passageiros. 

Elas sempre estiveram associadas à 

qualidade dos serviços executivos e 

convencionais prestados pela compa-

nhia há mais de 65 anos às popula-

ções do Vale do Paraíba e do Rio de 

Janeiro, nos setores urbano municipal 

e urbano intermunicipal, e ainda no 

fretamento contínuo e eventual de 

turismo. Joel Fernandes Rodrigues 

sempre faz questão de destacar o 

papel desempenhado por todos os 

colaboradores da empresa ao longo 

dessa trajetória. “Sem o esforço deles 

teria sido impossível alcançar o ponto 

que atingimos”, assinala.

 

REFERÊNCIA

A Viação Cidade do Aço foi fundada 

em 1951 por Geraldo Ozório Rodri-

gues, que anteriormente se dedicara 

ao negócio de extração de madeira, 

e à produção de dormentes ferroviá-

rios e de carvão vegetal, na cidade 

de Barra Mansa-RJ. Como na época 

estava sendo implantada na vizinha 

localidade de Volta Redonda a Com-

panhia Siderúrgica Nacional, Rodrigues 

associou-se a dois de seus amigos 

para criar uma empresa de ônibus. Em 

seu início, ela dedicou-se a transportar 

operários entre Barra Mansa e Volta 
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Redonda. O empreendimento deu tão 

certo que em pouco tempo a Cidade do 

Aço tornou-se referência para todos os 

que se dedicavam ou passaram a se 

dedicar à atividade de transporte rodo-

viário de passageiros. Aos poucos, a 

companhia assumiu importância cada 

vez maior na vasta região alcançada 

por suas linhas, além de tornar-se 

admirada e querida das populações 

à margem do trecho fluminense da 

Rodovia Presidente Dutra até a cidade 

do Rio de Janeiro. 

A admiração se justifica pela extre-

ma dedicação da companhia, não só 

para manter o alto padrão dos servi-

ços prestados aos passageiros como 

pelo esforço para que sejam sempre 

aperfeiçoados. Também é objeto da 

preocupação permanente da empresa 

a oferta de novos serviços, cada vez 

mais condizentes com as demandas 

dos usuários, decorrentes do cresci-

mento e desenvolvimento das cidades 

da região servida. 

RENOVAÇÃO 

A frota é um capítulo à parte. Fica-

ram famosos os desfiles que, a inter-

valos de um ou dois anos, a Viação 

Cidade do Aço promove em cidades 

servidas por suas linhas, com a fina-

lidade de apresentar os novos carros 

incorporados à frota, dentro do espírito 

de operar sempre com os ônibus mais 

avançados e seguros. 

Joel Rodorigues lembra os be-

nefícios ambientais decorrentes da 

operação de veículos sempre novos 

e com manutenção adequada, prin-

cipalmente a redução das emissões 

de gases nocivos à atmosfera e à 

saúde humana. Também aponta a 

economia de gastos com combustível 

proporcionada à empresa por ônibus 

novos e bem-regulados. E acentua 

a importância das renovações para 

manter e elevar o grau de satisfação 

dos passageiros, ou, ainda, para atrair 

novos clientes, especialmente os que 

costumam viajar de automóvel. 

Joel acompanha passo a passo 

todos os avanços tecnológicos da 

indústria brasileira de ônibus e de 

carroçarias, e cuida para que eles 

estejam presentes em cada novo 

ônibus adquirido a intervalos anuais 

ou bianuais pela companhia. Em 

consequência dessa política, que é 

permanente, a frota é continuamente 

renovada, possibilitando que cada 

passageiro possa sempre utilizar os 

ônibus mais modernos disponíveis no 

mercado nacional.

PREMIADA E CERTIFICADA

A Viação Cidade do Aço dedica 

grande atenção às relações com as 

comunidades atendidas por seus 

serviços, bem como à formação e 

aperfeiçoamento profissional de seus 

colaboradores. A relação de suas 

iniciativas no campo da qualidade é 

extensa. Ela também é uma das mais 

premiadas operadoras brasileiras de 

transporte rodoviário de passageiros.

A pintura atual: visual limpo e cores que remetem aos momentos mais importantes da trajetória da empresa.
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Vender mais no País 
     e acelerar a exportação
Fortalecer a presença no Brasil e expandir a atuação no mercado internacional, retomando níveis 

de produção mais elevados: estes são os principais objetivos da Neobus no momento em que está 

assumindo sua presidência Alexandre Pontalti, que até agora era o diretor administrativo-financeiro.

E
m 2016, a encarroçadora de 

Caxias do Sul produziu 1.519 

unidades, o que representou uma re-

tração de 22% em relação à produção 

do ano anterior, de 1.957 unidades. 

Isso correspondeu a uma participação 

de mercado de 10,6%. Na verdade, po-

rém, o quadro de retração da demanda 

começou a se desenhar há mais de 

três anos e veio se agravando desde 

então. Agora, com a chegada do novo 

CEO, Alexandre Pontalti, a Neobus, 

além de implementar novas práticas de 

gestão, está adotando o modelo de ad-

ministração que considera adequado 

ao atual momento econômico do País.

“Estamos trabalhando direciona-

dos para a recuperação dos níveis 

históricos de desempenho da empresa 

e, para isso, vamos reforçar o que 

temos de melhor, como a identidade 

da nossa marca, reconhecida no mer-

cado pela inovação, robustez e serviço 

de pós-venda, e incrementar nossa 

presença internacional e o portfólio de 

produtos”, explica Pontalti.

Ele sabe do que está falando, pois 

trabalhou na companhia nos últimos 

13 anos, como diretor administrativo-

-financeiro. Acompanhou como, em 17 

A produção de ônibus para sistemas BRT representou um grande impulso para a Neobus. Recuperar parte desse mercado é uma das metas. 
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Revista ABRATI – O Sr. assumiu a 

diretoria da Neobus em um momento 

difícil, quando o cenário econômico 

esboça o fim da crise mas ainda são 

poucos os indícios de uma retomada 

real da atividade econômica. Qual será 

sua estratégia de gestão para enfren-

tar esse mercado difícil? 

Alexandre Pontalti – Apesar de 

ter sido nomeado diretor da empresa 

em fevereiro, estou nela há 13 anos 

e acompanhei o seu crescimento no 

mercado brasileiro, com ênfase em 

micro-ônibus e em BRTs. Também 

acompanhei o período de crise, desde 

anos de presença no mercado brasileiro 

de ônibus, a Neobus soube conquistar 

uma participação bastante expressiva, 

além de uma imagem excelente, graças 

ao padrão de qualidade de seus produ-

tos e à agilidade em oferecer modelos 

diferenciados e inovadores, como os 

ônibus BRT e a família New Road de 

rodoviários. Ele sabe, portanto, o que 

é preciso fazer.  

“Ao mesmo tempo em que busca-

mos estar mais presentes no mercado 

internacional, precisamos nos manter 

perto de nossos clientes no Brasil, 

como fizemos desde o início de nossas 

atividades. O potencial de negócios, 

neste momento, é bastante grande”, 

enfatiza o executivo. 

