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Vencedores do Prêmio Boas 
Práticas serão conhecidos 
na festa de confraternização

Na noite de 4 de dezembro próxi-

mo a ABRATI promoverá em Brasília 

dois importantes eventos do setor de 

transporte rodoviário de passageiros: a 

tradicional festa de confraternização de 

fim de ano da Associação e o anúncio 

das empresas vencedoras da segunda 

edição do Prêmio ANTP-ABRATI de Boas 

Práticas do Transporte Rodoviário de 

Passageiros. Na manhã do mesmo dia, 

na sede da Associação, será realizada 

a última reunião do ano entre a Direto-

ria e os associados. 

A festa de confraternização e a 

premiação para as Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de Passageiros  

ocorrerão no Espaço Patrícia, à beira 

do Lago Paranoá. Neste momento, 

uma banca de juízes formada por 

especialistas do setor de transporte 

público e trânsito e por profissionais 

Em artigo publicado pelo 

jornal O Globo, edição de 

19.10.2012, o presidente da 

ABRATI, Renan Chieppe, afirma 

que se não houvesse a incidên-

cia de ICMS sobre o serviço de 

transporte rodoviário de passa-

geiros, as passagens de ônibus 

teriam seus preços reduzidos 

em até 18% em alguns estados, 

pois o ICMS é pago diretamente 

pelo passageiro. Ele indaga: Por 

que só os passageiros de avião 

merecem isenção do pagamen-

to do tributo, e não os cidadãos 

que viajam de ônibus? Leia o 

artigo na página 8

Atendendo a pleito da Asso-

ciação Nacional dos Fabricantes 

de Ônibus – Fabus –, o governo 

autorizou a redução da taxa de 

juros para o financiamento de 

ônibus novos via Finame PSI. 

Os juros caíram de 5,5% para 

2,5% ao ano, equiparando-se 

aos praticados desde 29 de 

agosto para os caminhões. 

O presidente da Fabus, 

José Antônio Fernandes Mar-

tins, destacou a importância 

do segmento de ônibus para o 

desenvolvimento da economia e 

da indústria brasileira e lembrou 

que o transporte de passageiros 

é um dos setores que mais ge-

ram empregos diretos no país.

Em O Globo, Renan 
Chieppe defende 
isonomia tributária

Caem os juros 
nos financiamentos 
de ônibus novos

com experiência nas diversas áreas de 

marketing e comunicação social está 

trabalhando na avaliação e julgamento 

dos trabalhos inscritos pelas empresas 

do setor rodoviário de passageiros. 

A banca selecionará até três Boas 

Práticas em cada uma das seguintes 

categorias: Atendimento ao cliente; 

adesão dos colaboradores e respon-

sabilidade sócio-ambiental. Poderão 

ser conferidas Menções honrosas a 

experiências ou organizações. A pre-

miação é de caráter institucional, de 

reconhecimento público e de abrangên-

cia nacional.

Receberão os Certificados as 

empresas responsáveis pelas expe-

riências, e também as organizações 

ou pessoas responsáveis pela sua 

execução, incluindo equipes internas 

e prestadores de serviços externos.

Siga o Almanaque de Bordo 
nas redes sociais: 

Juntos a bordo

@JuntosaBordo

O Senhor Boa Viagem usa o 
celular para acessar as redes sociais.

Blog: www.juntosabordo.com.br

g

O
ce

B

As ações da Rede de Comunicação
Está em andamento a distribuição 

do material impresso da Rede de Co-

municação do Transporte Rodoviário 

de Passageiros. As empresas asso-

ciadas à ABRATI que operam ônibus 

com sistema de som e vídeo também 

estão recebendo vídeos 

em DVD com o programa 

TV a Bordo. Além do vídeo 

e do spot de rádio, a Rede 

de Comunicação produzirá 

mensalmente 2 milhões de 

exemplares do Almanaque 

de Bordo e 250.000 exem-

plares da Revista de Bordo. 

Detalhes na página 2    
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Associadas da ABRATI já estão recebendo o 
material produzido pela Rede de Comunicação

A ABRATI encaminhou correspon-

dência a todas as empresas asso-

ciadas para comunicar que está em 

andamento a distribuição do material 

impresso da Rede de Comunicação do 

Transporte Rodoviário de Passageiros. 

