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A  B  R  A  T  I
Reunião de associados

Jantar de confraternização 
Data: 7 de dezembro

Sede da ABRATI, 9h (reunião)
 Clube Naval, 20h (jantar)

Na noite de 7 de dezembro próximo, 

por ocasião do jantar de confraterniza-

ção anual da ABRATI, serão conhecidas 

e premiadas as empresas vencedo-

ras do Prêmio ANTP-ABRATI de Boas 

Práticas no Transporte Rodoviário de 

Passageiros. Nove empresas do setor 

de transporte rodoviário de passagei-

ros inscreveram-se para concorrer ao 

Prêmio ANTP-ABRATI de Boas Práticas. 

As empresas são as seguintes:

Viação Garcia Ltda. (Londrina-PR), 

Expresso Guanabara S/A (Fortaleza-

-CE), Viação Santa Cruz S/A (Mogi 

Mirim-SP), Osvaldo Mendes & Cia Ltda. 

(Timon-MA), Viação Águia Branca S/A 

(Cariacica-ES), Viação Pássaro Verde 

Ltda. (Belo Horizonte-MG), Empresas 

Reunidas Paulista de Transporte Ltda. 

(São Paulo-SP), JCA Holding Trans-

portes, Logística e Mobilidade Ltda. 

(Niterói-RJ) e Pluma Conforto e Turismo 

S/A (Curitiba-PR). 

O prêmio é outorgado pela ANTP 

e pela ABRATI – Associação Brasileira 

das Empresas de Transporte Terres-

tre de Passageiros. O presidente da 

ABRATI, Renan Chieppe, explicou que 

a  iniciativa “tem o objetivo de conferir 

visibilidade e reconhecimento aos 

esforços destinados à promoção do 

transporte de passageiros rodoviários 

de média e longa distância”. 

São as seguintes as três categorias 

de boas práticas previstas no regula-

mento do Prêmio: 

Atendimento ao cliente. Ações de 

melhoria da qualidade dos serviços aos 

clientes e outras ações afins. 

Adesão dos colaboradores. Ações 

para ampliar a adesão dos colaborado-

res aos valores e projetos das organi-

zações, ações destinadas a melhorar 

a capacitação e a qualificação do 

colaboradores, e outras afins.

Responsabilidade sócio-ambiental. 

Ações de responsabilidade social, ou 

envolvendo a redução ou compensação 

dos impactos das ações da empresa 

sobre o meio ambiente, e outras afins.

O setor conhece no dia 7 
as empresas ganhadoras 
do Prêmio ANTP-ABRATI

Renan Chieppe: nosso objetivo é conferir 

visibilidade aos esforços das empresas.

A ABRATI é 
homenageada 
pela ANTP

No dia 19 de outubro, no 

Rio de Janeiro, durante o 18º 

Congresso Brasileiro de Trans-

portes e Trânsito, a ABRATI 

foi homenageada pela ANTP 

– Associação Nacional de Trans-

portes Públicos. A homenagem 

ocorreu no encerramento do 8º 

ciclo do Prêmio ANTP de Quali-

dade, quando foram premiados 

os melhores nos Transportes 

e no Trânsito de todo o País. 

O presidente Renan Chieppe 

foi representado por Joel Fer-

nandes, da associada Viação 

Cidade do Aço, que recebeu 

o troféu destinado à ABRATI.                   

Páginas 2 e 3

Jantar de 
confraternização 
da ABRATI

O jantar anual de confraterni-

zação da ABRATI será realizado 

no dia 7 de dezembro, a partir 

das 20 horas, no Clube Naval de 

Brasília. O evento contará com 

o patrocínio da Mercedes-Benz 

do Brasil e o copatrocínio da 

Ipiranga Produtos de Petróleo 

e da Associação Nacional dos 

Fabricantes de Ônibus – FABUS. 

