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R E V I S T A
Reunidas (SC) renova 

a frota e se renova

Marcopolo, presença 
global aos 70 anos 

Frota moderna e serviços cada vez melhores  

Penha



Cinto de segurança salva vidas.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua região

@onibusmarcopolo | www.marcopolo.com.br

Em 70 anos vivemos o gerar de ideias e de 

inovação. Alcançamos conquistas e superamos 
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arta do PresidenteC

Eduardo Tude de Melo 

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

A
s reformas sinalizadas pelo governo que assumiu o comando do País em janeiro 

contribuíram para trazer um novo ânimo para a economia no seu todo e, no par-

ticular, para o setor transportador de passageiros.

Há um consenso lógico e natural de que as reformas são essenciais para o desen-

volvimento do Brasil e que têm de ser feitas o mais rapidamente possível, sob pena 

de paralisação dos investimentos governamentais, hoje já tão comprometidos com o 

custeio da máquina pública.

As projeções feitas pelos técnicos, tanto do lado governamental quanto dos es-

pecialistas independentes, projetam um quadro caótico, caso as reformas não sejam 

levadas adiante num prazo curto.

No entanto, as pressões feitas pelos setores que se consideram prejudicados pela 

reforma — principalmente as categorias de salários mais elevados nos três poderes 

da República —, junto aos parlamentares que irão examinar as medidas apresenta-

das, preocupam, e muito, dada a grande capacidade de mobilização desse público.

O segmento econômico representado pela ABRATI acompanha atentamente a 

evolução dos acontecimentos, torcendo para que prevaleça o bom senso e para que 

as questões de interesse do País sejam colocadas acima dos interesses individuais, 

ou de algumas categorias profissionais.

Da aprovação das reformas dependem os tão necessários investimentos gover-

namentais em infraestrutura, imprescindíveis para o crescimento econômico e para 

a eliminação dos gargalos logísticos que hoje encarecem os produtos originados da 

agricultura, destinados à mesa dos brasileiros e também à exportação.

No campo do transporte rodoviário de passageiros, a melhora da infraestrutura 

viária traria enormes ganhos em termos de conforto e segurança aos passageiros. 

Viagens seriam realizadas em tempo menor, e seria reduzido o custo operacional 

das empresas, que, em algumas rotas, chegam a aumentar em até 30% em razão  

do maior consumo de combustível, pneus, suspensão e freios. Os benefícios seriam 

sentidos por todos.

Existe na classe transportadora um otimismo acentuado quanto à atuação do Mi-

nistério da Infraestrutura nessa nova fase. Sabe-se que os dirigentes da pasta estão 

bastante entusiasmados com a possibilidade de serem implementados projetos já 

existentes que ainda dependem de orçamento.

O próprio Ministro da Infraestrutura, em audiências concedidas à ABRATI, tem de-

monstrado grande conhecimento dos problemas que hoje repercutem negativamente 

na atividade de transporte de passageiros. Melhor ainda, tem se mostrado sensível 

para buscar soluções que possam trazer mais segurança e motivação à categoria, 

permitindo com isso que haja maior confiança, de modo que os investimentos em frota 

nova e modernização sejam não só continuados como também ampliados.

Jú
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O próprio Ministro 
da Infraestrutura, 

em audiências 
concedidas à ABRATI, 

tem demonstrado 
grande conhecimento 

dos problemas que 
hoje repercutem 

negativamente na 
atividade de transporte 

de passageiros. 
Melhor ainda, tem se 

mostrado sensível para 
buscar soluções que 
possam trazer mais 

segurança e motivação 
à categoria.

O bom senso que
  o setor espera
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B A G A G E I R O

TECNOLOGIA FROTA

EM OPERAÇÃO

MARCO HISTÓRICO

MERCEDES-BENZ IMPLANTA 
PILARES DA INDÚSTRIA 4.0 
NA PRODUÇÃO DE CABINES

COMETA UTILIZA ÔNIBUS 
SCANIA COM SISTEMA 
DE SEGURANÇA ADAS

UBERLÂNDIA INAUGURA
SISTEMA PARA ARMAZENAR 
ENERGIA ELÉTRICA

DAIMLER TRUCKS BATE 
RECORDE DE VENDAS DE 
CAMINHÕES EM 2018

Pilares da quarta revolução industrial – 

como tecnologia digital, conectividade, 

dados na nuvem, Big Data e Internet 

das Coisas – estão presentes na Linha 

de Cabines de caminhões na fábrica 

da Mercedes-Benz em São Bernardo 

do Campo-SP. É um importante avanço 

no rumo da Indústria 4.0.

No Bagageiro da edição 95, 

publicamos na página 9 uma 

nota sobre ação itinerante 

da Mercedes-Benz com a van 

Sprinter, erroneamente ilustrada 

com a imagem de um ônibus 

Volkswgen. Com nosso pedido de 

desculpas às duas montadoras, 

publicamos aqui a foto da van 

Sprinter com sistema ESP 

Adaptativo, da Mercedes Benz, e 

a foto do ônibus Volkswagen.   

Novos avanços na fábrica da Mercedes-Benz.

O sistema abastecerá 350 residências. 

Um dos 517.300 caminhões vendidos em 2018.

Com os sensores, mais segurança e proteção.

ERRATA

Ônibus Volkswagen.

Van Sprinter com ESP Adaptativo.

O Grupo JCA comprou e incorporou 

à frota da Viação Cometa o seu 

primeiro ônibus Scania K 360 4x2 

equipado com o sistema de segurança 

ADAS. É um sistema de câmera e 

radar instalados na parte dianteira 

do veículo que acionam os freios 

e a caixa de marchas em casos 

de emergência ou de diminuição 

excessiva da distância em relação ao 

veículo ou obstáculo à frente. Outro 

dispositivo que integra o sistema é o 

aviso de saída de faixa, que avisa o 

motorista sempre que o veículo invade 

o espaço da faixa ao lado. A empresa 

estuda a possibilidade de instalar 

o sistema em mais veículos.

Já funciona em Uberlândia, Minas 

Gerais, o primeiro sistema de 

armazenamento de energia em larga 

escala do País. Funciona junto a 

uma usina de geração fotovoltaica 

e foi fornecido pela chinesa BYD, 

em parceria da Cemig com a Alsol  

Energias Renováveis. São gerados 

aproximadamente 640 kWh/ano para, 

pelo menos, 350 residências.

No ano passado, a Daimler Trucks 

comercializou 517.300 caminhões 

em todo o mundo, recorde de 

vendas em veículos comerciais, com 

aproximadamente 10% de aumento 

em relação ao desempenho de 2017, 

quando foram vendidas 470.700 

unidades. No Brasil, na região do 

NAFTA e na Índia, foram alcançadas 

taxas de crescimento de dois dígitos. 

A receita total foi significativamente 

maior: 38,3 bilhões de euros.  

O EBIT da Daimler Trucks atingiu 

outro nível recorde, chegando a 

2.753 milhões de euros.
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RECONHECIMENTO

DESENVOLVIMENTO

MERCADO EXTERNO MERCEDES-BENZ, O 
CAMINHÃO MAIS 
LEMBRADO EM 2018

A VOLARE FABRICA 
VEÍCULOS INÉDITOS 
PARA A COSTA RICA

NEOBUS EXPORTA 
52 ÔNIBUS PARA  
CUENCA, EQUADOR

Colecionadores de prêmios.

Ônibus NeoBus para o Equador.

Volare Attack 9 desenvolvido para a Costa Rica.

Em 2018, a Mercedes-Benz foi a 

marca de caminhão mais lembrada por 

2.300 profissionais ligados ao setor de 

transporte do Brasil, segundo pesquisa 

da revista TranspoData. A marca foi 

também a marca mais lembrada de 

Caminhão Leve (Accelo), Caminhão 

Médio (Atego), Vans (Sprinter) e 

Rede de Concessionários. Assim, a 

fabricante foi a grande vencedora do 

prêmio Top of Mind do Transporte 

2018, com cinco troféus.

A Volare desenvolveu dois 

novos modelos de plataformas 

das suas linhas Fly e Attack, 

a pedido das operadoras de 

transporte da Costa Rica. O 

Volare Fly 9 Executivo recebeu 

chassi Volkswagen 10.160 e o 

o Volare Attack 9 foi montado 

sobre chassi Mercedes-Benz 

OF 917. Segundo Rodrigo 

Bisi, gerente de exportação 

da Volare, a fabricante se 

dispõe a atender necessidades 

específicas de clientes.

