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Entre 14 de outubro e 5 de 

novembro, a Mercedes-Benz 

está lançando sete modelos 

de caminhões, três modelos da 

inédita família Vito de furgão e 

van, três serviços de manuten-

ção e o consórcio da própria 

marca. Tudo isso em um evento 

denominado Mercedes-Benz 

Solutions Week. Pág. 4

Mercedes-Benz 
faz uma série de 
lançamentos

Volvo já produziu 
300.000 veículos 
em Curitiba

O Grupo Volvo celebrou a 

produção do veículo número 

300.000 em suas instalações 

de Curitiba. Foi um caminhão 

extrapesado FH 4x2, com motor 

de 540 cv e equipado com caixa 

de câmbio eletrônica I-Shift, 

rodas de alumínio e cabine alta 

XL. A planta brasileira começou 

a produzir em 1979. Pág, 7

O Espaço Mulher tem poltronas exclusivas.

Garcia cria o Espaço Mulher: quatro poltronas 
exclusivas para passageiras em cada ônibus

Com base nos resultados de uma 

pesquisa quantitativa realizada no 

Terminal Rodoviário de Londrina-PR, a 

Viação Garcia está introduzindo uma 

novidade em seus ônibus: o Espaço 

Mulher. Em cada ônibus, a empresa 

reserva quatro poltronas, agrupadas, 

para uso exclusivo do público femini-

no. A iniciativa parte do princípio de 

que quase toda mulher, quando viaja 

sozinha, prefere que a poltrona a seu 

lado seja ocupada por outra mulher. 

“Em alguns momentos ainda somos 

o sexo frágil e queremos merecer um 

cuidado especial. Principalmente, que-

remos viajar com tranquilidade”, afirma 

a publicitária Bruna Sardinha, que viaja 

com frequência para São Paulo e que 

recentemente utilizou o Espaço Mu-

lher. A pesquisa também apontou que 

muitos pais ficam menos preocupados 

quando suas filhas que estudam em 

outras cidades podem ocupar o Espaço 

Mulher em suas viagens.

O Grupo JCA, controlador das 

empresas Auto Viação 1001, Auto 

Viação Catarinense e Viação Cometa, 

entre outras, adquiriu mais 205 ônibus 

rodoviários Mercedes-Benz e Scania, 

como parte do seu programa anual de 

renovação de frotas. Do total, 112 ôni-

bus são Mercedes-Benz, sendo que os 

restantes 93 são Scania e destinados, 

na sua maior parte (69 unidades), à 

Auto Viação 1001. Dez Scania modelo 

Double Decker são para a Auto Viação 

Catarinense. A Expresso do Sul tam-

bém passa a operar com ônibus DD. A 

nova compra totalizou R$ 110 milhões. 

O programa de renovação do Grupo JCA 

está reduzindo para três anos a idade 

média dos ônibus em operação.

Grupo JCA mantém o 
programa de renovação 
de suas frotas de ônibus

Manter em três anos a idade média das frotas é objetivo permanente do Grupo JCA.
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Em setembro, ônibus do Grupo Gar-

cia Brasil Sul, da Expresso Nordeste, 

da Expresso Princesa dos Campos, da 

Expresso Joia, da Verde Transportes 

e da Guerino Seiscento foram mos-

trados em detalhes aos participantes 

do Primeiro Enbus 2015 Londrina, um 

encontro de admiradorees realizado na 

cidade paranaense. Da mesma forma, 

e no mesmo evento, uma expressiva 

coleção de ônibus antigos foi apresen-

tada aos visitantes no pátio do Museu 

de Arte de Londrina, onde funcionava 

a antiga Estação Rodoviária da cidade.

Entre os veículos, destacaram-se 

um Ford 1948 da Princesa dos Cam-

pos, um Jumbo da Expresso Nordeste, 

outro Ford, este 1933, e que se tornou 

muito conhecido da população de 

Londrina pelo apelido de Catita, um 

GMC 1942 do modelo “Pavão”, um 

GMC – OCD 510 (de 1951), apelidado 

de “Geraldão”, um “Fenemê” FNM Alfa 

Romeo 1964 e um monobloco Merce-

des-Benz O 352, da Brasil Sul. 

Além desses, em um espaço pró-

ximo, foram mostrados um Diplomata 

Scania Vabis 1977, um Cobrasma 

Primeiro Enbus 2015 Londrina reúne busólogos 
de vários estados para um dia de muita atividade

Trinox motor Scania K112 (1986) e um 

rodoviário Irizar Century 1998.