O primeiro ônibus Neobus – um 

micro-ônibus – chegou ao mercado 

brasileiro em 2000.  Em 2002, a encar-

roçadora lançou um midibus, modelo 

intermediário entre o micro e o ônibus 

convencional, com comprimento variá-

vel de 9 metros a 11 metros. Depois 

veio o Thunder Plus, um micro com 

porta avançada que podia receber até 

seis poltronas adicionais no mesmo 

espaço de um micro convencional. 

Quando o Brasil iniciava os prepa-

rativos para sediar grandes eventos 

como a Copa do Mundo e a Olimpíada, 

foi lançado o Mega BRT, veículo com 

design inspirado no trem-bala, com 

amplas janelas e grande visibilidade, 

muito bem aceito pelo mercado. Cerca 

de 2.000 unidades foram comerciali-

zadas em apenas dois anos. Desse 

modelo derivou o Mega BRS, destinado 

a alimentar grandes sistemas troncais. 

Em novembro de 2012, finalmente, 

a Neobus apresentou o rodoviário 

New Road N10, um ônibus de visual 

limpo, frente inclinada, design fluido 

e moderno.

No ano passado, a companhia 

conseguiu ampliar suas exportações 

em cerca de 13%, tendo fornecido 

332 unidades a clientes estrangeiros. 

Quanto à produção total, foi de 821 

urbanos (com destaque para o Mega 

Plus), 506 micro-ônibus e 192 rodoviá-

rios da família New Road N10. 

A meta atual é voltar a ampliar os 

volumes de produção, de forma grada-

tiva e constante. Para isso, a Neobus 

pretende intensificar sua atuação nos 

mercados da América Latina, exportan-

do todos os modelos de seus urbanos, 

rodoviários e micro-ônibus. 

Na entrevista a seguir, Alexandre 

Pontalti aborda os desafios que começa 

a enfrentar a partir de agora.

“Queremos reforçar o que 
temos de melhor e incrementar 
nossa presença  internacional”

Alexandre Pontalti, presidente da Neobus.
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lente imagem no mercado brasileiro 

e meu desafio será dar sequência a 

essa percepção que se tem da marca 

e, ao mesmo tempo, ampliar nossa 

presença no mercado externo, onde 

estão, neste momento, as melhores 

oportunidades de negócios.

RA – Sua experiência na empresa é 

um tranquilizador diante do novo desa-

fio? Pretende usar isso no novo cargo? 

AP – Creio que sim. Conheço bem 

a Neobus e toda a equipe me conhe-

ce. Não haverá ruptura ou mudança 

drástica de direção ou estratégia. 

Haverá uma continuidade das ações 

bem-sucedidas, que serão aprimora-

das, e foco na retomada da produção 

por meio de novos negócios. Agora 

em 2017, vamos trabalhar na adoção 

de um modelo de  administração ade-

quado ao atual momento econômico 

e na aplicação das melhores práticas 

de gestão. Queremos reforçar o que 

temos de melhor, como a identidade 

da nossa marca, reconhecida no mer-

cado pela inovação, robustez e serviço 

de pós-venda, e incrementar nossa 

presença internacional e o portfólio de 

produtos. Ao longo do ano, pretende-

mos recuperar os níveis históricos de 

desempenho da empresa.
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RA – O fundador da empresa e seu 

antecessor sempre foi conhecido pelo 

espírito arrojado. Sua gestão seguirá o 

estilo dele, ou o Sr. pretende imprimir 

uma nova linha de conduta para os 

negócios?

AP – Como mencionei, a estraté-

gia é reforçar nossos pontos fortes. 

Inovação e arrojo estão entre eles 

e são diferenciais importantes para 

os nossos clientes. Somente vamos 

trabalhar atentos às demandas do mer-

cado e para suprir suas necessidades. 

Infelizmente, dois dos segmentos mais 

importantes para nós foram fortemente 

impactados, o de micros e o de BRT. 

Ampliamos nosso portfólio com o New 

Road N10 e pretendemos aumentar 

bastante a produção de rodoviários, 

um segmento que pode ajudar na 

recuperação dos nossos níveis de 

produção, sobretudo na exportação.

RA – Qual é a expectativa da em-

presa para este primeiro semestre do 

ano e qual a previsão para 2017 como 

um todo?

AP – Nossa expectativa é de cres-

cimento, apesar de ainda não termos 

sentido mudanças significativas no 

mercado interno. Acreditamos que ha-

verá maior demanda, tanto por urbanos 

quanto por rodoviários, sobretudo no 

primeiro semestre, pois em julho en-

trará em vigor a exigência de elevador 

para os ônibus rodoviários. Acredito 

que, por isso, os operadores vão 

antecipar algumas compras. A meta 

é ampliar nossos volumes de forma 

gradativa e constante ao longo do ano. 

Para tanto, nossa empresa pretende 

intensificar a atuação nos mercados 

da América Latina, exportando todos 

os modelos de urbanos, rodoviários 

e micro-ônibus. No ano passado, a 

Neobus ampliou suas exportações em 

cerca de 13%, enviando 332 unidades 

aos clientes estrangeiros.

RA – Que tendências o Sr. enxerga 

nos ônibus e no mercado, e como a 

Neobus está planejando seus novos 

modelos para o País?

AP – No curto prazo, vejo como ten-

dência a maior utilização do ar condi-

cionado nos modelos urbanos. Muitas 

cidades já estão exigindo mais veículos 

equipados com o ar condicionado e 

isso deverá aumentar. Nos rodoviários, 

vejo como fatores determinantes a 

elevação dos níveis de conforto, de 

segurança e de acessibilidade. Apesar 

do já elevado padrão de conforto, os 

operadores buscam novidades para 

atrair os usuários. Os elevadores vão 

permitir que pessoas com mobilidade 

reduzida usem mais o transporte ro-

doviário. No segmento urbano, seria 

muito bom para as cidades e para os 

cidadãos se a adoção de sistemas BRT 

fosse ainda maior. Além de todos os 

benefícios para a mobilidade, esses 

veículos são comprovadamente mais 

seguros, confortáveis e ergonômicos.

RA – Há previsão de lançamentos 

da Neobus ainda em 2017?

AP – A Neobus é conhecida pela 

inovação e pelos novos modelos. Ainda 

não podemos anunciar nada, mas es-

tamos trabalhando, sim, em evoluções 

para toda a linha, sempre com foco no 

conforto, segurança, acessibilidade e 

mobilidade para o passageiro, e na 

maior eficiência para os operadores. 

Acabamos de lançar o articulado de 22 

metros, o maior do mercado, modelo 

que deverá ter ampla aceitação nos 

sistemas BRT.

RA – O número de sistemas BRT 

vem crescendo no País. Como estão 

os fornecimentos da Neobus para esse 

segmento de mercado? 

AP – A Neobus é uma das líderes 

no fornecimento de ônibus para os 

sistemas BRT do País e da América 

Latina. No Rio, temos a maior frota. 

