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Campanha da 
Novo Rio, UTIL e 
1001 por Mariana

Mercedes-Benz 
é eleita empresa 
mais admirada

A Rodoviária Novo Rio e a 

UTIL, com apoio da Auto Via-

ção 1001, promovem, desde 

11/11/2015, uma campanha 

para arrecadação de donativos 

em apoio às vítimas da recente 

tragédia em Mariana-MG). Cai-

xas de coleta foram colocadas 

nas principais entradas e saí-

das da rodoviária e nas salas 

VIP da UTIL e da 1001 para 

receber doações (a qualquer 

hora). A UTIL transportará o 

material arrecadado nos ônibus 

da linha Rio–Ouro Preto, que 

fica bem próxima das regiões 

afetadas. São mais de 600 

pessoas desabrigadas.

A Defesa Civil de Mariana 

pede prioridade ao envio de 

água mineral, roupas infantis 

(até 12 anos), peças íntimas 

não usadas, material de higiene 

pessoal, leite infantil (NAN 1 e 

2,APTAMIL 1 e 2, Nutrem e Mu-

cilon), alimentos não perecíveis 

e ração para cães e gatos.

A Mercedes-Benz foi a ven-

cedora da categoria “Montado-

ras e Importadoras de Cami-

nhões” no Prêmio As Empresas 

Mais Admiradas no Brasil, da 

revista Carta Capital. Pág. 6

Representantes das empresas 

associadas à ABRATI fizeram uma vi-

sita técnica ao Centro Operacional da 

Polícia Rodoviária Federal, em Brasília. 

Assistiram a uma apresentação sobre a 

nova forma de atuação da PRF no com-

bate a assaltos no transporte rodoviário 

interestadual, feita pelo Coordenador-

-Geral de Operações da corporação, 

inspetor Silvinei Vasques. Pág. 2

PRF adota nova forma de 
atuação para combater 
os assaltos nas estradas

Na palestra, a PRF mostrou como pretende garantir atendimento mais ágil e eficiente. 
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A maior parte da extensão das 
rodovias apresenta problemas

Mais de 57% das rodovias brasi-

leiras apresentam atualmente algum 

tipo de deficiência no seu estado geral, 

conforme levantamento realizado anual-

mente por técnicos da Confederação 

Nacional do Transporte. A pesquisa fez 

a avaliação simultânea do pavimento, 

da sinalização e da geometria de cada 

via. Foram analisados mais de 100.000 

quilômetros de estradas pavimentadas 

por todo o país. Mais de 86% dos tre-

chos com deficiência têm pista simples 

com mão dupla. Dos trechos avaliados, 

6,3% estavam em péssimo estado, 

16,1% em estado ruim e 34,9% em 

estado regular. Apresentam condições 

adequadas de segurança e desempe-

nho 42,7% dos trechos, incluídos na 

classificação ótimo ou bom no estado 

geral. Pág. 8
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Convidados para uma visita técnica 

ao Centro Operacional da Polícia Rodo-

viária Federal, em Brasília, no dia 29 de 

outubro, representantes das empresas 

associadas à ABRATI estiveram presen-

tes e assistiram a uma apresentação 

sobre a nova forma de atuação adotada 

pela PRF no combate a assaltos no 

transporte rodoviário interestadual. 

A apresentação foi feita pelo Coor-

denador-Geral de Operações da corpo-

ração, inspetor Silvinei Vasques.

Na ocasião, os visitantes puderam 

conhecer as instalações do Centro 

Operacional e a bem-montada infraes-

trutura de trabalho da Polícia Rodoviária 

Federal. 

O órgão informou que vai disponi-

bilizar um e-mail específico para que 

as empresas possam comunicar ocor-

rências de assaltos, o que deverá dar 

maior agilidade ao processo. Assim que 

Polícia Rodoviária Federal adota nova forma de 
atuação para combater os assaltos nas estradas

for disponibilizado, a ABRATI informará 

esse e-mail às empresas.