Os organizadores do Primeiro Enbus 

Londrina anotaram o comparecimento 

de busólogos de São Paulo, Mato Gros-

so, Mato Grosso do Sul, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Bahia e Minas 

Gerais. Também estavam presentes 

representantes de Curitiba, Cambé, 

Ibiporã e de outras cidades do Estado 

do Paraná.

Ao longo da programação foram 

realizadas duas mesas-redondas sobre 

questões de trânsito e economia de 

insumos. Houve visitas à exposição 

Momentos: Do Pioneirismo à Contem-

poraneidade Artística e ao estande do 

Grupo Garcia Brasil Sul no pátio da 

antiga Rodoviária. Foram projetados 

vários vídeos e desenvolvidas diversas 

ações de conscientização ambiental. 

Na oportunidade, a Viação Garcia ho-

menageou alguns de seus motoristas 

mais antigos.

Os participantes foram transporta-

dos para uma visita às garagens de três 

empresas da cidade – a Transportes 

Coletivos Grande Londrina (TCGL), a 

TIL Transportes e a MAPA, esta última, 

revendedora de ônibus usados.

Cerca de 140 busólogos de todas 

as partes do Brasil participaram do 

VII Encontro Nacional de Busólogos 

A Guanabara recebe busólogos de todo o Brasil

Os participantes foram fotografados junto a dois dos modernos ônibus da Guanabara.

Ao fim do encontro, busólogos de Londrina e de vários estados posaram para uma foto.
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Guanabara/Fortalbus, realizado em 

Fortaleza. Eles conheceram a garagem 

da Guanabara e assistiram a palestras 

sobre o novo regime de concessões do 

transporte rodoviário de passageiros 

e sobre a operação da Guanabara. 

Os participantes também puderam 

conhecer o protótipo da nova pintura 

dos ônibus da empresa, ainda em 

fase de estudos, e se emocionar com 

a exposição de um veículo restaurado 

que marcou a história do transporte 

rodoviário no Nordeste. 

Em sua sétima edição, o encontro 

já está consolidado no calendário dos 

busólogos brasileiros.
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Os ônibus vão transportar os policiais que cuidam da segurança do sultão de Omã.
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A Marcopolo vai fornecer 32 ônibus 

Viaggio 900 para a Royal Oman Poli-

ce, do sultanato de Omã, no Oriente 

Médio. Os veículos serão utilizados no 

transporte de oficiais da polícia para 

grandes eventos e deslocamentos 

da tropa. Trata-se da primeira venda 

da empresa depois de dez anos de 

ausência naquele mercado. 

Os ônibus têm capacidade para 

transportar 45 passageiros em pol-

tronas leito super soft, revestidas 

em couro, e com espumas especiais 

(viscoelástico) na região da cabeça e 

do pescoço. Os apoios de braço são 

mais largos e macios. Os modelos 

contam com sistema de áudio e vídeo 

com três monitores rebatíveis, ar con-

dicionado e sanitário. A iluminação do 

Onibus Viaggio 900 da Marcopolo transportarão 
oficiais de polícia em grandes eventos de Omã

salão de passageiros utiliza LEDs, com 

luzes indiretas que criam um ambiente 

de conforto visual e sofisticação. Os 

LEDs estão presentes também nas 

luzes de leitura dos porta-focos, com 

acionamento por toque, e que contam 

ainda com amplificadores de áudio 

individuais e integrados. Os Viaggio 

900 foram montados sobre chassi 

Mercedes-Benz OC 500 RS 1836.

No lançamento da sua nova linha 

de caminhões, em Curitiba, a Volvo 

promoveu um show multimídia out-

door realizado na arena da Casa do 

Cliente Volvo, na sede da empresa. 

A apresentação valeu à agência Help 

Na fábrica Volvo, em Curitiba, as estrelas do show foram os caminhões da nova linha.

Comunicação Conceitual a medalha de 

prata na categoria “Melhor Experiência 

em Eventos”.  Seguiram-se outras 25 

apresentações, que envolveram o tra-

balho de 400 profissionais. Elas foram 

vistas por 4.800 pessoas. 

Cada uma buscou mostrar, de 

forma impactante, a interação homem-

-máquina, a partir de uma performance 

na qual os dançarinos, vestidos com 

roupas de Led, interagiam com os 

caminhões , tendo como resultado 

a integração entre o mundo real e o 

mundo virtual. 

