
OUTUBRO 2014

Esse é o percentual de pavimentos 

considerados em estado regular, ruim 

ou péssimo, de acordo com o levan-

tamento. Eles apresentam trincas, 

afundamentos, ondulações e outros 

problemas. Em relação à superfície do 

pavimento, 44,7% estão desgastados. 

O número de pontos considerados crí-

ticos aumentou em 2014: eram 250 

no ano passado e agora são 289. São 

considerados pontos críticos as quedas 

de barreira, pontes caídas, erosões na 

pista e buracos grandes. 

O levantamento abrangeu toda a 

malha federal pavimentada e os prin-

cipais trechos de rodovias estaduais, 

num total de 98.475 quilômetros.

A Confederação Nacional do Trans-

porte considera que a situação do 

sistema rodoviário brasileiro continua 

grave, comprometendo a segurança 

das pessoas, tanto de motoristas 

como de passageiros e pedestres. É 

cada vez maior o número de mortes 

e de acidentes. A situação também 

compromete a logística, por causa 

do elevado custo do transporte, o 

que torna o país menos competitivo.       

 Em 2013, morreram 8.551 pessoas 

em cerca de 186.000  acidentes nas 

rodovias federais do país. As condições 

gerais ruins das rodovias aumentam 

os riscos e muitas vidas poderiam ser 

poupadas se as rodovias oferecessem 

uma melhor infraestrutura. 

Além do risco à vida das pessoas, 

os problemas nas rodovias contribuem 

para aumentar os custos de operação 

e o tempo de viagem, afetando tanto 

o transporte de cargas como o de pas-

sageiros. Conforme o estudo da CNT, o 

acréscimo médio do custo operacional 

devido à qualidade do pavimento das 

rodovias brasileiras é de 26%. 

Na noite do próximo dia 2 

de dezembro, no Clube Naval 

de Brasília, a ABRATI e a ANTP 

(Associação Nacional de Trans-

portes Públicos) anunciarão o 

nome da empresa vencedora do 

Prêmio ANTP/ABRATI de Boas 

Práticas do Transporte Terrestre 

de Passageiros 2014. Na oca-

sião, a concorrente premiada re-

ceberá o troféu correspondente. 

Nesse mesmo dia, às 10 horas 

da manhã, os associados da 

ABRATI, a Diretoria e o Conse-

lho Deliberativo realizarão sua 

última reunião deste ano. 

Nas estradas da Região Norte as deficiências das rodovias são ainda maiores, o que resulta 

em elevação de até 37,6% nos custos operacionais do transporte.

No dia 5 de novembro, 

às 17 horas, em auditório do 

RioCentro, no Rio de Janeiro, 

o jornalista Carlos Alberto Sar-

denberg, da TV Globo e da CBN, 

fará palestra para associados 

da ABRATI. O encontro ocorrerá 

durante a realização da 16ª 

Etransport e da 10ª Fetransrio. 

Sardenberg falará sobre os mo-

mentos econômico e político do 

país após as eleições. Será ain-

da uma oportunidade para que 

os associados também partici-

pem da abertura da Fetransrio, 

onde muitos dos fornecedores 

do setor de transporte rodoviá-

rio de passageiros manterão 

estandes e apresentarão suas 

novidades para 2015. 
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oNo dia 1º de outubro, começou a 

operar a nova frota da Pássaro Marron 

em nove das suas linhas que interligam 

cidades do Vale do Paraíba e do Litoral 

Norte do Estado de São Paulo. Todos 

os carros novos estão equipados com 

Wi-Fi de 4G, tomadas para aparelhos 

eletrônicos, rádio, TV e outras melho-

rias. 

Ar condicionado, sistema de cale-

fação, piso padrão madeira, poltronas 

em neoprene, câmera interna, piloto 

automático com limitador de velocidade 

e dispositivo de acessibilidade para 

idosos e pessoas com dificuldades 

de locomoção completam os itens de 

conforto. 

Denominados “Premium +”, os 

novos carros da Pássaro Marron fazem 

parte do processo de renovação anual 

de frota da empresa. Em 2014, até 

agora, foram incorporados 91 novos 

carros, sendo 19 equipados com as 

novas tecnologias. A linha São José 

dos Campos–São Paulo, por exem-

plo, recebeu sete novos ônibus. Ali, 

são transportados aproximadamente 

108.000 passageiros por mês. 

