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Empresa vencedora do Prêmio 
Boas Práticas 2017 será 
conhecida dia 5 de dezembro  

Entretenimento 
com o aplicativo 
Ipiranga a Bordo

Mercedes-Benz 
segue liderando 
vendas de ônibus

A Mercedes-Benz continua 

sendo a montadora que mais 

vende chassis de ônibus no 

Brasil. Em outubro, ela alcan-

çou 61% de participação de 

mercado, com 530 unidades 

emplacadas. Em volume de 

vendas, a marca teve cresci-

mento de 14% na comparação 

com seu resultado de setembro.  

No acumulado de janeiro a ou-

tubro, a Mercedes-Benz vendeu 

4.820 chassis, com 52,5% de 

participação de mercado. Pág.7

A Ipiranga Produtos de Pe-

tróleo desenvolveu uma solução 

pioneira no mercado de trans-

porte rodoviário de passagei-

ros, que permite às empresas 

clientes da marca oferecer aos 

passageiros viagens ainda mais 

prazerosas. Trata-se do Ipiranga 

a Bordo, uma plataforma de en-

tretenimento com os melhores 

filmes e séries, para todas as 

idades. O conteúdo é disponibi-

lizado diretamente nos disposi-

tivos móveis dos passageiros, 

sem conexão à internet. Para 

utilizar, basta baixar o aplicativo 

Ipiranga a Bordo dentro de um 

ônibus credenciado. 

2017

2017

Na noite de 5 de dezembro próximo 

o setor de transporte rodoviário de 

passageiros do Brasil vai realizar em 

Brasília seu tradicional encontro anual 

de confraternização. Durante o evento, 

a partir das 20 horas, no Clube Naval 

de Brasília, será anunciada e premiada 

a empresa vencedora do Prêmio Boas 

Práticas do Transporte Terrestre de 

Passageiros, edição de 2017.  

O Prêmio deste ano é o sétimo do 

ciclo e tem como tema único a Satis-

fação do Cliente. Como nas edições 

anteriores, o objetivo é dar maior 

visibilidade e reconhecimento aos es-

forços das empresas para alcançar e 

manter os altos níveis de atendimento 

e eficiência operacional do setor de 

transporte rodoviário de passageiros 

de média e longa distância. 

Nos dois últimos meses, o expe-

riente corpo de juízes escolhidos pela 

ABRATI e a ANTP trabalhou na avaliação 

dos numerosos trabalhos inscritos ao 

longo do ano pelas empresas concor-

rentes ao Prêmio. A principal tarefa dos 

juízes foi escolher o trabalho que me-

lhor tenha atendido aos parâmetros de 

julgamento previamente estabelecidos. 

Os juízes também tiveram a prerroga-

tiva de atribuir menções honrosas a 

empresas participantes.

Conforme exigia o tema único, os 

trabalhos deveriam descrever uma ação 

ou mudança positiva de comportamen-

to na empresa. Os trabalhos poderiam 

estar direcionados aos clientes exter-

nos ou internos. Inovações ou novida-

des poderiam se referir a uma ideia ou 

ação que se diferenciasse de práticas 

anteriores, envolvendo atividades técni-

cas, de concepção, de desenvolvimento 

ou de gestão. Ao longo de 2017, a 

ABRATI e a ANTP promoveram intensa 

difusão dos conceitos relacionados às 

boas práticas do transporte rodoviário 

de passageiros no Brasil. 

A Mercedes-Benz do Brasil é a 

patrocinadora da festa de dezembro. 

São copatrocinadoras a Ipiranga e a 

Fabus, com o apoio da Clickbus e da 

RJ Consultores.
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oA Real Expresso inaugurou duas 

novas áreas de atendimento exclusivo 

aos seus passageiros: uma nova sala 

VIP na rodoviária de Brasília e um 

guichê conceito no terminal de Tagua-

tinga, também no Distrito Federal. Os 

espaços são amplos, climatizados, 

dispõem de Wi-Fi gratuito e oferecem 

água gelada e 30 assentos para os 

usuários. A sala tem 60 m2 de área 

e é equipada com TV’s de LED com 

programação variada. 

Já em Taguatinga, a empresa criou 

um guichê conceito de 20 m2 em es-

paço mais confortável para tornar mais 

ágil o atendimento e mais agradável a 

espera pelo embarque. 