Em Curitiba, fornecemos a maioria das 

unidades adquiridas nos últimos três 

anos. Também temos presença forte 

nas capitais do Nordeste. Além disso, 

fornecemos para o México e outros 

países do continente. O que ocorre 

é que a demanda por modelos para 

os sistemas BRT não está tão grande 

quanto se esperava e, por isso, os vo-

lumes de produção têm sido menores 

do que o previsto.

ncarroçadoraE

O Mega BRS, derivado do Mega BRT. Este último causou forte impacto por seu design 

inspirado no trem-bala. Cerca de 2.000 unidades foram vendidas em apenas dois anos. 
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Cinto de segurança salva vidas.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua região
para saber mais sobre os modelos e suas configurações
www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo
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Renovar sempre, 
     o estilo da Garcia
A tradicional operadora de transporte rodoviário de passageiros, com sede em Londrina-PR, mantém 

e incrementa a política de renovar continuamente a frota, para que seus usuários disponham sempre 

dos ônibus tecnologicamente mais avançados e confortáveis.

D
esta vez, a Garcia adquiriu 25 

novos carros, todos encarroça-

dos pela Marcopolo. São ônibus de 

última geração, que agregam várias 

inovações tecnológicas destinadas a 

proporcionar viagens mais seguras 

e confortáveis para os passageiros.  

Foram incorporados 16 ônibus Paradi-

so 1800 Double Decker (dois pisos), 

oito Paradiso 1600 LD e um Paradiso 

1200, este com 14 metros de compri-

mento. Todos são de última geração 

e sua aquisição faz parte do 

processo rotineiro de renova-

ção de frota da companhia. 

O Paradiso 1800 DD é 
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apontado pela Marcopolo como ideal 

para o transporte em viagens de mé-

dias e grandes distâncias.  

 Os carros foram montados sobre 

chassis Mercedes-Benz O 500 RSD 

6x2. No piso superior, as poltronas 

são do tipo semileito 1060, com 

descansa-pés. No inferior, são do tipo 

leito-cama, revestidas de couroflex e 

equipadas com monitor individual.

O 1800 DD conta ainda com moni-

tores LCD de 15,6 polegadas, sistema 

visual com rádio CD Player e DVD. Há 

plugs para fone de ouvido no porta-

-pacotes. Outros itens são: parede 

de separação com porta deslizante, 

banheiro, sistema multiplex, itinerá-

rio eletrônico, cintos de segurança 

retráteis, porta-copos e porta-revista, 

sistema de ar condicionado, tomadas 

de energia com entrada USB (110 

volts) em todas as poltronas, calefa-

ção e preparação para internet sem 

fio 4G (Wi-Fi). 

Já os Paradiso 1600 LD foram   

montados sobre chassi Mercedes-

-Benz O500 RSD 6x2. Conforto e 

amplo espaço para bagagens são dois 

dos seus  diferenciais. Eles contam 

com sistemas de monitoramento, ar 

condicionado e audiovisual, quatro 

monitores LCD, CD Player, DVD com 

entrada USB, vidros colados, banheiro, 

preparação para internet sem fio 4G 

(Wi-Fi), tomadas com entrada USB para 

carregamento de aparelhos eletrônicos 

em todas as poltronas, calefação 

integrada.

Finalmente, o Paradiso 1200 de-

senvolvido para a Garcia tem como di-

ferencial o comprimento de 14 metros 

(os modelos convencionais têm 13,1 

metros). O chassi é Mercedes-Benz 

O500 RS 4x2. O maior comprimento 

do veículo possibilita mais espaço e 

conforto, com 44 poltronas semileito 

1060 com descansa-pernas, reves-

tidas de couroflex e neoprene, CD 

Player, DVD com entrada USB, quatro 

monitores 15,6 polegadas, prepara-

ção para internet sem fio 4G (Wi-Fi), 

sistema de monitoramento, 

ar condicionado e 

calefação.
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ecnologiaT

O ônibus de hoje 
    antecipa o futuro

A primeira reação de quem quer que seja apresentado a um automóvel de design futurista é concluir 

que ali se encontra um carro do futuro. Com caminhões e ônibus não é diferente. Tornaram-se 

comuns os estudos, protótipos e veículos-conceito feitos exatamente para dar uma ideia de como 

serão os veículos do futuro. Quase todos utilizam dispositivos e sistemas já disponíveis nos dias de 

hoje. Nesse sentido, é perfeitamente razoável dizer que, no campo dos veículos automotores, o 

futuro já começou a acontecer.

Ônibus rodoviário O 500, da Mercedes-Benz, equipado 

com cinco dos mais avançados sistemas e 

tecnologias (identificadas nos hexágonos azuis), todas 

voltadas à segurança dos veículos e dos passageiros,  

e todas já disponíveis no mercado.
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N
a manhã de 23 de novembro 

do ano passado, no centro de 

exposições RioCentro, no Rio de 

Janeiro, onde seria aberta à tarde a 

décima-primeira edição da FetransRio, 

a Mercedes-Benz reuniu jornalistas de 

vários pontos do País em um espaço 

coberto montado do lado de fora de 

um dos pavilhões. Era uma entrevista 

coletiva. Em determinado momento, o 

pessoal da imprensa foi convidado a 

atentar para um ônibus que se apro-

ximava pela pista ao lado, em direção 

ao local da coletiva. Quando o veículo 

chegou perto foi possível perceber que 

o motorista não tinha as mãos no vo-

lante e parecia estar em pé. O ônibus 

continuou se deslocando na direção de 

um obstáculo colocado mais à frente, 

porém o motorista, sem dar importân-

cia ao que havia à frente, continuou 

olhando para o lado, na direção dos 

jornalistas. A menos de dois metros, 

o ônibus diminuiu a velocidade sem 

que o motorista pisasse nos freios. 

Em seguida, parou a centímetros do 

obstáculo.

A encenação foi planejada pelos 

executivos da Mercedes-Benz para 

demonstrar a eficiência de alguns dos 

sistemas eletrônicos de segurança que 

equipavam aquele ônibus. No caso, o 

“motorista” era o vice-presidente de 

Vendas, Marketing e Peças & Serviços 

Caminhões e Ônibus da Mercedes-

-Benz do Brasil, Roberto Leoncini. E 

entre os dispositivos estava, por exem-

plo, o Advanced Emergency Breaking 

System (AEBS), sistema de frenagem 

de emergência que identifica rapida-

mente objetos à frente, parados ou em 

movimento, em distâncias de até 200 

metros. Quando, por qualquer motivo, 

o motorista não aciona os freios, o 

sistema se encarrega de aplicar uma 

frenagem progressiva, até a parada 

total do veículo, se isso for necessário 

para evitar a colisão.

No caso da demonstração no 

RioCentro, o ônibus também estava 

equipado com o Lane Departure War-

ning System (LDWS), ou Sistema de 

Aviso de Faixa: uma câmera montada 

no parabrisa monitora a posição do 

veículo em relação às faixas laterais 

da estrada que demarcam a área de 

rolamento. Sempre que o veículo se 

desloca lateralmente, para o lado 

esquerdo ou para o direito, sem ser 

comandado pelo motorista, o sistema 

emite um aviso sonoro e visual. O aviso 

também pode ser reforçado com o au-

xílio de um dispositivo de vibração do 

assento, instalado pela encarroçadora 

se for de interesse do frotista.
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AVANÇOS OPCIONAIS

Tanto o Sistema de Frenagem 

de Emergência como o Sistema de 

Aviso de Faixa já estão disponíveis, 

como opcionais, nos chassis O 500 

rodoviários RS e RSD produzidos pela 

Mercedes-Benz. 

