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Mercede-Benz 
implanta pilares 
da Indústria 4.0

Scania entrega à 
cidade de Curitiba 
seis biarticulados

A Scania entregou em Curi-

tiba os seis primeiros ônibus 

biarticulados da marca que 

vão operar no sistema local 

de BRT. Todos fazem parte do 

programa de renovação da frota 

urbana da capital paranaense, 

que está sendo implementado 

atualmente. Com 27 metros de 

comprimento, cada biarticulado 

tem capacidade para receber até 

250 passageiros. Pág. 4 

Nova garagem da Garcia 
possibilitará o aumento 
da operação em Maringá

“A Voz Delas” dirá o que precisa 
ser feito pela mulher caminhoneira

Na sua nova Fábrica de Cabi-

nes, em São Bernardo do Cam-

po, a Mercedes-Benz implantou 

vários dos mais avançados con-

ceitos relacionados à Indústria 

4.0, próxima etapa da grande 

revolução tecnológica que se 

prenuncia, trazendo mudanças 

de alcance mundial. Pág. 3 
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O pátio externo da nova garagem da Garcia é pavimentado com blocos de paver permeável.

A Marcopolo lançou a cam-

panha “Todas as gerações pelo 

mundo”, dando início às come-

morações dos 70 anos de sua 

fundação. Já são sete décadas 

de uma história duradoura e 

de sucesso, construída com 

a colaboração de milhares de 

pessoas, não só no Brasil mas 

em muitos outros países. Pág. 8 

A Marcopolo faz 
campanha para 
festejar 70 anos 

A Viação Garcia passou a dispor de 

nova garagem na cidade paranaense de 

Maringá, que vai possibilitar o aumento 

gradativo de sua operação nessa cida-

de e na região. Com mais de 6.300 m2 

de área construída, a nova garagem 

demandou investimentos de R$ 25 

milhões do Grupo Garcia-Brasil Sul, 

controlador da Garcia. No momento, a 

companhia opera com 140 carros no 

município, em transporte rodoviário, 

metropolitano e fretamento. Pág 2

A Mercedes-Benz acaba de criar o 

movimento denominado “A Voz Delas”, 

com o objetivo de mobilizar pessoas, 

empresas e entidades em torno das 

ideias colhidas junto a mulheres moto-

ristas e a esposas de motoristas, sobre 

o que precisa ser feito para melhorar 

a qualidade de vida de quem vive na 

estrada. Ou seja, das motoristas mu-

lheres, mas também dos profissionais 

do volante do sexo masculino. A pri-

meira sugestão já apareceu: é preciso 

melhorar a qualidade dos banheiros 

dos postos de abastecimento. Pág 2
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O pátio externo é pavimentado com blocos de paver permeável, que absorve melhor a água.  

Ninguém melhor do que ela sabe 

o que sugerir. 

A Viação Garcia passou a dispor de 

uma nova garagem que vai possibilitar 

o aumento gradativo de sua operação 

na cidade paranaense de Maringá e 

região. Com mais de 6.300 m2 de área 

construída, a nova garagem resulta de 

um investimento de R$ 25 milhões do 

Grupo Garcia-Brasil Sul, controlador 

da Garcia.

No momento, a Viação Garcia 

opera com 140 carros no município, 

distribuídos entre transporte rodoviá-

rio, metropolitano e fretamento. Além 

do aumento gradual dessa operação, 

serão incorporadas novas operações 

nas linhas Maringá-Uberaba e Marin-

gá-Araçatuba. 

Em Maringá, o grupo gera 800 

empregos indiretos e opera com 500 

colaboradores, entre motoristas, co-

bradores, manutenção, encomendas, 

administrativo e rodoviária. Estefano 

Boiko Junior, vice-presidente do Grupo, 

informa que a garagem contribuirá ain-

da mais com a economia do município. 

Nova garagem da Viação Garcia em Maringá 
amplia a capacidade operacional da empresa

Mercedes-Benz cria o movimento “A Voz Delas” 
para falar do cotidiano das mulheres motoristas

A garagem tem alojamento com 

quartos e apartamentos climatizados e 

acusticamente isolados para descanso 

dos motoristas. Além do layout moder-

no e sofisticado, as novas instalações 

incluem refeitório amplo, sala de treina-

mentos, área administrativa, oficina de 

manutenção com 14 rampas e 4.000 

m² de área, três tanques de diesel 

para abastecimento, duas pistas com 

lavadores automáticos, almoxarifado,  

área de logística e encomendas

A sustentabilidade foi uma das 

preocupações no projeto das novas 

instalações. O edifício, em concreto 

pré-moldado, recebeu cobertura me-

tálica com telhas translucidas para 

o aproveitamento de luz solar. Outra 

inovação são as telhas apropriadas 

para a captação da água das chuvas. 