Também no dia 7, na parte da 

manhã, na sede da ABRATI, 

ocorrerá a derradeira reunião 

do ano entre a Diretoria e as 

associadas.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Vencedores do Prêmio ANTP de Qualidade 
recebem os troféus em noite de homenagens

Dia 19 de outubro, no Centro de 

Convenções SulAmerica, Rio de Janei-

ro, no primeiro dia do 18º Congresso 

Brasileiro de Transportes e Trânsito, foi 

encerrado o 8º ciclo do Prêmio ANTP 

de Qualidade, com a premiação dos 

melhores nos Transportes e no Trânsito 

de todo o País. A solenidade foi pres-

tigiada por mais de 500 profissionais. 

No ato, também foram homenagea-

das pessoas que, ao longo de sua 

trajetória, têm apoiado e participado vo-

luntariamente da iniciativa. No discurso 

de abertura, a coordenadora do Prêmio, 

Denise Cadete Gazzinelli, ressaltou que 

as homenagens tinham caráter simbó-

lico e estendeu os agradecimentos da 

equipe do Prêmio a outros que também 

mereceriam homenagens. Foram home-

nageadas as seguintes pessoas:   

Apoio institucional 

– Sônia Haddad, da Agência Nacio-

nal de Transportes Terrestres – ANTT.

– Otávio Vieira da Cunha – Presi-

dente da Associação Nacional das 

Empresas de Transportes Urbanos – 

NTU, representada por Eurico Galhardi.

– Renan Chieppe – Presidente da 

Associação Brasileira das Empresas 

de Transporte Terrestre de Passageiros 

– ABRATI, representada por Joel Fernan-

des Rodrigues, da Viação Cidade do Aço.

Mídia Parceira 

– Marcelo Fontana – OTM Editora.

Prêmio Regional Parceiro

– Ildebrando Pierry – Presidente do 

PGQP – Prêmio Gaúcho da Qualidade 

e Produtividade. 

– Marcos Leandro Saccol – Comitê 

Setorial de Transportes Multimodais 

do PGQP.

Apoiadores regionais 

 – Dimas Humberto Silva Bar-

reira – Sindicato das Empresas de 

Transporte de Passageiros do Estado 

do Ceará.

– Horácio Brasil – Sindicato das Em-

presas de Transporte de Passageiros 

de Salvador-BA.

– Robson Rodrigues – Sindicato 

das Empresas de Transportes de 

Passageiros do Estado de São Paulo 

– SETPESP.

– Rogério Crantschaninov – Presi-

dente do Fórum Paulista de Secretários. 

– Yara Christina Eisenbach – Dire-

tora Regional da ANTP Paraná.

Na cidade do Rio de Janeiro, vencedores do Prêmio ANTP de Qualidade e homenageados durante o encerramento do 8º Ciclo.
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Banca examinadora

– Carlos Alberto Querino e Silva

– Carlos Eduardo Teixeira Scheliga

– David Turbuk 

– Hélcio Raymundo

– Hostilio Xavier Ratton Neto

– Myrian Santos Aguia

Banca de juízes  

– Annibal Affonso Neto, representa-

do por seu filho, Iago Ricardo Affonso.

Comissão da Qualidade e Produtivi-

dade 

– Gilberto Baú 

Gerência Executiva 

– Alexandre Resende

No ciclo recém-encerrado, 55 

empresas aderiram ao Programa. Das 

55, 20 formalizaram, efetivamente, 

sua candidatura ao Prêmio, subme-

tendo seu sistema de gestão e seus 

resultados à avaliação de uma banca 

examinadora independente. 

Das 20 candidatas, três foram ven-

cedoras, uma atingiu o status de Refe-

rencial de Excelência, três receberam 

Certificado de Melhoria Contínua e três 

foram reconhecidas como finalistas, 

pois chegaram até a etapa de visita 

técnica, após o trabalho de análise da 

banca de juízes. Todas foram premia-

das na festa realizada durante o 18º 

Congresso Brasileiro de Transportes 

e Trânsito.

 O NOVO CICLO

No encerramento, foi apresentada 

a programação visual do 9º ciclo – 

2011/2013, com formalização do 

Termo de Apoio Institucional e entrega 

do novo material gráfico aos apoiadores 

e patrocinadores do novo ciclo.