A Neobus, de Caxias do 

Sul, fechou contrato para 

fornecimento de 52 ônibus 

de sua fabricação para a 

empresa Uncometro, de 

Cuenca, no Equador. Todas 

as unidades são do modelo 

New Mega. A compradora é 

uma das principais empresas 

equatorianas de transporte 

urbano de passageiros, e os 

ônibus têm capacidade para 

34 passageiros sentados e 

90 no total. Foram montados 

sobre chassi Volkswagen e 

têm três portas pivotadas do 

lado direito. Onze unidades 

foram equipadas com elevador 

automático para atender às 

normas de acessibilidade.



omemoraçãoC

Todas as gerações 
pelo mundo

Para comemorar sete décadas de realizações cada vez mais expressivas, a Marcopolo lançou em 

fevereiro uma campanha que se estenderá por todo o ano de 2019. Apoiada no slogan “Todas as 

gerações pelo mundo”, a campanha vai destacar vários dos feitos e realizações da encarroçadora. 

E vai, principalmente, valorizar o inestimável papel das sucessivas gerações de colaboradores da 

companhia que participaram e participam de sua formidável jornada até aqui.
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A
campanha “Todas as gerações 

pelo mundo”, já em andamento, 

ressalta as sete décadas de uma 

extraordinária história de sucesso, 

construída com a colaboração de 

muita gente. Ao mesmo tempo, busca 

mostrar que a empresa sempre fez 

e continua a fazer parte da vida de 

muitas pessoas ao redor do mundo.     

A Marcopolo acentua que é pelas 

pessoas que ela existe, cresce e 

amplia continuamente sua presença 

e atuação. No modo de ver da com-

panhia, as pessoas sempre foram o 

grande diferencial da marca para fazer 

acontecer, a partir da consciência de 

que, para fazer acontecer, é neces-

sário trabalhar em equipe e confiar 

nas pessoas, colocando-se no lugar 

do outro. 

Quanto ao slogan “Todas as ge-

rações pelo mundo”, trata-se de uma 

referência às diferentes etnias, às 

diferentes pessoas e às diferentes 

gerações ao redor do mundo, sem 

limites ou fronteiras. Em uma das 

peças da campanha, a linha do tem-

po é representada por uma estrada 

pela qual passaram nos últimos 70 

anos todas as gerações de produtos 

da companhia, cruzando o mundo e 

aproximando pessoas. 

Os criativos da campanha defini-

ram três linhas de atuação: 

– anúncio com ima-

gem de estrada. Simboliza os dife-

rentes territórios desbravados por um 

ônibus.

 – mote central do filme 

institucional, representadas pelos 

colaboradores, que fazem acontecer e 

que mostram a relação pessoal com a 

profissional. As pessoas são únicas e 

singulares; o trabalho em equipe é a 

união de diferentes pessoas em busca 

de um mesmo propósito. 

 – criados por pessoas, 

produzidos por pessoas, conduzidos 
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por pessoas, pois todos são bem-vin-

dos a bordo de um ônibus Marcopolo. 

O  lançamento oficial da campanha 

dos 70 anos ocorreu na tradicional 

Festa da Uva de Caxias do Sul, cidade 

berço da empresa e onde a Marcopolo 

tem sua principal fábrica. A opção se 

deveu ao fato de que o evento engaja 

toda a comunidade caxiense. Durante 

o lançamento foram realizados desfiles 

nos quais a ala da indústria esteve 

representada por colaboradores da 

Marcopolo. Eles contaram a história da 

companhia por meio de flashs mob em 

que grupos de dez ou mais pessoas 

se aglutinavam repentinamente em 

determinado lugar, realizavam uma 

breve performance e logo em seguida 

se dispersavam. A programação das 

comemorações incluiu, já no dia 3 

de março, a realização da “Rústica”, 

uma corrida com dois percursos (4 

quilômetros e 8 quilômetros). Partici-

param 50 colaboradores da empresa, 

que doaram 250 quilos de alimentos. 

MEMÓRIA MARCOPOLO 

A companhia também montou um 

estande na Festa da Uva para mostrar 

a evolução do produto Marcopolo, ex-

pondo dois ônibus: um Paradiso 1800 

Double Decker New G7 e um Nicola da 

década de 1960. Foi ainda instalado 

um grande livro digital — a Memória 

Marcopolo —  que contava a história 

da empresa .

No estande, as recepcionistas ves-

tiam uniformes com design baseado 

nos uniformes utilizados nas linhas 

de produção da empresa. Também foi 

montado um Espaço Kids, destinado 

a acolher futuras gerações. 

Em um segundo estande, deno-

minado Generazione Marcopolo, com 

200 metros quadrados de área, os 

visitantes tomaram conhecimento de 

outras revelações acerca das sete dé-

cadas de história da empresa. Foram 

mostrados ali numerosos aspectos do 

dia a dia dos colaboradores da encarro-

çadora e de tudo aquilo que os motiva 

a seguir “fazendo acontecer”. Um jeito 

criativo de falar dessas histórias foi o 

varal onde estavam pendurados 70 

pares de luvas usadas por colabora-

dores no processo de fabricação dos 

ônibus. Em cada par, o visitante podia 

ler a descrição de determinada ação 

motivadora da trajetória da companhia 

até os dias de hoje. 

O cartaz, uma das peças da campanha, mostra um Paradiso DD. A campanha destaca etnias que fizeram a história da Marcopolo.

omemoraçãoC
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O Centro de Fabricações é a mais moderna unidade fabril entre todas as que compõem o 

parque industrial da Marcopolo no bairro de Ana Rech, em Caxias do Sul.

Fundada em 6 de agosto de 1949, 

a Marcopolo foi uma das primeiras 

indústrias brasileiras a fabricar carro-

çarias para ônibus. Inicialmente, elas 

eram de madeira. 

Reconhecida como inovadora e 

também por seu foco na motivação e 

valorização das pessoas, a empresa 

sempre se destacou pelo desenvolvi-

mento de produtos com as mais avan-

çadas tecnologias e pelos processos 

diferenciados.

Empresa brasileira se torna líder mundial em 
soluções para o transporte de passageiros

Dessa combinação, resultou uma 

linha diversificada e continuamente 

atualizada que atende necessidades 

específicas de cada mercado, nacional 

e internacional. 

A Marcopolo surgiu em um pe-

ríodo de grande desenvolvimento da 

indústria automobilística no Brasil, 

o que lhe possibilitou ampliar suas 

atividades locais e também conquistar 

mercados internacionais. As primeiras 

exportações aconteceram em 1961, 

para o Uruguai, e deram início a uma 

significativa presença no exterior. Hoje, 

com uma gestão empresarial cada vez 

mais moderna e uma enorme estrutura 

organizacional voltada para o mercado 

global, a companhia conta com unida-

des fabris instaladas em nove países, 

além de exportar seus produtos brasi-

leiros para cerca de outros 120 países 

em todo o mundo. Um de seus grandes 

feitos mais recentes foi superar a mar-

ca das 420.000 unidades fabricadas.

Recém-inaugurado, o Centro de Fabricações é mais 
um avanço tecnológico em produtos e processos

O Centro de Fabricações é uma 

nova unidade fabril colocada em funcio-

namento pela Marcopolo no dia 24 de 

janeiro, em sua unidade fabril de Ana 

Rech, Caxias do Sul. Com previsão de 

investimento total de R$ 70 milhões, 

dos quais R$ 30 milhões já foram 

aplicados, a nova planta é a mais 

moderna e avançada da companhia 

e visa unificar a montagem de com-

ponentes e subconjuntos metálicos 

presentes nas carroçarias dos ônibus. 

Anteriormente, essa montagem era 

executada em vários sítios. O Centro 

traz a oportunidade de melhorias em 

produtividade e sinergia.

Com 19.600 m² de área construí-

da, o Centro conta inicialmente com 

180 colaboradores e reúne o que há 

de mais avançado em termos de ins-

talações, equipamentos e processos. 

Seus novos conceitos de produção es-

tão fortemente voltados ao bem-estar 

dos colaboradores e à funcionalidade.

Alguns exemplos: renovação na-

tural de ar por convecção; telhado e 

revestimento lateral com isolamento 

térmico; iluminação totalmente por 

LED com regulagem automática da 

luminosidade; instalações planejadas 

e organizadas em pipe racks e/ou ca-

naletas que asseguram maior proteção 

no fluxo de pessoas e produtos. 

Além disso, a nova unidade apre-

senta melhores condições para manu-

tenção elétrica, pneumática, hidráulica 

e de gases, e sua infraestrutura está 

preparada para receber equipamentos 

com tecnologias da indústria 4.0, a 

exemplo das duas máquinas italianas 

de última geração que estão sendo 

instaladas agora em março. 
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Com receita líquida consolidada de 

R$ 4,197 bilhões, a Marcopolo obteve 

crescimento de 45,9% em relação ao 

ano anterior, quando havia registrado 

a receita de R$ 2,876 bilhões. O re-

sultado refletiu a elevação das vendas 

no mercado interno (76,4% mais do 

que em 2017), o aumento de 36,1% 

nas exportações (R$ 1,360 bilhão) e 

também os negócios no exterior, que 

subiram 16,6% (R$ 921 milhões).