A Mercedes-Benz acaba de criar o 

movimento denominado “A Voz Delas”, 

com o objetivo de mobilizar pessoas, 

conhecer o dia a dia e os desafios de 

quem faz da boleia uma extensão de 

sua própria casa. As participantes de-

ram muitas sugestões sobre o que é 

preciso fazer para melhorar a qualidade 

de vida desses  profissionais. 

O movimento “A Voz Delas” procura 

chamar a atenção das pessoas para 

problemas e necessidades aparente-

mente simples que afetam a vida das 

profissionais do volante nas estradas. 

Um exemplo foi a lembrança de que é 

preciso melhorar a qualidade dos ba-

nheiros dos postos de abastecimento. 

empresas e entidades em torno das 

ideias colhidas junto a mulheres mo-

toristas, e também junto a esposas 

desses profissionais, sobre o que é 

preciso fazer para melhorar a qualidade 

de vida de quem vive na estrada. No 

caso, não só das motoristas mulheres, 

mas também dos motoristas do sexo 

masculino.

Com a ajuda do ex-motorista de ca-

minhão e atual “Embaixador da Voz das 

Estradas”, João Moita, a montadora 

conversou com as mulheres motoristas 

e com esposas de caminhoneiros para 
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Nova Linha de Cabines de Caminhões: produção a partir de conceitos da Indústria 4.0.

Tecnologia digital, conectividade, 

dados na nuvem, BigData e Internet 

das Coisas já estão presentes na 

fábrica da Mercedes-Benz em São 

Bernardo do Campo. São alguns dos 

pilares da quarta revolução industrial e 

foram introduzidos recentemente pela 

montadora na sua Linha de Cabines de 

caminhões. O presidente da montado-

ra, Philipp Schiemer, explica:   

“Há pouco menos de um ano, inau-

guramos na nossa planta a nova Linha 

de Montagem de Caminhões, trazendo 

grande impacto para o setor de veículos 

comerciais no País, especialmente com 

a implantação pioneira e efetiva de 

conceitos da Indústria 4.0. Agora, com 

a Linha de Cabines, estamos dando 

mais um passo histórico e decisivo, que 

terá continuidade, pois iremos avançar 

para a produção de agregados, como 

motores, câmbios e eixos, e também 

de chassis de ônibus.”

Com um novo ambiente de trabalho 

na produção de cabines, a Merce-

des-Benz projeta ganhos de 15% em 

eficiência e de 20% em logística em 

relação a processos anteriores. Para 

Pilares da quarta revolução industrial presentes 
na nova fábrica de cabines da Mercedes-Benz

tanto, além de tecnologias, processos 

e recursos avançados, a nova Indústria 

4.0, que cresce cada vez mais dentro 

da empresa, também dedica atenção 

muito especial aos colaboradores.

Para apontar um exemplo: a  nova 

Linha de Cabines 4.0 vem desenvol-

vendo e testando o uso de avançadas 

soluções como óculos de realidade 

aumentada, robô colaborativo e exoes-

queleto. São ferramentas inovadoras 

para uma nova realidade nas linhas de 

produção. São tecnologias que trazem 

ganhos importantes de ergonomia, qua-

lidade de vida e segurança no ambiente 

de trabalho para os colaboradores.

“Com a nova Linha de Cabines, 

seguimos entregando investimentos 

no Brasil, dentro do aporte de R$ 2,4 

bilhões programado para o período  

entre 2018 e 2022”, afirma Philipp 

Schiemer, acrescentando que a Mer-

cedes-Benz “segue confiando no po-

tencial do mercado brasileiro”. 

Com receita líquida consolidada 

de R$ 4,197 bilhões, a Marcopolo 

registrou um crescimento de 45,9% no 

ano passado, em comparação com o 

desempenho do ano anterior. O resul-

tado se deveu à expressiva elevação 

das vendas no mercado interno, que 

foi 76,4% maior do que a de 2017, e 

também ao crescimento de 36,1% nas 

exportações, que somaram R$ 1,360 

bilhão. Além disso, os negócios no 

Em 2018 a Marcopolo produziu 13.958 unidades 
e alcançou a receita recorde de R$ 4,197 bilhões

exterior subiram 16,6%, chegando a 

R$ 921 milhões.

