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Mercedes-Benz 
conquista novos 
prêmios em 2016

Empresa do ano, marca 

mais lembrada em caminhões 

e empresa Top de Marketing 

2016 com o lançamento do 

Vito: estes foram alguns dos 

prêmios conquistados neste 

ano pela Mercedes-Benz do 

Brasil. A companhia partici-

pou ativamente do SAE Brasil 

2016, que teve como tema “A 

Engenharia criando a mobili-

dade do futuro”. Págs. 3 e 6

Dia 6 de dezembro, na agenda do setor,   
a entrega do Prêmio Boas Práticas 2016

No próximo dia 6 de dezembro, a 

agenda do setor de transporte rodoviá-

rio interestadual e internacional de pas-

sageiros prevê que os representantes 

das empresas operadoras viverão em 

Brasília dois importantes momentos. 

Pela manhã, na sede da Associação, 

eles debaterão com a direção da en-

tidade os principais problemas e as 

perspectivas da atividade de transporte 

de pessoas no Brasil. À noite, no Clube 

Naval de Brasília, no Setor de Clubes 

Sul, a partir das 20 horas, eles parti-

ciparão do jantar de confraternização 

de fim de ano e acompanharão uma 

cerimônia que já vai se tornando tradi-

cional: o anúncio do nome da empresa 

vencedora do Prêmio Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de Passageiros 

2916, com a entrega do diploma e do 

troféu correspondentes.

Não é necessário ressaltar a cres-

cente importância do Prêmio Boas Práti-

cas, que tem mobilizado cada vez mais 

as empresas associadas da ABRATI 

para colocarem  em prática projetos e 

ações destinados a aperfeiçoar os seus 

serviços e elevar continuamente o nível 

de satisfação dos usuários.  

Exatamente por ser assim é que 

eventos como os do próximo dia 6 de 

dezembro, em Brasília, realizado pela 

ABRATI com o patrocínio de empresas 

do porte da Mercedes-Benz e da Com-

panhia Ipiranga, além do prestigioso 

apoio da Rede de Viagens Rodoviárias 

J3 e da RJ Consultores, conseguem 

reunir tantas empresas, empresários, 

parlamentares e representantes do  

Governo Federal para uma proveitosa e 

sempre prazerosa troca de impressões.

Sejam bem-vindos!

Aspecto do jantar de confraternização do setor no Clube Naval de Brasília, no ano passado.
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Grupo Águia 
Branca completa  
sete décadas

Com atuação destacada 

nos serviços de transporte 

rodoviário rodoviário e aéreo de 

passageiros, em logística e em 

comércio de veículos, o Grupo 

Águia Branca está completan-

do 70 anos. O Grupo, que tem 

sede em Vitória, Espírito San-

to, nasceu de uma pequena 

empresa de ônibus comandada 

pelos irmãos Vallecio, Wander 

e Aylmer Chieppe, sete déca-

das atrás. Pág. 8 
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A Viação Ouro e Prata adquiriu 10 

novos ônibus Paradiso 1350 e Viaggio 

1050, produzidos pela Marcopolo. 

São seis unidades do Paradiso que 

vão operar em linhas intermunicipais 

e interestaduais, e quatro unidades do 

Viaggio, que serão utilizadas em rotas 

que ligam o Rio Grande do Sul ao Esta-

do do Pará até a cidade de Santarém. 

“Os modelos escolhidos apresen-

tam importantes diferenciais voltados 

à  comodidade, segurança e conforto 

dos passageiros”, informou Paulo Cor-

so, diretor de operações comerciais e 

marketing da Marcopolo. 

Os modelos Paradiso 1350 contam 

com poltronas do tipo semileito 1060, 

com descansa- pernas, DVD com en-

trada USB, monitores, sistema de mo-

nitoramento com gravador de imagem, 

internet sem fio 4G (Wi-Fi) e tomada 

USB para carregamento de aparelhos 

eletrônicos em todas as poltronas. 

Viação Ouro e Prata recebe dez novos ônibus 
Paradiso 1350 e Viaggio 1050, da Marcopolo

Quanto aos Viaggio 1050, desta-

cam-se pelo visual e são 10 centímetros 

mais altos, em função da região onde 

vão operar. Oferecem menor custo 

operacional e reduzido consumo de 
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combustível. Têm poltronas semileito 

1060, tomadas USB para carregamen-

to de aparelhos eletrônicos em todas 

as poltronas, sistema de ar condiciona-

do, DVD e gravador de imagem.