De acordo com Francisco Gomes 

Neto, CEO da Marcopolo, o resultado 

alcançado em 2018 foi fruto do traba-

lho que a empresa vem realizando nos 

últimos anos com foco na eficiência, 

competitividade, produtividade, segu-

rança e qualidade. “Para 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 merca-

do, sem descuidar da qualidade e da 

segurança nas linhas de produção”, 

enfatizou o executivo.

Em 2018, a produção global conso-

lidada da Marcopolo aumentou 48,3%. 

Foram produzidas 16.103 unidades, 

contra 10.860 no ano anterior. Nas 

cinco fábricas brasileiras foram pro-

duzidas 13.958 unidades. Com o 

amadurecimento de projetos voltados 

à adoção da metodologia LEAN, e com 

o aproveitamento da alavancagem 

operacional, a companhia encerrou 

o ano com uma margem EBITDA de 

8,6% e alcançou lucro líquido de R$ 

190,9 milhões, com a expressiva alta 

de 132,5% em relação a 2017.

Enquanto o mercado brasileiro de 

ônibus cresceu 40,1% no período, 

Em 2018, a receita líquida consolidada da 
encarroçadora alcançou R$ 4,197 bilhões

a Marcopolo ampliou sua produção 

em 61,7% (13.958 unidades, contra 

8.633). As vendas para o mercado 

interno geraram a receita de R$ 1,916 

bilhão, ou 45,6% da receita líquida 

total. E as exportações, somadas 

aos negócios no exterior, atingiram a 

receita de R$ 2,281 bilhões, corres-

pondendo a 54,4% do total.

No mercado interno, o destaque 

foi o crescimento em todos os seg-

mentos. Em urbanos, o aumento foi 

de 109,2%, com 3.583 unidades. A 

participação de mercado saltou para 

49,1%, correspondendo a um aumen-

to de 18,7 pontos percentuais. Em 

micros, evoluiu para 1.971 unidades, 

com alta de 121,2%. Nos rodoviários,  

passou de 1.558 para 2.566 unida-

des, com aumento de 64,7%.

A unidade de negócios Volare cres-

ceu 51,8%. Foram produzidas 2.676 

unidades. Destaque para as 522 uni-

dades enviadas ao mercado externo.

Registre-se que os projetos de 

exportação de produtos Marcopolo 

para países do continente africano co-

laboraram para a elevação do volume 

total exportado pela marca, que atingiu 

3.938 unidades, correspondendo a um 

crescimento de 20,4%. 

A produção nas unidades exter-

nas da Marcopolo alcançou 2.145 

unidades. A unidade da Austrália foi 

a que mais cresceu (34,5%), tendo 

produzido 542 unidades, contra 403  

no ano anterior).

Ônibus Marcopolo na estrada, rumo a Santiago do Chile, tradicional mercado da Marcopolo.

No Brasil e no exterior, aumentou a 

demanda pelos ônibus da Marcopolo. 
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mpresaE

A Penha está 
sempre se renovando

A Empresa Nossa Senhora da Penha, uma das mais tradicionais operadoras 

de transporte rodoviário de passageiros das regiões Sul e Sudeste do Brasil, 

acaba de incorporar mais um lote de ônibus novos à sua frota. 

Aproveitou a oportunidade para adotar nova e atraente identidade visual.
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A
nova identidade da Penha traz no-

vas cores, novo layout e nova logo-

marca. Os ônibus novos ostentam as 

cores azul metálico, branco perolado 

e preto. Um leve detalhe em tom cinza 

transmite leveza e segurança. Com 

essas mudanças, a empresa deseja 

reafirmar a essência, a qualidade e a 

força da marca ao completar 57 anos 

de incessante atividade para interligar 

as regiões Sul e Sudeste.

A Empresa Nossa Senhora da 

Penha foi fundada em 7 de fevereiro 

de 1961, como resultado da fusão de 

várias companhias. Inicialmente o pro-

jeto nasceu em São Paulo em meados 

dos anos 1950, por iniciativa do jovem 

empresário Wilson Pícolli, que desde 

Na história da Penha, cada renovação de frota sempre refletiu o início de uma nova etapa na vida da empresa.

mpresaE

os 21 anos de idade era considerado 

um empreendedor de sucesso na ati-

vidade transportadora. 

Nascido em Farroupilha (1924), 

no Estado do Rio Grande do Sul, Pic-

coli era um dos 12 filhos de Modesto 

Piccoli. O rapaz tinha apenas 18 anos 

quando decidiu tentar a independência 

financeira, mudando-se para a cidade 

de Getúlio Vargas, onde passou a 

trabalhar. Três anos depois, abriu sua 

primeira linha de ônibus, entre Getúlio 

Vargas e Passo Fundo, em sociedade 

com um cunhado, Olívio Soccol. O ôni-

bus era um Chevrolet 1940. Em 1949, 

mudou-se para Santa Catarina e com-

prou a Empresa União Catarinense, 

que fazia a linha Porto União a Mafra. 

Em seguida, passou a ligar Chapecó 

a Porto União e, algum tempo depois, 

abriu a linha Porto União-Curitiba.

Nos anos seguintes, Piccoli criaria, 

compraria e venderia inúmeras empre-

sas e linhas, ligando, por exemplo, 

Curitiba a Porto Alegre, Porto Alegre 

ao Rio de Janeiro, Curitiba a São 

Paulo. Com esta última aquisição, ele 

tornou-se dono da Empresa Reunidas 

São Paulo-Paraná, cuja sede ficava na 

capital paulista. Essa empresa daria 

origem à Empresa Nossa Senhora da 

Penha pelas mãos de outro empreen-

dedor, e seria adquirida por Wilson 

Piccoli em 13 de dezembro de 1960. 

Além da própria Expresso Curitiba-La-

ges, a operação de compra resultou 
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Ônibus da nova frota da Penha: nova logo, em harmonia com a marca e buscando passar uma ideia de maior evidência e polidez.

na incorporação das empresas Curiti-

ba-Lajes (com j), Minuano, Rouxinol e 

Lajes Transportes. A seguir, em 1962, 

partindo da expansão de algumas 

linhas e com carros novos, a Penha 

incorporou mais algumas empresas 

de menor porte, como a extinta União 

Catarinense, e com isso ganhou mais 

espaço no Sul do Brasil. 

Ainda naquele ano, a Penha adqui-

riu seis novos carros em substituição 

aos antigos FNM que haviam operado 

até então, o que possibilitou imple-

mentar as linhas Porto Alegre-Rio de 

Janeiro e Curitiba-Santos. Não eram 

operações fáceis; as viagens eram lon-

gas e as estradas estavam sempre em 

condições precárias. Nesse contexto, 

a construção e inauguração da rodo-

via BR-2 (hoje BR 116) foi um marco 

decisivo para a expansão da Penha, 

como também para o desenvolvimento 

da cidade de Curitiba. Até então, o 

serviço entre Curitiba e São Paulo era 

executado via Estrada da Ribeira, em 

linha direta, com tarifa única e sem 

seccionamentos.

EXPANSÃO

Nos anos 1970, a Penha atraves-

sava um período de forte expansão 

e decidiu levar seus serviços ao Nor-

deste do País. Foi quando incorporou 

a Viação Real Bahia, ligando a então 

capital do Brasil à capital da Bahia, 

Salvador.

Assim fortalecida e consolidada 

no mercado, a empresa continuou a 

buscar novos territórios. Em 1974, 

iniciou a linha Brasília–Porto Alegre e, 

para tanto, adquiriu mais carros no-

vos. No mesmo ano, lançou o serviço 

Tapete Mágico, que tratou de associar 

fortemente ao nome Penha, buscando 

diferenciar-se das muitas concorrentes 

que buscavam espaço na época. 

Conforme relatos de funcionários 

mais antigos, foi nessa época que 

Wilson Pícolli, grande torcedor do 

Fluminense, decidiu homenagear seu 

time do coração e adotou as cores 

da equipe carioca na nova pintura da 

empresa.

Na década seguinte, em 1983, a 

grande inovação foi o primeiro ônibus 

de três eixos do mercado, o Tribus. 

Veio depois o Tribus II, modelo com um 

eixo auxiliar, que aumentou ainda mais 

o conforto do passageiro. O Tribus II 

introduziu a tecnologia da suspensão 

a ar, inovação que rendeu diversos 

prêmios à empresa e lhe permitiram 

crescer ainda mais. 

NOVOS AVANÇOS

Outro marco na vida da companhia 

foi a criação do serviço GreenBus, em 

1996, operado com os ônibus inte-

grais da Mercedes-Benz. Apelidados 
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carinhosamente de “Melancia”, por 

admiradores da empresa, os veículos 

da década de 1980 são, até hoje, os 

mais lembrados e queridos da Penha. 