Os novos investimentos fazem par-

te da estratégia de negócios implemen-

tada pela companhia nos últimos cinco 

anos com foco na melhoria das insta-

lações e no conforto de seus clientes. 

Nos últimos dez anos, o grupo 

investiu mais de R$ 60 milhões em 

A Gardenia está utilizando uma 

nova ferramenta no treinamento de 

Gardenia utiliza realidade virtual no treinamento

Grupo Real Expresso investe em novos serviços 
e instalações nas rodoviárias do Distrito Federal

novos serviços e facilidades para os 

passageiros. Fidelizou e conquistou 

clientes com uma política de investi-

mentos focada na melhoria constante 

da frota, na compra on-line de bilhetes, 

na oferta de tarifas promocionais e na 

criação de espaços diferenciados como 

as salas VIP nas principais rodoviárias 

onde opera. 

Em Uberaba, Minas Gerais, ao lon-

go dos meses de setembro e outubro, 

a Real Expresso e a instituição social 

“Caminhos do Bem” realizaram uma 

ação em benefício de mais de 200 

crianças carentes da cidade. A em-

presa fez uma promoção junto a seus 

passageiros destinando parte da verba 

da venda de passagens para a aquisi-

ção de brinquedos doados à instituição. 

O passageiro da Real que doasse um 

brinquedo recebia desconto de 10% na 

tarifa. A campanha arrecadou mais de 

300 brinquedos, que foram entregues 

durante evento no dia 12 de outubro.

seus motoristas: óculos de realidade 

virtual. Com o novo recurso, os profis-

sionais são “transportados” para uma 

realidade simulada onde se sentem 

como se fossem passageiros e podem 

assistir como devem ser prestados os 

diversos serviços e informações aos 

clientes, do começo ao fim de uma 

viagem. O recurso facilita o melhor 

entendimento e assimilação das in-

formações passadas no treinamento. 

Um dos motivos que levaram a 

companhia a adotar o novo recurso foi 

a dificuldade em conciliar os horários 

dos instrutores de treinamento com os 

horários dos 500 motoristas. Até aqui, 

a experiência mostrou que os óculos 

de realidade virtual possibilitam treinar 

um número muito maior de profissio-

nais em um período bem menor. O 

treinamento em realidade virtual pode 

ser aplicado em qualquer horário, em 

qualquer lugar e para várias pessoas 

simultaneamente. Os instrutores no-

taram um aumento do interesse dos 

motoristas pelo treinamento.

Sala VIP em Brasília, mais conforto e serviços para os passageiros do Grupo Real Expresso.

Imagens nos óculos mostram o certo e o 

errado no atendimento e ao dirigir.
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Conteúdo gratuito para dispositivos móveis. 

Um dos Invictus 1200 recém-adquiridos.

A Marcopolo registrou crescimento 

de 4% em sua receita líquida no terceiro 

trimestre de 2017 (R$ 736,8 milhões), 

em relação ao mesmo período do ano 

passado. No acumulado dos nove me-

ses do ano, a receita foi ampliada em 

15,7%, alcançando R$ 2,032 bilhões. 

Em 2016, a receita havia sido de R$ 

1,756 bilhão no mesmo período.

Em setembro, com um incêndio 

ocorrido na sua fábrica de plásticos em 

Caxias do Sul, a Marcopolo foi forçada 

a paralisar, por duas semanas, a pro-

dução na unidade de Ana Rech e, por 

uma semana, na unidade Planalto. As 

duas unidades são  responsáveis por 

mais de 60% da produção da empresa 

no Brasil. Apesar da paralisação, entre 

os dias 4 e 18 de setembro, a produção 

no trimestre alcançou 2.151 unidades, 

1,4% acima das 2.122 unidades pro-

duzidas no terceiro trimestre de 2016.

O diretor-geral da Marcopolo, Fran-

cisco Gomes Neto, afirmou que o 

desempenho somente pôde ser alcan-

çado pelas ações adotadas imediata-

mente após o incêndio, e graças ao em-

penho e dedicação dos colaboradores e 

ao apoio dos parceiros e fornecedores. 

Um destaque no terceiro trimestre 

foi a receita doméstica da empresa, 

que cresceu 89,2% na comparação tri-

mestral. Ela foi impulsionada especial-

mente pelo faturamento de rodoviários, 

270,1% maior que o do mesmo período 

de 2016. Mesmo com a paralisação 

e a menor produção em setembro, o 

segmento registrou a produção de 508 

unidades, um volume 109,9% superior 

ao do mesmo período de 2016.