O Paradiso 1350: com poltronas semileito, é recomendado para médias e longas distâncias.

A Marcopolo já está entregando 

as primeiras unidades do pedido total 

de 37 ônibus Paradiso 1800 Double 

Decker (dois pisos) feito pelo Grupo 

Turbus, que opera transporte rodoviário 

de passageiros no Chile. As entregas 

serão concluídas até o fim do ano e fa-

zem parte do processo de renovação de 

frota da companhia chilena. Os ônibus 

serão utilizados nas rotas interesta-

duais e internacionais da operadora e 

estão montados sobre chassis Scania 

K400 6x2. Todas as unidades contam 

Empresas chilenas compram 69 Paradiso1800 DD
com monitores rebatíveis de 15 pole-

gadas, sistema audiovisual com rádio 

e DVD e plugs para fone de ouvido no 

porta-pacotes, além de banheiro. O lote 

encomendado prevê quatro diferentes 

configurações internas em termos de 

poltronas e quantidade de lugares.

Outro importante operador chileno, 

a EME Bus, adquiriu 32 unidades do 

Paradiso 1800 Double Decker, que já 

foram entregues. O modelo desenvolvi-

do para a operadora tem 14 metros de 

comprimento total e capacidade para 

transportar 57 passageiros, com 48 

poltronas semileito de 1090 mm de 

largura no piso superior e nove poltro-

nas leito no piso inferior. As opções de 

chassis são duas: Scania K440 8X2 e 

Volvo B450 8X2.

Ricardo Portolan, gerente de ex-

portação da Marcopolo, considera que 

o mercado chileno está aquecido. Os 

operadores têm renovado suas frotas 

neste ano. “O Chile – afirma – é um 

dos países que mais compram ônibus 

de dois andares da América Latina”.
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As ações de marketing realizadas 

para o lançamento, no Brasil, da linha 

de veículos comerciais leves Vito, 

valeram à Mercedes-Benz a conquista 

do Top de Marketing ADVB, uma das 

mais tradicionais e importantes pre-

miações do setor no País. O resultado 

foi anunciado durante a realização da 

44ª edição do evento, organizado pela 

Associação dos Dirigentes de Vendas 

e Marketing do Brasil. Desde 1972, a 

A Mercedes-Benz do Brasil foi ho-

menageada como “Empresa do Ano” 

no evento “Maiores do Transporte & 

Melhores do Transporte 2016”, da 

OTM Editora, em São Paulo, e, quase 

simultaneamente, venceu a categoria 

caminhões no Prêmio “Folha Top of 

Mind 2016”, que é o maior estudo de 

lembrança de marcas do País. “Nossa 

empresa chegou aos 60 anos estando 

Mercedes-Benz do Brasil é Empresa do Ano e 
apontada como uma das marcas mais lembradas

cada vez mais presente no dia a dia 

do cliente e sempre olhando para o 

futuro”, declarou Philipp Schiemer, pre-

sidente da Mercedes-Benz do Brasil e 

CEO América Latina, ao receber o troféu 

correspondente à escolha da montado-

ra como “Empresa do Ano”. “Divido a 

honra e a satisfação dessa premiação 

com todos os nossos colaboradores e 

parceiros”.

Philipp Schiemer recebe de Marcelo 

Fontana o troféu “Empresa do Ano 2016”. Equipe da Mercedes-Benz recebe diplomas pela vitória no Prêmio “Folha Top of Mind 2016”  

No Prêmio “Folha Top of Mind 

2016”, a Mercedes-Benz conquistou a 

maioria das respostas espontâneas à 

pergunta: “Qual é a primeira marca de 

caminhão que lhe vem à cabeça?” Ela 

teve quase o dobro de menções obtidas 

pelo segundo colocado. O questiona-

mento foi feito a 7.247 pessoas, em 

217 municípios de vários portes e de 

todas as regiões do País.

Top de Marketing 2016 com o lançamento do Vito
entidade destaca os mais importantes 

cases de empresas brasileiras que 

envolveram estratégias de marketing 

bem-sucedidas na divulgação ou na co-

mercialização de produtos ou serviços.

O lançamento do Vito pela Merce-

des-Benz ocorreu em um período pleno 

de desafios na economia brasileira. 

Foi precedido de um amplo estudo de 

mercado, que considerou as necessi-

dades de mobilidade, acessibilidade 

e distribuição urbana do mercado de 

comerciais leves. A montadora também 

levou em conta o novo perfil do consu-

midor, visando chegar a um produto 

viável e compatível, como é o caso dos 

diferenciais apresentados pelo Vito. 