Para estimular a adesão das orga-

nizações, a ANTP passa a disponibilizar 

apoio técnico para a realização da auto-

avaliação e desenvolvimento de planos 

de melhoria. O apoio será prestado por 

equipe de consultores credenciada 

pela ANTP, com custos padronizados 

e pré-definidos.

A partir do novo ciclo, todas as 

organizações que se candidatarem 

serão visitadas e receberão o relatório 

de realimentação com uma avaliação 

do grau de aderência de seu sistema de 

gestão aos critérios do Prêmio. 

Outra novidade é a forma de pre-

miação. As candidatas concorrerão ao 

troféu Prêmio ANTP de Qualidade nos 

níveis Ouro, Prata e Bronze, conforme 

o Grau de Aderência aos critérios do 

Prêmio e os resultados alcançados.

As empresas operadoras de servi-

ços de fretamento também poderão se 

candidatar. O Prêmio ANTP de Qualida-

de contará com cinco categorias:

– os órgãos gestores de transporte 

público e/ou gestores de trânsito que 

contemplam as secretarias de Trans-

porte e/ou Trânsito, Detrans, DERs, 

agências reguladoras e órgãos consti-

tuídos para essa finalidade;

– as operadoras metro-ferroviárias;

- as operadoras rodoviárias urbanas 

e metropolitanas;

- as operadoras rodoviárias intermu-

nicipais de média e longa distância; e

-  a nova categoria, as operadoras 

de serviços de fretamento.

Referencial de Excelência

Empresa de Transporte Coletivo Viamão – RS 

Categoria Operadora Rodoviária Urbana e Metropolitana

Viação Urbana Ltda., de Fortaleza – CE

MTU – Medianeira Transporte Ltda., de Ijuí – RS

Categoria Órgão Gestor de Transporte Público

Ceturb-GV – Cia. de Transportes Urbanos da Grande Vitória – ES

Melhoria Contínua

Viação Três Corações Ltda. – MG

Ceturb-GV – Cia. de Transportes Urbanos da Grande Vitória – ES

MTU - Medianeira Transporte Ltda., de Ijuí – RS

Finalistas

Trens Urbanos de Porto Alegre/AS – Trensurb – RS 

Transportadora Itamaracá Ltda., de Abreu – PE

Viação Nobel Ltda. – PR

OS VENCEDORES

Representando Renan Chieppe, presidente da ABRATI, Joel Fernandes Rodrigues, da Viação 

Cidade do Aço, recebeu de Denise Cadete a homenagem do Prêmio ANTP.
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Mais de 300 especialistas brasilei-

ros e estrangeiros participaram do 18º 

Congresso Brasileiro de Transportes e 

Trânsito, organizado pela Associação 

Nacional de Transportes Públicos – 

ANTP –, e realizado nos dias 19, 20 

e 21 de outubro, no Rio de Janeiro. O 

evento se desdobrou em cinco confe-

rências, 15 painéis, três oficinas e 53 

sessões diversas. 

Durante o congresso, que marcou  

o encerramento do 8º Ciclo do Prêmio 

ANTP de Qualidade (veja páginas 2 e 3), 

também foi realizada reunião extraordi-

nária do Fórum Nacional de Secretários 

e Dirigentes de Transporte Público e 

Trânsito, que tratou de numerosos te-

mas de interesse do setor, entre eles 

o barateamento de tarifas. 

Simultaneamente aos trabalhos, 

houve visitas técnicas ao sistema 

BRT TransOeste, que vai ligar a Barra 

a Santa Cruz, no Rio; ao Centro de 

Controle Operacional do Metrô Rio; ao 

Teleférico do Alemão; ao consórcio de 

ônibus Intersul; à RioCard, empresa 

de bilhetagem eletrônica, e ao Maglev-

-Cobra, um protótipo de veículo leve 

sobre trilhos.

Além do 18º Congresso de Transportes e Trânsito, 
a ANTP realizou a VII feira internacional Intrans

Os participantes do congresso  

também puderam visitar a VII Intrans, 

feira internacional que reuniu produtos 

e tecnologias de 55 expositores. Entre 

os produtos estavam dois veículos 

específicos para sistemas BRT: o Viale 

BRT, da Marcopolo, e o Mega BRT, 

da Neobus. Ambos se destacam pelo 

design futurista e pela aerodinâmica. 