Marcopolo mantém 
ritmo de crescimento 
no terceiro trimestre

A Paraibuna Transportes, de Juiz 

de Fora, incorporou oito novos ônibus 

à sua frota. São três modelos Marco-

polo Paradiso 1200 Geração 7, todos 

do padrão executivo, montados sobre 

chassis Mercedes-Benz O 500 RS, de 

360 cv. Têm capacidade para até 42 

passageiros, com amplo espaçamento 

entre as poltronas e estão equipados 

com banheiro e ar condicionado. 

Também foram acrescentados 

à frota dois modelos Invictus 1200, 

ambos montados sobre chassis Mer-

cedes-Benz O 500 R de 310 cv, com 

42 lugares, no padrão semileito, com 

ar condicionado, geladeira, descansa 

pernas, carregadores USB em todos 

os assentos e Wi-Fi. Finalmente, para 

A  UTIL está disponibilizando, desde 

o dia 7 de novembro, um serviço inédito 

no transporte rodoviário: um sistema 

exclusivo de entretenimento a bordo via 

Wi-Fi. A novidade vem sendo utilizada 

inicialmente pelos passageiros da cate-

goria leito nas linhas que partem do Rio 

de Janeiro em direção a Belo Horizonte 

e Brasília. Trata-se de um conteúdo 

gratuito por streaming disponível via 

rede de internet do ônibus diretamente 

para dispositivos móveis, como smart-

phones, tablets ou notebooks. 

“O desenvolvimento de mais este 

serviço reforça nossa preocupação em 

melhorar cada vez mais a experiência 

de viagem com a conveniência de 

uma programação de filmes sem que 

UTIL lança inédita plataforma de 
entretenimento a bordo via Wi-Fi

o passageiro utilize seu plano de da-

dos”, explica Felipe Alves, gerente de 

marketing da UTIL. 

Para acessar o catálogo e usar o 

serviço, o cliente deve acessar a rede 

do ônibus, abrir o navegador e digi-

tar www.util.com.br.

Paraibuna Transportes incorpora 
oito modernos ônibus à sua frota

as linhas semiurbanas da empresa 

foram adquiridas mais três unidades 

do Svelto, da Comil, montadas sobre 

chassis Mercedes Benz OF 1724 M, 

com suspensão a ar e ar condicionado.
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No final de outubro, a Mercedes-

-Benz do Brasil alcançou o marco de 3 

milhões de motores para caminhões e 

ônibus produzidos no Brasil. O motor 

número 3 milhões foi um pesado OM 

457 LA, fabricado em São Bernardo do 

Campo, na mesma planta de onde saiu 

o primeiro motor Mercedes-Benz brasi-

leiro, destinado ao caminhão “Torpedo” 

L-312. O presidente da Mercedes-Benz 

do Brasil e CEO América Latina, Philipp 

Schiemer, lembrou que nenhum outro 

fabricante chegou a esse volume de 

produção no País.   

Os motores Mercedes-Benz produ-

zidos no Brasil equipam caminhões de 

todos os segmentos, desde os leves e 

médios, passando pelos semipesados 

até os extrapesados. Também abran-

gem toda a linha de chassis de ônibus 

urbanos e rodoviários. Atendem não 

somente o mercado brasileiro como 

equipam também veículos exportados 

para cerca de 60 países. 

A Mercedes-Benz também fornece 

motores a diesel a outras unidades do 

Grupo Daimler. Em agosto deste ano, 

por exemplo, passou a ser exportado o 

OM 460 Euro 3 para a planta alemã da 

Daimler em Wörth, na Alemanha, onde 

são instalados no caminhão rodoviário 

Actros e nos fora de estrada Arocs e Ze-

tros destinados a mercados da África e 

do Oriente Médio. Em 2013, a unidade 

brasileira passou a enviar motores mé-

dios OM 900 para a Daimler Buses de 

Monterrey, no México. Já em 2001, ela 

havia exportado os primeiros motores 

brasileiros – os pesados OM 400 – para 

a Detroit Diesel, Estados Unidos.

