
NOVEMBRO 2018

Festa de confraternização 
e entrega do Prêmio Boas 
Práticas dia 4 de dezembro

A ABRATI promoverá reunião de final 

de ano do Conselho Deliberativo, Direto-

ria e Associados no dia 4 de dezembro, 

terça-feira, às 10 horas, na sede da 

ABRATI. Na ocasião será feita uma re-

trospectiva dos principais fatos do ano.

Nessa reunião haverá a apresen-

tação, pelo Instituto Vox Populi, do re-

sultado da pesquisa de satisfação dos 

usuários com os serviços prestados 

CNT faz nova 
sondagem junto  
a empresários

Volvo novamente 
a melhor empresa 
para trabalhar 

A Confederação Nacional do 

Transporte, CNT, está entrevis-

tando empresários dos modais 

rodoviário (cargas e passa-

geiros), ferroviário de cargas, 

aquaviário (marítimo e navega-

ção interior), urbano por ônibus, 

metroferroviário e aéreo, para 

avaliar temas relativos à per-

cepção do transportador quanto 

a questões macroeconômicas, 

investimentos, contratações, 

oferta de infraestrutura, custos 

e produtividade, dentre outros.

O resultado da edição de 

2018 da pesquisa “As melhores 

empresas para você trabalhar”, 

promovida pela revista Você 

S/A, novamente apontou a 

Volvo como a melhor do setor 

automotivo. Desde 2005 a em-

presa figura seguidamente entre 

as melhores do País, tendo sido 

a campeã do ranking em 2008 

e em 2011. 

“O resultado reconhece a 

maturidade e vanguarda das 

nossas práticas em gestão 

de pessoas”, festejou Carlos 

Ogliari, vice-presidente de RH e 

assuntos corporativos da Volvo 

na América Latina.

pelas empresas em todo o país, e que 

pode ser uma importante ferramenta de 

apoio no aperfeiçoamento dos serviços 

prestados aos clientes.

Às 20 horas, no mesmo dia, no 

Clube Naval de Brasília, teremos o 

coquetel e jantar de confraternização, 

quando será feita a premiação das 

empresas contempladas com o Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas, edição 

de 2018.

É importante que os associados 

providenciem o quanto antes a reserva 

de hotel, haja vista a grande demanda 

nesse período na Capital da República.

Roberto Leoncini, da Mercedes-Benz.

Pela décima vez, a Mercedes-

-Benz foi apontada como a marca de 

caminhões mais lembrada do Brasil, 

segundo o “Folha Top of Mind 2018”. 

Mercedes-Benz é a marca de 
caminhões mais lembrada no Brasil

Trata-se de um dos principais estudos 

de lembrança de marcas do País e é 

organizado pela Folha há 28 anos.

A Mercedes-Benz obteve 21% das 

menções dos entrevistados, nove  

pontos percentuais a mais em relação 

à segunda marca mais citada. O Data-

folha perguntou a cada entrevistado: 

“Qual é a primeira marca de caminhão 

que lhe vem à cabeça?”. A marca Mer-

cedes-Benz foi citada na maioria das 

respostas espontâneas. Foram ouvidas 

6.600 pessoas em cerca de 200 mu-

nicípios de todas as regiões do Brasil. 

D
iv

ul
ga

çã
o



2 INFORMATIVO ABRATI - NOVEMBRO/18

Patrocínio Copatrocínio Apoio

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

Conselho Deliberativo
Presidente
Eduardo Tude de Melo
Vice-Presidente
Francisco Carlos Mazon

Diretor-Geral
José Luiz Santolin

Diretores
Cláudio Nélson de Abreu
Telmo Joaquim Nunes

Endereço: SAUS Quadra 1 - Bloco J 
Edifício CNT Torre A – 8º andar - Entrada 10/20 
CEP 70070-944 – Brasília – Distrito Federal
Fones: (61) 3322-2004 – Fax: (61) 3322-2058 – 3322-2022 
E-mail: abrati@abrati.org.br
Internet: http://www.abrati.org.br