Com o advento dos anos 2000, a 

Penha seguiu inovando, começando 

pelo moderno veículo denominado 

Classis. Pode-se dizer que ele mudou 

o cenário do mercado de ônibus no 

Brasil. Era um ônibus dotado de ar con-

dicionado ecológico, WC pressurizado, 

telefone, poltronas semileito – enfim, 

uma série de inovações que marca-

ram época no setor. A Penha também 

inovou ao oferecer ao cliente o serviço 

Cinco Estrelas, com café, água mine-

ral, kit lanche, manta e travesseiro. 

Ainda na mesma década, vieram os 

ônibus Astor, serviço leito da Penha, 

reunindo o conforto à qualidade dos 

chassis com tecnologia de ponta e a 

qualidade das melhores carroçarias 

do mercado.

Em 2007, a companhia passou 

a ser comandada pelo Grupo Áurea/

Comporte, seguindo-se imediatamente 

duas aquisições de ônibus novos, sen-

do 30 em 2007 e 20 em 2008, com a 

introdução do serviço Double-Decker. 

Em ambas as aquisições os chassis 

eram da marca Volvo, o que repre-

sentou uma quebra de paradigma, 

considerando que até então a Penha 

só utilizava chassis Mercedes-Benz 

ou Scania. 

REFORMULAÇÕES

Em 2011, os 50 anos da Penha 

foram comemorados com mais uma 

expressiva renovação de frota, com 

a aquisição dos modernos ônibus da 

Geração 7 da Marcopolo. 

No ano seguinte foram adquiridos 

mais 50 veículos com carroçarias Mar-

copolo e Mascarello, e com a oferta 

de novos serviços em novos destinos. 

Também em 2012, os ônibus ganha-

ram novo layout, inspirado no próprio 

nome da empresa, Nossa Senhora da 

Penha, e traduzido no uso das cores 

azul e prata do manto da santa.

Por fim, em 2018, ao lado da nova 

pintura, a Penha adotou uma nova 

logo, que visa harmonizar o nome da 

empresa com a marca. Os serviços 

Classis e Astor Cama foram reformula-

dos num molde Clean, em que a letra A 

tem duas partes em azul, simbolizando 

e reforçando a marca com a coroa de 

Nossa Senhora da Penha. Desta for-

ma, a marca procura passar uma ideia 

de maior evidência e polidez.

A nova logo harmoniza o nome da empresa com a marca. Apesar de moderna, ela preserva o sentido de tradição da operadora.

A Penha sempre esteve entre as primeiras na prestação de serviços de qualidade. A nova 

pintura busca reforçar essa percepção pelos usuários e pela população.  

mpresaE
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aminho da EscolaC

São atributos dos ônibus da montadora para o programa Caminho da Escola o baixo custo operacional e a maior acessibilidade, além de outros.

Ônibus ergonômicos,   
  seguros e robustos

Os micro-ônibus produzidos pela Volkswagen para o transporte escolar no programa Caminho da Escola 

passaram a agregar um pacote de melhorias que, de acordo com a montadora, proporcionam conforto, 

robustez e segurança superiores, além de maior facilidade de encarroçamento e de manutenção. 

A
té abril próximo, prefeituras de 

todo o País, além dos Estados, 

têm autorização do governo federal 

para adquirir veículos escolares via 

programa Caminho da Escola. A Volks-

wagen Caminhões e Ônibus venceu 

uma licitação para entregar 3.400 

ônibus escolares ao programa.

Desde que o Caminho da Escola 

foi lançado, há mais de onze anos, a 

Volkswagen já entregou 16.000 veícu-

los, em várias licitações. Atualmente, 

esses veículos atendem mais de 

5.000 municípios e transportam mais 

de 3,5 milhões de crianças.

Os veículos que a Volkswagen man-

tém disponíveis para essa licitação 

mais recente são ônibus e micro-ôni-

bus especialmente configurados para 

operar nas regiões rurais e urbanas do 

Brasil. Todos os modelos foram desen-

volvidos com ênfase em fatores como  

ergonomia, segurança e robustez.

As especificações são as seguin-

tes: ORE1 e ORE3 (Ônibus Rural Es-

colar para 29 e 59 alunos), atendidos 

pelos modelos Volksbus 8.160 ODR e 

Volksbus 15.190 ODR; ONUREA Piso 

Alto (Urbano Escolar Acessível para 

30 alunos) chassi Volksbus 8.160OD.

A linha Volksbus completa, espe-

cífica para o programa Caminho da 

Escola, conta com veículos escolares 

nas configurações rural e urbano, 

na faixa de 5 a 15 toneladas. Todos 

possuem os atributos necessários 

para vencer os trajetos mais difíceis 

encontrados nas diversas partes do 

País. São atributos como suspensões 

elevadas e reforçadas, pneus de uso 

misto, eixo dianteiro com viga forjada, 

balanço dianteiro mais curto, bloqueio 

no diferencial traseiro, ângulos de 

ataque e saída maiores e poltronas 

estofadas e de fácil limpeza.
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Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.

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

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br



evitalizaçãoR

Rodoviária do Rio recebe 
        novas melhorias
O principal terminal de ônibus da cidade do Rio de Janeiro passa a ter fachadas modernas, acessos 

automatizados ao embarque, edifício garagem totalmente revitalizado, nova identidade visual e 

novas mídias digitais.

F
oi a terceira fase de revitalização do 

principal terminal rodoviário carioca 

e custou mais de R$ 5 milhões, dinhei-

ro investido pela CNRSA, empresa que 

administra o terminal sob regime de 

concessão estadual. As fachadas do 

terminal e do estacionamento foram 

totalmente reformadas. Foi instalado 

um moderno sistema de acesso auto-

matizado para o embarque. E agora, 

um novo e amplo mix de produtos 

e serviços está disponível na área 

comercial. 

Também a identidade visual da 

rodoviária foi remodelada e, para com-

pletar, o  site foi remodelado e foram 

lançadas redes sociais. O site oficial, 

agora www.rodoviariadorio.com.br, é 

de fácil navegação e dispõe de mais 

informações tanto sobre o terminal 

como sobre os serviços oferecidos aos 

passageiros. 

Para acompanhar a nova Rodoviá-

ria do Rio nas redes sociais, o usuário 

deve procurar por @rodoviariadorio. 

NOVA MARCA

A nova marca do terminal tem 

como base setas que simbolizam as 

conexões e destinos oferecidos pela 

rodoviária, além de novas cores, que 

remetem à natureza carioca e ao relevo 

do Pão de Açúcar.  

A antiga fachada deu lugar a esta, com telas de alumínio e vidro, e que também estampa a nova logomarca.
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As obras de modernização das 

fachadas (terminal e estacionamento) 

foram iniciadas em agosto do ano 

passado. A antiga pintura e a estrutura 

metálica de policarbonato deram lugar 

a telas em alumínio e vidro que, agora, 

também estampam a nova logomarca.

A nova proposta da área comercial 

do terminal (“Mais do que embarque 

e desembarque”) possibilitou a monta-

gem de um mix amplo e atrativo para 

atender passageiros e turistas. São 60

lojas e quiosques com livraria, bombo-

niere, farmácia, perfumaria, telefonia 

e artigos vestuário e de viagem, em 

corredores climatizados, além de uma 

série de serviços e duas confortáveis 

praças de alimentação. Uma locadora 

de carros opera no local. Tudo isso 

para que os usuários possam apro-

veitar mais e melhor o tempo que 

permanecerem no terminal. 

Conforme os resultados da mais 

recente pesquisa encomendada pela 

concessionária, 93% dos usuários 

aprovaram as melhorias e destaca-

ram a importância da rodoviária em 

seus deslocamentos, com ênfase na 

integração com o VLT. Também se 

declararam satisfeitos com as novas 

instalações 83% dos entrevistados. 

NOVO SITE

No dia 18 de janeiro a Rodoviária 

do Rio lançou seu mais novo sistema 

de buscas e compra de passagens 

de ônibus pela internet, acessado 

por meio do site www.rodoviariadorio.

com.br. A plataforma oferece todas as 

informações sobre horários, valores, 

destinos e disponibilidade de bilhetes. 

O recurso é operado pela parceira 

ClickBus, plataforma líder em vendas 

online de passagens rodoviárias, com 

mais de 130 empresas de ônibus, tam-

bém parceiras, para mais de quatro mil 

destinos à disposição dos viajantes.

De acordo com a ClickBus, mais 

de 1 milhão de passageiros compra-

ram suas passagens de ônibus pela 

internet em 2018, tendo a Rodoviária 

do Rio como origem ou destino. Com o 

lançamento do novo site da rodoviária, 

o viajante passa a ter ainda mais como-

didade, uma vez que poderá comprar 

sua passagem com antecedência e 

garantir o melhor assento sem precisar 

se deslocar até o terminal. 

Para atender às demandas dos 

usuários sobre a compra de passagem 

de ônibus pela internet, a ClickBus 

disponibiliza o SAC 4020-0148 ou 

0800 038 6013 e o e-mail suporte@

clickbus.com.br.