Mantendo a tradição, alguns dos 

veículos receberam, no dia 30 de 

setembro, uma benção especial no 

Santuário de Aparecida, antes de 

começarem a operar. “Estamos ofere-

cendo aos nossos passageiros carros 

mais modernos, cheios de tecnologia, 

conforto, segurança e que ainda po-

luem muito menos o meio ambiente”, 

declarou o diretor Rodrigo Bongiovanni.

Na cidade de Curitiba, o sistema 

Expresso, considerado o primeiro BRT 

(Bus Rapid Transit) do mundo, comple-

tou no mês passado 40 anos de fun-

cionamento. Ao longo desse período, 

manteve e aperfeiçoou continuamente 

o revolucionário conceito de corredor de 

ônibus, de sorte que hoje, às margens 

das caneletas de trânsito rápido, estão 

implantadas áreas compartilhadas por 

pedestres, bicicletas, carros e motos. 

Com a posterior inclusão de um novo 

modal – o metrô –, transformou-se na 

eficiente Rede Integrada de Transporte 

da capital paranaense.

Em Aparecida, os carros receberam bênção especial e desfilaram em frente ao Santuário.

Trecho da Linha Verde do BRT de Curitiba: deslocamentos rápidos e com muito conforto.
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De 25 de setembro a 2 de outubro, 

com a participação de 2.066 empre-

sas de 45 países, foi realizada em 

Hanover, Alemanha, a 65ª edição do 

IAA Veículos Comerciais. A maior feira 

do setor de transportes, mobilidade 

e logística do mundo caracterizou-se 

pela grande quantidade de lançamen-

tos de novos produtos e pela crescen-

te aplicação prática do conceito de 

conectividade.

Nada menos que 1.216 expositores 

(59%) eram de fora da Alemanha. Eles 

representavam 44 países e, juntos, 

ocuparam 38% da área total de quase 

265.000 m2 da exposição. O número 

de expositores aumentou em 9%. Fo-

ram apresentados 322 lançamentos 

mundiais. 

A China teve o maior número de 

expositores: 200. Seguiram-se Itália, 

com 137, e Turquia, com 113. Os for-

necedores de produtos relacionados ao 

transporte, à mobilidade e à logística 

responderam por 226 lançamentos 

mundiais – cerca de 70% do total de 

322 novos produtos apresentados. 

Houve 78 lançamentos de empresas 

europeias e 52 da indústria alemã. 

O caminhão do ano 2025 deverá rodar 

praticamente sozinho por vias expressas. 

No IAA, a Setra mostrou várias versões do 

seu ônibus mais famoso.

Provavelmente, a atração mais 

notável do evento, apresentada pela  

Daimler Trucks, foi o Mercedes-Benz 

Future Truck 2025, um estudo do 

caminhão do futuro mostrando como 

será o transporte rodoviário de bens no 

futuro. O caminhão circulará de maneira 

autônoma por vias expressas – uma re-

volução para os motoristas, gestores e 

toda a cadeia de transporte e logística. 

No estudo, o Mercedes-Benz Future Truck 

2025 tem forma otimizada quanto à 

aerodinâmica. A iluminação em LEDs 

sublinha as capacidades exclusivas do 

futuro veículo. 

O IAA proporcionou excelentes 

oportunidades aos que quiseram expe-

rimentar produtos e recursos técnicos e 

tecnológicos de veículos. Os visitantes 

puderam participar de muitos test-dri-

ves e demonstrações de caminhões, 

vans e ônibus. 

A participação da Viação Garcia, e agora também da Brasil 

Sul, já é tradição no Outubro Rosa – uma campanha que tem 

como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade 

sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce 

do câncer de mama. Além de disponibilizar o ônibus rosa para 

participar de eventos e servir como elemento de divulgação da 

campanha, o Grupo GBS, da Garcia e da Brasil Sul, promove 

palestras com funcionários para informar, alertar e prevenir 

sobre o assunto. A campanha mostra que é fundamental que 

todas as mulheres se conscientizem da necessidade de fazer 

o autoexame das mamas, visitar o ginecologista regularmente 

e, quando indicado, fazer a mamografia. O ônibus rosa tornou-se uma espécie de ícone da campanha.
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Os ônibus produzidos pela Marco-

polo para os sistemas de BRT e para 

outras aplicações urbanas continuam 

aumentando sua participação no mer-

cado brasileiro e de outros países. 