Um ônibus rodoviário O 500 RS, 

com customização especial na carro-

çaria, foi cedido pela Mercedes-Benz 

do Brasil, em regime de comodato, à 

Confederação Brasileira de Basque-

tebol, para ser usado no transporte 

de atletas e comissões técnicas das 

seleções brasileiras da modalidade, 

em suas diversas categorias. 

Mercedes-Benz já 
produziu 3 milhões de 
motores no Brasil

Mercedes-Benz cede ônibus para  
transportar seleções de basquetebol 

A cessão é válida até 31 de dezem-

bro de 2019. O veículo foi entregue ao 

presidente da CBB, Guy Peixoto, duran-

te encontro no Espaço Mercedes, na 

fábrica da montadora, em São Bernardo 

do Campo, presentes atletas e exe-

cutivos, entre eles Roberto Leoncini, 

vice-presidente de Vendas, Marketing e 

Peças & Serviços Caminhões e Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil.

Entre os itens e equipamentos do 

veículo cedido incluem-se ar condi-

cionado, janelas com vidros colados, 

monitores LCD de TV com DVD, Wi-Fi, 

rádio, toalete e geladeira. A configura-

ção interior também inclui parede de 

separação entre o posto do motorista 

e o salão interno, poltronas semileito 

com descanso de pernas e cintos de 

segurança retráteis.

A pintura, uma das atrações do ônibus.

Wilson Pereira: novos desafios.

O executivo Wilson Pereira assumiu 

em novembro as funções de vice-pre-

sidente sênior de vendas de ônibus 

da BYD do Brasil. Wilson acumula 

vasta experiência na cadeia automo-

tiva brasileira e foi, nos últimos anos, 

Wilson Pereira na vice-presidência 
sênior de vendas de ônibus da BYD

responsável pela gerência executiva de 

Vendas de Ônibus da Scania. Agora, 

terá como desafio implementar novas 

tecnologias no segmento de transporte 

de passageiros.

Empresa chinesa, a BYD se instalou 

no Brasil em 2015, em Campinas, São 

Paulo, para produzir ônibus elétricos e 

comercializar veículos e empilhadeiras. 

Neste ano ela inaugurou sua segunda 

unidade, para produção de módulos 

fotovoltaicos. Emprega cerca de 460 

funcionários nas cidades de Campinas 

e São Paulo, e espera chegar ao fim 

de 2017 como a maior fornecedora de 

painéis solares no mercado Brasileiro.
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A marca que todo mundo confia.
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C O M  O  Q U A L

A  M E R C E D E S - B E N Z  B A T I Z O U 

U M  D O S  S E U S  Ô N I B U S .

J E F F E R S O N

A L V E S

D A 

S I L V A
D E S C U B R A 

O  M O T I V O:

WWW.EUUSOEUCUIDO.COM.BR

P
el

a 
vi

da
. E

sc
ol

ha
 o

 tr
ân

si
to

 s
eg

ur
o.



6 INFORMATIVO ABRATI - NOVEMBRO/17

Patrocínio Copatrocínio Apoio

A Marcopolo conquistou o Prêmio 

Autodata na categoria Produtor de 

Carroçarias e Implementos, por suas 

ações ao longo dos dois últimos anos 

com o objetivo de alcançar ganhos de 

eficiência, qualidade, produtividade e 

racionalização de custos. “Em um ano 

tão difícil, no qual a empresa enfrentou 

desafios enormes, como a perda de 

seu fundador, Paulo Bellini, é muito 

importante a conquista deste prêmio”, 

comentou o diretor-geral da Marcopolo, 

Francisco Gomes Neto. 

Segundo ele, o prêmio é resultado 

das ações estratégicas com as quais 

a encarroçadora procurou fortalecer 

suas operações no Brasil e no exterior, 

elevar sua eficiência, qualidade e segu-

rança, e, ao mesmo tempo, estar cada 

vez mais próxima dos seus clientes e 

parceiros. 

Gomes Neto ressaltou também que 

o foco da Marcopolo na segurança, 

qualidade, produtividade, eficiência pro-

dutiva e na oferta do melhor produto, 

reforçada desde 2015 com a introdu-

ção da filosofia Lean, contribuiu forte-

mente para o desempenho alcançado. 

Ele acredita que isso tudo permitirá à 

companhia encerrar 2017 preparada e 

pronta para um novo ciclo virtuoso e de 

prosperidade.

