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Na ABRATI, dia 
6/12, a última 
reunião do ano

Além da entrega do Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas 

e da tradicional festa anual de 

confraternização da ABRATI, as-

sociados e Diretoria realizam na 

manhã no dia 6 de dezembro, 

na sede da Associação, em 

Brasília, a sua última reunião 

de 2016. A pauta do encontro 

prevê o exame dos principais 

aspectos da atividade de trans-

porte rodoviário de passageiros 

no Brasil e da atuação das em-

presas operadoras brasileiras.    

Marcopolo 
participa da IAA, 
na Alemanha

A Marcopolo participou da 

edição 2016 da IAA, realiza-

da em Hanover, Alemanha, 

apresentando seu novo ônibus 

Viale BRS Low Entry, montado 

sobre chassi MAN. O ônibus 

foi produzido na unidade Ana 

Rech da encarroçadora, em 

Caxias do Sul. Tem capacidade 

para transportar 79 pessoas 

(40 sentadas e 38 em pé) e 

é equipado com poltronas City 

estofadas e com encosto de 

cabeça injetado; sistema de ar 

condicionado e três câmeras de 

monitoramento para as portas e 

o salão de passageiros. O piso 

é no padrão madeira, inédito em 

urbanos. Pág. 2

Comissão de juízes avalia 
os trabalhos inscritos no 
Prêmio Boas Práticas 2016

Neste mês de outubro, assim como 

em novembro próximo, uma banca de 

juízes integrada por especialistas de 

transporte público e por profissionais 

com experiência nas áreas de market-

ing e comunicação está avaliando os 

trabalhos inscritos pelas empresas que 

concorrem ao Prêmio ANTP/ABRATI de 

Boas Práticas do Transporte Terrestre 

de Passageiros, edição 2016. 

Pelo número e pela qualidade dos 

trabalhos apresentados, pode-se imagi-

nar que neste momento os juízes estão 

empenhados em uma tarefa difícil, 

cujo resultado final será conhecido em 

dezembro próximo.  

No Prêmio Boas Práticas de 2016, 

a comissão de juízes está avaliando  

apenas uma categoria, que é Inovação 

e Tecnologia, escolhida em razão de 

sua grande receptividade e aceitação 

pelas empresas do setor. 

Os nomes da empresa vencedora 

e da possível Menção Honrosa serão 

anunciados durante a festa anual de 

confraternização de fim de ano do 

setor, a ser realizada no Clube Naval 

de Brasília, no Setor de Clubes Sul, 

na noite de 6 de dezembro. A festa 

tem o patrocínio da Mercedes-Benz 

do Brasil, o copatrocínio da Ipiranga 

e o apoio da J3 e da RJ Consultoria.

A Expresso Princesa dos Campos passou a operar em suas linhas intermunicipais e 

interestaduais mais 15 novos ônibus Marcopolo modelo Viaggio 900/Volvo B 270F (foto 

acima), equipados com freios a disco, computador de bordo e sistema multiplex. Pág. 8
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Os novos Viale BRT da Normandy elevam o padrão dos serviços no BRT do Rio de Janeiro.

O Viale BRS Low Entry na IAA: mais conforto, comodidade e segurança para os passageiros.
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Viação Normandy adquire 40 ônibus Viale BRT 
para operação no sistema BRT do Rio de Janeiro

A Viação Normandy do Triângulo 

está renovando sua frota com 45 ôni-

bus Marcopolo Viale BRT Articulado.  

 Dotados de ar condicionado e 

sistema de monitoramento de frota, 

os novos ônibus serão utilizados no ser-

Na IAA 2016, realizada em setem-

bro em Hanover, Alemanha, a Marco-

polo apresentou seu novo ônibus Viale 

BRS Low Entry, com chassi MAN. Foi 

produzido na fábrica da encarroçadora 

em Ana Rech, Caxias do Sul, e perma-

neceu exposto no estande da MAN.   

Segundo a Marcopolo, o novo Viale 

BRS Low Entry foi desenvolvido com 

a preocupação de proporcionar mais 

conforto, segurança e comodidade 

para os usuários do transporte coletivo 

urbano. Seu chassi MAN 18.280 OT 

LE tem 13,40 metros de comprimen-

to e capacidade para transportar 79 

passageiros, sendo 40 sentados e 39 

em pé. Como diferenciais, o modelo é 

equipado com poltronas City estofada 

Marcopolo mostra na IAA seu novo Viale BRS 
Low Entry, montado sobre o chassi MAN 18.280 

com padronagem em tecido; e tem 

encosto de cabeça injetado, sistema 

de ar condicionado, três câmeras de 

monitoramento para portas e para o 

salão de passageiros, e piso com aca-

bamento em padrão madeira.

viço de corredores BRT do transporte 

público do Rio de Janeiro. Eles dispõem 

de 52 poltronas do modelo City estofa-

da, com apoio de cabeça. A capacidade 

é para mais de 150 passageiros em 

pé. Com 23 metros de comprimento, 

são equipados com sistemas de ar 

condicionado, monitoramento de frota 

e GPS, além de monitores de televisão.