As empresas que operam ônibus dota-

dos de sistema de som e vídeo, e que 

comunicaram isso à Associação, tam-

bém estão recebendo vídeos gravados 

em DVD com o programa TV a Bordo, 

Adivinhe 
onde está

Você sabe em qual estado está 
localizada no Brasil a cidade chamada 

Ouro Preto?

a)Goiás    b)Amazonas    c)Minas Gerais

Além de ser o mais confortável e seguro meio de transporte, o ônibus é também o menos poluente, pois somente 2% 

da liberação total de monóxido de carbono são emitidos pelos veículos de transporte coletivo, enquanto carros, motos 

e outros utilitários sãos os que mais agridem a atmosfera, sendo responsáveis pelo total de 83% da liberação de CO2, 

segundo levantamento do Ministério do Meio Ambiente. E para comprovar a vantagem do ônibus sobre os outros 

veículos de forma prática, basta fazermos uma comparação simples: para 56 pessoas se dirigirem a uma mesma 

localidade seriam necessários 12 automóveis, no mínimo, enquanto apenas um ônibus seria capaz de transportar 

todos estes passageiros de uma só vez. Dessa forma, opte sempre pelo transporte coletivo para que você tenha uma 

viagem mais tranquila e sustentável. A natureza agradece!

Ônibus: amigos do meio ambiente
tos 
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T r a n s p o r t e  d e  a n i m a i s
Se você possui um animal de cuidado doméstico que seja de pequeno porte e que pese até 8 quilos, a exemplo de gato, cão ou de cão-guia, você pode levá-lo para 

integridade, a higiene e segurança do veículo e dos demais passageiros. Para isso, o bichinho deverá estar devidamente guardado em um tipo 

de contêiner apropriado para o transporte de animais. Caso haja pontos de parada durante o trajeto, neste momento o recipiente deverá ser higienizado para 

descarte dos detritos, para o bem-estar de todos. Dependendo das normas da empresa, o contêiner poderá ser 

alojado no bagageiro ou até mesmo no piso do ônibus, restrito ao espaço da sua poltrona. A saúde do bichinho 

deve estar em dia e para comprovar é preciso apresentar a carteira de vacinação atualizada e atestado 

fornecido por veterinário até 15 dias antes da viagem. Por estas razões, antes de transportar o seu animal, 

entre em contato com a empresa de ônibus que você vai escolher para saber das suas normas 

Seja bem-vindo (a) a bordo!
Olá, obrigado por escolher o ônibus como o seu meio de 

transporte! A segunda edição do nosso Almanaque está pra lá de 
especial, trazendo informações importantes sobre os seus direitos, 

dicas de destinos turísticos no Brasil, de hábitos saudáveis, de 
programação cultural, curiosidades sobre o transporte terrestre de 

passageiros, tudo isso de forma descontraída para lhe oferecer 
uma viagem ainda mais agradável e divertida. 

Tenha uma boa leitura!

viagem maiv s tranquila e sustentável. A natureza agradece!

Informativo de bordo Abrati - Edição 2 que tem a duração de aproximadamen-

te 25 minutos. Do material distribuído 

às associadas também faz parte um 

spot de rádio de 30 segundos.

Além do vídeo e do spot de rádio, 

a Rede de Comunicação produzirá 

mensalmente 2 milhões de exemplares 

do Almanaque de Bordo e 250.000 

exemplares da Revista Diversão a 

Bordo. Foi criado, ainda, um canal de 

relacionamento em tempo real com 

os passageiros dos ônibus, por meio 

do Facebook, do Twitter e de um blog. 

A distribuição do material da Rede 

de Comunicação é feita por via rodoviá-

ria. A ABRATI está em entendimentos 

com uma grande empresa de nível 

nacional, visando centralizar a distribui-

ção em um só canal, o que facilitará o 

rastreamento das cargas e dará maior 

celeridade ao processo. 

Ao receber o Almanaque e a Revis-

ta, as empresas devem fazer a distribui-

ção em suas principais linhas. Os DVDs 

do programa de TV já foram distribuídos 

às associadas. Os vídeos devem ser 

exibidos nos ônibus equipados com 

monitores de TV e constituem fonte de 

A Marcopolo inaugurou, em Caxias 

do Sul, seu novo centro de treinamento. 