O novo site da rodoviária oferece 

melhor usabilidade e reúne todos os 

dados sobre o terminal e sobre os 

serviços disponíveis aos passageiros. 

Além dessa plataforma, a Rodoviária 

do Rio lançou novas fanpages como 

parte do novo projeto de identidade 

visual. As páginas das redes sociais 

já estão disponíveis pelo nome @ro-

doviariadorio no Facebook, Instagram 

e Twitter. Outra novidade é que o 

novo site da Rodoviária disponibiliza 

o recurso “Hand Talk”, plataforma que 

traduz simultaneamente conteúdos em 

português para a língua brasileira de 

sinais e tem por objetivo a inclusão 

social de pessoas surdas.

No fim de 2018, no Natal e no Re-

véillon, o terminal rodoviário do Rio de 

Janeiro foi utilizado por quase 700.000 

passageiros.

No Natal e na virada do ano (2018/2019), quase 700.000 pessoas passaram pelo terminal.

A Rodoviária do Rio busca cada vez mais a 

comunicação com os usuários.
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ransformação digitalT

Melhorando 
a experiência
do passageiro
Plataforma oferece soluções inovadoras 

para a compra de passagens de 

transporte rodoviário.

Q
uem está planejando uma viagem, seja de férias ou a traba-

lho, está sempre em busca de soluções que facilitam a sua 

vida. A compra da passagem é um dos itens mais importantes 

a serem providenciados.

Tradicionalmente, quem viaja utilizando o transporte rodo-

viário, tem que ir até uma rodoviária para emitir sua passagem. 

Imagine agora realizar toda a experiência de compra e emissão 

do bilhete no conforto de sua casa ou de seu trabalho? E de 

forma totalmente digital, podendo inclusive embarcar, sem 

necessidade de emitir um bilhete físico? 

Com a nova resolução 5269 da ANTT – Agência Nacional de 

Transporte Terrestre, que estabeleceu o Bilhete de Passagem 

Eletrônico (BP-e), não há mais necessidade da emissão do 

bilhete físico.

Para oferecer conveniência e agilidade ao viajante, as 

empresas de transporte rodoviário utilizam a plataforma 

TotalBUS, desenvolvida pela RJ Consultores, que possibilita e 

oferece inovações tecnológicas para uma melhor experiência 

do passageiro. A plataforma também disponibiliza a emissão 

do Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e) em todos os canais 

de venda: rodoviárias, internet, celulares, dentro do ônibus e 

agora também através da Agência Digital, agência móvel de 

venda de passagens. Outro conceito que está se tornando 

realidade no segmento e oferecido pelo totalBus é o CheckIn, 

nos mesmos moldes utilizado no segmento aéreo. “O objetivo 

final de todas as novidades do TotalBUS é oferecer uma melhor 

experiência para o passageiro. Destaco aí a Agência Digital, que 

possibilita a venda de passagens em qualquer lugar através de 

um smartphone e a Venda Embarcada, que gera mais controle 

para as empresas de ônibus”, informa Paulo Jacob, Diretor da 

RJ Consultores.

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

A plataforma conta também com soluções para a 

estratégia do negócio. O Pricing – Preço Dinâmico, um 

completo sistema de gestão comercial da empresa 

possibilita criações de classes tarifárias, preços em 

função da demanda, da data da viagem, promoções, 

campanhas, pricing por canal de venda, entre outras 

funcionalidades. A ferramenta de BI – Relatórios Geren-

ciais permite um maior controle nas operações através 

do acompanhamento em tempo real da movimentação 

financeira e operacional. Já o Fidelidade, permite in-

dividualizar e acompanhar toda a interação do cliente 

com a empresa. “Produtividade, inovação, vantagem 

competitiva, melhoria da experiência do cliente e muito 

mais; premissas importantes que fazem parte da nossa 

essência.”, finaliza Jacob. 

 A RJ CONSULTORES 

A RJ Consultores é uma empresa desenvolvedora 

de soluções tecnológicas para o transporte rodoviário 

de passageiros com quase três décadas de atuação, 

sendo reconhecida hoje como a maior desenvolvedora de 

software de venda de passagens rodoviárias do mundo. 

Atualmente a RJ Consultores atende mais de 90% das 

empresas brasileiras de transporte rodoviário de passa-

geiros e está presente em vários países.
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Na Reunidas, novos
   veículos e muita tecnologia
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Aproximar pessoas e encurtar distâncias com segurança e responsabilidade sempre foram 

os propósitos do Grupo Reunidas, presente há 68 anos na vida dos brasileiros. Este ano, 

a companhia está dando início a mais uma renovação de parte da frota, com o emprego 

simultâneo de novas tecnologias.

O
Grupo Reunidas, com sede em 

Caçador, Santa Catarina, está 

adotando nova pintura e nova lo-

gomarca, além de ter dado início a 

um programa de aquisição de novos 

carros e de novos investimentos em 

tecnologia. Com essas medidas, busca 

assumir novo posicionamento perante 

o mercado; moderniza-se e, ao mesmo 

tempo, preserva seus principais valo-

res, especialmente aquele de atender 

com empatia e cuidado. O principal ob-

jetivo é proporcionar aos clientes mais 

comodidade nas viagens da empresa.

Desta vez, a renovação está sendo 

feita de forma gradativa, começando 

com a aquisição de seis ônibus Mar-

copolo modelo Paradiso G7 1800 DD 

e se estendendo ao longo de 2018, 

A nova e moderna logomarca não descaracteriza a 

tradicional identidade que os ônibus da Reunidas 

ostentam há décadas nas estradas brasileiras.
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Com os novos 1800 DD recém-ad-

quiridos, a operadora passou a ofe-

recer aos seus passageiros padrões 

de segurança e comodidade ainda 

mais elevados. Com 14 metros de 

comprimento, os veículos comportam o  

serviço semileito no piso superior,com 

42 lugares. O piso inferior conta com 

nove lugares e serviço leito, totalizando 

51 poltronas e reunindo sofisticação, 

amplo espaço interno e tecnologia. 

Os passageiros dispõem de poltronas 

confortáveis e há um kit de entreteni-

mento de bordo, composto por wi-fi, 

USB e Digital Video Bus Streaming, 

equipamento que oferece ao passa-

geiro a possibilidade de assistir no 

seu celular, tablet ou computador 

todo o conteúdo disponível de filmes, 

documentários e músicas.

NOVA MARCA

Nesta nova fase, a marca da em-

presa foi redesenhada, sendo a tarefa 

confiada ao escritório de design Misse 

Mota, de São Paulo,  responsável pela 

programação visual dos ônibus. A nova 

marca continua preservando os valores 

constituídos ao longo dos anos, valores 

esses que tornaram a empresa confiá-

vel e respeitada. As asas, utilizadas 

desde o início e que identificam instan-

taneamente a marca, continuam, mas 

agora com um toque de modernidade, 

em estilo simples e sofisticado. Já o 

símbolo central da marca, representado 

por dois elos, como duas mãos unidas, 

formando um círculo, cumprem o papel 

de mostrar o zelo e cuidado sempre 

dispensados aos clientes que fizeram 

e fazem parte da empresa desde 1950, 

quando foi criada.

As novas tecnologias e a compra de mais ônibus novos aumentam a capacidade da empresa para competir em um mercado desafiador.
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O presidente do grupo, Sandoval 

Caramori, explica o novo momento da 

empresa:

“Nesta evolução, a Reunidas se po-

siciona como uma empresa moderna, 

inovadora, com experiência e tradição 

nos seus segmentos de atuação, 

atualizando sua identidade visual e 

iniciando um processo gradativo de 

renovação da frota”.

A apresentação da nova marca e 

dos novos carros aos colaboradores 

ocorreu simultaneamente com as 

comemorações do Dia do Motorista. 

A empresa dirigiu uma carta a cada 

colaborador, em todas as sedes, ex-

plicando as mudanças. 

A Reunidas está mudando e quer 

que seus funcionários estejam juntos 

nesse processo em que se pretende, 

cada vez mais, repassar uma mensa-

gem de união, de aproximação, unindo 

pessoas e negócios. O fundador da 

empresa, Selvino Caramori, um dos 

pioneiros do transporte rodoviário de 

passageiros no Brasil, é lembrado 

quando dizia que “o maior patrimônio 

de uma empresa são as pessoas que 

nela trabalham”.

Os novos ônibus comportam o serviço semileito no piso superior e leito no piso inferior.

Muito conhecidos nas regiões onde a Reunidas atua, os ônibus com a nova pintura 

agora se tornam verdadeiramente inconfundíveis.   