A estratégia de comunicação levada 

a efeito pela Mercedes-Benz envolveu 

anúncios e comercial de TV, eventos 

para diversos públicos e o uso intenso 

das redes sociais. 
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Paulo Cezar Nunes, presidente do Conselho 

de Administração, recebe o troféu de Flávio 

Benatti, presidente da FETCESP.

A Marcopolo foi escolhida como A 

Melhor do Transporte, no setor Indús-

tria, e também na categoria Carrocerias 

para Ônibus, na edição 2016 das Maio-

res & Melhores do Transporte, promovi-

da pela OTM Editora. A encarroçadora 

foi premiada pelo desempenho que 

alcançou em suas atividades, toman-

do por base seu balanço financeiro. A 

premiação ocorreu no final de outubro, 

em São Paulo.

A Marcopolo anunciou um cresci-

mento de 64,6% em suas exportações 

nos primeiros nove meses de 2016. 

Avaliando essa performance, a empre-

sa concluiu que ela se deveu à estra-

tégia adotada de expandir os negócios 

no mercado internacional, tanto pelo 

processo de internacionalização como 

pelas exportações. 

O balanço dos primeiros nove 

meses de 2016 aponta a obtenção de 

uma receita líquida consolidada de R$ 

1,756 bilhão. Registrou-se uma redu-

ção de 10% na comparação com igual 

período de 2015, mas é importante 

considerar que a demanda brasileira 

por ônibus sofreu queda de 27% no pe-

ríodo. Já as exportações e os negócios 

no exterior atingiram R$ 1,190 bilhão 

e cresceram 19,6%, representando 

quase 68% da receita da Companhia.  

 Deve-se assinalar que a política de 

buscar o mercado externo foi adotada 

pela empresa há 55 anos.

Marcopolo busca maior expansão no mercado 
internacional e aumenta exportações em 64,6%

A implementação de ações do 

Projeto Conquest, de ampliação ainda 

maior das exportações, possibilitou 

que, somente no terceiro trimestre, a 

Marcopolo registrasse a exportação de 

928 ônibus do Brasil, correspondendo 

à metade do total alcançado durante 

todo o ano de 2015. As exportações 

cresceram 102,2% em unidades físicas 

e 79% em receita. Os negócios prove-

nientes das operações internacionais 

aumentaram 13,7%. 

Observe-se que, se a Marcopolo 

dependesse somente do mercado bra-

sileiro, seus negócios teriam encolhido 

quase 75% desde 2013, ano em que 

as vendas no Brasil alcançaram mais 

de R$ 2 bilhões nos primeiros nove 

meses.   

O market share geral da Marco-

polo no Brasil subiu para 49,1% no 

terceiro trimestre deste ano; havia 

sido de 33,9% no segundo trimestre e 

de 39,7% no terceiro trimestre do ano 

passado. A consolidação da Neobus, 

desde agosto, contribuiu com 7,3 

pontos percentuais de participação no 

trimestre. Mesmo desconsiderando o 

efeito da consolidação da Neobus, a 

participação da Marcopolo no terceiro 

trimestre teve evolução em todos os 

modelos na comparação com o segun-

do trimestre. No segmento de rodo-

viários, o aumento foi de 9,8 pontos 

percentuais em relação ao segundo 

trimestre, correspondendo a uma par-

ticipação de 71,8%.

Avaliando o terceiro trimestre 

de 2016, a Marcopolo destacou a 

alienação parcial do investimento da 

companhia na empresa canadense New 

Flyer Industries (NFI); a consolidação 

da San Marino/Neobus, desde agosto, 

e a melhora do seu market share na 

produção brasileira. A demanda nacio-

nal absorveu apenas 1.223 unidades 

(45,3%) do total de 2.701 registradas 

no período pela San Marino/Neobus. 

Desempenho coloca a companhia entre as 
Maiores & Melhores do Transporte em 2016

“A conquista demonstra que, ape-

sar de estarmos vivendo o pior período 

da indústria do ônibus no Brasil, a 

Marcopolo, por meio de uma gestão ar-

rojada e inovadora, buscou maior com-

petitividade, produtividade e excelência 

para atuar no mercado internacional 

e, assim, ampliar suas exportações”, 

afirmou Paulo Corso, diretor de ope-

rações comerciais e de marketing da 

companhia.
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A Mercedes-Benz do Brasil partici-

pou ativamemente do Congresso SAE 

Brasil 2016, realizado em São Paulo, 

e cujo tema foi “A Engenharia criando 

a mobilidade do futuro”. Philipp Schie-

mer, presidente da Mercedes-Benz do 

Brasil e CEO América Latina, também 

presidiu a edição deste ano, que atraiu 

mais de 7.000 visitantes, celebrou 

os 25 anos da fundação da entidade 

e reuniu importantes empresas e 

profissionais ligados à engenharia da 

mobilidade.