Com instalações amplas e equipamen-

tos modernos, o novo centro tem como 

principal objetivo proporcionar condi-

ções ideais para a formação profissio-

nal e qualificação dos colaboradores 

da empresa. A nova unidade amplia 

o esforço permanente da encarroça-

dora para a qualificação profissional 

de colaboradores, clientes e jovens 

aprendizes. Foram investidos R$ 2 mi-
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CABEÇA

Marcopolo inaugura seu novo Centro de Treinamento
lhões. Com 3,3 mil metros quadrados 

de área construída, o Centro possui 

células específicas e independentes 

para cada área e/ou etapa do processo 

de produção Marcopolo, como elétrica, 

mecânica, ar-condicionado, soldagem, 

operação de máquinas, plásticos e 

pintura. Além da área administrativa, o 

CTM dispõe de oito salas de aula para 

formação técnica, inclusive de idiomas 

(inglês e espanhol) e auditório com 

capacidade para 200 pessoas.

entretenimento para os passageiros. 

As empresas poderão aproveitar esse 

canal para veicular suas mensagens 

institucionais.

A ABRATI lembra que, para o 

sucesso das iniciativas da Rede de 

Comunicação, é muito importante que 

cada empresa designe uma pessoa 

líder – de preferência da área de marke-

ting, comunicação ou comercial – para 

funcionar como contato com a Asso-

ciação, para se responsabilizar pelo 

recebimento de todos os materiais e 

pela escolha das linhas nas quais será 

feita a divulgação. 

Edição nº 2 do Almanaque de Bordo.

Capa da 

revista 

Coquetel 

Diversão a 

Bordo nº 2.

O Centro dispõe de células independentes.
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A Volvo comercializou 240 ônibus 

durante os meses em que sua Cara-

vana de Soluções percorreu o Brasil, 

de Norte a Sul, para apresentar a 

nova linha de chassis e as soluções 

de transporte da marca. “Fomos até a 

casa dos operadores de transporte e 

tivemos a oportunidade de mostrar a 

eles todos os nossos produtos e solu-

ções de transporte urbano e rodoviário. 

Os resultados superaram as nossas 

expectativas”, declarou Luis Carlos 

Pimenta, presidente da Volvo Bus Latin 

America. A caravana foi realizada em 

parceria com a rede de concessionários 

da marca e visitou 58 cidades de todas 

as regiões. Dividida em dois comboios 

A Daimler AG apresentou em se-

tembro, no Salão Internacional de 

Veículos Comerciais – IAA 2012 –, em 

Hannover, Alemanha, veículos comer-

ciais com tecnologias de propulsão de 

última geração, tendo a eficiência como 

uma das características principais. 

Caso, por exemplo, do novo caminhão 

pesado Mercedes-Benz Antos para 

distribuição urbana, dos novos ônibus 

Setra ComfortClass 500 e do ônibus 

Mercedes-Benz Citaro. 

Uma grande novidade foi o novo 

caminhão Fuso Canter Eco Hybrid, que 

emprega tecnologias alternativas de 

acionamento e consome 23% menos 

combustível do que sua variante a 

diesel. Foi registrada, ainda, uma 

estreia importante, a do novo Vito E-

-CELL crewbus para sete passageiros. 

É a primeira van dessa categoria com 

acionamento puramente elétrico e o 

Daimler mostra em Hannover novos veículos 
comerciais com tecnologias alternativas

conceito Sprinter E-CELL. O Sprinter 

viabiliza as entregas locais com emis-

sões zero, pois pode também servir 

como plataforma de carroçarias para 

fins especiais. 

Em Hannover a Mercedes-Benz 

destacou-se por apresentar um por-

tfólio completo de veículos comerciais 

equipados com motores que já aten-

dem à legislação Euro VI.

No IAA, o urbano Mercedes-Benz Citaro foi escolhido Ônibus do Ano 2013.

Caravana de Soluções Volvo vende 240 ônibus 
em seu giro de 257.000 quilômetros pelo Brasil

(cada um com seis ônibus completos 

e dois chassis), um fez o roteiro Sul 

e o outro, o roteiro Norte. Em ambos 

havia vários profissionais da Volvo 

disponíveis para fornecer informações 

e tirar dúvidas dos visitantes.

Dividida em dois comboios, a caravana esteve em 58 cidades de todas as regiões.
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A Scania pôs à disposição dos in-

ternautas no Facebook (www.facebook.

com/scaniabrasil) um game online 

baseado na competição Melhor Moto-

rista de Caminhão Brasil. Trata-se de 

um simulador virtual em que o jogador 

Scania cria jogo de incentivo à 
redução de acidentes nas estradas

dirige um caminhão Scania R 440. 

