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Mascarello lança 
o GranMicro 
S2 Rural 4x4

A Mascarello desenvolveu 

um novo modelo de micro-ôni-

bus, denominado GranMicro 

S2 Rural 4x4. É o primeiro mi-

cro-ônibus 4X4 de 7 toneladas 

do mercado brasileiro. Será 

produzido em duas versões 

de Escolar Rural (Ore Zero 4x4 

e Ore 14x4), ambas dotadas 

de sistema de acessibilidade 

por dispositivo DPM. Também 

são oferecidas unidades de 

transporte de passageiros em 

serviços fora de estrada. O com-

primento do veículo pode variar 

de 6 a 8,2 metros, com largura 

total de 2,2 metros e com capa-

cidade de 13 a 36 passageiros. 

Inicialmente, serão produzidas 

200 unidades por ano.

A Mercedes-Benz exportou 

50 unidades dos seus chassis 

LO 916 e OH 1526 para a Co-

petran, empresa colombiana 

com sede em Bucamaran-

ga, Colômbia, que opera em 

fretamento e vai transportar 

funcionários da companhia 

carbonífera Drummond Ltd. A 

fabricante destacou como qua-

lidades dos chassis o excelente 

desempenho, o baixo consumo 

de combustível e a compatibi-

lidade ambiental. A Drummond 

é uma das principais empresas 

de extração e exportação de 

carvão do país vizinho. 

Mercedes-Benz 
exporta 50 ônibus 
para a Colômbia
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O executivo Rodrigo Pikussa assu-

miu a posição de diretor do Negócio 

Ônibus da Marcopolo. Ele está na 

companhia desde 2010 e passa a ser o 

responsável direto pela área comercial 

para o mercado brasileiro.  Pág. 3

Em janeiro, a regional de Recife do 

Banco Mercedes-Benz movimentou R$ 

67 milhões em novos negócios. Foi o 

melhor resultado da regional desde 

dezembro de 2014. No primeiro mês 

deste ano, foram financiados 332 

veículos, dos quais 290 por meio do 

Crédito Direto ao Consumidor (CDC). 

O principal destaque veio do segmento 

de ônibus urbanos, tendo a unidade 

superado seu recorde histórico, com 

224 unidades negociadas. O resultado 

representou 67% do volume dos contra-

tos. Na sequência, vieram caminhões, 

com 27%, e vans, com 6%.

Para os próximos meses, a expec-

tativa da Regional, que atende aos 

estados do Norte e Nordeste do País, é 

manter um crescimento robusto a partir 

da oferta de produtos “sob medida”.

Rodrigo Pikussa passa 
a dirigir o Negócio  
Ônibus da Marcopolo

Banco Mercedes-Benz 
incrementa novos  
negócios no Nordeste

Crescimento e liderança são as metas de 

Rodrigo Pikussa na sua nova posição.

Eduardo Tude acredita em 
dias melhores para o 
País e para o setor em 2018

O presidente do Conselho Delibera-

tivo da ABRATI, Eduardo Tude de Melo, 

mostrou-se otimista ao analisar o atual 

quadro econômico do País e do setor 

brasileiro de transporte rodoviário de 

passageiros. Ele registrou que 2018 co-

meçou com a expectativa de melhorias 

em todos os setores da economia, com 

inflação em baixa, previsões animado-

ras sobre a evolução do PIB e aumento 

no nível de vendas de ônibus novos às 

empresas do setor. Pág 2
Eduardo Tude de Melo, presidente do 

Conselho Deliberativo da ABRATI.
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Em recente avaliação do quadro 

econômico do País e, especificamen-

te, do setor brasileiro de transporte 

rodoviário de passageiros, o presidente 

do Conselho Deliberativo da ABRATI, 

Eduardo Tude de Melo, mostrou-se 

otimista e disse acreditar que dias 

melhores já podem ser esperados. 

Ele registrou o fato de o ano de 2018 

ter começado com a expectativa de 

melhorias em todos os setores da 

economia, citando a inflação em baixa 

e as estimativas animadoras para a 

evolução do PIB. 