Em seu estande, a Mercedes-Benz 

apresentou o caminhão Actros 2651 

Megaspace Segurança, que dispõe de 

uma série de componentes exclusivos, 

como o sistema de orientação de faixa 

de rodagem, o controle de proximidade 

e o assistente ativo de frenagem. Outro 

produto exposto no estande da marca 

foi o modelo recém-lançado Classe E 

A Mercedes-Benz participa do maior Congresso 
de Engenharia da Mobilidade da América Latina

Ao presidir o Congresso SAE BRASIL 2016, Philipp Schiemer reforçou o compromisso da 

Mercedes-Benz com o desenvolvimento de produtos no Brasil.

Werner Schaal, novo gerente sênior de 

Marketing & Vendas Vans da Mercedes-Benz 

do Brasil.

Mercedes-Benz tem novo gerente 
sênior de Marketing & Vendas Vans

250, que chega ao mercado com o que 

há de mais moderno em termos de sis-

temas de assistência e segurança. Na 

entrada da Mostra Tecnológica também 

estava exposto um modelo Vito Tourer, 

na versão acessibilidade, que facilita 

notavelmente o acesso de cadeirantes 

ao interior da van.

O executivo Werner Schaal é o novo 

gerente sênior de Marketing & Vendas 

Vans, da Mercedes-Benz do Brasil. Ele 

assumiu o cargo em outubro e acu-

mula ampla experiência no segmento. 

Carlos Garcia, que ocupava o posto, 

foi promovido a gerente sênior respon-

sável pelo Centro Regional de Vans 

América Latina, com sede em Buenos 

Aires, Argentina. Os executivos, ambos 

brasileiros, se reportam a Roland Zey, 

diretor de Marketing & Vendas Vans da 

Mercedes-Benz América Latina.

A Scania está apresentando ao 

mercado os seus Serviços Conectados, 

cujo objetivo é ajudar o cliente (trans-

portador de cargas ou de passageiros) 

a fazer a gestão de sua frota por meio 

do uso inteligente de dados do veículo, 

em parceria com a rede de concessio-

nárias da marca. O objetivo é encontrar 

alternativas rentáveis para o negócio. 

Os benefícios oferecidos estarão à dis-

posição dos clientes nas Casas Scania 

a partir de janeiro de 2017. 

Scania apresenta suas 
opções para 
serviços conectados
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Além do design novo, predomina o vermelho na nova pintura da Viação Santa Cruz.

A Viação Santa Cruz colocou em 

operação mais dez chassis Scania 

K-360, com carroçaria Marcopolo G-7. 

Os carros dispõem de 46 poltronas, 

banheiro e ar condicionado, além de 

sinal gratuito de internet (4G). Nos no-

vos ônibus destaca-se a nova pintura, 

ainda mais moderna, desenvolvida pela 

Louren Costa Design. A nova logomarca 

e a mudança da pintura marcam uma 

nova era da empresa, na qual passam 

a predominar as ligações São Paulo-

-Campinas e interior dos estados de 

São Paulo e de Minas Gerais.

A nova logomarca está chegando 

também ao uniforme dos colaboradores 

e às bilheterias. A página da empresa 

na internet foi igualmente reformulada, 

com o objetivo de facilitar a comuni-

Viação Santa Cruz adota nova logomarca, nova 
pintura e eleva ainda mais o padrão dos serviços 

cação do usuário com a operadora, 

inclusive na compra de passagens.

Servir cada vez melhor o passagei-

ro, para que ele nem sinta o tempo da 

viagem passar, é a preocupação cons-

tante da Viação Santa Cruz. A empresa 

é uma das mais tradicionais do setor 

no Estado de São Paulo e no Brasil. 
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O Programa Volvo de Segurança no 

Trânsito recebeu o prêmio IRF Global 

Road Achievement Awards na categoria 

segurança.  A cerimônia de premiação 

ocorreu em outubro na Malásia. A inicia-

tiva é da International Road Federation 

(Federação Internacional de Rodovias), 

Premiado o Programa de Segurança no Trânsito
que atua pelo ideal “estradas melhores 

para um mundo melhor”.