Francisco Gomes Neto, CEO da 

encarroçadora, afirmou que o resultado 

de 2018 resultou do trabalho que a 

empresa vem realizando nestes últimos 

anos, tendo como foco a eficiência, 

competitividade, produtividade, segu-

rança e qualidade. 

“Como forma de vencermos a 

crise que atingiu o setor desde 2013, 

investimos muito para tornar nosso 

negócio o mais eficiente possível. Ao 

mesmo tempo, nos aproximamos ainda 

mais dos clientes e do mercado, sem 

descuidar da qualidade e da segurança 

nas linhas de produção”, enfatizou.

No ano passado, enquanto o merca-

do brasileiro de ônibus cresceu 40,1%, 

a Marcopolo ampliou sua produção em 

61,7%. Foram 13.958 unidades, contra 

8.633 unidades produzidas em 2017.
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A Mercedes-Benz equipou 21 ônibus 

de sua fabricação exclusivamente para 

a finalidade de apresentar a frotistas 

todas as tecnologias que asseguram 

redução no consumo de diesel e nos 

custos de manutenção dos veículos. A 

redução de custos operacionais para 

os clientes é o foco das ações da fa-

bricante, que vem intensificando essas 

ações de demonstração. Equipados, os 

21 ônibus ajudam a demonstrar, na prá-

tica, os reais benefícios que decorrem 

da redução dos custos.

“Durante as demonstrações, o 

cliente usa o veículo como se fosse da 

sua própria frota, em suas operações 

regulares e observada a sua rotina”, ex-

plica Walter Barbosa, diretor de Vendas 

e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz 

do Brasil. Ele informa que as equipes 

de demonstração acompanham todo o 

Ônibus e equipes da Mercedes-Benz visitam  
garagens para demonstrar redução de custos 

Após sete meses de testes e avaliações, a Scania 
entrega a Curitiba os primeiros seis biarticulados

processo e dão um retorno permanente 

aos gestores das empresas. “Desta 

forma, buscamos detalhar as tecnolo-

gias e seus benefícios, comprovando 

os ganhos anunciados e mostrando 

ao cliente que vale a pena investir nos 

nossos produtos porque são eficientes 

e rentáveis”, afirma.

A partir de abril, um chassi O 500 

RSDD 8x2 equipado com controle 

eletrônico de estabilidade e sistema 

eletrônico de freio fará parte da frota.

Ônibus levados às garagens ajudam a demonstrar os benefícios da redução dos custos. 

Um dos seis biarticulados Scania com carroçaria Caio destinados a operar no BRT de Curitiba.

Seis ônibus biarticulados Scania – 

os primeiros apresentados pela marca 

no Brasil  — foram entregues em Curiti-

ba no dia 14 de março, para operação 

no sistema de BRT da capital paranaen-

se ainda neste primeiro semestre. Os 

seis pertencem à Viação Sorriso, uma 

das operadoras do sistema, e todos 

fazem parte do programa de renova-

ção da frota da capital paranaense, 

atualmente em implementação. Com 

27 metros de comprimento, cada biar-

ticulado comporta uma lotação de até 

250 passageiros. 

De acordo com a fabricante, consi-

derando essa lotação de 250 pessoas, 

cada biarticulado  pode retirar da rua 

cerca de 125 automóveis que estejam 

transportando duas pessoas cada um. 

Na avaliação de Sílvio Munhoz, diretor 

comercial da Scania no Brasil, a maior 

beneficiada com a chegada dos novos 

biarticulados será a população da ca-

pital paranaense.  

Antes de ser homologado, o veículo 

foi testado e avaliado por um período 

de sete meses, em condições de ope-

ração real, no sistema BRT de Curitiba. 
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Referência em ônibus.

Os novos ônibus rodoviários da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em cada detalhe.  
Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno, alcançando um padrão de conforto  
e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia  
e à durabilidade para rodar em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.

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

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.

7010_Mer_An. ônibus robô Rodoviário_ Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 05/10/18   11:22
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A Mercedes-Benz foi a marca ven-

cedora do Top of Mind do Transporte 

2018, segundo levantamento anual 

realizado pela revista TranspoData. De 

acordo com o estudo, a marca venceu 

nas categorias Rede de Concessioná-

rios, Caminhão Leve, Caminhão Médio 

e Vans. A pesquisa colheu a opinião 

espontânea de 2.300 profissionais li-

De acordo com o gerente de Vendas 

de Ônibus da Scania no Brasil, Alan 

Frizeiro, em 2019, na comparação 

com 2018, o segmento de ônibus será 

positivo e as vendas de rodoviários 

continuarão aquecidas. Também no 

mercado de urbanos, segundo o exe-

cutivo, haverá grandes oportunidades.