Durante a visita técnica, os repre-

sentantes das empresas puderam teste-

munhar que há um grande interesse da 

Polícia Rodoviária Federal em coibir os 

assaltos, que têm prejudicado sobre-

maneira as empresas. 

Ao longo do tempo, a ABRATI tem 

levado esse assunto ao conhecimento 

do Ministério da Justiça, do Ministério 

dos Transportes, da Policia Federal 

e da Câmara dos Deputados. Apesar 

das gestões desenvolvidas pela As-

sociação, não foram implementadas 

ações para fazer diminuir o número de 

assaltos e roubos.

Os representantes das empresas 

associadas à ABRATI acompanharam a 

palestra no Centro Operacional da PRF e 

receberam a promessa de maior agilidade 

nas comunicações de casos de assaltos.
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Como parte de um programa de 

visitas a instituições brasileiras apoia-

das pela Fundação Laureus Sport for 

Good – movimento que promove o 

uso do esporte como ferramenta de 

transformação social –, o Dr. Wolfgang 

Bernhard (membro do Board da Daimler 

AG e responsável pela Daimler Trucks 

& Buses) e Hugo Porta (membro da 

Laureus Academy e um dos mais im-

portantes atletas da história do rugby) 

visitaram em São Paulo a sede da 

Fundação Gol de Letra, entidade criada 

e gerenciada pelos ex-jogadores de 

Responsabilidade social: alto executivo da Daimler AG 
visita a sede paulista da Fundação Gol de Letra

O executivo da Daimler conversou com os 

meninos assistidos e posou junto com eles.

futebol Raí e Leonardo. Os visitantes 

foram recebidos por Raí e pela equipe 

da fundação, e conheceram algumas 

de suas atividades.

A Daimler AG é um dos membros 

criadores da Fundação Laureus Sport 

for Good, entidade que atua em 35 

países e apoia mais de 150 projetos 

com crianças e adolescentes. Inspirada 

no lema “Esporte pelo bem”, ela busca 

promover e reconhecer atletas e equi-

pes pela excelência do desempenho, 

premiando ainda as grandes lendas 

do esporte.
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Paradiso G7 1800 DD exportado para o Equador. As vendas de ônibus produzidos no Brasil ou 

nas fábricas Marcopolo em outros países estão ajudando a atenuar os efeitos da crise.

Graças ao crescimento de 31,2% 

registrado em sua receita do exterior, 

a Marcopolo conseguiu compensar 

parcialmente a queda de 43,9% de sua 

receita alcançada no Brasil. Em moeda 

brasileira, a receita líquida consolidada 

da encarroçadora nos primeiros nove 

meses de 2015 foi de R$ 1,952 bilhão, 

contra R$ 2,465 bilhões alcançados no 

ano passado, correspondendo a uma 

queda de 20,8%.

O aumento das exportações no 

terceiro trimestre, principalmente 

para atender a demanda de ônibus 

rodoviários, possibilitou à Marcopolo 

suspender, desde o início de outubro, 

o sistema de flexibilização de jornada 

em sua unidade fabril de Ana Rech, 

em Caxias do Sul. A unidade Planalto, 

também em Caxias, manteve a flexibi-

lização de jornada.

Em unidades produzidas no período 

de janeiro a setembro deste ano, o 

resultado total obtido pela companhia 

no Brasil e no exterior foi 32,6% inferior 

ao dos primeiros nove meses de 2014 

(de 13.017 unidades para 8.768). No 

Brasil, foram produzidas 6.962 unida-

des contra 11.344 no mesmo período 

de 2014. Houve, portanto, uma queda 

de 38,6%. No exterior, o aumento foi 

de 7,9% (de 1.673 para 1.806).