O Marcopolo Viale BRT articulado 

tem segundo eixo traseiro direcional, 

que facilita as manobras e as curvas 

em vias estreitas. O acesso é por 

rampa, pela porta central, enquanto 

o desembarque se processa por dois 

conjuntos de portas duplas. Tem box 

para cadeirante e pintura diferenciada. 
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Todas os acréscimos pedidos pelo operador mexicano foram atendidos pela fabricante.
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Marcopolo está concluindo o desen-

volvimento de um modelo de ônibus 

rodoviário de dois andares, do qual 

serão fornecidas, inicialmente, 110 

unidades para a operadora mexicana 

AMSA. A Polomex é a montadora dos 

ônibus Marcopolo no México. 

O novo modelo, denominado Marco-

polo MP 180 MX, incorpora novidades 

tecnológicas e itens inéditos introdu-

zidos para atender as solicitações do 

cliente e que resultam em um padrão 

superior de conforto, segurança e er-

gonomia. Os veículos serão operados 

pelas empresas ETN e La Línea e utili-

zados nas linhas da Cidade do México, 

Guadalajara, Queretaro e litoral. 

O veículo ganhou novo desenho. 

O conjunto óptico tem LEDs nas luzes 

de direção e de posição, com maior 

eficiência luminosa e maior durabilida-

de. Mas as grandes mudanças estão 

no interior do ônibus, com novos equi-

pamentos e soluções inéditas, tendo a 

sofisticação como foco. O novo sistema 

de ar condicionado é mais eficiente e 

silencioso. Um sistema inédito para 

Nos dias 22 e 23 de setembro, 

a Volare e a Marcopolo promoveram 

ações para incentivar o uso do trans-

porte público, marcando o Dia Mundial 

sem Carro e a Semana do Trânsito. 

Com sua campanha “Movimente-se 

pelo bem do meio ambiente”, as duas 

empresas mostraram as vantagens 

de andar de ônibus para a qualidade 

Rodoviário de dois andares desenvolvido no 
Brasil para operador de transporte do México

saída de emergência conta com esca-

da embutida na lateral do veículo. Os 

porta-pacotes têm tampa; as janelas 

do piso inferior são mais amplas e 

panorâmicas; o para-brisa é colado e 

o camarote para o motorista auxiliar é 

mais amplo. 

Os sanitários (um masculino e um 

feminino) são mais espaçosos e fun-

cionais; o novo piso do salão inferior 

é 100% plano; a altura do túnel de 

passagem da cabine foi aumentada 

para 1,80 metros.

A lista de inovações e aperfeiçoa-

mentos é longa e inclui cintos de segu-

rança de três pontos retráteis; sistema 

audiovisual em monitores individuais 

atrás das poltronas; iluminação do sa-

lão de passageiros com luzes indiretas 

em LEDs; luzes de leitura dos porta-fo-

cos, com acionamento por toque; saí-

das individuais para ar-condicionado; 

plug para fone de ouvidos e controle 

de volume do som. Os amplificadores 

de áudio são individuais e integrados 

ao porta-focos.

Ações de conscientização na Semana do Trânsito
de vida da comunidade, para o meio 

ambiente e para o trânsito nas cidades.

As ações de conscientização acon-

teceram no centro da cidade de Caxias 

do Sul, com a distribuição de folders so-

bre os benefícios de substituir o carro 

por outro tipo de transporte. Também 

foram entregues aos passantes mudas 

de flores da estação. 

O movimento Dia Mundial sem 

Carro surgiu na Europa e vem ganhan-

do adeptos em todo o mundo. É uma 

proposta de conscientização sobre os 

problemas do uso excessivo do veículo 

individual motorizado. O objetivo é que 

a mobilização das pessoas seja vista 

como um manifesto contra a poluição 

ambiental e os prejuízos que ela causa. 
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Durante a realização do 66º Salão 

Internacional de Veículos Comerciais 

– IAA 2016 – em Hanover, Alemanha, 

a Mercedes-Benz anunciou que está 

construindo em Iracemápolis, no in-

terior de São Paulo, o maior e mais 

completo campo de provas do Brasil, 

totalmente voltado ao desenvolvimento 

e aos testes de caminhões e ônibus. 

Em área de 1,3 milhão de metros qua-

drados, e com investimentos de R$ 70 

milhões, a montadora implantará toda 

a estrutura especializada e 18 pistas 

de asfalto, concreto e terra, totalizando 

25 quilômetros de extensão. 