“São recursos da nossa marca 

para auxílio à condução, e que ampliam 

notavelmente a segurança no transpor-

te de passageiros”, explica Walter Bar-

bosa, diretor de Vendas e Marketing de 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. 

Outro dispositivo que havia naquele 

ônibus do RioCentro foi o Tyre Pressure 

Monitoring System (TPMS), que é um 

Sistema de Monitoramento da Pressão 

e Temperatura dos Pneus. Esse item 

nunca existiu em veículos produzidos 

no Brasil; agora se tornou um opcio-

nal nos chassis O 500 rodoviários 

da Mercedes-Benz. O sistema faz o 

monitoramento permanente de todos 

os pneus do ônibus e envia ao moto-

rista as informações sobre a pressão 

e a temperatura de cada um. Como 

se sabe, a manutenção dos pneus 

é o segundo item que mais pesa na 

planilha de custos operacionais da 

frota, sendo o primeiro o combustível. 

Falando-se de combustível e de 

futuro, a Mercedes-Benz apresentou 

recentemente um avançado painel 

de instrumentos, além de um volante 

multifuncional com teclas. Os itens já 

são disponíveis de série para toda a 

linha O 500 de chassis rodoviários. 

O novo painel conta com as funções 

EcoSupport, Tour e Econômetro, que 

auxiliam o motorista a obter uma 

condução mais econômica. A função 

EcoSupport permite estabelecer e vi-

sualizar metas de consumo. O gestor 

da frota programa no painel a meta 

que pretende atingir – por exemplo, 

2,5 km por litro. A partir daí o sistema 

acompanha o consumo e indica se a 

condução está adequada ao objetivo. 

A função Tour, por sua vez, oferece 

informações de consumo médio, ins-

tantâneo, distância percorrida, auto-

nomia do veículo, velocidade média e 

tempo de operação. Já o Econômetro 

(a faixa verde variável do conta-giros) 

é iluminado com leds cuja cor vai se 

alterando conforme a condição de 

carga aplicada no motor. A variação 

indica a melhor rotação de trabalho. O 

ecnologiaT

Econômetro acende quando identifica 

que o motorista está operando fora da 

rotação ideal. O novo painel de instru-

mentos também reúne informações 

completas de viagem, como velocidade 

máxima, velocidade média, consumo 

instantâneo, média de consumo, volu-

me do tanque de combustível, volume 

do tanque de Arla, horímetro, nível do 

reservatório de óleo, temperatura de 

arrefecimento e carga da bateria.

“Ônibus do futuro” em operação experimental já percorre rotas de Amsterdam, Holanda.

Montadora utiliza ônibus para demonstrar a eficiência de sensores de aproximação.
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Outra importante vantagem é que 

o novo painel de instrumentos é com-

patível com o Sistema de Extração 

de Dados para Telemetria FMS 1.0, 

conexão no padrão J1939, utilizado 

nos chassis de ônibus Mercedes-Benz. 

Isso possibilita a integração com 

sistemas de gestão de transporte já 

utilizados por clientes. O FMS informa 

dados como quilometragem percor-

rida, velocidade do veículo, rotação 

do motor, consumo total, média de 

combustível, temperatura do líquido de 

arrefecimento, performance e eventos 

do tacógrafo digital. 

AVANÇOS QUE IMPRESSIONAM

A comparação com boa parte da 

frota que ainda roda pelas estradas 

brasileiras, além de impressionar, 

pode levar à conclusão de que to-

das essas inovações e tecnologias, 

quase sempre voltadas à segurança 

dos veículos e dos passageiros, são 

avanços que só estarão operando nos 

ônibus brasileiros do futuro. Em parte, 

é verdade. Em parte, é engano. Como 

lembrou o chefe mundial da Mercedes-

-Benz Trucks, Stefan Buchner, quando 

esteve em São Bernardo do Campo 

para as comemorações dos 60 anos 

da montadora no Brasil, muitas das 

avançadas tecnologias presentes no 

Caminhão do Futuro, apresentado na 

época a convidados brasileiros, já fa-

zem parte do dia a dia no Brasil. Como 

exemplo, ele citou especificamente os 

sistemas de assistência à condução. 

Aliás, em dezembro de 2015, a 

Mercedes-Benz do Brasil já havia apre-

sentado à imprensa especializada e a 

convidados, durante evento na cidade 

de Piracicaba-SP, alguns dos sistemas 

inteligentes introduzidos como opcio-

nais em seus automóveis, inclusive 

naqueles produzidos na unidade da 

montadora em Iracemápolis-SP. O 

assistente de frenagem era um deles. 

Outro era o sensor de faixas laterais.   

Voltando um pouco mais no tempo, 

verifica-se que em abril de 2008, em 

“Caminhão do futuro” testa dispositivos de condução autônoma e de operação interligada de veículos conectados via internet.

Caminhão Urban e-Truck 6x2, concebido para operações urbanas. Por enquanto, um conceito. 
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um evento realizado na cidade paulista 

de São Carlos, a Volvo apresentou à 

imprensa um ônibus rodoviário e um 

caminhão pesado equipados com 

vários dispositivos eletrônicos rela-

cionados à segurança veicular ativa e 

passiva, que logo estariam disponíveis 

no Brasil. Um sistema de frenagem 

acoplado a sensores de distância, por 

exemplo. Opcionalmente, um dispositi-

vo para redução do risco de capotagem 

(sistema antitombamento). E ainda, 

um controle eletrônico de velocidade e 

um sistema de monitoramento de fai-

xas laterais da rodovia, com emissão 

de sinais sonoros e luminosos para 

alertar o motorista. 

FUTURO ATÉ CERTO PONTO

Conclui-se que, na realidade, o 

ônibus do futuro de certa forma já 

existe, na medida em que avanços 

ecnologiaT

excepcionais foram concretizados e 

demonstrados. Veja-se o exemplo do 

Future Truck 2025, o “caminhão do 

futuro”, apresentado pela Mercedes-

-Benz na IAA, em Hanover, Alemanha, 

em fins de setembro e início de outubro 

de 2014 – justamente aquele trazido 

ao Brasil pela montadora em abril do 

ano passado. Sob muitos aspectos, 

é ainda um caminhão conceito, mas 

nem por isso Stefan Buchner deixou de 

acentuar que parte do conteúdo eletrô-

nico previsto já está disponível hoje. 

Este talvez não seja bem o caso 

da “van do futuro”, denominada Vision 

Van, cujo mais importante estudo foi di-

vulgado no ano passado. O estudo vai 

muito além da van como é conhecida 

hoje, e sua concretização sem dúvida 

representará um conceito completo in-

serido em uma cadeia de fornecimento 

totalmente interligada por meio digital. 

O veiculo terá propulsor elétrico de 

75 cavalos, com autonomia de 270 

quilômetros, comandado por joystick 

– portanto sem volante nem pedais. 