Na primeira fase, ele deve completar 

o circuito por uma estrada brasileira 

no menor espaço de tempo possível, 

evitando sofrer punições. Na segunda, 

o desafio é dirigir em uma estrada real 

e sinuosa da Cordilheira dos Andes. 

As duas últimas etapas acompanham 

o processo de escolha dos finalistas 

do Melhor Motorista de Caminhão do 

Brasil: primeiro ele participa de uma 

final regional da competição; depois, 

caso se classifique, participa da grande 

final nacional. 

Para demonstrar o quanto a via exi-

ge de um condutor, a Scania produziu 

um vídeo que pode ser encontrado no 

endereço www.youtube.com/scania-

brasilO jogo simula as finais regional e nacional.

Pelo quinto ano consecutivo, a 

encarroçadora Comil recebeu a recer-

tificação das normas ISO 9001 para os 

seus processos de gestão. A recertifica-

ção foi feita pelo Instituto Argentino de 

Normalização e Certificação (IRAM). A 

primeira certificação foi obtida pela em-

presa em 2008 e, desde então, todos 

os anos ela passa por uma auditoria 

para revalidar a autenticação. 

Em julho, a Comil promoveu entre 

seus funcionários o Mês da Qualida-

de, com o objetivo de conscientizá-los 

sobre a importância da excelência dos 

produtos. A iniciativa envolveu ações 

referentes a descarte de materiais 

não utilizados, auditorias de produtos, 

palestras de conscientização, teatro, 

caminhada da diretoria pela fábrica e 

mutirão de limpeza.

Comil obtém a 
recertificação das 
normas ISO 9001

Em 63 anos de atividades, desde 

sua fundação no ano de 1949, a Mar-

copolo já produziu 350.000 ônibus. A 

estatística inclui os veículos produzidos 

também nas diversas fábricas que a en-

carroçadora mantém no exterior. O fato 

foi comemorado no início de outubro, 

quando saiu das linhas de montagem 

da unidade Ana Rech, em Caxias do 

Sul, um ônibus rodoviário Paradiso 

1800 Double Decker da Geração 7. 

Na ocasião, José Rubens de la 

Rosa, diretor-geral da Marcopolo, 

comentou que a marca atingida de-

monstra a trajetória de sucesso que a 

empresa percorreu em seus 63 anos 

de atividades. A escolha do Paradiso 

1800 Double Decker para assinalar o 

acontecimento foi feita em razão de 

o modelo ser o mais sofisticado pro-

duzido pela empresa e pela liderança 

Marcopolo já produziu 350.000 
ônibus no Brasil e no exterior

que a marca tem há muitos anos no 

segmento rodoviário brasileiro. 

“O sucesso da família Paradiso 

Geração 7 tem colaborado muito para 

o aumento de produção da Marcopolo. 

Em menos de três anos já foram pro-

duzidas mais de 10.000 unidades dos 

modelos G 7”, disse o executivo. 

Hoje, a Marcopolo conta com cerca 

de 22.000 colaboradores e tem fábri-

cas em nove países além do Brasil: 

África do Sul, Argentina, Austrália, 

China, Colômbia, Egito, Índia, México 

e Rússia. No Brasil são três unidades 

– localizadas em Caxias do Sul (duas) e 

no Rio de Janeiro – que produzem mais 

de 20.000 ônibus por ano.

O 350.000º ônibus da Marcopolo-

tem capacidade para transportar 44 

passageiros no piso superior e nove 

no piso inferior. 

Durante a recente FetransRio, a 

Iveco anunciou oficialmente que está 

ingressando no mercado brasileiro e 

latinoamericano de ônibus.  Seu pri-

meiro chassi, designado S170, terá 

motor dianteiro e PBT de 17 toneladas, 

destinando-se às operações urbanas. 

Foi mostrado na exposição do Rio de 

Janeiro e será comercializado a partir 

do segundo semestre do próximo ano. 

Na ocasião, o presidente da Iveco 

Latin America, Marco Mazzu, lembrou 

que Iveco é a segunda maior montadora 

de ônibus da Europa. “Já temos no Bra-

sil uma linha completa de caminhões 

e agora pretendemos ser também 

completos no mercado de ônibus”, 

informou.  