CAPACITAÇÃO 

Esta é, certamente, uma das mui-

tas razões pelas quais a Reunidas, 

tradicionalmente, dedica muito empe-

nho e atenção à contínua preparação 

de seus profissionais. Ela investe 

continuamente na capacitação dos 

motoristas profissionais que ingres-

sam na empresa. Eles passam por 

cursos de qualidade no atendimento, 

direção defensiva, direção econômica 

e padrões de postura no trabalho. Mais 

tarde, também passam por um curso 

de reciclagem. 

A propósito do treinamento, a em-

presa acaba de aderir ao novo curso 

de direção segura para motoristas

profissionais cuja proposta é orientar 

e qualificar a classe sobre a segurança 

do condutor e do passageiro, testando 

os limites do coletivo em uma possível 

situação de emergência. O módulo

também contempla a evolução dos 

ônibus em tecnologia embarcada e 

a correta utilização desses recursos, 

com testes práticos que envolvem a si-

mulação de situações de emergência. 

EXPERIÊNCIA

A Reunidas tem 68 anos de expe-

riência no mercado rodoviário. Mantém 

mais de 80 linhas operantes nos es-

tados de Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiânia, 
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mpresaE

DF, Tocantins, Bahia, e opera destinos 

internacionais para a Argentina. 

Com mais de 300 pontos de aten-

dimento distribuídos ao longo de suas 

linhas para dar suporte à operação de 

transporte de passageiros, a compa-

nhia também atua no segmento de 

fretamento contínuo e eventual, trans-

porte turístico e empresarial. 

Ela está fortemente presente no 

mercado de encomendas, com ser-

viços Express balcão x balcão entre 

todas as linhas em operação, além de 

serviços de coleta e entrega na maioria 

das origens e destinos abrangidos por 

sua malha rodoviária.

A empresa também tem forte pre-

sença no segmento de transporte de 

cargas, com 26 linhas de transferência 

e 52 unidades operacionais que lhe 

possibilitam cobrir mais de 1.300 mu-

nicípios concentrados nos estados de 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pa-

raná e São Paulo. Para isso, opera com 

frota própria de veículos de cargas, que 

se somam aos veículos terceirizados, 

compondo a infraestrutura que suporta 

a cadeia de distribuição da empresa 

em toda a sua área de atuação.

NOVA FASE

No final de 2017, o programa 

de renovação de frota ganhou maior 

ênfase, e este é também o caso da 

implantação de novas tecnologias no 

segmento de transporte de cargas. 

Além disso, foi feita uma grande re-

paginação do site para venda on-line 

e por aplicações diretas em celular e 

tablet, sem necessidade de instalação 

de aplicativos.

Todas essas são medidas que 

visam sempre superar as expectativas 

dos clientes e garantir melhor acom-

panhamento dos serviços de rastreio 

das viagens e, no caso do transporte 

de cargas, as operações de coleta, 

armazenagem e entrega. 

São os investimentos que mar-

cam uma nova fase da empresa com 

o intuito de garantir a viabilidade eco-

nômico-financeira do negócio, além 

de prepará-la para competir em um 

mercado cada vez mais desafiador.
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Novo Lubrax Top Turbo PRO.
Alcance o maior nível de desempenho nos negócios.

A linha Lubrax está mais completa.

SAC
4090 1337

0800 770 1337

Principais benefícios do produto:



ontadoraM

A Volvo acredita em mais 
     crescimento em 2019
A montadora vive dias de otimismo em relação aos mercados brasileiro e latino-americano de ônibus 

e caminhões. É essa a impressão que seus principais executivos, à frente o presidente do Grupo Volvo 

America Latina, Wilson Lirmann, procuram passar quando chamados a avaliar as perspectivas do 

mercado para 2019. E o otimismo começa pelo exame do desempenho no ano passado.

Ônibus Vissta Buss DD, modelo de dois andares da Busscar, montado sobre chassi da Volvo. 
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N
o ano passado, a Volvo comercia-

lizou 9.138 veículos. Isso foi 81%  

mais que em 2017. Seu caminhão FH 

de 540 cv 6x4 ficou em primeiro lugar 

no ranking dos pesados e, conside-

radas todas as classes, foi o mais 

vendido no Brasil e na América Latina.  

No caso dos ônibus, também hou-

ve boa evolução. O mercado brasileiro 

como um todo cresceu 28,3% e a 

Volvo comercializou 300 unidades de 

chassis pesados, obtendo um incre-

mento de 114% na comparação com 

o resultado do ano anterior.

Ao anunciar os resultados referen-

tes a 2018, a Volvo informou que esta-

rá expandindo sua operação brasileira 

em 2019. Tanto que começou o ano 

contratando 300 novos colaborado-

res, aumentando o segundo turno de 

caminhões e investindo mais R$ 250 

milhões, recursos esses que estão 

sendo acrescentados aos investimen-

tos de R$ 1 bilhão que já vêm sendo 

feitos na unidade de Curitiba desde 

2017 e que devem ser concluídos 

até o fim deste ano. Tais recursos 

seguem sendo destinados a todos os 

negócios da marca  no Brasil, abran-

gendo, portanto, caminhões, ônibus, 

Wilson Lirmann, presidente da Volvo América Latina, diz que a empresa está “orgulhosa de 

entregar o melhor caminhão no momento de retomada do mercado de transportes no País”. 

Biarticulado Volvo do sistema Transmilênio, de Bogotá. A Volvo acaba de vender 700 ônibus no processo de renovação da frota da cidade.

equipamentos de construção, motores 

marítimos e industriais, e também em 

pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos e serviços.

Como demonstram esses inves-

timentos, a montadora acredita que 

a economia brasileira vai continuar 

se recuperando e que as vendas, 

principalmente de caminhões, vão 

acompanhar o ritmo da recuperação. 

“Nossa decisão de novos inves-

timentos e contratações é resultado 

dos sinais consistentes de retomada 

da economia e da expectativa de um 

aumento de cerca de 30% no mercado 

total de caminhões no Brasil”, disse 

Fábio Todeschini, presidente da Volvo 

Buses Latin America, acrescentando 

que o segmento de ônibus também 

mostra bons indicadores de melhora 

no País.

CONTINUIDADE

Diante desse quadro, o Grupo 

Volvo acredita que a economia do 

País vai continuar se recuperando 
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ontadoraM

Fábio Todeschini, presidente da Volvo 

Buses Latin America.

Gilberto Vardânega, diretor comercial de 

ônibus da Volvo no Brasil.

“Nossa decisão de 

novos investimentos 

e contratações  é 

resultado dos sinais 

consistentes de 

retomada da economia 

e da expectativa de um 

aumento de cerca de 

30% no mercado total 

de caminhões no Brasil. 

O segmento de ônibus 

também mostra bons 

indicadores de 

melhora no País.” 

Wilson Lirmann

e que as vendas, principalmente de 

caminhões, vão acompanhar esse 

ritmo. O maior complexo industrial da 

marca no continente está localizado 

em Curitiba, no Paraná, onde a Volvo 

produz caminhões pesados e semipe-

sados, ônibus rodoviários e urbanos, 

motores, cabines e caixas de câmbio. 

A empresa também tem uma fábrica 

de equipamentos de construção em 

Pederneiras, interior de São Paulo.

Em relação à América Latina, 2017 

também foi um ano de bons negócios 

para a Volvo, que fechou o ano com 

a venda de inacreditáveis 700 ônibus 

para o Projeto Transmilênio da capital 

colombiana, Bogotá, naquele que foi 

o maior negócio da década em se 

tratando de veículos para BRT. 

Fábio Todeschini, presidente da 

Volvo Buses Latin America, está con-

vencido de que os bons números no 

Brasil realmente acabaram  puxando 

os resultados da companhia em toda a 

América Latina. No mercado brasileiro 

foram licenciados 183 ônibus rodoviá-

rios pesados Volvo, contabilizando os 

articulados, biarticulados e rodoviários 

de alta potência e tecnologia. 

O resultado representou cresci-

mento de 85% sobre os números do 

ano anterior, segundo informa Gilberto 

Vardânega, diretor comercial de ônibus 

da Volvo no Brasil. Ao todo, no conti-

nente, foram licenciados 908 ônibus 

da marca, em um ano marcado por 

dezenas de negócios. “Na soma total, 

fizemos bons volumes, especialmente 

nos rodoviários de longa distância, 

com as configurações 6x2 e 8x2 e mo-

tores de 420 e 450 cv, veículos esses 

que têm sido demandados tanto em 

linhas regulares como em operações 

de turismo”, informa Vardânega. “São 

segmentos em que os chassis Volvo 

se consagram pela alta tecnologia, 

conforto aos passageiros, segurança 

e retorno ao cliente.” 