“No setor de transporte de pas-

sageiros” – disse – “percebe-se um 

aumento no nível de vendas de ônibus 

novos, trazendo ânimo para as monta-

doras e encarroçadoras que, por um 

bom tempo, passaram por momentos 

de vendas baixas.”

Eduardo Tude comentou que as 

empresas operadoras de transporte 

rodoviário de passageiros associadas 

à ABRATI voltaram a investir fortemente 

na renovação de suas frotas e na mo-

dernização de suas operações, com a 

oferta de serviços diferenciados e com 

elevado grau de conforto, tecnologia e 

segurança. Citou, como exemplo de 

serviço diferenciado que veio a ser 

incluído na tabela de coeficientes tari-

fários da ANTT, o ônibus cama, em nível 

superior ao ônibus leito, e que oferece 

aos passageiros mais conforto do que 

o disponível no modal aéreo. 

Eduardo Tude também lembrou a 

qualidade cada vez melhor dos próprios 

ônibus utilizados pelas operadoras na 

prestação dos serviços. 

“Os ônibus brasileiros estão cada 

vez melhores” – afirmou. – “Eles nada 

devem aos veículos produzidos no 

primeiro mundo e se impõem definiti-

vamente como o meio preferido a ser 

utilizado nas viagens nacionais, devido 

ao baixo custo das passagens e à 

penetração em praticamente todas as 

cidades do País.”

O presidente do Conselho Delibera-

tivo da ABRATI destacou que a contínua 

evolução da qualidade dos ônibus tem 

sido invariavelmente acompanhada 

da contrapartida dos empresários do 

setor, que optam cada vez mais pelo 

uso intensivo das novas tecnologias 

para a melhor programação de suas 

operações, a adequação dos horários e 

das ofertas às demandas dos usuários 

e as promoções nas tarifas. 

“Pelo lado operacional” – finalizou 

–, “essas tecnologias estão possibili-

tando um aumento da produtividade e 

um nível maior de controle de todas 

as etapas dos processos inerentes ao 

funcionamento das empresas, tudo 

isso resultando em maior eficiência e, 

obviamente, na melhor prestação dos 

serviços.”

Presidente do Conselho Deliberativo da ABRATI 
acredita em dias melhores para o País e o setor

Em 1997, a Empresas Reunidas 

Paulista instituiu o PAZ, Programa Aci-

dente Zero, um conjunto de ações e 

iniciativas que oferece recursos e edu-

cação, e busca valorizar os colaborado-

res como elementos fundamentais na 

redução do número e da gravidade de 

eventuais acidentes. O Programa Aci-

dente Zero expressa reconhecimento 

aos motoristas que não se envolveram 

em acidentes ao longo de um ano. Eles 

recebem um certificado, um bótom do 

programa e, por sorteio, concorrem a 

prêmios em dinheiro. A festa de premia-

ção deste ano foi realizada no dia 13 de 

março, na sede da Reunidas Paulista. Alguns dos motoristas premiados por não terem se envolvido em acidentes em 2017.

Reunidas Paulista entrega a motoristas prêmios
e certificados do PAZ, Programa Acidente Zero
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O modelo MP 180 foi exposto no estande da Marcopolo México na Expo Foro 2018.

Marcando sua participação na 

Expo Foro 2018, realizada no México, 

a Marcopolo lançou os novos modelos 

MP Volare e Mega TR, além de várias 

configurações especiais de urbanos. O 

MP Volare é um miniônibus produzido 

na unidade mexicana da Marcopolo 

em Monterrey. Já o Mega TR é um 

micro-ônibus fabricado pela empresa 

associada Neobus. 

A empresa também deu atenção 

especial aos veículos que utilizam com-

bustíveis alternativos, especialmente o 

gás natural (CNG). 

Simultaneamente aos novos lança-

mentos, a encarroçadora anunciou que 

até o fim do ano vai aumentar a auto-

nomia da engenharia local, passando 

a produzir em Monterrey também os 

ônibus rodoviários MP 105, MP 120, 

MP 135 e MP 180. 