Iveco anuncia sua 
entrada no mercado 
brasileiro de ônibus
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Montadoras, encarroçadoras e fabricantes de 
insumos mostram seus produtos na Fetranspor

avançada para os ônibus rodoviários 

O 500 RS e O 500 RSD. A montadora 

montou no local uma estação BRT 

para demonstrar como funcionam as 

soluções da marca para sistemas de 

transporte coletivo urbano. 

Entre as muitas novidades, a Co-

mil promoveu o lançamento do seu 

novo modelo Doppio BRT. O ônibus foi 

apresentado como um dos veículos 

de melhor custo benefício do mercado 

para os sistemas de transporte rápido. 

Nos dias 4 e 5 de outubro, foi reali-

zada na cidade do Rio de Janeiro mais 

uma edição da FetransRio, exposição 

que ano a ano vem ganhando importân-

cia, colocando-se hoje como o principal 

evento especializado em ônibus urbano 

e rodoviário de passageiros. Organiza-

da pela Federação das Empresas de 

Transportes de Passageiros do Rio 

de Janeiro (Fetranspor), e apoiada por 

numerosas outras entidades e insti-

tuições, a FetransRio aconteceu no 

Riocentro. Participaram cerca de 85 

expositores, que mostraram 80 carro-

çarias e chassis, além de equipamen-

tos, sistemas e insumos voltados às 

necessidades do transporte por ônibus. 

No estande da Mercedes-Benz, os 

grandes destaques foram os “supe-

rarticulados” O 500 MDA e UDA para 

sistemas BRT e o chassi LO 916 para 

micro-ônibus. Também chamaram 

atenção os novos itens de tecnologia 

O novo Doppio BRT impressionou pelo 

design. O fabricante também deu ênfase ao 

custo benefício proporcionado pelo veículo.

A Mercedes-Benz também mostrou um híbrido desenvolvido em conjunto com a Electra. 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Ele apresenta design frontal espe-

cialmente aerodinâmico, com acentua-

da curvatura frontal. O ar-condicionado 

está integrado à carroçaria e a padroni-

zação das peças em relação a outros 

produtos urbanos da marca Comil con-

tribui para a redução dos custos e ajuda 

a otimizar os recursos na operação. No 

estande também estavam expostos 

os rodoviários Campione Double De-

cker, Campione HD e Campione 3.45, 

e os urbanos Svelto e Svelto piso baixo.

Por sua vez, a Caio Induscar expôs 

os novos lançamentos Apache Vip 

(urbano) reestilizado e os modelos da 

família Millennium BRT Alimentador e 

Articulado. Também mostrou a carroça-

ria Solar, desenvolvida para transporte 

rodoviário e fretamento, e o escolar Foz 

Super. No Apache Vip, foram mudadas 

as linhas da frente da carroçaria e O 1800 Double Decker Geração 7, como sempre, foi uma das grandes atrações no Rio.

A Mercedes-Benz introduziu uma nova terminologia no segmento ao classificar os seus novos BRTs como “superarticulados”. 

adotado novo design do conjunto ópti-

co dianteiro. Na linha BRT, o visual foi 

inspirado em modernos sistemas de 

transporte mundial, com versões que 

podem ser desenvolvidas de acordo 

com as necessidades dos clientes.

Uma das novidades apresentadas 

pela Agrale foi o novo chassi MA 17.O, 

elogiado por sua robustez e destinado 

a aplicações urbanas. Atende à norma 

Proconve P7 (Euro V) e chegará ao 

mercado no início de 2013, com o 

ingresso do fabricante no segmento de 

17 toneladas. Outro novo produto é o 

chassi leve MA 10.0, com inovações e 

melhorias e próprio para micro-ônibus.
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O artigo abaixo foi publicado pelo jornal O Globo, edição de 19.10.12 (pág. 17). 

A Mascarello apresentou o ônibus 

urbano GranMetro, concebido para 

chassis de motor traseiro, articulados 

ou biarticulados. Destina-se não so-

mente aos corredores (GranMetro BRT), 

mas também a alimentadores do tipo 

BRS. O ônibus se destaca pela frente 

avançada de desenho mais arredon-

dado e pela grande área envidraçada. 

O itinerário eletrônico é de série e os 

faróis têm luz diurna em Led´s com 

superfície de proteção inteiriça em 

policarbonato.

Mascarello apresenta um urbano versátil, o GranMetro

O GranMetro está apto a receber chassis Proconve P7 de todas as montadoras.
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