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Assessoria Técnica
Ataíde de Almeida 

Editor responsável
Ciro Marcos Rosa

Produzido por Plá Comunicação Ltda. 
Brasília – DF

D
iv

ul
ga

çã
oAs empresas Guanabara e Real 

Expresso adotaram em comum a 

execução de uma nova iniciativa de 

responsabilidade sociocultural. Sob o 

nome Expresso Musical, o projeto vai 

promover apresentações gratuitas da 

orquestra de sopros e percussão Arte 

Jovem, da Ceilândia (DF), em diversas 

localidades do país, principalmente nas 

principais cidades do Centro-Oeste. A 

orquestra é integrada por jovens de vá-

rias idades, e o seu repertório envolve 

todas as gerações, com a interpretação 

de grandes sucessos. 

O objetivo da ação é levar música 

de qualidade a plateias na área de 

atuação das empresas, ampliando 

sua relação com a população local, 

fomentar a arte e dar sustentabilidade 

Projeto da Guanabara e Real Expresso levará 
música às principais cidades do Centro-Oeste

a um projeto social com impacto direto 

na vida dos participantes e de suas 

famílias. O gerente de marketing das 

empresas, Rodrigo Mont’Alverne, diz 

que a ideia é replicar no Centro-Oeste 

a experiência exitosa do projeto Cami-

nhos Musicais Guanabara, realizado 

desde 2010 no Nordeste.  

As duas primeiras apresentações da orquestra foram no Distrito Federal. 

Consórcio Volvo faz 25 anos e totaliza 51.000 cotas
O Consórcio Volvo está completan-

do 25 anos de atividades no Brasil. 

Desde 1993, acumula números super-

lativos: comercializou 51.000 cotas e 

contemplou 23.000 cotas de clientes. 

Ao longo desse tempo, disponibilizou 

R$ 5 bilhões em cartas de crédito para 

compra de caminhões, ônibus e equi-

pamentos de construção da marca no 

País. São 170 grupos abertos ao longo 

de 25 anos. Somente nos últimos três 

anos, novos recordes foram atingidos, 

alcançando cerca de R$ 1 bilhão anuais 

em novas vendas de cartas de crédito 

de consórcio. Atualmente são 10.000 

cotas ativas.

Ruy Meirelles, presidente da Volvo 

Financial Services Brasil, destaca a 

excelente reputação do Consórcio 

desde o seu início e lembra que se 

trata de uma importante ferramenta 

de renovação e ampliação de frotas 

de caminhões, ônibus e do parque de 

máquinas de clientes da Volvo. 
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Dos 30 novos ônibus adquiridos, 15 são rodoviários O 500 RSD 6x2 Low Driver.

Princesa dos Campos reestrutura o atendimento 
e conquista o selo RA 1000 do ReclameAQUI@

A Expresso Princesa dos Campos 

conquistou o Selo RA1000, do site 

ReclameAQUI@, que é um dos prin-

cipais canais de comunicação dos 

consumidores com as empresas de 

todo o Brasil. A operadora é a primeira 

do segmento de transporte rodoviário 

de passageiros do País a receber essa 

certificação, concedida às companhias 

que alcançam os melhores índices de 

atendimento naquele portal. 

Conforme a avaliação dos clientes, 

a Princesa dos Campos atingiu a re-

putação Ótimo nos últimos 6 meses, 

assim como no ano de 2017. No soma-

tório dos últimos 12 meses, a empresa 

ultrapassou esse índice e, assim, foi 

qualificada com o Selo RA1000. 

A evolução dos resultados da em-

presa no ReclameAQUI é atribuída pela 

companhia à reestruturação do então 

setor de 0800, iniciada em 2016, e 

que culminou com a criação do Depar-

tamento de Serviço de Atendimento 

ao Cliente (SAC). Além da centraliza-

ção dos canais de atendimento e da 

agilidade na resposta, a mudança na 

tratativa dos problemas foi um dos 

principais diferenciais implementados 

pela reestruturação do SAC. Com uma 

estrutura interna da empresa, foi pos-

sível dar velocidade na resolução dos 

problemas e personalizar o atendimen-

to, proporcionando uma experiência 

diferenciada ao cliente.