Uma parede de projeção mapeada, 

formada por 20 containers, garantiu 

a  interação entre real e virtual. Para 

impactar o público, o tamanho da 

arena foi calculado de modo a que as 

pessoas sentissem o deslocamento 

de ar e o tremor do solo à passagem 

dos caminhões, sem comprometer a 

segurança. O vídeo de lançamento da 

nova linha Volvo pode ser conferido no 

link https://www.youtube.com/watch?-

v=iFaelNeRB-o

Show de lançamento dos novos caminhões da 
Volvo é premiado no AMPRO Globes Awards
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Entre 14 de outubro e 5 de novem-

bro, a Mercedes-Benz está lançando 

sete modelos de caminhões, três mo-

delos da inédita família Vito de furgão 

e van, três serviços de manutenção e o 

consórcio da própria marca. Tudo isso 

no âmbito do Mercedes-Benz Solutions 

Week, um evento abrangente e dinâ-

mico destinado a receber, em espaço 

da fábrica de São Bernardo do Campo, 

cerca de 2.000 pessoas entre clientes, 

concessionários, fornecedores, parcei-

ros e colaboradores.

O lançamento da nova linha de 

caminhões extrapesados rodoviários 

Actros é uma das principais atrações 

da marca em 2015. Os veículos ganha-

ram novo design e diversos itens de 

avançada tecnologia. Foi introduzido o 

motor OM 460 LA de 510 cv de 13 litros 

para o mais novo membro da família, 

o Actros 2651 6x4, agora o mais po-

tente produzido pela Mercedes-Benz do 

Brasil. O Actros 2646 6x4 e o Actros 

2546 6x2 também receberam esse 

motor de 13 litros, na versão de 460 cv.  

Segundo o executivo Philipp Schie-

mer, a ampliação do portfólio de 

veículos, produtos e serviços coloca 

a montadora cada vez mais presente 

em todos os momentos da vida do 

cliente. As soluções facilitam a aquisi-

ção dos veículos e garantem eficiência 

em custo operacional, produtividade e 

durabilidade.

Além dos três novos Actros, a linha 

de caminhões ganhou mais quatro mo-

delos inéditos, os semipesados Atego 

3030 e 3026 8x2 (os primeiros veí-

culos da marca a sair de fábrica já na 

configuração 8x2 com 4 eixos); o Atego 

2730 6x4 para construção civil e opera-

ções fora de estrada, e o novo Accelo 

1316 6x2, com terceiro eixo de fábrica, 

Muitos lançamentos e múltiplas soluções de 
transporte no Mercedes-Benz Solutions Wek

Três dos sete novos modelos de caminhões que estão sendo lançados pela Mercedes-Benz.

veículo para 13 toneladas de PBT.

Registre-se ainda a estreia da 

inédita linha Vito no Brasil, com PBT 

de 3.050 kg, com os modelos furgão 

para transporte de cargas (Vito 111 CDI 

turbo diesel) e van de passageiros em 

duas versões: Vito Tourer 119 Comfort 

(8+1) e Vito Tourer 119 Luxo (7+1), 

ambas com motor turbo flex. 

No Mercedes-Benz Solutions Week, 

a montadora está oferecendo o con-

sórcio da própria marca para veículos 

comerciais, o que aumenta as altern-

A linha Vito da Mercedes-Benz chega ao Brasil com duas versões para passageiros.  

mativas de aquisição de veículos para 

os clientes, que já contam com as 

opções de financiamento oferecidzas 

pelo Banco Mercedes-Benz e outrros 

parceiros. O consórcio está disponível 

ao mercado com um plano considerado 

muito atrativo para caminhões extra-

pesados, o que inclui até o sorteio de 

três unidades da nova linha do Actreos 

rodoviário como ação de incentivo de 

lançamento. A Mercedes-Benz também 

está disponibilizando um plano de 

consórcio para o novo Vito.
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Promover apresentações musicais 

no interior dos coletivos foi uma das 

iniciativas da Volvo para destacar o si-

lêncio operacional dos ônibus elétricos 

que fazem a linha número 55 da cidade 

de Gotemburgo, Suécia. As apresenta-

ções fazem parte da campanha Silent 

Bus Sessions (projeto ElectriCity), em 

que alguns dos artistas mais populares 

da Suécia cantam para os passageiros, 

em ônibus absolutamente silenciosos. 