O Programa Volvo, que em 2017 

completa 30 anos, foi escolhido por ser 

um dos mais antigos e ativos projetos 

de mobilização da sociedade em prol 

de um trânsito mais seguro.

Há três anos o programa vem 

concentrando sua atuação no trans-

porte comercial, visando à redução 

dos acidentes envolvendo caminhões e 

ônibus. Desde 2013, tem desenvolvido 

ações como, por exemplo, os concorri-

dos Seminários Zero Acidentes.
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ramento ultrapassa a casa dos R$ 

5 bilhões por ano, e com atuação 

destacada nos serviços de transporte 

rodoviário e aéreo de passageiros, em 

logística e no comércio de veículos: é 

o Grupo Água Branca, que tem sede 

em Vitória, Espírito Santo, e transporta 

anualmente mais de 11,2 milhões de 

passageiros. Seus ônibus percorreram 

300.840.654 quilômetros em 2015 e, 

somados os  ônibus, os equipamentos 

e outros veículos, sua frota chega a 

6.599 unidades. São empregadas mais 

de 13.000 pessoas, entre funcionários 

diretos e terceirizados.

Tudo nasceu de uma pequena em-

presa de ônibus tocada pelos irmãos 

Vallecio, Wander e Aylmer Chieppe, 70 

décadas atrás. De lá para cá, foram 

muitos anos de intensa e eficiente ati-

vidade dessa empresa genuinamente 

familiar, sempre comandada pela famí-

lia Chiep pe, já em sua terceira geração. 

Os negócios estão divididos em 

quatro áreas: Fleet Service (gestão 

da frota, terceirização e locação de 

veículos leves e vans); Fretamento 

(transporte dedicado para funcionários, 

traslados e viagens especiais); Logísti-

ca Automotiva (distribuição de veículos 

zero quilômetro) e Logística dedicada 

(soluções de transporte e logística).

O Grupo atua com Divisões de Ne-

gócios. A Divisão Passageiros é forma-

da pela Viação Águia Branca (transporte 

de passageiros, aluguel de ônibus para 

turismo e transporte de pequenas en-

comendas) e pela Azul Linhas Aéreas, 

empresa coligada.

Grupo Águia Branca, 70 anos, três gerações e 
sempre bem preparado para enfrentar desafios

“Com afinco e paixão, sem medir 

esforços, atendemos a milhões de 

pessoas ao largo dessas sete décadas. 

Segurança, encantamento e respeito 

foram determinantes para uma cami-

nhada bem-sucedida e de longo prazo”,  

revela Renan Chieppe, Diretor-Geral da 

Divisão Passageiros da Divisão Passa-

geiros e ex-presidente da ABRATI.   

A Vix Logística e a Autoport com-

põem a Divisão Logística. A Vix faz 

locação e gestão de frotas, traslados, 

movimentação de cargas, logística 

automotiva e logística dedicada.

Já a Divisão Comércio (conces-

sionárias de veículos) representa as 

marcas Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, 

Smart, Chrysler, Jeep, Dodge, RAM, 

Land Rover e Jaguar. Está presente 

nos estados do Paraná, Santa Catarina, 

Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. É revendedora de caminhões e 

chassis de ônibus Mercedes-Benz, au-

tomóveis, utilitários e outros veículos. 

No ano passado, suas 30 concessioná-

rias comercializaram 24.188 veículos. 

Os negócios do Grupo são contro-

ladas por uma Holding, que completa 

o quadro e atua em quatro vertentes: 

provedora dos serviços de tecnologia 

da informação (toda a área de TI é cor-

porativa e atua na Holding), pereniza-

ção das boas práticas das diretrizes do 

Conselho de Administração; prestação 

de serviços técnicos e especializados 

às empresas; e Family office (atendi-

mento aos acionistas). 

Também é da Holding a respon-

sabilidade de intermediar as grandes 

negociações financeiras que envolvem 

o Grupo Águia Branca. Ela tem o papel 

de transformar em ações todas as 

políticas do Grupo, deliberadas pelo 

Conselho de Administração, bem 

como ser o elo dos acionistas com as 

empresas, apoiando a implementação 

das decisões, interpretando suas ne-

cessidades e viabilizando as soluções.

Moderno ônibus Double Decker (dois andares) da frota da Viação Águia Branca. 