A exemplo da Marcopolo e da Neo-

bus, outros fabricantes de veículos e 

equipamentos voltados ao transporte 

de passageiros promoveram extensa 

divulgação de seus produtos. A Merce-

des-Benz, por exemplo, destacou seu 

conhecimento e experiência na implan-

tação de sistemas Bus Rapid Transit e 

mostrou o chassi O 500 sobre o qual 

estava montada a carroçaria articulada 

Viale BRT, da Marcopolo. No estande 

da marca, a equipe especializada em 

BRT da Mercedes-Benz atendeu aos 

interessados, prestando informação e 

assessoria sobre sistemas de trans-

porte coletivo urbano. 

A Volvo participou da Fenatran apre-

sentando suas novas linhas F e VM de 

caminhões, nas quais valorizou o baixo 

consumo de combustível, o elevado 

conforto e a grande disponibilidade 

com alta produtividade. Os caminhões 

chegarão ao mercado no ano que vem, 

trazendo novas potências e funcionan-

do com a tecnologia SCR para cumprir 

as exigências legais da norma Proconve 

P7. A Volvo aproveitou para promover 

a eficiência do seu pós-venda e as fa-

cilidades de aquisição proporcionadas 

pela Volvo Financial Services, com 

várias modalidades de crédito.

O Viale BRT, aposta da Marcopolo para os corredores segregados das grandes cidades.

Caminhão Volvo da nova linha VM. A Neobus mostrou o BRT futurista Megabus.
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O novo Touring com chassi Scania: inovações de design e novo conjunto óptico.

Uma das dez unidades do Roma 350. 

De 21 a 26 de outubro, rea lizou-se 

em Kortrijk, Bélgica, nova edição da 

Busworld, com a participação de mais 

de 350 expositores. Cerca de 25.000 

visitantes conheceram as recentes 

inovações das montadoras e encarro-

çadoras para o mercado de ônibus. Os 

fabricantes concentraram suas preocu-

pações no design e no desenvolvimento 

Fabricantes de ônibus mostram em 
Kortrijk os novos avanços do design

de ônibus cada vez mais econômicos 

e ambientalmente eficientes, com 

ganhos expressivos em redução das 

emissões de gases poluentes e no 

consumo de combustível. As inovações 

de design priorizaram os veículos urba-

nos voltados ao transporte de grandes 

volumes de passageiros em linhas 

segregadas – os chamados BRTs.

A Viação Águia Branca conquistou 

a certificação ISO 14001 para o seu 

sistema de gestão ambiental, referen-

te ao Núcleo Operacional de Campo 

Grande (bairro de Cariacica-ES). É a 

primeira vez que uma empresa capi-

xaba de transporte interestadual e 

intermunicipal de passageiros recebe 

a certificação ambiental.

A norma internacional ISO 14001 

atesta que a empresa mantém o equilí-

brio entre a manutenção da rentabilida-

de e a redução do impacto ambiental, 

por meio do comprometimento de toda 

a organização.

Nos últimos quatro anos, a Águia 

Branca investiu R$ 4 milhões em po-

líticas ambientais, com a adequação 

ambiental de garagens, coleta seletiva, 

recolhimento de pilhas, baterias e óleo 

de cozinha usado, campanhas de ati-

tudes sustentáveis e desenvolvimento 

de projetos de redução de consumo de 

água e energia.

Nas garagens, oficinas e pátios, fo-

ram instaladas caixas coletoras de óleo 

diesel e de lubrificantes, para evitar 

qualquer possibilidade de degradação 

do meio ambiente. Os resíduos conta-

minados (classe I) ou não renováveis 

são manipulados e descartados por 

empresas especializadas. Também 

foram construídas estufas de pintura 

dos ônibus. Os tanques de combustível 

internos possuem sistema de conten-

ção de eventuais vazamentos de diesel.

A frota do Grupo Águia Branca é 

equipada com sistema de monitora-

mento e controle das emissões de 

poluentes. Também foi desenvolvido o 

Programa de Condução Socioambien-

tal, que, entre 2009 e 2011, reduziu 

em 509 toneladas a emissão de CO² 

na atmosfera pela frota de veículos.