Algumas das apresentações são feitas 

de surpresa.  

A linha 55 de Gotemburgo foi 

inaugurada em junho, e opera com 

três ônibus completamente elétricos 

e sete híbridos elétricos, todos da 

marca Volvo. 

Silêncio no interior dos ônibus elétricos facilita 
apresentações de artistas famosos na Suécia

As apresentações são feitas de surpresa e pegam desprevenidos os passageiros. Além de 

tornar mais agradáveis as viagens, elas ajudam a elevar o nível de conscientização ambiental 

da população, especialmente quanto à poluição sonora e ao uso de energias limpas. 

A Mercedes-Benz desenvolveu um 

motor-gerador de seis cilindros para 

ser instalado no seu chassi superarti-

culado O 500 UDA de 23 metros, com 

quarto eixo direcional. O resultado é 

um ônibus elétrico híbrido inédito no 

Brasil, produzido pela Eletra, empresa 

especializada na fabricação de veículos 

com tração elétrica.

Denominado Dual Bus, o veículo da 

Eletra é considerado híbrido: quando 

utiliza apenas as baterias, é elétrico 

puro; quando é utilizado como trólebus, 

opera em áreas com rede aérea, se 

necessário. O modelo híbrido reduz 

significativamente a emissão de po-

luentes e pode chegar a zero emissões 

na operação com o motor-gerador des-

ligado. Ele foi apresentado no recente 

11º Salão Latino-Americano de Veículos 

Elétricos, Componentes e Novas Tecno-

Mercedes-Benz desenvolve motor-gerador de 
seis cilindros em chassi de ônibus superarticulado

logias, realizado no Expo Center Norte, 

em São Paulo.

O Centro de Desenvolvimento Tec-

nológico da Mercedes-Benz do Brasil 

trabalha permanentemente com foco 

no uso de combustíveis alternativos. 

Entre as experiências pioneiras bem-

-sucedidas incluem-se testes e uso 

regular de diesel de cana e de biodiesel 

em ônibus.

O superarticulado pode operar como trólebus em áreas de rede aérea, quando necessário.
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O concessionário de Araraquara-SP foi o primeiro a adotar a nova identidade visual.

O Grupo Volvo celebrou a produ-

ção do veículo número 300.000 em 

suas instalações de Curitiba. Foi um 

caminhão extrapesado FH 4x2, com 

motor de 540 cv e equipado com caixa 

de câmbio eletrônica I-Shift, rodas de 

alumínio e cabine alta XL. A planta bra-

sileira começou a funcionar em 1979, 

quando foi montado o primeiro veículo 

no País, um chassi de ônibus modelo 

B58. Um ano depois, iniciou-se a pro-

dução de caminhões, com a montagem 

do modelo N10, com motor de 260cv. 

Grupo Volvo comemora a marca dos 300.000 
veículos produzidos em sua planta de Curitiba

Claes Nilsson, presidente do Gru-

po Volvo América Latina, afirma que 

o Brasil é uma importante operação 

da Volvo, com um mercado exigente 

e transportadores altamente profissio-

nalizados.

O FH foi introduzido no Brasil em 

1993, como veículo importado, e 

passou  a ser fabricado no Brasil em 

1998. Ele inaugurou a era da eletrônica 

em transporte de cargas no país. Ano 

a ano, foi continuamente aperfeiçoado 

e hoje integra a última e mais avança-

da geração da linha de caminhões da 

montadora.  

A fábrica brasileira é uma das 

mais avançadas do sistema industrial 

global do Grupo Volvo. Recentemente, 

modernizou sua linha de produção de 

caminhões. Também automatizou e 

inovou as linhas de pintura e solda de 

sua fábrica de cabines. Em seguida, 

introduziu no Brasil e demais países 

latino-americanos caminhões com a 

mais alta tecnologia e com o maior grau 

de conectividade do mercado.

A Rede de Concessionários de Veí-

culos Comerciais da Mercedes-Benz do 

Brasil colocou à disposição dos con-

cessionários da marca um novo padrão 

global de identidade visual corporativa, 

denominado New 3-D Brand – Black. O 

design remete à modernidade da marca 

associada às evoluções tecnológicas 

dos produtos, que buscam adequar-se 

às necessidades do mercado e às 

expectativas dos clientes.