A Marcopolo mexicana busca o ob-

jetivo de reforçar sua competitividade 

no mercado local de ônibus, que é o 

segundo mais importante da empresa 

no continente americano, estando atrás 

apenas do Brasil.

Marcopolo México lança novos modelos e amplia 
sua linha de ônibus para o mercado mexicano

No modo de ver do diretor-geral 

da Marcopolo México, Paulo Andrade, 

a unidade mexicana dispõe da linha 

mais completa de veículos do mercado 

mexicano, que vai do novo MP Volare, o 

menor modelo produzido, até o Double 

Decker MP 180, passando pelos urba-

nos convencionais e os articulados, 

além dos rodoviários para curtas e 

longas distâncias. 

No ano passado, a Marcopolo Méxi-

co consolidou sua posição de liderança 

no segmento de ônibus rodoviários de 

dois pisos, principalmente depois que 

forneceu aos operadores mexicanos, 

em menos de um ano, nada menos 

que 150 unidades do seu Modelo P 

180, utilizado naquele país sobretudo 

para aplicações em turismo de longa 

distância e interprovincial.

Rodrigo Pikussa é o Diretor do Negócio Ônibus 
da Marcopolo, com atuação no mercado interno 

de gerente de Operações Comerciais do 

Mercado Externo, diretor-geral da Polo-

mex e gerente executivo de Negócios 

Internacionais. Anteriormente, atuou 

na Busscar como gestor de negócios, 

gerente nacional de vendas, gerente de 

novos negócios, marketing e adminis-

tração de vendas.

Com 46 anos, ele é graduado em 

Engenharia Mecânica pela Universidade 

do Paraná, com MBA em Gestão de 

Negócios Internacionais pela FGV.

O executivo Rodrigo Otavio Pikussa 

assumiu a posição de diretor do Negó-

cio Ônibus da Marcopolo S.A. No novo 

cargo, ele passou a ser o responsável 

direto pela área comercial para o mer-

cado brasileiro. Até agora, o executivo 

ocupava o cargo de gerente executivo 

de Negócios Internacionais da Região 

Américas.

“Meu principal objetivo será liderar 

a equipe comercial na busca pelo 

crescimento continuado da Marcopolo, 

sempre com o foco na satisfação dos 

clientes e no relacionamento estreito 

com o mercado. Outro desafio será 

manter a empresa como líder nacio-

nal e de vanguarda na introdução de 

inovações e tecnologias que propor-

cionem benefícios e vantagens para os 

operadores e para os passageiros dos 

nossos ônibus”, salienta. 

Rodrigo Pikussa está na Marcopolo 

desde 2010. Ao longo desses seus oito 

anos na empresa, ocupou as posições 
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Em 2017, a Marcopolo teve cresci-

mento de 11,7% na sua receita líquida, 

alcançando R$ 2,876 bilhões, contra 

R$ 2,574 em 2016. Na avaliação da 

companhia, esse crescimento refletiu 

o início da retomada das vendas no 

mercado doméstico, combinada com 

a ampliação das exportações, que 

chegaram perto de R$ 1 bilhão, cor-

respondendo a 34,8% dos negócios da 

companhia. O lucro apurado no período 

foi de R$ 82,1 milhões. 

Em número de unidades produzi-

das, o crescimento foi de 26,2% nas 

O mercado doméstico de ônibus inicia uma reação e a 
receita da Marcopolo obtém crescimento de 11,7%

fábricas brasileiras (de 8.633 unidades 

em 2016 para 6.840 em 2017). 

Houve crescimento na produção 

de ônibus rodoviários (20,8%), e nos 

segmentos de micros (mais 104,6%) 

e no modelo Volare (mais 43,5%). A 

participação total de mercado da encar-

roçadora chegou a 48,1%; havia sido 

de 41,3% em 2016. 