Viação Águia Branca 
conquista certificação 
ambiental ISO 14001

A encarroçadora Mascarello expor-

tou para a Costa Rica dez unidades 

do seu rodoviário Roma 350, montado 

sobre chassi Scania K 380. Foram 

destinadas à companhia Empresários 

Unidos, da cidade de Puerto Limon.

No mercado interno, a Mascarello 

fez a entrega de dois lotes de ônibus 

à Stadtbus Transportes Ltda., empresa 

de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do 

Sul. O primeiro lote é de 34 unidades 

do ônibus Gran Via, dotado de chassi 

Mercedes-Benz 1722. O segundo é de 

dez Gran Midi, que receberam o chassi 

Agrale MA 15,0.

Mascarello fornece 10 Roma 350 
para uma empresa da Costa Rica

Outra transação já acertada inclui 

o fornecimento de 18 articulados Gran 

Via à empresa catarinense Biguaçu.
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No começo de outubro, a Mercedes-

-Benz iniciou os testes de montagem do 

caminhão leve Accelo e do extrapasado 

Actros em sua unidade de Juiz de Fora. 

Ambos os veículos passarão a ser 

produzidos na unidade mineira a partir 

de janeiro, equipados com motores 

enquadrados na norma Proconve P7 

e já utilizando a tecnologia BlueTec 

5. Os testes possibilitam verificar o 

Mercedes-Benz começa testes de 
produção na unidade Juiz de Fora

Em janeiro de 2012 a unidade Juiz de Fora passará a produzir o Accelo e o Actros.

Martin Ståhlberg: muita experiência.

O Mondego é um dos veículos de maior sucesso produzidos pela Caio Induscar.

funcionamento de todo o sistema 

de produção, incluindo processos, 

máquinas, equipamentos, ferramen-

tas, pré-montagem de componentes, 

montagem de periféricos, montagem 

final, abastecimento da linha e outros 

procedimentos. 

A unidade de São Bernardo do Cam-

po treinou mais de 400 colaboradores 

encarregados dessas operações.

A encarroçadora Caio Induscar par-

ticipou da mostra que a MAN America 

Latina promoveu em São Paulo no dia 

Caio Induscar vende 20 Mondego ao Uruguai 
e participa de evento de exportação da MAN 

24 de outubro para promover seus pro-

dutos junto a clientes e representantes 

de países latinoamericanos. 

A encarroçadora de Botucatu-SP 

mostrou três veículos: o urbano Apache 

Vip, o modelo para fretamento Solar 

e o micro Foz. Todos vêm tendo boa 

aceitação no mercado latinoamericano.

Outro modelo de sucesso é o Mon-

dego, do qual a Caio Induscar entregou 

recentemente 20 unidades à Rain coop, 

cooperativa que opera transporte 

urbano e suburbano em Montevidéu, 

Uruguai. Com três portas, os veículos 

vão rodar nos principais corredores da 

capital uruguaia e contam com piso bai-

xo, rampa de acesso, cortinas laterais 

e calefação.

O executivo sueco Martin Ståhlberg 

assumiu em setembro a presidência da 

Scania Latin America, com a missão de 

apoiar o crescimento dos negócios na 

região, que hoje responde por aproxi-

madamente 25% das vendas mundiais 

da companhia. Ståhlberg está na 

Scania desde 1991 e teve passagens 

por diferentes áreas como vendas, ex-

portações e serviços, além de ter sido 

gerente regional (responsável pela rede 

de concessionários) e diretor regional.

A Scania Latin 
America tem novo 
presidente
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Na 18ª Fenatran – Salão Interna-

cional do Transporte –, realizada em 

São Paulo, a Mercedes-Benz expôs 

12 modelos da sua linha 2012 de ca-

minhões, entre eles os novos Accelo, 

Atego, Atron, Axor e Actros. Havia ainda 

um furgão e uma van da nova geração 

da Sprinter. 

Todos os modelos incorporavam a 

nova tecnologia BlueTec 5, atendendo 

às exigências da norma Proconve P7.