O resultado alcançado pelo setor 

brasileiro de ônibus este ano, especial-

mente no terceiro trimestre, demons-

trou a necessidade de medidas para 

promover a sua recuperação. A queda 

de janeiro a setembro foi de 42,5%, 

com a aquisição de 10.664 ônibus 

contra 18.542, no mesmo período de 

Negócios da Marcopolo no exterior compensam 
em parte a redução de suas receitas no Brasil

2014. Uma das medidas poderia ser 

a maior oferta de crédito, com taxas 

que estimulassem os operadores a 

renovarem suas frotas, como já foi feito 

com o FINAME e o PSI.

No segmento de rodoviários, a 

publicação da resolução 4.770/15 

pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), dispondo sobre as 

regras do modelo de autorização das 

linhas interestaduais e internacionais, 

traz perspectivas positivas para os 

próximos trimestres, na avaliação da 

Marcopolo. A limitação da idade má-

xima dos ônibus que operam essas 

linhas (dez anos) e da idade média 

(cinco anos) deverá estimular a reno-

vação de frota.

Enquanto isso, a Marcopolo vem 

adotando medidas para acelerar as 

atividades críticas que ajudem a com-

panhia a ampliar os seus negócios e 

manter o nível produtivo nas unidades 

brasileiras o mais elevado possível. 

A primeira delas foca o aumento das 

exportações, mediante o fortalecimento 

da atuação nos mercados tradicionais 

da América Latina, e na recuperação 

de outros, como o Oriente Médio e 

a África. Também está trabalhando 

na abertura de novos mercados e na 

ampliação do portfólio de clientes no 

exterior.  Ao mesmo tempo, a empresa 

busca obter a melhora operacional da 

companhia, com a redução dos tempos 

de ciclo de produção, o aumento da 

eficiência e a otimização das unidades 

fabris. Finalmente, estão sendo adota-

das medidas de redução de despesas 

e custos indiretos.
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A Mercedes-Benz do Brasil proce-

deu ao remanejamento e substitui-

ção de executivos nas diretorias de 

Marketing & Vendas Caminhões e de 

Pós-Venda. A partir de 1º de dezembro, 

Ari Gomes de Carvalho, que até aqui 

liderava as atividades do Pós-Venda da 

empresa, assume a posição de diretor 

de Marketing & Vendas Caminhões 

Brasil. O cargo de diretor de Pós-Venda 

passa a ser ocupado por Silvio Renan 

da Silva Souza, que ingressou na com-

panhia em setembro.

Ari Gomes de Carvalho está su-

cedendo a Gilson Mansur, que se 

aposentará em dezembro depois de 25 

anos de atuação na área de veículos 

Mercedes-Benz anuncia novos executivos nas 
diretorias de Vendas de Caminhões e Pós-Venda

comerciais da Mercedes-Benz. Quanto 

a Silvio Renan, que vai para a diretoria 

antes ocupada por Ari Gomes de Car-

valho, chega com sólida experiência 

profissional e vasto conhecimento do 

mercado automobilístico. Ele gerenciou 

divisões de Vendas e Pós-Venda no 

Brasil e na América Latina, onde liderou 

equipes e implementou estratégias e 

projetos de grande porte ligados às 

áreas de Vendas, Pós-Venda, Rede de 

Concessionários e outros.

Ari Gomes de Carvalho deixa o Pós-Venda e 

assume Marketing e Vendas de Caminhões.

Silvio Renan da Silva Souza, novo diretor de 

Pós-Venda da Mercedes-Benz do Brasil.
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No início de novembro, a Marcopolo 

anunciou que o seu Conselho de Admi-

nistração aprovou a assinatura de uma 

carta de intenções cujo objetivo será 

estabelecer as bases e os princípios 

para uma potencial incorporação da 

L&M, que é a  controladora direta da 

San Marino Ônibus (Neobus), pela Mar-

copolo. Depois que forem assinados os 

documentos definitivos, com o fecha-

mento da operação, as cotas da L&M 

serão transferidas para a Marcopolo.