A Marcopolo 
conquista o Prêmio 
Autodata 2017

A Mercedes-Benz continua sendo a 

marca de caminhão mais lembrada do 

Brasil, conforme acabou de apurar um 

dos principais estudos de lembrança 

de marca do País, realizado há 27 anos 

pelas empresas do Grupo Folha. 

A marca Mercedes-Benz foi a mais 

apontada na maioria das respostas 

espontâneas dadas à pergunta “Qual 

Mercedes-Benz é a marca de 
caminhão mais lembrada do Brasil

é a primeira marca de caminhão que 

lhe vem à cabeça?”  

Desta vez, a montadora teve 22% 

das respostas dos entrevistados, ou 

10 pontos percentuais a mais que a 

segunda marca mais citada. Foram 

entrevistadas mais de 7.300 pessoas 

em 220 cidades de vários tamanhos e 

de todas as regiões do País.

Os caminhões Mercedes-Benz Acce-

lo modelos 815 e 1016, do segmento 

de leves, e o 1316, da categoria de 

médios, ganharam 15 novos recursos. 

Dois dos principais são a nova versão 

de cabine estendida e a transmissão 

automatizada. A relação das novidades 

inclui, por exemplo, câmbio automa-

tizado inteligente com assistente de 

partida de rampa; banco pneumático 

para o motorista; o motor mais potente 

do mercado para distribuição urbana; 

tanque adicional de combustível (150 

litros); controle de tração (ASR) e painel 

Caminhões Accelo e Atego passam 
a dispor de vários novos recursos

de instrumentos com novas funções. 

“Com essas novidades, o Accelo está 

cada vez mais atrativo e aprimorado. 

Elas reforçam uma linha de veículos 

já consagrada por sua versatilidade 

e eficiência no transporte de carga 

e distribuição de produtos em áreas 

urbanas”, afirma Roberto Leoncini, 

vice-presidente de Vendas, Marketing e 

Peças & Serviços Caminhões e Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil.

Em outubro, a Mercedes-Benz 

também anunciou novidades para 

seus caminhões Atego, a começar 

pelo câmbio totalmente automático 

para o modelo 2426 6x2 e a nova 

geração do PowerShift para o modelo 

2430 6x2. O modelo 3030 8x2 ganhou 

auxílio de partida em rampa e sensor 

de inclinação de via. Outras novidades 

são o novo climatizador, o painel de 

instrumentos com novas funções, o 

novo piloto automático, o sistema 

de distribuição de força de frenagem 

(EBD), o controle de tração das rodas 

(ASR) e o novo sistema de basculamen-

to simplificado da cabine. 

O Atego tem nova geração do PowerShift.
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O Volare WL é míni mas tem grande 

capacidade de passageiros.

O miniônibus Volare modelo WL 

Executivo foi uma das atrações da 

décima-oitava edição do Encontro das 

Empresas de Fretamento e Turismo, 

Em 2017, a Volvo voltou a ser 

reconhecida como a melhor emprega-

dora do setor automotivo brasileiro, 

no contexto da pesquisa anual “As 

melhores empresas para você trabalhar 

no Brasil”, da revista Você SA. 

“Ver a Volvo ser novamente reco-

nhecida como a melhor empresa para 

trabalhar no setor automotivo é um 

imenso orgulho para nós”, afirma o 

vice-presidente de Recursos Humanos 

e Assuntos Corporativos do Grupo 

Volvo América Latina, Carlos Ogliari. 

Há mais de uma década a Volvo vem 

figurando entre as empresas lideres 

deste ranking.

Na pesquisa de 2017, a Volvo 

também foi destaque em Liderança 

entre todas as empresas pesquisadas. 

Contribuíram para isso o programa 

de desenvolvimento de lideranças 

desenvolvido pela montadora, a comu-

nicação direta e frequente entre a alta 

administração e os demais níveis de 

liderança, além do alto empoderamento 

ao grupo gerencial, que garante mais 

autonomia, rapidez e assertividade 

nas decisões do dia a dia. Cerca de 

250 pessoas atuam em funções de 

liderança na Volvo. 

Volvo é de novo a 
melhor empresa 
para trabalhar

Volare WL, atração em encontro de 
empresas de fretamento e turismo

realizado no final de outubro, no Gua-

rujá, Estado de São Paulo. 