No mercado externo, a Marcopolo 

obteve crescimento de 5,1% no volume 

exportado, em relação a 2016 (3.271 

unidades exportadas em 2017 e 3.111 

em 2016). O projeto de integração da 

área Comercial – Mercado Externo com  

a de Negócios Internacionais, com 

a abertura de novos escritórios em 

Kuala Lumpur e Dubai, passou a dar 

seus primeiros resultados. Transações 

importantes estão sendo prospectadas 

no continente africano. 

Entre as operações internacionais, 

a Marcopolo México foi o grande des-

taque positivo, com um crescimento 

de 5,9% no número de unidades pro-

duzidas (1.272 em 2017 contra 1.201 

no ano anterior) e de 213,0% no lucro 

líquido.   

Noventa anos depois da criação 

da Catarinense, em 1928, caracte-

rísticas como pioneirismo, gestão de 

aquisições e constante superação, 

que desde o início acompanharam 

sua trajetória, continuam presentes na 

companhia. Ela foi fundada num tempo 

em que as estradas eram de terra e os 

Uma das mais antigas empresas de ônibus do 
País, a Catarinense está completando 90 anos 

ônibus, então chamadas jardineiras, 

deixavam muito a desejar. Hoje, a Ca-

tarinense conta com uma moderna frota 

de 265 ônibus, que opera na prestação 

dos serviços Convencional, Executivo, 

Semileito, Leito e Leito Cama. 

Sua rede de conexões também 

está em constante evolução: são 447 

destinos em seis estados, além de 

uma linha Internacional, em ligações 

para o litoral de Santa Catarina (Flo-

rianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí), 

e vários destinos na região Sul (Porto 

Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu, Joinvile, 

Maringá, Blumenau) e no Sudeste (São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte).

A Catarinense está permanente-

mente preocupada com o nível de 

serviço para o cliente. Mantendo o foco 

naqueles que viajam com a empresa, 

são continuamente implementadas 

iniciativas que melhoram os níveis de 

conforto, como, por exemplo, sala VIP 

nas principais rodoviárias, ônibus com 

poltronas reclináveis a 180 graus, Wi-Fi 

a bordo, entrada individual para USB 

nas poltronas e ar condicionado com 

controle de intensidade individual.

Desta forma, a empresa ruma 

firmemente para o centenário e segue 

escrevendo sua história de pioneirismo 

e bons serviços, sempre apostando em 

tecnologia e na relação com o cliente.
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A Catarinense foi uma das primeiras a oferecer em suas linhas o serviço ônibus cama.
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A marca que todo mundo confia.

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

Tecnologia, conforto e segurança. Chassis de ônibus  
rodoviário Mercedes-Benz, o Mercedes-Benz da galera.
Pensando no coletivo. Pensando no futuro.

mercedesbenzonibus

Quando a Mercedes-Benz cria um chassi ela pensa em tudo, especialmente no coletivo. É por isso que hoje ela 
oferece soluções com a mais completa linha do mercado. Produtos que entregam eficiência, rentabilidade, e que 
garantem maior desempenho, economia, conforto e respeito ao meio ambiente. Porque para a Mercedes-Benz, 
investir em mobilidade urbana é investir na qualidade de vida das cidades.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

6045_Mer_An onibus galera Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 11/10/17   5:45 PM
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Nos rodoviários, em janeiro e fevereiro, a participação de mercado da empresa foi de 71%.

Um dos urbanos Viale, montado sobre chassi de 13 metros, da Scania.

Em janeiro de fevereiro, a Merce-

des-Benz obteve 60% de participação 

de mercado no segmento acima de 

8 toneladas de PBT, percentual três 

vezes maior que o resultado da marca 

segunda colocada. O diretor de Vendas 

e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz 

do Brasil, Walter Barbosa, informou que 

o volume de vendas do primeiro bimes-

tre deste ano foi 220% maior do que 

o obtido no mesmo período em 2017.

Em janeiro e fevereiro, foram empla-

cados no País 1.007 ônibus da marca. 