De acordo com Francisco Gomes 

Neto, CEO da Marcopolo, as duas com-

panhias continuarão a atuar de maneira 

independente nos mercados nacional e 

internacional, em termos de produtos, 

rede de comercialização e serviços. 

Para possível incorporação, Marcopolo firma uma 
carta de intenções com controladores da Neobus

“A gestão das empresas continuará 

separada, como ocorre atualmente, e 

como também acontece com a unidade 

de negócio Volare, que tem linha de pro-

dutos, rede própria de representantes 

e concessionárias, e não vinculadas 

à Marcopolo Ônibus”, informou o 

executivo.  

Gomes Neto prevê que a opera-

ção possibilitará obter importantes 

sinergias nas áreas administrativas, 

operacional e de suprimentos. 

O CEO da Neobus, Edson Tomiello, 

avalia que a troca de participação por 

ações da Marcopolo permitirá que sua 

companhia se mantenha independente 

nos aspectos de rede, comercialização, 

distribuição e portfólio de produtos.

“No futuro, também poderemos 

aproveitar recursos fabris e logísticos, 

entre outros benefícios. O grande objeti-

vo é a expansão internacional, visando 

otimizar e conquistar novos mercados e 

solidificar a marca”, enfatizou Tomiello.  

Em Caxias do Sul, as fábricas das duas 

encarroçadoras estão instaladas a 

poucos metros uma da outra, o que irá 

facilitar ainda mais o aproveitamento 

de tais recursos.     

A carta de intenções prevê que 

os atuais controladores da Neobus 

assumirão a posição de acionistas da 

Marcopolo e, como forma de preservar 

os fatores competitivos da marca, 

permanecerão na gestão direta das 

operações da Neobus.
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O Vito furgão para transporte de cargas. 

Além dele, também a van de passageiros.
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Em outubro, a linha de veículos 

comerciais leves da Mercedes-Benz 

foi aumentada e passou a contar com 

a tradicional Sprinter e o novo Vito, 

Com dois modelos do Vito, a Mercedes-Benz 
amplia sua linha de veículos comerciais leves

lançado inicialmente nas versões  

Furgão e Tourer. 

Um interessante diferencial das 

duas versões é que pode ser dirigido 

por motoristas com carteira de habili-

tação da categoria B. Além disso, ele 

tem circulação livre, sem as restrições 

normalmente impostas aos veículos de 

carga nas grandes cidades. 

A Mercedes-Benz também destaca 

no Vito os dispositivos de segurança, 

acompanhados de um design atrativo, 

e o alto nível de conforto. É apontado 

como veículo versátil, com ampla 

disponibilidade para operar nas mais 

diversas aplicações a qualquer hora 

e em qualquer lugar, tendo sido dese-

nhado para atender aos mais diversos 

usos e atividades.

Com PBT de 3.050 kg, o Vito chega 

ao mercado nos modelos furgão para 

transporte de cargas (Vito 111 CDI 

turbo diesel) e van de passageiros (Vito 

Tourer 119 turbo flex).

O Furgão (modelo Vito 111 CDI) 

é equipado com motor turbo diesel e 

disponibiliza 1.225 kg de carga útil e 

6 m³ de volume de carga. É fornecido 

com ou sem ar condicionado. 

Já a van, denominada Vito Tourer 

119 e equipada com motor turbo flex, 

está sendo oferecida em dois modelos: 

a “Comfort 8+1”, com capacidade para 

oito passageiros mais o motorista, e 

a “Luxo 7+1”, para sete passageiros 

e o motorista, que se destaca pelos 

assentos de courino com inclinação 

individual.

Com base em uma série de critérios 

que incluem qualidade dos produtos e 

serviços, postura e comprometimento 

com a ética, qualidade da gestão, ino-

vação, dimensão humana e capacidade 

de competir globalmente, a Mercedes-

-Benz foi escolhida a vencedora da 

categoria Montadoras e Importadoras 

de Caminhões no Prêmio As Empresas 

Mais Admiradas no Brasil, promovido 

pela revista Carta Capital e realizado 

há 18 anos.