No ano passado, a Volvo comercializou 81% mais caminhões que em 2017. E 2019 promete.
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No segmento de caminhões pe-

sados, a Volvo acredita ter alcançado 

excelentes resultados em 2018, 

comercializando 9.138 veículos, ou 

81% a mais que o volume registrado 

no ano anterior. O caminhão FH 540cv 

6x4 também teve ótimo desempenho 

no período, conquistando vitória dupla: 

o modelo ficou em primeiro lugar no 

ranking dos pesados e ainda, conside-

rando todas as classes, foi o caminhão 

mais vendido no Brasil e na América 

Latina. Na divisão por todas as mar-

cas, a montadora também foi a vice-

-líder no mercado total de caminhões.

“A Volvo se consolida mais uma 

vez como a melhor opção em trans-

porte comercial no Brasil”, constata 

Wilson Lirmann, presidente do Grupo 

Volvo América Latina, lembrando que a 

Volvo tem uma participação de 26,3% 

no País — mais de um quarto do mer-

cado total na categoria de pesados. 

“O desempenho do pesado Volvo FH, 

o caminhão mais vendido do conti-

nente, mostra o quanto nossa marca 

tem alto reconhecimento em todos os 

segmentos. Estamos muito orgulhosos 

em entregar o melhor caminhão neste 

momento de retomada do mercado de 

transportes no País”, diz o executivo.

Já o diretor comercial de cami-

nhões da montadora, Alcides Cavalcan-

ti, registra que os caminhões da marca 

são reconhecidos principalmente por 

sua grande disponibilidade, baixo con-

sumo de combustível e alta tecnologia. 

Para ele, o crescimento das vendas 

dos caminhões da marca é um reflexo 

direto desses atributos e da contribui-

ção que eles dão aos operadores para 

redução dos seus custos operacionais. 

Nesse contexto, o caminhão líder de 

vendas da montadora, o FH 540 CV 

6x4, é um dos modelos mais procura-

dos, especialmente nas operações de 

longa distância. 

Em 2018, a Volvo acompanhou 

com muita satisfação o crescimento 

da oferta de serviços de conectividade 

em ônibus. A marca apresentou o seu 

Controle de Velocidade por Áreas, um 

sistema que utiliza localização por GPS 

e outras tecnologias para reduzir auto-

maticamente a velocidade dos ônibus 

em locais de risco como terminais, 

proximidade de escolas e hospitais 

(nos ônibus urbanos) ou curvas perigo-

sas e declives acentuados (nos ônibus 

rodoviários).

Outra novidade foi o lançamento 

do SSA – Sistema de Segurança Ativa 

– para ônibus rodoviários. Um radar 

monitora a estrada à frente e uma 

série de dispositivos alerta o motorista 

para perigos, chegando até a acionar 

automaticamente os freios do ônibus 

em situações de emergência.

Conectividade, segurança, diagnóstico 
remoto e economia de combustível

Também ponto de destaque da 

Volvo no segmento de ônibus no ano 

passado foi o Pro Active Quality, ferra-

menta que utiliza a conectividade para 

antecipar diagnósticos com o veículo 

rodando, o que aumenta a produtivida-

de e disponibilidade.

Finalmente, ainda em 2018, a 

Volvo iniciou a comercialização do 

seu serviço de Consultoria de Gestão 

de Combustível. O primeiro cliente, a 

Viação Glória, de Curitiba (PR), obteve 

redução de 16% no consumo de die-

sel a partir do monitoramento remoto 

Volvo e do treinamento dos motoristas. 

Diversos frotistas estão testando o ser-

viço e atingindo expressivas reduções. 

“Em 2019 continuaremos avançando 

no uso da conectividade para melhorar 

ainda mais a produtividade de nossos 

clientes”, promete Gilberto Vardânega.

Na visão dos executivos da Volvo, os colaboradores recém-contratados representam, além da 

mão de obra qualificada, um sinal seguro de que a retomada do mercado é para valer.      
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A Scania quer crescer 
  15% nos rodoviários

O otimismo marcou as intervenções dos executivos da montadora durante o encontro 

Perspectivas 2019, que ela promoveu em sua fábrica de São Bernardo do Campo, com a participação 

jornalistas e de representantes de empresas de transporte urbano e rodoviário de passageiros.

C
onforme declarou no encontro o 

gerente de Vendas de Ônibus da 

Scania no Brasil, Alan Frizeiro, “na 

comparação com 2018, o segmento 

de ônibus será positivo em 2019 e 

as vendas de rodoviários continuarão 

aquecidas. Também no mercado de ur-

banos haverá grandes oportunidades”.

“Estamos mantendo nossos re-

sultados conforme o planejado, e 

convictos de que o ano trará grandes 

negociações. Os bons indicadores 

macroeconômicos e o ambiente muito 

mais otimista por parte do empresa-

riado nos animam a registrar outro 

volume expressivo”, afirmou Frizeiro. 

“Também estamos seguros de que 

continuaremos progredindo nos ro-

doviários 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. Sua 

Entre os argumentos de venda dos seus ônibus, a Scania valoriza fortemente a economia de custos que eles proporcionam.  
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participação subiu de 4,9% para 5,9%. 

Desse volume, 702 chassis foram de 

rodoviários, com acréscimo de 48,4% 

sobre os 473 de 2017. A participação 

foi de 21,1%, o que possibilitou à 

Scania conquistar a vice-liderança pelo 

segundo ano consecutivo. 

O otimismo de Alan Frizeiro foi 

vitaminado já nos primeiros dias de 

2019 pela confirmação da venda dos 

seis primeiros ônibus biarticulados da 

marca no Brasil. Foram destinados ao 

sistema BRT de Curitiba, onde serão 

operados ainda neste primeiro semes-

tre pela Viação Cidade Sorriso.

A respeito dessa venda, Silvio 

Munhoz, diretor comercial da Scania 

no Brasil, lembrou que Curitiba é 

referência em mobilidade urbana. E 

acrescentou: “A maior beneficiada 

será a população, que fez muitos elo-

gios ao modelo e sabe que encontrará 

um produto mais moderno para um 

deslocamento mais confortável pelo 

sistema BRT. Estamos orgulhosos por 

fazer parte da renovação da frota de 

Curitiba e, ainda mais, por saber que 

nosso biarticulado foi aprovado pelas 

rigorosas exigências do BRT curitibano. 

Antes, só havia uma opção no merca-

do. Estamos à disposição com mais 

soluções para a mobilidade.”

URBANOS 

A Scania também realizou negócios 

importantes em 2018 na sua divisão 

de veículos urbanos, como a venda de 

20 unidades do modelo K 250UB 4x2 

para a Viação Gato Preto (SP) e 14 

unidades do modelo K 310IA 6X2/2 

articulado para o Consórcio Sorocaba, 

ConSor, ambas empresas do Estado 

de São Paulo. Em Santa Catarina, o 

destaque foi a venda de 18 unidades 

do K 310IB 6x2*4, de 15 metros, 

sendo 11 para a Transol Transporte 

Coletivo, quatro para a Insular Trans-

portes Coletivos e uma para a Estrela 

Transporte Coletivo.

Tais resultados não são avaliados 

de forma isolada. Há previsões de 

crescimento em todos os mercados 

de atuação da companhia. Ou seja, em 

caminhões, ônibus, serviços e motores 

industriais, marítimos e, ainda, para 

geração de energia. 

No mercado de caminhões, por 

exemplo, o segmento acima de 16 

toneladas em que a Scania atua,  

(semipesados e pesados), deverá 

crescer entre 10% e 20%. “O setor de 

caminhões continuará o movimento de 

recuperação ao longo do ano”, acredita 

Silvio Munhoz, diretor comercial da 

companhia no Brasil. “Fatores decisi-

vos como a estabilidade da economia 

e sua tendência de crescimento, além 

da previsão de nova safra recorde, já 

estão contribuindo para o aquecimento 

da compra de caminhões, especial-

mente de pesados.”

Neste ano, a principal novidade da 

Scania para o mercado de caminhões 

é a chamada Nova Geração. Ela chega 

com a promessa de ser até 12% mais 

econômica em comparação com a 

anterior. Segundo a montadora, em 

apenas quatro meses foram comer-

cializadas mais de 3.000 unidades do 

novo modelo.

“O momento da Scania no Brasil é 

excelente. Com a Nova Geração, temos 

Alan Frizeiro acredita em bons negócios 

com o rodoviário Scania K 440 8x2.

O biarticulado que a Scania apresentou para o BRT de Curitiba foi aprovado e já resultou em 

uma primeira venda de seis unidades, que serão operadas pela Viação Cidade Sorriso.  
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uma nova fábrica. Vivemos uma nova 

Scania a partir deste ano — afirma 

Roberto Barral, vice-presidente das 

Operações Comerciais da Scania no 

Brasil. “Nossas equipes internas es-

tão em perfeita sintonia com a rede 

de concessionárias para oferecer a 

melhor solução ao cliente. E a nossa 

jornada para a sustentabilidade segue 

avançando.”