Alcançará um índice de eficiência 50% 

maior na entrega de encomendas, 

e seu compartimento de carga será 

O Freightliner Inspration foi o primeiro caminhão autônomo a obter licença para uso em estradas públicas no estado de Nevada.

Cabine do “caminhão do futuro”: o motorista pode dirigir usando o tablet ou o volante.
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totalmente automatizado, incluindo 

o planejamento de rotas e, principal-

mente, de entregas manuais; e, no 

caso dos produtos de menor peso, de 

entregas feitas por drones.  

Um exemplo bem mais atual de veí-

culo do futuro ocorre neste momento 

nos Estados Unidos, onde desde maio 

de 2015 rodam em estradas públicas 

do estado de Nevada os dois primeiros 

caminhões Freightliner Inspiration. 

Ambos estão equipados com sistema 

Highway Pilot (piloto automático rodo-

viário) e podem se deslocar pela rodo-

via sem a intervenção do motorista, 

graças aos sensores inteligentes e a 

um sistema de câmera estereoscópica 

instalado nos veículos. Foram criados 

na Alemanha pela Daimler Trucks, que 

transferiu o sistema para a fabricante 

norte-americana Freightliner. O modelo 

foi o primeiro caminhão autônomo a 

obter licença para uso em estradas 

públicas naquele estado. Obviamen-

te, a intervenção do motorista será 

necessária para dar início a qualquer 

manobra de ultrapassagem, que deve, 

obrigatoriamente, ser executada por 

profissional, cabendo também a este 

fazer as manobras para sair da estrada 

ou para mudar de pista. O caminhão 

deve rodar em estradas específicas, 

dotadas de sensores instalados nas 

margens ao longo da rodovia.

Como conceitos, anteriores ao 

Freightliner, a Daimler Trucks havia 

O Z Truck, proposta da Iveco, utilizará gás natural como combustível.

A Vision Van usará drones como auxiliares na entrega dos produtos de menor peso. 

apresentado o Caminhão do Futuro 

2025, mostrado em alguns países, 

inclusive no Brasil; também o Future 

Bus, ônibus urbano que em princípio 

ainda utilizaria diesel, e o Urban 

e-truck 6x2, caminhão urbano. Quase 

simultaneamente, a Iveco divulgou sua 

proposta para o Z Truck, conceito com 

motor que utilizaria gás natural.

O urbano Future Bus a diesel, de 

299 hp e condução semiautomatizada, 

é um veículo do futuro, mas já está 

disponível para testes práticos. Sua 

primeira operação experimental está 

acontecendo na cidade holandesa de 

Amsterdam. O ônibus foi projetado 

para operar sem a intervenção do 

motorista na maior parte do tempo, 

mas o motorista pode assumir os 

controles sempre que quiser ou achar 

necessário. No modo de condução 

semiautomatizada, o veículo de Ams-

terdam trafega a 70 quilômetros por 

hora, comunica-se com os sistemas de 

semáforo, faz as paradas nos pontos 

para receber ou descarregar passagei-

ros, abre e fecha as portas e retoma 

o percurso em velocidade progressiva 

– tudo isso automaticamente. 
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ontadoraM

A Volvo pronta 
     para a retomada

Para o presidente do Grupo Volvo América Latina, 

Wilson Lirmann, as empresas do grupo estão “prontas 

para a retomada da economia” do País, embora ainda não 

seja possível, segundo ele, prever em que momento o processo 

de reerguimento econômico vai deslanchar.

W
ilson Lirmann, que assumiu 

a presidência do Grupo Volvo 

América Latina em julho passado, afir-

ma que a companhia encontra-se em 

situação “muito confortável” e está, 

desde já, “preparada para competir”, 

graças aos investimentos dos últimos 

anos e aos que estarão sendo feitos 

ao longo de 2017, 2018 e 2019, e que 

totalizarão R$ 3 bilhões. 

 Tais recursos serão destinados 

ao desenvolvimento e atualização de 

produtos e serviços, à rede de conces-

sionárias e à própria fábrica da mon-

tadora, em Curitiba, com o objetivo de 

manter a linha de produção eficiente 

e moderna. Segundo o executivo, 90% 

dos  investimentos serão no Brasil. 

Embora cauteloso, o otimismo do 

executivo também está relacionado 

aos resultados de 2016, ano consi-

derado como “de transição” pelos 

executivos da Volvo. Entre os resul-

tados, Lirmann destaca os 27,9% de 

market share alcançados no segmento 

de caminhões pesados no Brasil. Pela 

terceira vez consecutiva a empresa 

liderou esse mercado; pelo terceiro 

ano consecutivo, os caminhões FH 

460 cv e FH 540 cv foram os veículos 

Chassi do GranArtic 300, biarticulado Volvo de 

30 metros, apontado como o maior do mundo.
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pesados mais vendidos no Brasil, com 

1.426 unidades do primeiro e 1.344 

unidades do segundo. 

Outro resultado bastante festejado 

foi o crescimento de 30% nas exporta-

ções de caminhões, correspondendo 

a 42% das vendas de caminhões no 

continente. Nesse mercado, a Volvo foi 

a marca que mais cresceu na região. 

O presidente lembra que a exportação 

sempre foi um dos pilares dos negó-

cios do Grupo Volvo na América Latina. 

Segundo ele, os resultados alcançados 

em 2016 no mercado latinoamericano 

têm explicação até certo ponto singela: 

“Nós estávamos preparados para apro-

veitar as oportunidades de negócios 

nos outros países.”

“BOA PERFORMANCE”

Da perspectiva da Volvo Bus Latin 

America, os resultados conseguidos 

no mercado brasileiro de ônibus ro-

doviários e urbanos em 2016 foram 

“bons”, com um discreto aumento 

de participação – de 9,3% para 9,5% 

– nos dois segmentos. Além disso, 

registrou-se “boa performance” nas 

exportações de chassis para ônibus 

urbanos e rodoviários, com pouco mais 

da metade das vendas do ano anterior. 

Lirmann afirmou, sempre lembran-

do que foi um ano de crise, que tais 

resultados contribuíram para sustentar 

os negócios como um todo. 

Em uma avaliação mais abrangen-

te, ele concluiu que, tendo sido um 

dos períodos mais difíceis do setor 

de transporte no Brasil, o Grupo Volvo 

manteve o equilíbrio de seus negócios 

aqui e no continente: os efeitos da 

economia restritiva no Brasil foram 

compensados com as vendas na re-

gião hispânica da América Latina.

“Foi um ano difícil, mas equilibra-

mos nossos resultados na região, 

crescendo na América Latina e fazendo 

a lição de casa no Brasil”, declara o 

executivo. “Mesmo num ambiente 

econômico muito difícil e de forte re-

tração, mantivemos nossa posição de 

liderança em segmentos importantes.” 

No que se refere às perspectivas 

de curto e médio prazo, o presidente 

do Grupo Volvo America Latina resume 

tudo em uma única frase. “Mante-

mos nossa confiança no mercado e 

continuamos investindo em produtos 

e soluções que garantam eficiência 

de transporte e contribuam para o 

sucesso dos negócios dos nossos 

clientes”, afirma.