Segundo Barbosa, as renovações e 

ampliações de frota das empresas de 

transporte de passageiros estão puxan-

do as vendas, tanto no segmento urba-

no como no rodoviário. Por segmento, 

os percentuais da montadora foram 

Ainda neste primeiro semestre, a 

Marcopolo estará embarcando para a 

Nigéria um lote de 250 ônibus urbanos 

e outro de 50 micro-ônibus. Foram 

adquiridos pela empresa Transport Ser-

vice Limited, operadora de transporte 

urbano na cidade nigeriana de Lagos. 

O fornecimento está sendo feito em 

parceria com a Scania, que fabricou 

os chassis. Os urbanos são do modelo 

Viale e os micros são da marca Volare, 

modelo W9 urbano. Todos vão operar 

em transporte urbano. 

Os ônibus Viale foram montados 

sobre chassi Scania K250 UB 4x2, 

com 13 metros de comprimento e duas 

portas de acesso. Estão equipados 

com sistema de ar condicionado e       

têm poltronas dotadas de USB e com 

revestimento especial. Todos os carros 

A Mercedes-Benz emplaca mais de 1.000 ônibus 
em janeiro e fevereiro, com 60% de participação

Marcopolo vai fornecer 250 ônibus urbanos e 50 
micro-ônibus para operadora de Lagos, Nigéria

ainda mais expressivos. No urbano, 

foram emplacadas 668 unidades, cor-

respondendo a 78% de participação. No 

rodoviário, a participação foi de 71%, 

com 243 unidades.

receberam câmeras de monitoramento 

e catracas. Contam, ainda, com espaço 

exclusivo para cadeirante. 

Os esforços da Marcopolo para 

aumentar sua presença na Nigéria 

foram iniciados ainda nos anos 1980. 

Um dos fatores que contribuíram 

para a obtenção desses resultados foi 

a amplitude do seu portfólio, que apre-

senta uma completa linha de ônibus 

para o mercado brasileiro.

De 2015 para cá, a encarroçadora 

tem trabalhado fortemente em toda a 

África para conquistar novos clientes e 

mercados. A venda na Nigéria ajudará a 

reforçar as ações que a companhia vem 

empreendendo no continente.
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Silvio Munhoz: ótimos resultados em 2017.

Fabiano Todeschini: ”vocação exportadora”.

As vendas de chassis de ônibus 

rodoviários da Scania deverão ter 

crescimento em torno de 10% em 

2018, na previsão do vice-presidente 

das operações comerciais da Scania 

no Brasil, Roberto Barral. Ele acredita 

que as vendas de caminhões aumen-

tarão em aproximadamente 30%. “Há 

um reaquecimento da economia com o 

aumento da confiança do consumidor, 

pelo descolamento entre o cenário 

econômico e o cenário político. Obser-

vamos a melhora gradativa do mercado 

e contamos com fatores que poderão 

ser decisivos para um ano melhor, 

Avaliando o desempenho de 2017 

na venda dos seus chassis para ôni-

bus, a Volvo concluiu que foram obti-

dos bons resultados, principalmente 

em termos de exportação. As vendas 

externas da montadora alcançaram 

75% do total dos negócios, realizados 

principalmente na região hispânica 

da América Latina, onde a montadora 

entregou lotes de ônibus para vários 

países, com destaque para o Panamá 

e a Guatemala, que renovaram ou 

ampliaram suas frotas de veículos 

urbanos. No ano, foram vendidos 

A Scania projeta crescimento de 10% nas vendas 
deste ano, especialmente do chassi de 15 metros

Volvo avalia os bons resultados de 2017 e prevê 
um crescimento de 30% nas vendas em 2018

como a baixa dos juros e a renovação 

da frota Euro 5, adquirida no auge do 

mercado entre 2012 e 2014”.

Por sua vez, Silvio Munhoz, diretor 

de Vendas de Ônibus da Scania no 

Brasil, acentua que 2017 trouxe ótimos 

resultados para a divisão de ônibus, 

tendo sido vendidos 522 chassis urba-

nos e rodoviários, com crescimento de 

80% em relação a 2016. Nesse mesmo 

intervalo, a média de crescimento do 

mercado ficou em 4%. “Nosso cresci-

mento em 2017 foi acima dos níveis 

do mercado e esperamos por outro 

resultado positivo neste ano”, afirma.