“O reconhecimento de uma das 

mais importantes avaliações do merca-

do, que tem a chancela de credibilidade 

da revista, nos deixa extremamente 

A montadora é premiada como a companhia   
mais admirada no setor de caminhões no Brasil 

satisfeitos e orgulhosos”, afirmou 

Philipp Schiemer, presidente da Mer-

cedes-Benz do Brasil e CEO para a 

América Latina.

A Mercedes-Benz do Brasil tem uni-

dades instaladas em São Bernardo do 

Campo e Campinas, no Estado de São 

Paulo, e em Juiz de Fora, Minas Gerais. 

A fábrica do ABC paulista é também 

a maior da Daimler fora da Alemanha 

para produção de veículos comerciais 

da marca Mercedes-Benz. Também é 

a única da companhia a reunir, num 

mesmo local, a produção de caminhões 

(Atego, Atron e Axor), chassis de ônibus 

urbanos e rodoviários e agregados 

(motores, câmbios, eixos e cabinas 

de caminhões). Dois outros produtos 

da montadora – os caminhões Accelo 

e Actros – são fabricados na cidade de 

Juiz de Fora, Minas Gerais.

Neste ano, e até 2018, a montado-

ra deverá investir R$ 730 milhões nas 

fábricas de São Bernardo do Campo e 

Juiz de Fora. 

Próxima de completar 60 anos de 

atuação no País, o que irá ocorrer em 

2016, a Mercedes-Benz do Brasil é a 

maior e mais tradicional fabricante de 

caminhões e ônibus da América Latina, 

além de ser a maior exportadora de 

veículos comerciais.
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Pelo segundo ano consecutivo, a 

Volvo foi considerada a empresa mais 

sustentável do setor automotivo. A 

escolha é do Guia Exame de Susten-

tabilidade e motivada pelo trabalho de 

quase três décadas do Programa Volvo 

de Segurança no Trânsito. Em 2014, o 

programa focou sua atuação no trans-

porte comercial alinhado à visão Zero 

Acidentes adotada pelo Grupo Volvo.

Desde 2014, o Programa Volvo 

de Segurança no Trânsito vem desen-

volvendo uma série de ações com o 

objetivo de engajar os públicos estra-

tégicos (transportadores de carga e 

passageiros, entidades de classes, 

concessionários e funcionários) na 

O Guia Exame de Sustentabilidade reconhece a 
Volvo como a empresa mais sustentável do setor

visão Zero Acidentes. Foram realiza-

dos oito seminários para discutir alter-

nativas voltadas à redução do número 

de acidentes envolvendo caminhões. 

Também foi publicado o manual da ISO 

39.001, uma norma que estabelece 

critérios para a implementação de um 

sistema de gestão de segurança viária 

nas empresas. Finalmente, foi editado 

o Atlas da Acidentalidade, um conjunto 

completo de informações sobre aciden-

tes nas principais rodovias federais 

brasileiras, oferecendo subsídios 

importantes para se atuar na gestão 

da segurança.

“A escolha feita, pela segunda vez, 

pelo Guia Exame de Sustentabilidade, 

é um importante reconhecimento do 

trabalho realizado pelo PVST ao longo 

dos últimos 28 anos", disse Carlos 

Morassutti, vice-presidente de RH e 

Assuntos Corporativos do Grupo Volvo 

América Latina.

Morassutti: "Importante reconhecimento."

Sempre que se trata de estabele-

cer metas de redução de CO
2
 pelos 

veículos da frota, as empresas têm 

dificuldade em avaliar os custos dos 

novos investimentos. Por isso, a Scania 

sueca desenvolveu uma ferramenta 

capaz de fornecer às empresas os 

cálculos necessários, com base em 

seus próprios objetivos relativos ao CO
2
 

Scania desenvolve cálculos para dimensionar 
custos dos investimentos em redução de CO2

e em combinação com as alternativas 

disponíveis na região onde elas estão 

localizadas.  