Em 2017, a Princesa dos Campos 

foi a vencedora da sétima edição do 

Prêmio Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros, promovido 

pela ABRATI e pela ANTP.

Em outubro, a Expresso Princesa 

dos Campos apresentou parte de sua 

nova frota. Este ano foram adquiridos 

30 ônibus rodoviários, sendo que 15 

chegaram no primeiro semestre. Os 

outros 15 entraram em operação em 

outubro. Dos 30 novos ônibus, 15 

são do rodoviário O 500 RSD 6x2 Low 

Driver, com 44 assentos, caixa auto-

matizada de 8 marchas, suspensão 

pneumática eletrônica, controle de 

estabilidade, freios a disco e motor de 

12 litros com 408 cv de potência. Foi a 

primeira compra do modelo O 500 RSD 

realizada pela Princesa dos Campos”, 

informou Florisvaldo Hudinik, diretor 

presidente da companhia. 

Marcopolo ganha o Troféu Transparência 2018
Pela terceira vez a Marcopolo con-

quistou o Troféu Transparência – Prê-

mio Anefac–Fipecafi–Serasa Experian 

edição 2018 – na categoria Empresas 

de Capital Aberto com receita liquida 

até R$ 5 bilhões/ano.

“O troféu é o reconhecimento à 

gestão da empresa e a sua conduta 

ética. Estamos muito orgulhosos por 

mais esta conquista, ainda mais de-

pois de um período difícil para o setor 

de transportes, que reforça o nosso 

relacionamento com o mercado e os 

stakeholders”, comentou José Antonio 

Valiati, CFO e diretor de Relações com 

Investidores da Marcopolo. 

Entre os critérios para chegar às 

ganhadoras estão a qualidade e o grau 

das informações contidas nas demons-

trações e notas explicativas, a transpa-

rência das informações prestadas, a 

qualidade e consistência do relatório de 

administração e a aderência aos prin-

cípios contábeis no exercício de 2017.
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Campanha interna mobiliza 2.500 colaboradores 
da Marcopolo na campanha Evoluir com Você

No início de setembro, a Marcopolo 

promoveu em suas unidades fabris 

de Caxias do Sul, São Mateus (ES) e 

Rio de Janeiro, uma ação inédita que 

envolveu todas as áreas da empresa e 

mobilizou mais de 2.500 funcionários. 

O objetivo foi reforçar entre os colabo-

radores o foco e o compromisso com 

a satisfação dos clientes. A ação fez 

parte da campanha “Evoluir com você 

é Marcopolo” e, na ocasião, os profis-

sionais da empresa criaram mais de 

2.000 frases sobre o relacionamento 

com os clientes e como alcançar sua 

satisfação. 

A campanha foi lançada em maio 

passado para divulgar entre os colabo-

radores os valores e comportamentos 

norteadores para evolução da cultura 

da empresa, no Brasil e no exterior. O 

evento de outubro foi o terceiro reali-

zado para promoção e conscientização 

de todos da companhia sobre o com-

promisso com o Respeito e Valorização 

das Pessoas, Satisfação dos Clientes, 

Fazer Acontecer com Excelência, Ética 

e Integridade, Sustentabilidade e Tra-

balho em Equipe, que são valores da 

Marcopolo.

Como resultado da ação, 14 cola-

boradores de diferentes unidades da 

Marcopolo, em todo o Brasil, autores 

das frases eleitas como as mais cria-

tivas, viajaram para Curitiba no dia 30 

de outubro, onde visitaram as garagens 

das empresas Transportes Glória e 

Rimatur. Em seguida, foram conhecer 

o sistema de transporte da capital 

paranaense, considerado um dos mais 

avançados do País e referência em todo 

o mundo.

O diretor do Negócio Ônibus da 

Marcopolo, Rodrigo Pikussa, disse que 

ações dessa natureza proporcionam or-

gulho aos colaboradores e aproximam 

ainda mais a empresa dos clientes. 