Maior e mais sofisticado miniônibus 

da marca, o veículo se destaca pela 

grande capacidade de passageiros e 

pelo amplo bagageiro. Segundo a fa-

bricante, oferece ainda maior espaço 

interno, design arrojado, funcionali-

dade e versatilidade. É apresentado 

como solução ideal para quem opera 

com grandes grupos no segmento de 

fretamento e turismo. O WL Executivo 

acomoda 36 pessoas, mais motorista, 

e tem a manobrabilidade, a mobilida-

de e o baixo consumo de um veículo 

pequeno.

A Mercedes-Benz continua sendo a 

montadora que mais vende chassis de 

ônibus no Brasil. Em outubro, ela alcan-

çou 61% de participação de mercado, 

com 530 unidades emplacadas. Em 

volume de vendas, teve crescimento 

de 14% em relação ao seu resultado 

de setembro. 

O diretor de Vendas e Marketing 

Ônibus da empresa, Walter Barbosa, 

Mercedes-Benz continua sendo a 
líder de vendas de ônibus no Brasil

destacou a evolução das vendas da 

marca no âmbito do programa Caminho 

da Escola, cujo market share chegou 

a 70%. Ele citou, ainda, a liderança no 

segmento de urbanos, com mais de 

77% de participação de mercado.

No acumulado de janeiro a outu-

bro, a Mercedes-Benz vendeu de 4.820 

unidades, correspondentes a 52,5% de 

market share. 
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A Confederação Nacional do Trans-

porte divulgou os resultados da sua vi-

gésima-primeira Pesquisa de Rodovias, 

que em 2017 abrangeu 106 mil quilô-

metros de estradas em todo o Brasil. 

O relatório final da pesquisa contém 

não somente a avaliação do estado 

geral das estradas, mas também dados 

sobre o sistema rodoviário de cada 

uma das 27 unidades da Federação, 

inclusive diferenciando entre os trechos 

por gestão pública e os concedidos.

Os resultados indicaram piora na 

qualidade das rodovias brasileiras 

como um todo, pois 61,8% da exten-

são das rodovias pesquisadas apre-

sentaram estado geral péssimo, ruim 

ou regular, enquanto na pesquisa do 

ano passado eram 58,2%. Na opinião 

dos pesquisadores da CNT, a principal 

razão da piora foi a redução dos inves-

timentos em infraestrutura rodoviária. 

E mais: em 2017, 38,2% das rodovias 

foram consideradas em ótimo ou bom 

estado, enquanto um ano atrás esse 

percentual era de 41,8%.

A sinalização foi o aspecto que mais 

se deteriorou. O percentual da exten-

são de rodovias com sinalização ótima 

ou boa caiu para 40,8%, enquanto em 

2016 48,3% haviam atingido esse 

patamar. Neste ano, a maior parte da 

sinalização (59,2%) foi considerada 

péssima, ruim ou regular.

Em relação à qualidade do pavimen-

to, a pesquisa mostrou que metade 

apresentava qualidade péssima, ruim 

ou regular. Em 2016, o percentual era 

de 48,3%. Finalmente, no que respeita 

à geometria da via, foram constatados 

Pesquisa da CNT em 106 mil quilômetros de 
estradas aponta piora no estado geral este ano

os mesmos percentuais do ano passa-

do: 77,9% da extensão das rodovias 

tiveram sua geometria avaliada como 

péssima, ruim ou regular, e apenas 

22,1% tiveram classificação ótima 

ou boa.

A pesquisa da CNT também re-

gistrou que a piora do estado geral 

das rodovias brasileiras ocorreu tanto 

naquelas sob gestão pública quanto 

naquelas sob gestão concedida. No 

caso das rodovias concedidas, em 

2017 25,6% tiveram o estado geral 

classificado como péssimo, ruim ou 

regular, enquanto 74,4% atingiram a 

classificação ótimo ou bom. No ano 

passado, esses índices haviam sido de 

21,3% para péssimo, ruim ou regular, 

e 78,7% para ótimo ou bom.

A 21ª edição da Pesquisa de Rodo-

vias foi realizada em um período de 30 

dias, por 24 equipes de pesquisadores. 

Também trabalharam no levantamento 

cinco equipes de checagem.

Rodovia MS-163, em Brasilândia, Mato Grosso do Sul, julho de 2017. Mau estado.

Rodovia BR-491, em Varginha, Minas Gerais, julho de 2017. Bom estado.
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