1.055 chassis de ônibus, sendo que 

791 tiveram como destino o mercado 

externo. “Temos vocação exportadora”, 

afirma Fabiano Todeschini, presidente 

da Volvo Buses Latin America.

Os resultados de 2017, somados 

aos sinais de retomada da economia, 

permitem à Volvo concluir que não só 

as vendas de ônibus como, principal-

mente, as de caminhões, vão crescer 

exponencialmente em 2018. 

A confiança da montadora na recu-

peração fica demonstrada, também, 

na decisão, já efetivada, de contratar 

No modo de ver dos executivos 

da Scania, o mercado de ônibus vem 

sendo puxado pela solução rodoviária 

8x2 para carroçarias de até 15 metros. 

mais 150 pessoas para sua fábrica 

de Curitiba. No fim do ano passado já 

haviam sido feitas 100 contratações.
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O grupo da Viação Garcia prevê 

para 2018 um investimento de R$ 60 

milhões de reais na renovação da frota, 

com a aquisição de 84 novos ônibus. 

Em 2017 foram adquiridos 104, medi-

da que reduziu a idade média da frota 

para dois anos – uma das mais baixas 

entre as das empresas do País. Com a 

compra dos 84 novos ônibus, a média 

de idade baixará ainda mais. 

“Com a nova aquisição, estaremos 

reafirmando nosso compromisso de 

oferecer a frota mais nova e moderna 

do País”, declara o vice-presidente do 

grupo, Estefano Boiko Junior.

 Por sua vez, o presidente do 

grupo da Viação Garcia, José Boiko, 

informa que a perspectiva para 2018 

é de crescimento de 3% no número de 

passageiros transportados, em compa-

ração com o número do ano passado. 

Segundo ele, mesmo com a crise 

econômica, as empresas operadoras 

cresceram perto de 2% em 2017, na 

quantidade de passageiros transporta-

dos. E no último mês de janeiro, houve 

crescimento de 4% em relação a janeiro 

de 2017. 

Os dois diretores do grupo da 

Viação Garcia explicam que não há 

segredo. É ser conservador do ponto de 

vista financeiro e arrojado, inovador e 

ousado, do ponto de vista de produtos, 

atendimento, qualidade e atenção ao 

mercado.

“Nós crescemos, e a economia tem 

demonstrado sinais de recuperação. 

Há perspectivas de crescimento em 

relação a possíveis aquisições. Temos 

capacidade operacional e financeira 

para buscar novos mercados e esta-

mos estudando essa possibilidade”, 

afirma Estefano Boiko Junior. 

Apostando em conforto, privacidade 

e tecnologia, o ônibus cabine cama é 

um serviço recente no País. No caso do 

grupo da Garcia, são atendidas algu-

mas linhas estaduais e interestaduais. 

Grupo da Garcia prevê crescimento de 3% em 
passageiros e vai comprar mais 84 ônibus novos

Segundo Estefano Boiko Junior, 

no período de dois anos houve um 

aumento de cerca de 80% na utilização 

do serviço cabine cama, cujo padrão 

de conforto não somente atrai maior 

número de passageiros do próprio 

segmento rodoviário como ainda atrai 

os que migram do modal aéreo. 

O serviço cabine cama conta com 

poltronas em couro ecológico que se 

transformam em cama, reclinando a 

180 graus. A privacidade é um item de-

terminante: em cada poltrona, cortinas 

isolam o cliente, transformando seu 

espaço em uma cabine. O passageiro 

dispõe de serviço de bordo e de um 

Kit Conforto, composto de travesseiro 

e manta no padrão da tradicional rede 

de Hotéis Bourbon.

A tecnologia está presente com 

a TV em LCD individual, os fones de 

ouvido e a variada programação de fil-

mes e música, além do Wi-Fi 4G e das 

tomadas USB em cada compartimento. 

Os ônibus da Viação Garcia oferecem conforto superior ao dos aviões e atraem cada vez mais passageiros, inclusive do modal aéreo. 
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