“É preciso estar cada vez mais pró-

ximo dos clientes e ter excelência no 

atendimento, com produtos e serviços 

que estejam além das expectativas”, 

ele afirmou.

Prédio central da 
Mercedes-Benz muda 
de cor duas vezes

Em outubro, mês dedicado interna-

cionalmente à conscientização sobre 

a prevenção e combate ao câncer de 

mama, o prédio central da fábrica da 

Mercedes-Benz em São Bernardo do 

Campo-SP recebeu iluminação externa 

na cor rosa. A ação teve como objetivo 

conscientizar os colaboradores da 

companhia acerca da importância da 

prevenção ao câncer de mama.

Logo após o encerramento da cam-

panha Outubro Rosa, o mesmo prédio 

recebeu iluminação azul, mantendo a 

iniciativa de conscientizar dessa vez a 

população masculina sobre a importân-

cia da prevenção do câncer de próstata 

– Novembro Azul. 

A iluminação serviu também para 

chamar a atenção das pessoas que 

circulam nas proximidades da fábrica, 

na Vila Paulicéia, especialmente aque-

las que trafegam pela Via Anchieta, por 

onde passam diariamente milhares de 

pessoas. O prédio recebeu 32 lâm-

padas de 400 watts cada, que foram 

instaladas para lembrar as pessoas 

sobre a importância de adotar hábitos 

rotineiros para identificar, com ante-

cedência, sinais da doença e ajudar 

na sua prevenção. A Mercedes-Benz 

também realiza campanhas internas 

voltadas à prevenção de doenças.
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

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

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.
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Em parceria com a De Nigris So-

rocaba, a Mercedes-Benz criou o 

Mercado de Peças, uma opção de 

autoatendimento dentro da conces-

sionária onde o cliente pode comprar 

peças de reposição e manutenção 

para caminhões, ônibus e comerciais 

leves. Em um espaço único, o cliente 

disporá de três linhas de produtos: 

genuínas remanufaturadas e Alliance. 

Isso amplia os canais de vendas para o 

mercado, que já conta com telepeças, 

balcão e oficina.

No Mercado, o consumidor des-

fruta da experiência de manusear os 

produtos, conferindo detalhes, preço, 

condições de pagamento, aplicação por 

modelos, entre outras informações. Se 

houver necessidade, os consultores de 

peças dos concessionários estarão à 

disposição para atender o cliente.

Mercado de Peças é opção de autoatendimento 
em concessionários da Mercedes-Benz do Brasil

A montadora pretende que os clien-

tes percebam essa nova modalidade 

como a adoção do mesmo conceito 

praticado em supermercados, farmá-

cias, lojas de conveniência, postos de 

combustível e muitos outros. 

O fato de se tratar de um único e 

excluisivo espaço, com identidade e 

ambientação próprias, possibilita ao 

cliente visualizar diversos itens do 

portfólio e fazer mais rapidamente sua 

compra.
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Montagem do Mercado de Peças varia de acordo com o espaço disponível no concessionário.

A pesquisa técnica sobre o estado 

geral das rodovias brasileiras, reali-

zada anualmente pela Confederação 

Nacional do Transporte, chegou, mais 

uma vez, à conclusão de que as 21 

melhores rodovias do País são aquelas 

concedidas à administração privada. Os 

resultados levantados pelos pesquisa-

dores em 2018 permitiram a montagem 

de um ranking com 109 ligações rodo-

viárias, no qual as rodovias concedidas 

estão em melhor situação do que aque-

las administradas pelo poder público. 

A pesquisa da CNT avaliou um total de 

As 21 melhores rodovias brasileiras são aquelas 
que foram concedidas à administração privada

87.563 km (81,7%) de rodovias sob 

gestão pública e 19.598 km (18,3%) 

de rodovias concedidas. Os técnicos 

da CNT concluíram que as rodovias 

concedidas à iniciativa privada tiveram 

melhoria de 7,5 pontos percentuais 

entre 2017 e 2018. No total, 81,9% do 

estado geral dessas vias foi classifica-

do como ótimo ou bom, sendo que, no 

ano anterior (2017) esse índice havia 

sido de 74,4%. 