Em relação a BRTs, são exemplos o 

Transcarioca e o TransOeste, no Rio 

de Janeiro, o Move, em Belo Horizonte 

e o Via Livre, em Recife. Também os 

ônibus Torino, Viale BRT e  Viale BRS, 

desenvolvidos especialmente para 

os modernos sistemas de transporte 

coletivo em grandes centros urbanos, 

têm tido grande aceitação. 

Outros países também vêm optran-

do por ônibus da marca brasileira. Há 

poucas semanas, a companhia uru-

guaia CUTCSA comprou 203 unidades 

do modelo Torino e quatro do Ideali 

770. Esses ônibus têm capacidade 

para transportar de 39 a 41 passagei-

ros e são equipados com elevador na 

porta traseira, box para cadeirante e 

poltronas modelo urbano. 

Cinco unidades de um outro mode-

lo, este rodoviário, bem mais luxuoso 

e conhecido no exterior, estão sendo 

fornecidas à Macon, maior operadora 

de transporte de Angola. Trata-se do 

Paradiso 1800 Double Decker, de dois 

pisos. As cinco unidades se destinam 

às linhas rodoviárias da companhia. 

O Viale BRT biarticulado transporta 50% mais passageiros que os demais modelos BRT.

A Marcopolo Rio (unidade da Mar-

copolo S/A dedicada à produção de 

ônibus urbanos), iniciou a fabricação do 

novo ônibus Torino articulado. O veículo 

tem capacidade para transportar mais 

de 130 passageiros e, inicialmente, 

será fornecido para os sistemas Tran-

soeste e Transcarioca, da capital flumi-

nense. Alberto Calcagnotto, diretor da 

Marcopolo Rio, observa que se trata do 

primeiro ônibus articulado fabricado na 

unidade fluminense. 

Montado sobre chassi Volvo B340 

MA, o novo Torino articulado foi desen-

volvido para operar no padrão adotado 

pelo município do Rio de Janeiro. Tem 

visual moderno e suas  tecnologias 

estão voltadas principalmente à fun-

cionalidade, conforto e segurança. O 

sistema multiplex foi redesenhado e 

o painel de instrumentos inclui tela 

colorida de LCD de 3,5 polegadas. Com 

sistema de ar condicionado opcional, 

também conta com novos conjuntos 

ópticos traseiro e frontal. 

O conforto e a segurança foram 

ampliados com a maior largura inter-

na, que garante amplo espaço para 

circulação, e com a iluminação interna 

em LEDs. 
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Paulo Corso, diretor de operações 

comerciais, destaca que os ônibus da 

Marcopolo, para todos os segmentos, 

são concebidos com inéditos concei-

tos de design, ergonomia, conforto, 

segurança,eficiência e uma gama 

completa de versões (convencional, 

articulada e biarticulada). 

A Scania e a Fundação Adolpho Bó-

sio de Educação em Transporte – Fabet 

– inauguraram no dia 14 de outubro, 

em Mairinque-SP, o anfiteatro Emílio 

Battistella, considerado fundamental 

para a expansão das atividades da 

fundação naquela cidade. 

A Fabet é uma entidade educacio-

nal de profissionalização do setor de 

transporte e humanização do trânsito, 

apoiada há vários anos pela Scania. 

Emílio Battistella foi um incentivador 

da discussão sobre segurança nas 

estradas e capacitação de motoristas. 
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Entre 2015 e 2018, a Mercedes-

-Benz do Brasil deverá investir mais 

R$ 730 milhões em suas fábricas de 

São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de 

Fora (MG). 

A unidade paulista, maior planta 

produtiva da empresa na América Lati-

na, receberá cerca de R$ 500 milhões 

para a construção de novas linhas de 

produção de caminhões, agregados e 

mudanças na infraestrutura da fábrica.

Segundo a montadora, o acordo 

de cláusulas econômicas e sociais 

celebrado com o Sindicato dos Metalúr-

gicos do ABC, com duração até 2017, 

proporciona previsibilidade à empresa 

para realizar investimentos na planta 

de São Bernardo do Campo.

Em relação à unidade de Juiz de 

Fora-MG a empresa acrescentará R$ 

230 milhões aos investimentos anun-

ciados anteriormente para duplicar 

O Millennium BRT superaticulado atraiu o interesse dos participantes do seminário.

A Caio Induscar participou do 

Seminário Nacional 2014 da NTU – 

Associação Nacional das Empresas 

de Transportes Urbanos – realizado 

em Brasília. 