“Estamos mantendo nossos re-

sultados conforme o planejado, e 

convictos de que 2019 trará grandes 

negociações. Os bons indicadores 

macroeconômicos e o ambiente muito 

mais otimista por parte do empresaria-

do nos animam a registrar outro volume 

expressivo este ano”, afirmou Frizeiro. 

“Também estamos seguros de que con-

tinuaremos progredindo nos rodoviários 

de motorização traseira, especialmente 

com o nosso campeão K 440 8x2.”

No ano passado, a Scania vendeu 

760 unidades no mercado acima de 8 

toneladas, contra 522 em 2017. Com 

isso, sua participação de mercado 

subiu de 4,9% para 5,9%. Do total, 

702 chassis foram de rodoviários, com 

acréscimo de 48,4% sobre os 473 de 

2017. Assim, sua participação foi de 

21,1%, o que lhe valeu a conquista 

da vice-liderança pelo segundo ano 

consecutivo. No ano passado a Scania 

também realizou negócios importantes 

na sua divisão de ônibus urbanos.

Mercedes-Benz foi a marca de 
caminhão mais lembrada em 2018

A Scania buscará 
crescimento de pelo 
menos 15% este ano

gados ao setor de transporte. “A Merce-

des-Benz é a marca de caminhão mais 

lembrada porque está cada vez mais 

próxima de quem transporta cargas 

no Brasil, seja o frotista, o profissional 

autônomo ou o motorista”, destacou 

Roberto Leoncini, vice-presidente de 

Vendas e Marketing Caminhões e Ôni-

bus da Mercedes-Benz do Brasil.

O Transmetro, sistema de BRT da 

Guatemala, está incorporando 35 no-

vos veículos produzidos no Brasil pela 

Marcopolo. São do modelo Viale BRT 

Articulado, montados sobre o chassi 

Scania modelo K310 IA 6x2. Vão ser 

utilizados na operação de serviços 

municipais de transporte público da-

quele país, em um sistema que tem 35 

Sistema da Guatemala compra 35 
novos ônibus Viale BRT Articulado

quilômetros de vias segregadas. Com 

a nova aquisição, a frota do sistema 

passa a ter 110 ônibus articulados da 

fabricante brasileira.

Com 18,97 m de comprimento, os 

ônibus Viale BRT Articulado dispõem 

de rampa de acesso de deficientes e 

têm capacidade para transportar 133 

passageiros, sendo 49 sentados.

Os novos ônibus se somam a outros 75 articulados da Marcopolo já em operação no sistema.
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O Grupo Volvo acredita que em 

2019 a economia brasileira vai con-

tinuar se recuperando e as vendas, 

principalmente de caminhões, acompa-

nharão esse ritmo. O quadro otimista 

é traçado pelos principais executivos 

da montadora.   

Ao apresentar, recentemente, os 

números do desempenho da Volvo no 

ano passado nesta parte do mundo, 

Wilson Lirmann, presidente do Grupo 

Volvo América Latina, informou que 

a montadora estará expandindo sua 

operação brasileira em 2019, tanto 

que começou o ano contratando 300 

novos colaboradores, além de aumen-

tar o segundo turno de caminhões e 

acrescentar mais R$ 250 milhões aos 

investimentos de R$ 1 bilhão que vêm 

sendo feitos na unidade de Curitiba 

desde 2017. 

Volvo vê com otimismo as perspectivas para os 
mercados brasileiro e latino-americano em 2019

Em outra parte do mundo — Singapura, no Sudeste Asiático —, a Volvo Buses se prepara 

para iniciar em breve seus primeiros testes com ônibus autônomos. Os testes serão 

conduzidos pela Volvo, a Universidade Tecnológica de Nanyang e a Land Transport Authority. 

Preliminarmente, vão ser realizados no campus da universidade e, depois, em vias públicas.

Ônibus BYD 100% elétricos já operam em 

outros cinco aeroportos do mundo.  
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A BYD vai fornecer 30 ônibus 100% 

elétricos para operação no aeroporto de 

Bruxelas, Bélgica. Os veículos foram ad-

quiridos pela Companhia de Aeroportos 

da capital belga. O contrato prevê que 

a BYD dará suporte de 10 anos para 

garantir que os ônibus forneçam serviço 

confiável e consistente nas operações 

de transferência de passageiros entre 

aeronaves e os terminais de chegada 

e de partida do aeroporto. 