Em números gerais, as rodovias 

sob gestão concedida apresentaram 

16.071 km classificados como Ótimo 

ou Bom no seu estado geral. No caso 

das rodovias sob gestão pública, o 

percentual de rodovias classificadas 

como Ótimo ou Bom no estado geral 

ficou em 34,2%, ou 30.010 km.

O estudo indicou uma queda drás-

tica dos investimentos públicos fede-

rais desde 2014, o que levou a um 

agravamento da situação das rodovias. 

Em 2011, os investimentos públicos 

federais em infraestrutura rodoviária 

foram de R$ 11,21 bilhões. Em 2016, 

o volume investido praticamente retro-

cedeu ao nível de 2008.
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sem prejuízo para a produção regular de 

ônibus destinados a todos os demais 

clientes. Todeschini aproveitou a opor-

tunidade do anúncio para lembrar que 

a montadora não somente inventou o 

primeiro ônibus biarticulado comercial-

No maior negócio de BRT da década, a Volvo vai 
fornecer 700 ônibus para o sistema Transmilênio 

A Scania vai fornecer 481 ônibus 

para a renovação da frota do sistema 

Transmilênio de BRT da cidade de 

Bogotá, Colômbia. Todos os veículos 

contarão com a tecnologia Euro 6 a gás 

natural, o que possibilitará a redução 

de mais de 98% de material particulado 

(PM), 96% de óxido de nitrogênio (NO
x
) 

e 20% de dióxido de carbono (CO
2
). A 

montadora brasileira foi escolhida para 

fornecer todos os veículos movidos a 

gás natural, o que corresponde a 40% 

da frota que será renovada. O resultado 

da licitação das fases I e II do Trans-

Scania faz a maior venda de ônibus urbanos de 
sua história e todos são movidos a gás natural

milênio foi divulgado em audiência 

pública na sexta-feira, 2 de novembro, 

na capital colombiana. De um total de 

1.400 ônibus a serem renovados entre 

o ano que vem e 2020, os fornecedores 

de 1.200 já foram definidos, sendo que 

60% do total de veículos serão movidos 

a diesel (Euro V), e 40% serão ônibus a 

Gás Natural. E a Scania é a única mon-

tadora selecionada que vai fornecer 

veículos movidos a este combustível 

alternativo.

Os ônibus Scania Euro 6 a gás são 

uma realidade no transporte urbano na 

Europa e desde 2015 um total de 227 

com esta tecnologia operam na cidade 

colombiana de Cartagena. São veículos 

que praticamente não poluem o ar e 

são bastante silenciosos.

A operadora SI2018 – Sistema 

Integrado de Provisón de Flota Si 

2018 – adquiriu todos os 481 veículos 

Scania Euro 6 a gás, sendo 302 biarti-

culados com potência de 340 cavalos 

e capacidade para transportar até 250 

passageiros, e outros 179 articulados, 

com motores 320 Hp e capacidade 

para até 160 passageiros. 

No dia 2 de outubro foram anun-

ciados os resultados da licitação para 

renovação da frota de ônibus do BRT 

Transmilênio, da capital da Colômbia. 

Eles apontaram que a Volvo será o 

maior fornecedor de veículos para o 

sistema, entregando 402 novos biar-

ticulados e 298 novos articulados, 

todos produzidos na sua fábrica de 

Curitiba-PR. As carroçarias dos novos 

veículos serão fornecidas pela fabrican-

te colombiana Superpolo. 

Para atender a essa demanda, a 

produção da montadora no Brasil será 

duplicada. As entregas começam no 

próximo ano e prosseguirão em 2020. 

Segundo Fabiano Todeschini, presiden-

te da Volvo Buses Latin America, toda 

a força produtiva da montadora será or-

ganizada para atender ao pedido dentro 

do prazo e com a qualidade esperada, 

mente viável do mundo, como ajudou 

a desenvolver os principais BRTs da 

América Latina. 