Wilson Lirmann é o mais novo 

executivo a comandar a operação 

latino-americana da montadora sueca. 

Com 46 anos, assumiu em julho último 

a presidência do Grupo Volvo América 

Latina, depois de passar por várias 

áreas da corporação. É graduado em 

Engenharia Mecânica pela Universida-

de Federal do Paraná, com MBA em 

Administração Estratégica pela Univer-

sidade Positivo. A carreira foi iniciada 

na fábrica da Volvo em Curitiba, como 

estagiário, em 1990.

Para o novo presidente do Grupo Volvo América Latina, 2016 foi um ano difícil no qual a 

montadora soube crescer no continente e fazer a lição de casa no Brasil.

A Volvo aposta na grande capacidade dos biarticulados para sistemas BRT, mas já trabalha em projetos mais avançados, entre eles o CIVI. 
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Os investimentos já feitos e os que 

estão sendo anunciados pela Volvo 

para os próximos três anos corres-

pondem aos objetivos e às apostas 

da montadora para os diferentes mer-

cados nos quais ela atua. 

O mercado de caminhões pesados 

tem sido sempre a aposta mais forte 

da Volvo, já que no Brasil ela tem um 

quarto de participação no segmento, 

além de participação crescente em 

vários mercados da América Latina, 

especialmente Peru e Argentina. Em 

2016, os caminhões FH 460 cv e 

FH 540cv foram os veículos pesados 

mais vendidos no Brasil, com 1.426 

unidades e 1.344 unidades, respec-

tivamente. 

“Continuamos investindo sempre 

em nossa linha de produtos e soluções 

para oferecer veículos que garantam 

mais rentabilidade na operação”, 

explica Bernardo Fedalto, diretor de 

caminhões Volvo no Brasil, Paraguai, 

Bolívia e Uruguai. 

No segmento de ônibus rodoviá-

rios, a indefinição dos órgãos federais 

em relação ao transporte rodoviário 

interestadual de passageiros impacta 

o mercado de chassis e carroçarias. 

Aí, a Volvo e as demais montadoras 

vendem bem menos rodoviários do que 

poderiam e, pelo menos por enquan-

to, apesar das vendas de rodoviários 

para fretamento, turismo e transporte 

corporativo,  não há alternativa de fato 

consistente para movimentar esse 

mercado. 

Em razão disso, a aposta das 

montadoras têm-se voltado fortemente 

para o segmento de transporte coletivo 

urbano, especialmente nas grandes 

metrópoles, onde os chamados siste-

mas BRT ganharam relativo impulso 

As apostas da empresa em tempos de crise

nos últimos anos. No caso da Volvo, 

ela mantém, hoje, uma completa e 

variada linha de chassis para ônibus 

urbanos, desde aqueles destinados a 

operar em linhas alimentadoras até 

os grandes carros que trafegam nas 

linhas segregadas dos sistemas BRT. 

Por isso, mesmo com o mercado 

deprimido, a Volvo lançou há pouco o 

biarticulado de 30 metros, o GranbArtic 

300, apontado como o maior do mun-

do, além do chassi rodoviário B 310 R 

4x2, desenvolvido especialmente para 

os segmentos de fretamento e viagens 

de curtas e médias distâncias, o que 

envolve turismo. A empresa também 

segue realizando vários testes com o 

seu ônibus híbrido elétrico. 

Consciente do papel que desempe-

nhou na criação e na implementação 

dos sistemas BRT, a partir da cidade 

de Curitiba, a Volvo procura sempre 

antecipar-se às concorrentes na for-

mulação de novas propostas para o 

transporte de pessoas nas grandes 

metrópoles. Parte de seus investimen-

tos tem sido orientada para a concep-

ção e projeto de um novo sistema que 

poderia representar uma evolução do 

BRT, e que foi batizado de CIVI (City 

Vehicle Interconnect). 

Segundo Fábiano Todeschini, pre-

sidente da Volvo Bus Latin America, 

ontadoraM

Ônibus da Princesa dos Campos montado sobre o novo chassi B 310 R 4x2 da Volvo. 

Bernardo Fedalto, diretor de caminhões.
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o sistema utilizaria ônibus híbridos e 

muitas das mais avançadas ferramen-

tas de conectividade. Basicamente, 

um sistema CIVI exigiria escavação e 

remoção de terra onde hoje estão  ruas 

e avenidas. Em princípio, o espaço 

resultante, parte a céu aberto e parte 

coberto, seria utilizado por ônibus híbri-

dos. As paradas seriam como peque-

nas estações rodoviárias, construídas 

ao nível da rua, envidraçadas, cobertas 

e dotadas de vários serviços, com 

todo o conforto necessário para os 

passageiros. Segundo a Volvo, o CIVI 

demandaria investimentos menores 

que os exigidos pelo BRT e teria alta 

capacidade e baixo custo operacional, 

além de menor impacto ambiental. A 

proposta segue sendo detalhada para, 

provavelmente, atender, de início, à 

realidade de Curitiba. Investimentos: a linha de montagem de caminhões da fábrica Volvo, em Curitiba.

CIVI: a arte mostra o espaço e as “caixas” subterrâneas por onde trafegariam os articulados híbridos.
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arcopoloM

Negócios lá fora atenuaram 
     a crise aqui dentro
Com as exportações de ônibus produzidos no Brasil e com o desempenho de suas unidades 

estabelecidas no exterior, a encarroçadora conseguiu compensar em parte o desequilíbrio provocado 

no ano passado pela forte retração do mercado brasileiro. Como já havia sido em 2015.

A 
Marcopolo encerrou o ano passa-

do com desempenho praticamente 

estável em relação a 2015, alcan-

çando receita líquida consolidada de 

R$ 2,574 bilhões, contra R$ 2,739 

bilhões no ano anterior. O crescimento 

de 27,3% nas exportações, e de 14,6% 

nas vendas realizadas pelas unidades 

do exterior, contribuíram para compen-

sar parcialmente a retração de 37,6% 

no mercado interno. Estas informações 

estão contidas em comunicado de 

imprensa distribuído pela encarroça-

dora em janeiro último, e no qual ela 

informa que o lucro líquido atingiu R$ 

222,5 milhões, contra R$ 89,1 mi-

lhões no ano anterior. O resultado foi 

positivamente impactado em setembro 

Um dos 245 Viale BRT piso baixo adquiridos no ano passado pelo Ministério dos Transportes de Gana. No mesmo pedido foram fornecidos 

outros 50 rodoviários, divididos entre os modelos Paradiso 1200, Viaggio 1050 e Ideali, totalizando 295 ônibus exportados para Gana.     
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passado por uma alienação parcial  de 

participação equivalente a 7,4% do 

capital da companhia canadense New 

Flyer Industries. O resultado também 

foi afetado pela incorporação das 

operações da Neobus, em agosto de 

2016, movimento esse que reforçou a 

posição de liderança da Marcopolo no 

mercado brasileiro de ônibus.