Na ocasião, a encarroçadora expôs 

na Capital Federal uma carroçaria Mil-

lennium BRT superarticulado, com 23 

metros de comprimento e capacidade 

para transportar 57 passageiros sen-

tados, 115 em pé e um portador de 

necessidades especiais.

O tema do seminário da NTU foi 

“Transporte Público Urbano: como 

atender às demandas sociais”, e teve a 

participação de especialistas de várias 

partes do país. Representaram a Caio 

Induscar Maurício Lourenço da Cunha, 

Diretor Industrial da empresa, José 

Gildo Vendramini, Gerente Nacional de 

Vendas, Anselmo da Silva, Gerente de 

Vendas em Belo Horizonte e Rogério 

Soares, Gerente de Vendas em Recife.

e ampliar as instalações da linha de 

montagem bruta e a área de pintura de 

cabines.  Com isso, futuramente, toda 

a produção de cabines dos caminhões 

Mercedes-Benz estará concentrada 

nessa unidade.  

A montadora considera que os 

novos investimentos contribuirão para 

aumentar a sinergia das fábricas de 

São Paulo e Minas Gerais.    

Segundo o presidente da Mercedes-

-Benz do Brasil e CEO América Latina, 

Philipp Schiemer, a concentração das 

atividades produtivas das cabines 

em uma única planta abrirá espaço 

para futuramente produzir todas as 

linhas de caminhões em São Paulo.  

“A partir de 2016 iremos produzir o 

caminhão leve Accelo em São Paulo, 

enquanto a produção do extrapesado 

Actros continua em Minas Gerais”, 

informa Schiemer.

A Comil acaba de fechar o forneci-

mento de 139 ônibus urbanos ao Grupo 

Evangelista, de Salvador, na Bahia, que 

opera as empresas Axé, Praia Grande, 

Joevanza e Boa Viagem. O Grupo está 

reforçando sua frota, hoje de 1.300 veí-

culos. As novas unidades começam a 

ser entregues em novembro. 

Com 13,2 metros, os veículos se-

rão montados sobre chassis Volkswa-

gen 17.230 Euro V Automático. O salão 

conta com 40 poltronas e espaço para 

cadeirante, além dos assentos do 

cobrador e do motorista. Iluminação 

interna em LED, elevador automático 

e três portas de acesso completam a 

configuração dos carros. No projeto, 

a encarroçadora desenvolveu mais de 

30 itens especiais solicitados pelas 

empresas, entre eles um para-choque 

com ângulo de saída maior. 
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Nada menos que 342 ônibus su-

perarticulados O 500 UDA começaram 

a ser fornecidos pela Mercedes-Benz 

a várias das empresas que operam o 

sistema de corredores de transporte 

rápido da cidade de São Paulo e das 

demais cidades da Grande São Paulo. 

Os veículos fazem parte de um lote 

de 565 unidades de diversos mode-

los destinados às operadoras, e que 

compreendem ainda 50 chassis para 

ônibus articulados e 173 chassis para 

ônibus do tipo padron, igualmente da 

linha 0 500. Todos os ônibus têm en-

carroçamento Caio Induscar.

Os superarticulados O 500 UDA, de 

piso baixo, têm 23 metros de compri-

mento e capacidade para transportar 

mais de 200 passageiros. Em sua 

maior parte (250 unidades), os supe-

rarticulados fornecidos dispõem de ar 

condicionado. As carroçarias são do 

modelo Millenium BRT, com suspensão 

totalmente pneumática. 

Um dispositivo de ajoelhamento 

facilita o embarque e o desembarque. O 

sistema de freios inclui ABS, Top Brake 

e freios a disco.  

“Essa renovação reafirma a con-

fiança das empresas de São Paulo nos 

produtos da nossa marca e consolida o 

êxito do chassi superarticulado O 500 

no transporte coletivo urbano de São 

Paulo”, afirma Walter Barbosa, diretor 

de Vendas e Marketing de Ônibus da 

Mercedes-Benz do Brasil.

Em setembro, a fábrica da Merce-

des-Benz em São Bernardo do Campo 

realizou pelo terceiro ano consecutivo o 

encontro esportivo “Correr e Caminhar 

para Viver Bem”, com a participação 

de aproximadamente 3.000 pessoas, 

entre colaboradores, familiares e co-

munidade. Os participantes puderam 

escolher entre uma caminhada e as 

corridas de cinco km e dez km.