Houve mudanças nos elementos de 

identificação da fachada, como área 

de cobertura, colunas, pórtico, letreiro, 

estrela, totem e outros indicadores. O 

nome do concessionário é valorizado 

pelo formato e apresentação do novo 

Mercedes-Benz adota nova identidade visual 
para sua rede de concessionários em todo o País

design. A mudança ocorrerá de forma 

gradativa em toda a rede no Brasil.

O concessionário Peres Diesel, de 

Araraquara, foi o primeiro a adotar a 

nova identidade visual. Suas instala-

ções foram realocadas e ampliadas, 

com uma arquitetura moderna voltada à 

agilização do atendimento aos clientes.
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No ranking das 200 pequenas e 

médias empresas que mais cresce-

ram no País nos últimos três anos, a 

Expresso Princesa dos Campos foi a 

décima colocada em seu segmento de 

negócio, o de transporte e logística. Na 

classificação geral, englobando todos 

os segmentos pesquisados, a operado-

ra paranaense ocupou a 183ª posição. 

“Para nós foi motivo de muita 

satisfação fazer parte deste rol de 

empresas. É uma confirmação de que 

estamos no caminho certo na implan-

Princesa dos Campos entre as 200 pequenas e 
médias empresas que mais cresceram no País

tação de boas práticas de governança”, 

comentou o presidente da Princesa, 

Florisvaldo Hudinik.

O executivo destacou a reformula-

ção do modelo de gestão da companhia 

nos últimos três anos, voltando-a para 

uma visão de longo prazo. A Princesa 

dos Campos atua há 81 anos no setor 

de transporte rodoviário de passagei-

ros. 

Ainda segundo Florisvaldo Hudinik, 

a Princesa dos Campos avaliou as 

tendências de mercado e da economia 

e antecipou-se nas ações de redução 

de custos e despesas, sem deixar de 

investir no seu negócio, com a qualifi-

cação de seus profissionais, a aquisi-

ção de novos veículos, a aquisição de 

software de gestão de última geração, 

a implementação de telemetria e a 

ampliação da infraestrutura. 

Além disso, a companhia apostou 

em novos projetos e programas vol-

tados, prioritariamente, à gestão de 

pessoas, focando no capital humano 

que é o bem maior de toda organização, 

o que facilitou a retenção de talentos, 

impactando diretamente a qualidade 

dos serviços prestados. 

A pesquisa que resultou na forma-

ção do ranking foi feita pela Deloitte/

Exame. Além de identificar as empre-

sas que mais cresceram no período 

2012/2013/2014, o estudo avaliou os 

principais determinantes do crescimen-

to dessas empresas. Os resultados 

mostraram que as campeãs de cresci-

mento foram as empresas que desde 

2012 mantiveram o foco em formação 

de pessoas, melhoria de processos e 

investimento em tecnologia.

A Volvo Buses apresentou na Bus 

World, na Bélgica, o seu ônibus elé-

trico de 12 metros para produção em 

série. A montadora considera que, com 

o novo veículo, sua linha de ônibus 

eletrificados está completa. O ônibus 

de 12 metros é o Volvo 7900 Electric, 

80% mais eficiente em energia do que 

a versão diesel correspondente. A 

montadora promete iniciar as vendas 

do produto já em 2016. Como conceito, 

o 7900 Electric havia sido apresentado 

O novo ônibus elétrico de 12 metros da Volvo 
Buses está pronto para ser produzido em série

em junho último, sendo a seguir desti-

nado a uma operação experimental em 

Gotemburgo, Suécia. 

Uma das características mais no-

táveis do novo veículo é a operação 

silenciosa e sem emissões. As baterias 

de íon de lítio são carregadas tanto 

com a energia gerada pelo veículo ao 

frear, como no ponto final de cada linha 

pela rede de energia elétrica. O carrega-

mento na rede elétrica leva entre três 

e seis minutos. Cada minuto de carga 

assegura deslocamentos com duração 

entre 5 e 10 minutos. 

O ônibus foi projetado para operar 

em rotas com 10 a 20 km de extensão. 

Como a recarga da bateria é feita ao 

término da viagem, ou seja, no ponto 

final, o tamanho do ônibus e o seu peso 

não são sobrecarregados pelo tamanho 

e pelo peso da bateria. O ônibus de 12 

metros com dois eixos tem carroçaria 

de alumínio, três portas, piso baixo e 

interior claro e arejado.

Florisvaldo Hudinik, presidente da Expresso 

Princesa dos Campos.

Moderna pintura adotada pela Princesa dos 

Campos para ônibus da nova frota. 