Denominada CO
2
mposer, a ferra-

menta permite visualizar os custos de 

uma projetada redução de CO
2
 e até 

surpreender os executivos ao demons-

trar que os custos adicionais podem 

ser muito inferiores ao esperado.  

A Scania também oferece outra con-

tribuição para estimular as empresas, 

disponibilizando uma ampla linha de 

veículos nos padrões Euro 6. Nos últi-

mos dois anos, a montadora produziu 

cinco modelos de motores a biodiesel, 

desde um propulsor de 9 litros e 320 hp 

até um de 16 litros com 580 hp e ca-

pacidade para as tarefas mais árduas. 
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Mais de 57% das rodovias brasi-

leiras apresentam atualmente algum 

tipo de deficiência no seu estado geral. 

Foi o que apontou a Pesquisa CNT de 

Rodovias, realizada pela décima-nona 

vez agora em 2015. A pesquisa incluiu 

a avaliação conjunta do pavimento, da 

sinalização e da geometria de cada via. 

Foram avaliados mais de 100.000 

quilômetros de rodovias pavimentadas 

por todo o país, com um acréscimo de 

2.288 km (2,3%) em relação à pesqui-

sa do ano passado. Mais de 86% dos 

trechos que apresentam deficiência 

são de pista simples com mão dupla.

Dos trechos avaliados, 6,3% esta-

vam em péssimo estado, 16,1% em 

estado ruim e 34,9% em estado regu-

lar. Verificou-se que 42,7% apresentam 

condições adequadas de segurança e 

desempenho, incluindo-se na classifi-

cação ótimo ou bom no estado geral.

No que se refere ao pavimento, 

foram identificados 48,6% da extensão 

Pesquisa da CNT mostra que a maior parte da 
extensão das rodovias brasileiras tem problemas

com algum tipo de deficiência. A sinali-

zação apresenta problemas em 51,4% 

da extensão avaliada, e a geometria 

da via em 77,2%. O fato de 86,5% dos 

trechos avaliados serem de rodovias 

simples de mão dupla agrava as defi-

ciências por tornar esses trechos mais 

suscetíveis de provocar acidentes.

A pesquisa também apontou impor-

tantes exceções, poucas infelizmente. 

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) 

ficou em primeiro lugar, colocação 

que já havia ocupado nos três anos 

anteriores. A SP- 348 é administrada 

sob o modelo de concessão por uma 

companhia privada.

Mais uma vez, a pesquisa identificou os trechos suscetíveis de provocar acidentes.  

Um projeto simples:  banco de dados como 

ferramenta de desenvolvimento profissional.
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Projeto Engrenar vai multiplicar oportunidades
O Engrenar pretende estimular 

os colaboradores a enviar com maior 

frequência suas informações profissio-

nais para o banco de dados da área de 

recrutamento. Um canal mais rápido 

e eficiente permitirá à empresa ter 

acesso às qualificações dos seus mais 

de 12.000 funcionários. Um banco de 

dados vai reunir as informações sobre 

cada profissional, como conhecimen-

tos gerais, habilidades profissionais e 

formação acadêmica.

A Mercedes-Benz do Brasil está im-

plementando um novo projeto, denomi-

nado Engrenar, que é uma iniciativa da 

sua área de Recursos Humanos e tem 

como objetivo estimular o desenvolvi-

mento profissional dos colaboradores 

de áreas produtivas e administrativas 

em todas as fábricas da empresa no 

País, inclusive da futura planta de au-

tomóveis, a ser inaugurada no próximo 

ano na cidade de Iracemápolis, em 

São Paulo.   

RELATÓRIO GERENCIAL
Mais de 100.000 km avaliados