O objetivo da montadora ao promo-

ver os encontros é estimular a prática 

de exercícios físicos como fator de bem-

-estar e qualidade de vida. Ao mesmo 

tempo, busca promover a integração 

entre os participantes e motivar um 

estilo de vida com hábitos saudáveis.

A Viação Garcia, do Grupo GBS, 

criou, em parceria com a Secretaria do 

Meio Ambiente de Londrina, o Ônibus 

Biblioteca Móvel Ambiental. Com milha-

res de livros, vídeos, jornais e revistas 

sobre meio ambiente e ecologia, o  

veículo visita escolas e leva aos alunos 

conhecimento e novas experiências 

sobre equilíbrio ambiental. No interior 

do ônibus as crianças podem curtir mo-

mentos agradáveis e complementar o 

currículo escolar. A Secretaria do Meio 

Ambiente seleciona as escolas para 

as visitas e a participação é gratuita.

O espaçoso ônibus rodoviário leva livros e muito... ... conhecimento às crianças.
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A Marcopolo ganhou, pela segunda 

vez, o Prêmio Anefac, ou Troféu Trans-

parência, edição 2014, na categoria 

Empresas de Capital Aberto com fa-

turamento até R$ 5 bilhões por ano.

José Antonio Valiati, CFO e diretor 

de Relações com Investidores da 

Marcopolo, explicou que o troféu é o 

reconhecimento à gestão da empresa 

e à sua conduta ética. 

O Programa de Manutenção da  

Scania passou a oferecer cinco ca-

tegorias de serviços. Denominada 

Scania Mais, a quinta categoria, que 

já está em vigor, contempla todas as 

revisões e a mão de obra necessárias à 

realização das manutenções corretivas 

decorrentes de desgaste natural. 

O valor será calculado a partir 

de variáveis como tipo de veículo, 

implemento utilizado, aplicação/ope-

O Grupo Volvo América Latina voltou 

a ser reconhecido como a melhor em-

presa para trabalhar no setor automo-

tivo brasileiro, com base em pesquisa 

da revista Você S/A, em parceria com 

a Fundação Instituto de Administração 

da USP (Universidade de São Paulo). 

Esta é a quinta vez que a compa-

nhia lidera o ranking entre as monta-

doras de veículos, máquinas e compo-

nentes do país.   

O presidente emérito da encarroça-

dora Marcopolo, Paulo Bellini, recebeu 

em São Paulo o Prêmio SAE Brasil 

2014, como Destaque Empreendedor. 

Foi homenageado por seu pioneirismo 

e pelas ações e contribuições à enge-

nharia automotiva brasileira, em sua 

trajetória à frente da Marcopolo. 

O Prêmio SAE Brasil, que é anual,  

foi instituído na década de 90 para re-

conhecer a contribuição de engenheiros 

e profissionais para o desenvolvimento 

e crescimento dos setores automotivo, 

aeroespacial e ferroviário.  

A SAE BRASIL foi fundada em 1991 

a partir da necessidade de se abrirem 

as fronteiras do conhecimento para os 

profissionais brasileiros da mobilidade, 

em face da integração do país ao pro-

cesso de globalização da economia. 

Atualmente, tem mais de 5.000 as-

sociados. Suas dez seções regionais 

estão distribuídas desde o Nordeste 

até o extremo Sul.

ração, quilometragem rodada por ano, 

treinamento do motorista e tempo 

contratado. O pagamento é feito por 

meio de taxa mensal cobrada confor-

me a quilometragem rodada. “Dessa 

forma, o cliente mantém o controle dos 

gastos com revisões básicas e não se 

preocupa com a mão de obra da ação 

corretiva”, explica Pietro Nistico Neto, 

novo gerente de vendas de peças e 

serviços para o mercado brasileiro.

“É um orgulho ser a melhor do setor 

automotivo e estar entre as melhores 

do Brasil”, declarou Roger Alm, presi-

dente do Grupo Volvo América Latina. O 

vice-presidente de RH e Assuntos Cor-

porativos do grupo, Carlos Morassutti,  

acrescentou: “Ser reconhecida como a 

melhor do setor e uma das melhores 

para trabalhar no Brasil mostra que 

estamos alinhados com as mais moder-

nas práticas de gestão de pessoas.”

Ricardo Reimer, Daniel Hancock, Paulo 

Bellini e Frank Sowade.

Carlos Morassutti e Roger Alm durante a 

cerimônia de premiação.

R
uy

 Iz
at

ug
u

D
iv

ul
ga

çã
o