O modelo tem 12 metros de compri-

mento e três portas. Dispõe de wi-fi a 

bordo e portas USB, além de displays 

digitais com informações sobre voos. 

Na mesma transação, a BYD forneceu 

30 carregadores para a recarga dos 

ônibus no terminal da empresa. 

A empresa Aliança Navegação e 

Logística, do segmento de cabotagem, 

adquiriu 50 caminhões Constellation 

25.420 Tractor V-Tronic, produzidos 

pela MAN. Com capacidade de carga 

de até 53 toneladas, os modelos são 

equipados com transmissão automa-

tizada V-Tronic de série, que oferece 

operação econômica e conforto ao 

motorista. O motor é o Cummins ISL 

9 litros, de 420 cavalos de potência e 

torque máximo de 1.850 Nm. O cavalo 

mecânico, com tração 6x2, é destinado 

ao transporte de cargas em aplicações 

rodoviárias, utilizando semirreboques 

de até três eixos espaçados, com PBTC 

até 53 toneladas. 

BYD fornecerá 30 ônibus elétricos 
para o aeroporto de Bruxelas

Aliança Logística 
adquire 50 caminhões 
Constellation da MAN

O ônibus é semelhante aos 35 que 

a fabricante forneceu ao aeroporto de 

Amsterdam e que se encontram em 

operação. A BYD tem ônibus elétricos 

em operação nos aeroportos em Syd-

ney, Austrália, Kansas e Los Angeles, 

nos EUA, e Shenzhen, na China.

Os recursos continuam sendo 

destinados a todos os negócios da 

marca na América Latina, abrangendo 

caminhões, ônibus, equipamentos de 

construção, motores marítimos e indus-

triais, e pesquisa e desenvolvimento.

“Nossa decisão sobre novos in-

vestimentos e contratações resultou 

dos sinais consistentes de retomada 

da economia e da expectativa de um 

aumento de 30% no mercado total de 

caminhões no Brasil”, diz Lirmann.
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A Marcopolo lançou em fevereiro 

a campanha “Todas as gerações pelo 

mundo”, dando início às comemora-

ções dos 70 anos de sua fundação. 

A encarroçadora comemora sete dé-

cadas de uma história duradoura e de 

sucesso, construída com a colaboração 

de milhares de pessoas. Ao mesmo 

tempo, procura mostrar que, como em-

presa, sempre fez e continua fazendo 

parte da vida de uma legião ainda maior 

de pessoas, não só no Brasil como no 

mundo todo.  

A Marcopolo tem se empenhado 

fortemente para demonstrar que é 

pelas pessoas que ela existe, cresce 

e amplia continuamente sua presença 

e sua atuação. Para ela, as pessoas 

sempre foram o diferencial da marca 

para fazer acontecer. 

A campanha “Todas as gerações pelo mundo” dá 
início às comemorações dos 70 anos da Marcopolo

O propósito da campanha é, em 

síntese, mostrar toda a história dos 

70 anos da companhia. 

O slogan “Todas as gerações pelo 

mundo” é uma referência às diferentes 

etnias, diferentes pessoas e diferentes 

gerações ao redor do mundo, sem 

limites ou fronteiras. A linha do tempo 

é representada por uma estrada pela 

qual passaram nos últimos 70 anos 

todas as gerações de produtos da 

companhia, cruzando o mundo e apro-

ximando pessoas. 

A campanha se divide em três 

linhas de atuação: Institucional, Pes-

soas e Produtos. A primeira peça criada 

com o mote dos 70 anos foi o Calendá-

rio 2019 da Marcopolo, em dezembro 

do ano passado, que destacou as 

etnias dos cinco continentes.

No último dia 3 de março, aconte-

ceu em Caxias do Sul a corrida “Rús-

tica”, em dois percursos, de 4 km e 8 

km. Participaram 50 colaboradores da 

empresa, que doaram 250 quilos de 

alimentos. 

Na recente Festa da Uva, em Caxias 

do Sul, a encarroçadora montou um 

estande para mostrar a evolução do 

produto Marcopolo, sendo expostos 

dois ônibus: um Paradiso 1800 Double 

Decker New G7 e, ao lado, um veículo 

Nicola, da década de 1960. 

Em um segundo estande, denomi-

nado Generazione Marcopolo, foram 

apresentadas mais revelações sobre 

as sete décadas de história da em-

presa, com aspectos do dia a dia dos 

colaboradores e de tudo aquilo que os 

motiva a seguir “fazendo acontecer”.

O slogan “Todas as gerações pelo mundo” é uma referência às diferentes etnias, diferentes pessoas e diferentes gerações ao redor do mundo.