ELOGIOS

Durante o encontro Perspectivas 

2019, o diretor executivo do Grupo 

JCA, Fernando Guimarães, destacou 

a importância dos veículos e serviços 

Scania no cenário do transporte rodo-

viário e urbano de passageiros. Anali-

sando o atual panorama da atividade, 

ele prognosticou que as novas tecnolo-

gias presentes nos veículos vão trazer 

a resolução de muitos problemas. 

“A tecnologia — ele disse — será 

fundamental não só para os novos 

profissionais que estão chegando, mas 

também pelo suporte que oferece aos 

que já estão no setor. Hoje, operar um 

veículo com caixa automatizada, por 

exemplo, parece brincadeira de criança 

em comparação aos modelos antigos. 

As caixas automatizadas trazem mais 

conforto, segurança e qualidade de 

vida aos motoristas durante a viagem. 

Os ônibus têm mais potência, menor 

consumo de combustível, a velocidade 

média aumentou e há mais controle da 

velocidade de cruzeiro, tudo graças ao 

avanço da tecnologia.”

Fernando Guimarães observou que

a parceria com a Scania já dura quatro 

décadas. O Grupo JCA, que agrega Auto 

Viação Catarinense, Viação Cometa e 

Viação 1001, entre outras empresas, 

tem uma frota de 2.200 ônibus, sendo

que 1.700 são rodoviários. 

“No ano passado, o Grupo JCA

adquiriu 200 ônibus da Scania. Para 

nós, a segurança é prioridade absolu-

ta; afinal, estamos lidando com a vida 

das pessoas”, afirmou. Segundo ele, 

a iniciativa adotada por uma conces-

sionária Scania, de implantar uma loja 

de peças dentro da garagem do Grupo, 

em Guarulhos, trouxe mais agilidade 

às operações da JCA. 

“A estrutura fixa é mais barata e 

reduz o tempo das paradas para os 

reparos”, disse. Na avaliação do exe-

cutivo, um dos maiores desafios do 

setor, hoje, é a renovação das equipes 

de motoristas. “Com o mercado cada 

vez mais competitivo, é muito impor-

tante levar em conta aspectos como 

o tempo de descanso do motorista, a 

remuneração variável, o conforto dos 

alojamentos. Tudo para que eles te-

nham motivação e desenvolvam suas 

carreiras dentro da empresa”, afirmou.

Para Sílvio Munhoz, o setor de caminhões seguirá se recuperando. Roberto Barral diz que na Scania, hoje, se vive uma nova Scania.

ercadoM

Fernando Guimarães, do Grupo JCA, está  convencido de que as novas tecnologias, já 

presentes nos ônibus novos, vão trazer a resolução de muitos problemas.
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ecnologiaT

Híbridos Scania em ação 
nas entregas urbanas

A Scania apresentou na Alemanha dois novos modelos de caminhões híbridos: o elétrico plug-in 

(PHEV), baseado na sua nova geração de caminhões, e o caminhão elétrico híbrido (HEV).

O
s dois novos veículos funcionam 

com o sistema denominado Sca-

nia Zone, que facilita operações em 

zonas sensíveis, possibilitando que o 

caminhão adote automaticamente as 

regras do híbrido para o modo elétrico. 

Os dois produtos já estão em confor-

midade com as regulamentações de 

velocidade e emissão de ruídos de 

algumas zonas sensíveis da Europa. 

Segundo Maria Johansson, dire-

tora de Produto na divisão global de 

Caminhões Urbanos da Scania, a mon-

tadora continua em seu caminho para 

a mobilidade ideal, que, segundo ela, 

deve ser a de uma abordagem “aqui e 

agora”, oferecendo, desde o primeiro 

dia de operação, soluções com as 

capacidades necessárias para apoiar 

os clientes do segmento urbano rumo 

a um caminho mais sustentável. 

Johansson explicou que a Scania 

está lançando primeiro a versão HEV 

(veículo elétrico híbrido), enquanto o 

PHEV (veículo híbrido plug-in) deverá 

chegar ao mercado em 2019. Ela 

afirma que os clientes Scania terão 

uma solução com hardware bastante 

confiável, com carregamento regenera-

tivo das baterias, sem a preocupação 

de que o veículo possa não chegar ao 

seu destino, e com emissões zero pelo 

tubo de escape, tudo isso sem compro-

meter sua total economia operacional.

Os novos caminhões híbridos são 

equipados com os motores Scania 

DC09, de  5 cilindros em linha, que 

poderão utilizar o diesel ou o HVO (óleo 

vegetal tratado com hidrocarbonetos). 

O motor trabalhará em paralelo com 

a máquina elétrica, gerando 130kW 

(177hp) de potência. A janela de 

energia da bateria recarregável de lítio 

está definida para 7,4 kWh, de modo a 

assegurar uma longa duração. 

Os caminhões também poderão ser 

dirigidos no modo totalmente elétrico 

sem qualquer suporte do motor a com-

bustão, graças aos auxiliares elétricos 

para direção e para suprimento de ar 

de freio.
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O
espectro geral da economia bra-

sileira passa por fase de grandes 

transformações. Impactos de grande 

monta estão a mudar o cenário macro 

como um todo e vão exigir grande ca-

pacidade de resiliência por parte das 

empresas. Há inovações em todas as 

áreas, algumas já implantadas, outras 

em andamento e, mais ainda, nos am-

bientes que pensam o futuro.

O fenômeno mais fácilmente per-

ceptível é o Uber. Quem imaginaria 

sua existência 10 anos atrás? Hoje ele 

mudou uma indústria e, sem ter ativos 

tangíveis, já é uma das empresas mais 

valiosas do mundo. Algo semelhante 

ocorreu na indústria de hotelaria com 

a chegada do Airbnb, semelhante ao 

modelo do Uber.

Na área de mobilidade, essas mu-

danças vêm sempre acompanhadas 

da palavra disruptiva, ou seja, não 

se trata mais de inovações, e sim de 

quebras de paradigmas solidamente 

estabelecidos.

São os veículos elétricos, conec-

tados e autônomos, e as tecnologias 

embarcadas nos ônibus rodoviários, 

antes só disponibilizadas em automó-

veis de alto luxo e que hoje a indústria 

brasileira já oferece aos operadores do 

sistema. Sistemas de entretenimento 

a bordo dos ônibus já se populariza-

ram, com programas de TV, cinema, 

música e jogos. Sem se falar no wi-fi 

que só não avança mais porque muitas 

rotas usadas nas viagens não têm a 

cobertura de rede necessária.

Um dos gargalos para a operação 

em larga escala dos ônibus elétricos 

Reinventar, evoluir,  
quebrar paradigmas

nas cidades vem sendo superado pelo 

avanço da tecnologia das baterias, 

garantindo a maior durabilidade das 

cargas e a redução dos custos de 

implantação do sistema e dos custos 

operacionais. Há ainda um longo 

caminho a ser percorrido, mas os 

sinais estão aí para quem quiser ver.

Com a evolução veio a necessidade 

de as pessoas se reinventarem e evo-

luírem. Novas indústrias foram criadas, 

empregos que não existiam passaram 

a existir, outros foram simplesmente 

cortados. E ainda se prevê que em 

breve o mercado de trabalho será de 

novo remodelado, com a popularização 

da robótica, cada vez mais presente 

nas grandes indústrias.

Hoje, em face de inovações que de-

safiam suas vidas, muitos reclamam, 

rejeitam e procuram manter tudo como 

está. Nada mais errado. Inovações 

são inevitáveis e irreversíveis; os que 

insistirem em continuar do mesmo 

jeito se tornarão obsoletos. Suas 

companhias se tornarão obsoletas, 

defasadas, fadadas, infelizmente, ao 

desaparecimento.

No ramo do transporte rodoviário 

de passageiros, felizmente, temos 

assistido ao empenho de várias em-

presas em se modernizar e introduzir 

novas técnicas de administração e 

condução dos seus negócios.

E, apesar de o segmento rodoviário 

de passageiros operar sem subsídios, 

sofrer a incidência de alta carga tribu-

tária, ser onerado sem nenhum tipo 

de contrapartida com uma série de 

gratuidades e receber um tratamento 

fiscal não isonômico, temos acompa-

nhado de perto o processo em que as 

empresas associadas à ABRATI inves-

tem pesado na melhoria dos serviços 

prestados aos usuários, inclusive com 

a contínua incorporação de veículos no-

vos e dotados de padrões de conforto 

cada vez mais elevados.

Temos acompanhado 
de perto o processo 
em que as empresas 
associadas à ABRATI 
investem pesado na 

melhoria dos serviços 
prestados aos usuários, 

inclusive com a 
contínua incorporação 

de veículos novos e 
dotados de padrões de 

conforto cada vez 
mais elevados.
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José Luiz Santolin, Diretor-Geral da ABRATI.
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• 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 15,5 milhões
de vidas seguradas somente em 2018. 

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 lastreado por Título de Capitalização, da modalidade incentivo, 
aprovado por meio 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, represen-
tando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.