Ao longo de 2016, a encarroçadora 

adotou uma série de ajustes com o 

objetivo de mitigar os efeitos de mais 

um ano de instabilidade econômica e 

política. Já no início do ano, a compa-

nhia flexibilizou a jornada de trabalho 

nas unidades fabris de Caxias do Sul 

e suspendeu temporariamente os con-

tratos de trabalho (lay-off) na unidade 

Marcopolo Rio, em Duque de Caxias-

-RJ, visando minimizar ao máximo o 

reflexo da crise nos postos de trabalho.

Durante o período, foram imple-

mentadas medidas voltadas à prospec-

ção de oportunidades, com destaque 

para o projeto Conquest, que teve 

como foco as exportações, por meio 

do fortalecimento da atuação nos mer-

cados tradicionais da América Latina, 

da cobertura de novos mercados e da 

ampliação do portfólio de clientes no 

exterior. Ao longo do ano, foram visita-

dos mais de 65 países, trazendo como 

resultado um incremento de 54,6% no 

volume físico exportado. Foram expor-

tadas 2.959 unidades, contra 1.915 

em 2015.

Nas unidades do exterior, a receita 

líquida da Polomex, no México, cresceu 

28,0%, enquanto a receita líquida 

da Volgren, na Austrália, evoluiu em 

13,3%. O resultado da unidade do 

México veio da maior comercialização 

de rodoviários exportados do Brasil, 

tendo sido adotado um novo modelo 

de negócio que possibilita à operação 

mexicana montar esses ônibus sobre 

diferentes marcas de chassis. Na 

unidade australiana, o crescimento da 

receita decorreu do aumento de 10,1% 

de unidades físicas vendidas.

No mercado brasileiro, a Marcopolo 

lançou dois programas: o Brasil Ponta 

a Ponta, com numerosas visitas a 

clientes em todas as regiões do País, 

O grupo chileno EmeBus comprou 32 ônibus Marcopolo Paradiso 1800 Double Decker, iguais ao mostrado acima. 
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e o Negócio a Negócio (Unidade de 

Negócio Volare), focado na redução 

de estoques. Foram adotadas ainda 

outras medidas para minimizar os 

efeitos da retração da demanda sobre 

os resultados operacionais, como a re-

dução de despesas e custos indiretos, 

o aumento da eficiência operacional 

com a adoção dos conceitos LEAN e a 

melhoria do capital de giro pela redu-

ção de estoques e recebíveis.

PERSPECTIVAS 

O início deste ano está sinalizando 

que 2017 será mais um ano desa-

fiador, especialmente neste primeiro 

trimestre. A Marcopolo acredita na 

retomada gradual da demanda por ôni-

bus a partir do segundo semestre, em 

função de perspectivas mais otimistas 

quanto à atividade econômica no País. 

É uma expectativa relacionada a dados 

recentes da inflação e à redução das 

taxas de juros.  

A companhia segue engajada em 

sua estratégia de redução de despe-

sas e custos indiretos, do aumento da 

eficiência operacional e da melhoria 

do capital de giro. Tais iniciativas se 

somam aos mecanismos de redução 

do impacto da crise no quadro de co-

laboradores, adotados desde 2015, 

que incluíram férias seletivas, férias 

coletivas, feriados prolongados com 

compensação de horas e flexibiliza-

ção de jornada. Em janeiro último, 

a Marcopolo adotou férias coletivas 

nas suas unidades de Caxias do Sul. 

Na Marcopolo Rio, além das férias 

coletivas em janeiro, foi adotada a 

flexibilização da jornada de trabalho 

de 4 dias em fevereiro. 

A Marcopolo acredita na continui-

dade do desempenho positivo de suas 

exportações e das operações das uni-

dades da companhia no exterior, com a 

manutenção dos clientes tradicionais e 

a prospecção de novos mercados.  Ela 

seguirá atuando fortemente no merca-

do externo e, para tanto, já no início de 

fevereiro, promoveu uma reestrutura-

ção de sua área comercial – Mercado 

Externo, integrando-a com a área de 

Negócios Internacionais. O objetivo é 

maximizar negócios em todas as re-

giões e aperfeiçoar a integração entre 

as exportações a partir do Brasil e as 

operações internacionais da empresa. 

Segundo a encarroçadora, a mu-

dança facilitará o desenvolvimento 

conjunto de mercados e produtos es-

pecíficos para cada região de atuação 

das unidades. 

Um dos ônibus Paradiso 1800 Double Decker adquiridos pela empresa Finexs Voyages, de Camarões. Serão os primeiros DD a rodar no país.
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ançamentoL

Os primeiros Double
  Deckers de 15 metros
O novo Double Decker 8x2 da Marcopolo e da Volvo está chegando ao mercado e foi 

montado sobre o novo chassi B 450 R, desenvolvido especialmente para esse tipo de veículo. 

As primeiras 20 unidades serão operadas pela empresa Solimões Transportes. 
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A
s primeiras 20 unidades do ôni-

bus Double Decker 8x2 de 15 

metros produzidas no Brasil já foram 

entregues à Solimões Transportes. 

Os ônibus serão utilizados em rotas 

estaduais e interestaduais de médias 

e longas distâncias no norte do País, 

entre elas Porto Velho–Cerejeiras e 

Manaus–Boa Vista.

Com essa configuração, o novo 

DD 8x2 é o maior ônibus rodoviário 

brasileiro e oferece como diferenciais a 

capacidade para 60 passageiros, além 

de mais espaço no salão inferior e no 

bagageiro. Externamente, mantém o 

mesmo design da linha Paradiso 1800 

DD Geração 7. 

Sendo mais comprido, o veículo ad-

mite uma fileira adicional de poltronas 

no salão superior e espaço mais amplo 

no salão inferior e no bagageiro. Isso 

significa um acréscimo na rentabilida-

de dos operadores, pelo aumento do 

número de passageiros. Configurações 

com maior espaço entre as poltronas 

também são admitidas. “Estamos 

atentos às demandas do mercado para 

oferecer aos nossos clientes soluções 

de transporte que aumentem a eficiên-

cia e a produtividade da operação”, 

explica Gilberto Vardanega, diretor 

comercial de ônibus Volvo no Brasil.

SOFISTICAÇÃO

O veículo possui poltronas semilei-

to, com descansa-pernas, saídas USB, 

tomada de energia AC e calefação 

integrada, além de sistema de áudio 

e vídeo com CD Player, DVD com USB, 

monitores de 15,6” e TV digital insta-

lada. A iluminação do salão de pas-

sageiros é toda em LEDs, com luzes 

indiretas que criam um ambiente de 

comodidade e sofisticação. Os LEDs 

estão presentes também nas luzes 

de leitura dos porta-focos, que têm 

acionamento por toque. Um valorizado 

detalhe de conforto são as tomadas 

individuais nas poltronas para carrega-

mento de celulares e outros aparelhos 

eletrônicos. 

Os porta-focos contam ainda com 

saídas individuais para ar condicio-

nado, plug para fone de ouvidos e 

controle de volume do som. Os am-

plificadores de áudio são individuais. 