O sistema Transmilênio transporta 

atualmente 2,5 milhões de passageiros 

por dia em Bogotá e cidades vizinhas. 

Articulados e biarticulados da Volvo contribuem para aumentar o prestígio do BRT de Bogotá. 



8 INFORMATIVO ABRATI - NOVEMBRO/18

Patrocínio Copatrocínio Apoio

A Volkswagen Caminhões e Ônibus 

comemora a receptividade do mercado 

ao seu primeiro chassi rodoviário com 

terceiro eixo, o Volksbus 18.330 OT 

6x2. O chassi foi apresentado na última 

Feira Lat.Bus & Transpúblico, em São 

Paulo, inclusive encarroçado. No caso, 

a carroçaria era a Irizar i6s, lançada 

recentemente. 

O ônibus mostrado apresentava 

pintura vistosa, com as cores do 

Palmeiras, clube de futebol da capital 

paulista, e atraiu grande número de 

admiradores. O modelo, na versão 

6x2, foi modificado para atender às 

necessidades do clube por espaço e 

funcionalidade e recebeu sistema de 

áudio e vídeo, climatização, poltronas 

reclináveis, carregadores USB em 

todas as poltronas e interior inspirado 

nas cores e no brasão do clube.

O modelo fornecido ao Palmeiras 

foi desenvolvido em parceria com o 

centro de customização exclusivo da 

empresa, o BMB, e foi equipado com 

motor Cummins de 360 cv e transmis-

são automática ZF Ecolife com retarder 

integrado. 

O lançamento do Volksbus 18.330 

OT 6x2 também serviu para marcar a 

comemoração dos 25 anos da linha 

Volksbus. 

“O Brasil é um dos principais mer-

cados de ônibus do mundo. Aqui nas-

ceu a marca Volksbus e é uma honra 

desenvolver e exportar veículos feitos 

em nosso centro mundial, sediado em 

Resende para mais de 30 países”, 

justificou Roberto Cortes, presidente e 

CEO da VW Caminhões e Ônibus.

O sucesso do Volksbus com terceiro eixo nos  
25 anos da Volkswagen Caminhões e Ônibus 

No portfólio da Volksbus, toda a 

linha de chassis 9.160 OD Urban, 

15.190 ODR, e 17.260 ODS e 18.280 

OTS LE, assim como os que atendem 

ao programa Caminho da Escola, tam-

bém passaram a agregar um pacote de 

melhorias que, segundo a montadora, 

assegura ainda mais competitividade 

a suas operações. Melhorias, ainda, 

que resultam em conforto, robustez e 

segurança superiores, maior facilidade 

de encarroçamento e de manutenção.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus 

também entregou um ônibus Volksbus 

18.330 OT a outro clube de futebol, o 

Red Bull, do interior paulista, com car-

roçaria Marcopolo Paradiso G7. O clube 

é parceiro do Palmeiras desde 2007. 

São igualmente parceiros outros oito 

grandes clubes brasileiros de futebol, 

denominados de Seleção Volksbus pela 

montadora de Resende.

Em relação à Família Volksbus, a 

Volkswagen valoriza também as novi-

dades introduzidas nos modelos do 

ano 2019 com motor dianteiro. Entre 

elas a coluna de direção ajustável em 

altura e profundidade, para facilitar a 

operação e proporcionar a ergonomia 

fundamental ao dia a dia do condutor.

De interesse dos frotistas foi 

adotada uma longarina inteiriça que, 

juntamente com o novo suporte de 

mola dianteira, eleva a resistência do 

chassi. Os chicotes elétricos recebe-

ram proteção extra, sendo enfitados em 

benefício da maior segurança. Novos 

conectores também fazem parte do 

pacote, assim como a inserção de uma 

caixa de fusíveis primários.

Entre as melhorias, também houve 

mudanças no cockpit e no quadro que 

dá suporte aos reservatórios localiza-

dos na frente do veículo.
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“É uma honra desenvolver e exportar veículos feitos em nosso centro mundial sediado em  

Resende”, diz Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus. 