A Mercedes-Benz mostra doze novos caminhões 
na Fenatran, com espaço para testes de direção 

A Mercedes-Benz apresentou tam-

bém a tecnologia BlueEfficiency, volta-

da aos veículos da linha Sprinter, com 

utilização do sistema de recirculação 

dos gases de escape (EGR). 

Para os interessados em testar o 

desempenho dos novos modelos de 

caminhões, a montadora colocou à 

disposição dos visitantes, mediante 

agendamento prévio, um Accelo 815, 

um Atego 2426 6x2 e um Actros 2546. A Sprinter, os caminhões e um urbano.

Fatores como as eleições munici-

pais, o início das aquisições de veícu-

los para os sistemas BRT que devem 

ser implantados em várias capitais, a 

manutenção e ampliação do programa 

“Caminho da Escola” e as grandes 

competições esportivas programadas 

para os próximos anos trazem pers-

pectivas bastante positivas para os 

fabricantes de ônibus. 

A avaliação é de José Rubens de la 

Rosa, diretor-geral da Marcopolo, que 

Marcopolo tem expectativa otimista para 2012
apresentou  os números mais recentes 

sobre o desempenho da empresa nos 

primeiros nove meses de 2011, espe-

cialmente no terceiro trimestre, quando 

houve crescimento de 24,6% em rela-

ção ao mesmo período de 2010. 

Até agora, a receita líquida da Mar-

copolo chegou a R$ 888,6 milhões, 

sendo produzidas 8.982 unidades. 

De la Rosa informou que no quarto 

trimestre a produção segue acelerada, 

com forte participação de produtos de 

alto valor agregado. Os pedidos em 

carteira já fechados para o restante 

do ano asseguram que as expectativas 

de desempenho para 2011 deverão 

ser atingidas. 

Nos nove primeiros meses do ano, 

a Marcopolo teve evolução de 14,1%, 

com receita líquida de R$ 2,420 bilhões 

e produção global de 23.242 unidades. 

A produção de 2012 está prevista para 

30.200 unidades, o que proporcionaria 

uma receita de R$ 3,25 bilhões.
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Os Double Deckers 8x2 da Progresso: extremo conforto nas viagens para três estados. 

A Empresa Auto Viação Progresso 

S/A, de Recife, incorporou à sua frota 

seis novas unidades do modelo top 

de linha da Marcopolo, o 1800 Double 

Decker Geração 7. Todos os ônibus 

operam o serviço leito e foram monta-

dos sobre chassis Scania equipados 

com motores de 420 cv e câmbios 

automáticos. Eles já estão rodando 

no sistema non stop (sem paradas 

Auto Viação Progresso adquire seis 
Marcopolo 1800 Double Decker

intermediárias) nas linhas que ligam 

Recife às capitais de Alagoas, Paraíba 

e Maranhão.

Cada veículo dispõe de 40 leitos, 

distribuídos nos dois pisos. Os salões 

de passageiros contam com quatro mo-

nitores na parte de cima e um na parte 

de baixo, e oferecem serviço de bordo, 

rodomoças, internet e carregador de 

celular, entre outros itens de conforto.

A cidade de Curitiba recebeu mais 

160 ônibus novos destinados a operar 

no seu sistema de transporte urbano 

de passageiros. Em 2011, o órgão 

gestor – URBS – deverá incorporar um 

total de 557 ônibus novos à frota lo-

cal. Dos veículos recém-entregues, 13 

são biarticulados; 35, Ligeirinhos; 63, 

alimementadores; 44, convencionais e 

seis, interbairros.

Desde outubro, o conteúdo jor-

nalístico da Editorial & Comunicação 

RQ, empresa com várias publicações 

do setor automotivo e de transportes, 

passou a contar com a parceria da 

Agência Estado, empresa do Grupo 

S.A. O Estado de São Paulo. A Agência 

fornece conteúdo complementar sobre 

Empresas e Negócios, divulgado pelos 

produtos da Editorial RQ, mais notada-

mente o portal www.TranspoOnLine.

Curitiba dá sequência 
à renovação 
de sua frota urbana

Editorial RQ opera 
em parceria com 
a Agência Estado
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