A carroçaria incorpora ainda sanitário 

e sistema audiovisual. O conjunto 

óptico com LEDs nas luzes de direção 

e de posição (Daytime Running, acen-

dimento da luz de posição durante o 

dia) aumenta a eficiência luminosa e a 

durabilidade, reduzindo a necessidade 

de troca ou manutenção. Os sistemas 

de monitoramento e de auxílio para 

estacionamento contam com sensores 

de distância.

TECNOLOGIA

O novo ônibus conta com alta 

tecnologia embarcada, o que permite 

oferecer ainda mais conforto e segu-

rança aos passageiros. Por exemplo, 

é equipado com internet Wi-Fi 4G e 

com dispositivos para carregamento de 

smartphones e tablets via USB. 

Gilberto Vardanega informa que, 

com o chassi Volvo B450R, o ônibus 

rodoviário de 15 metros é o mais po-

tente do mercado, com 450 cavalos 

de potência. Destaca ainda a caixa 

de câmbio eletrônica, a suspensão 

eletrônica, o sistema de freios inteli-

gentes EBS e o sistema de freio motor. 

Acrescenta que o ônibus conta com 

ESP (Controle Eletrônico de Estabilida-

de), que é um sistema de segurança 

ativa que aciona os freios de forma 

automática e independente por roda, 

além de, se necessário, cortar a ace-

leração do veículo, evitando o risco de 

derrapagem e capotagem em curvas.
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Gilberto Vardanega, diretor comercial de 

ônibus Volvo no Brasil. 

A Marcopolo e a Volvo acreditam 

que o ônibus de 15 metros está 

chegando para estabelecer 

uma tendência no mercado, pois 

oferece mais espaço e capacidade 

para até 60 passageiros. 

41REVISTA ABRATI, MARÇO 2017



piniãoO

P
arece distante a época na qual a 

produção nacional de ônibus era 

superior a 30.000 unidades/ano. Mas 

não. Faz somente três anos e parece 

tão longe... Apesar de todos os impac-

tos que essa retração tem trazido para 

todos os envolvidos na operação da in-

dústria do ônibus, ainda somos um dos 

maiores mercados mundiais e um dos 

principais produtores internacionais.

É verdade que a indústria só não 

sofreu mais porque as exportações 

não caíram e praticamente mantiveram 

os volumes dos últimos anos, com leve 

crescimento. E o mais importante é 

que precisamos trabalhar e acreditar 

que, em breve, vamos recuperar o 

ritmo do passado recente.

Tanto no segmento rodoviário quan-

to no urbano, a palavra-chave continua 

sendo renovação de frota. É com ela 

que poderemos reverter o quadro atu-

al. Nos rodoviários, o ano começou 

melhor do que 2016 e já sentimos uma 

motivação maior de compra. Isto deve 

se concretizar no segundo trimestre 

e, por isso, continuo apostando que o 

primeiro semestre será de crescimen-

to, principalmente em virtude dessa 

necessária renovação.

Para acompanhar e estimular tal 

renovação, a Marcopolo não mediu 

esforços para desenvolver e fabricar 

inovações e soluções que possam 

colaborar com a elevação ainda maior 

dos serviços e comodidades ofereci-

das aos passageiros pelos nossos 

parceiros. As mais recentes, e que 

já estão disponíveis ou estarão ainda 

neste semestre, são o sistema Easy 

o veículo do futuro. A mobilidade das 

pessoas, quer nas estradas como 

também nos centros urbanos, está 

cada vem mais difícil e complicada e, 

por mais que o brasileiro dê preferên-

cia ao transporte individual, qualidade 

de serviço, tempo, conectividade e a 

possibilidade de melhor utilização da 

mente e do espaço vão mudar esse 

conceito, sobretudo entre os jovens. 

E precisamos estar prontos para, rapi-

damente, acompanhar essa mudança 

da sociedade. O potencial do ônibus 

no Brasil continua enorme e só com o 

fortalecimento de toda a indústria é que 

conseguiremos fazer o País avançar e 

se manter não apenas como destacado 

produtor, mas como grande mercado, 

com um grande número de usuários.

Boarding, inovador elevador/dispositi-

vo de poltrona móvel e alternativa de 

acessibilidade que proporciona mais 

conforto, segurança e ergonomia às 

pessoas com as mais variadas dificul-

dades de locomoção; a poltrona antis-

sono; bagageiro e rack inteligentes, e 

o novo dispositivo porta-estepe.

Todas estas soluções têm como 

objetivo colaborar para a contínua 

elevação do padrão dos serviços e da 

competitividade das empresas. Assim, 

entendo, poderemos ajudar a desatar o 

nó que existe e encurtar os caminhos 

para voltarmos e superarmos os pata-

mares de produção já alcançados. O 

transporte rodoviário brasileiro precisa 

e, só sendo mais atrativo e competiti-

vo, poderá atrair e reter os usuários. 

Neste aspecto, produtos cada vez mais 

modernos, eficientes e seguros são 

fundamentais.

O ônibus é, sem sombra de dúvida, 

Ainda um dos maiores  
  mercados do mundo 

Jú
lio
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Paulo Corso

Diretor de Operações Comerciais e 

Marketing da Marcopolo

O potencial do ônibus  
no Brasil continua 
enorme e só com o 
fortalecimento de 

toda a indústria é que 
conseguiremos fazer 
o País avançar e se 

manter não apenas como 
destacado produtor,  
mas como grande 

mercado, com um grande 
número de usuários.
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+5 Milhões
de passagens vendidas

Zero Fraude
Assumimos todo o risco

Ganhe Novos Clientes
Através da conexão de rotas

Multiplataforma
Venda suas passagens no 
computador, celular e tabletc

Quer fazer parte do
MAIOR SITE DE VENDAS
de passagens rodoviárias do Brasil?

JUNTE-SE À CLICKBUS E
COMECE A VENDER MAIS AGORA!

dddd



• Crescimento de receitas sem investimento;

• Gestão on-line com acompanhamento 
em tempo real;

• Premiação para destaques de venda;

• Treinamentos presenciais;

• Total integração com o sistema de vendas 
de passagem;

• Fornecimento com comodato das impressoras 
não fiscais Bematech.

O Seguro Passageiro Top oferece uma 
opção de segurança e qualidade para os seus 
passageiros, sem nenhum custo operacional.

Próxima parada:
sua melhor oportunidade.
Com a CAPEMISA, Segurança para 
seus clientes é negócio para você.

Fale com seu Corretor e agende uma visita pelo 
e-mail: seguropassageirotop@capemisa.com.br

A CAPEMISA é a Seguradora com o maior 
número de empresas de transporte rodoviário 
entre seus Clientes, com mais de 9 milhões 
de vidas seguradas somente em 2016.

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A – CNPJ 08.602.745/0001-32. APC Prazo Certo 
processo SUSEP n° 15414.000149/2009-41. Sorteio realizado e garantido pela CAPEMISA 
Capitalização, inscrita sob o CNPJ nº 14.056.028/0001-55 e lastreados por Título de Capitalização, 
da modalidade incentivo, aprovado através do Processo SUSEP nº 15414.003760/2011-45. A aprovação 
destes planos e títulos  pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação 
a sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.

EXPERIMENTE

SEM COMPROMISSO e conheça os benefícios.

30 dias