Ao anunciar a novidade em Hano-

ver, o presidente da Mercedes-Benz do 

Brasil e CEO América Latina, Philipp 

Schiemer, fez referência aos 60 anos 

de atividades da companhia no Brasil, 

completados no dia 28 de setembro, 

e afirmou que o novo campo de provas 

aumentará notavelmente a capacidade 

Mercedes-Benz está construindo seu primeiro 
campo de provas de caminhões e ônibus no País

de desenvolvimento tecnológico dos 

caminhões e ônibus da marca, con-

solidando a unidade brasileira como 

referência muito importante para a 

Daimler e para o setor automobilístico 

no Brasil.

O início de operação do campo 

de provas está programado para o 

segundo semestre do próximo ano. 

Sgundo a Mercedes-Benz, será o maior 

e mais completo do Hemisfério Sul para 

desenvolvimento e homologação de 

caminhões e ônibus, e também o maior 

da Daimler fora da Alemanha. O modelo 

terá como base o campo de provas da 

montadora em Wörth, Alemanha.

As obras de terraplenagem estão adiantadas. O campo será inaugurado no próximo ano. 

É no CDT que as novas linhas e formas do 

veículo começam a se materializar.
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O maior Centro de Desenvolvimento Tecnológico 
da América Latina está completando 25 anos

No dia 29 de agosto último, a Mer-

cedes-Benz do Brasil comemorou os 25 

anos do seu Centro de Desenvolvimen-

to Tecnológico, CDT, apontado como 

o maior da América Latina e também 

o maior para veículos comerciais da 

marca fora da Alemanha. 

Localizada na planta de São Bernar-

do do Campo, a unidade tornou-se um 

polo muito importante da rede mundial 

da rede mundial de desenvolvimento da 

Daimler Trucks.

O CDT teve papel destacado no de-

senvolvimento dos primeiros motores 

a diesel com gerenciamento eletrônico 

no Brasil e na vinda de motores ainda 

mais “limpos”, com a tecnologia Blue-

Tec 5, compatível com o padrão Euro 

5. Também teve papel essencial na 

renovação total e simultânea de toda 

a linha de caminhões e de chassis 

de ônibus, em 2012, e no extenso 

portfólio de caminhões que chegou ao 

mercado este ano.
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A Mercedes-Benz disponibilizou o 

sistema Fleet Board de gestão da frota 

também para os seus ônibus brasilei-

ros. Hoje, mais de 5.000 caminhões 

da marca no Brasil estão equipados 

com o sistema. A partir de agora, os 

frotistas brasileiros de ônibus podem 

usar as diversas ferramentas do Fleet-

-Board para obter uma gestão voltada à 

redução de custos operacionais e para 

elevar os níveis de segurança de cada 

veículo da frota. Entre outros benefícios 

do FleetBoard para os transportadores, 

a montadora destaca a possibilidade 

de redução de até 15% dos custos 

operacionais, considerando consumo 

e manutenções, e a maior disponibili-

dade da frota.

A Mercedes-Benz também anunciou 

que o seu recém-lançado consórcio 

específico para ônibus começou com 

a venda imediata de 80 cotas para 

empresas de Porto Alegre.  O consórcio 

tem a duração de 96 meses, com 300 

participantes. 

A Mercedes-Benz do Brasil prepara-

-se para oferecer ao mercado uma nova 

versão do chassi O 500 MDA para ôni-

bus superarticulados com capacidade 

ainda maior: 220 passageiros. O novo 

superarticulado, que já opera em fase 

de testes no BRT da cidade do Rio de 

Janeiro, será mostrado na FetransRio 

2016, em novembro na cidade do Rio 

de Janeiro. Foi exibido em avant-premiè-

re, no Salão Internacional de Veículos 

Em Hanover, a avant-première do 
maior superarticulado para BRT

Mercedes-Benz 
disponibiliza o Fleet-
Board para ônibus

Comerciais, o IAA 2016, em Hanover, 

Alemanha.

O novo superarticulado dispõe de 

assentos para 48 passageiros, um 

assento para cadeirante e espaço para 

175 passageiros em pé. A nova posi-

ção da captação de ar para o motor do 

veículo permitiu manter o mesmo com-

primento total de 23 metros do veículo, 

aumentando-se em 10% a capacidade 

de transporte de passageiros. 

Com o mesmo conforto de antes, aumentou a capacidade de transporte de passageiros. 

Os semifinalistas já estão prontos.
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Nos próximos dias 8 e 9 de no-

vembro, 60 concorrentes seleciona-

dos nas duas finais regionais já vão 

disputar a semifinal do Scania Driver 

Competitions. Haverá provas teóricas, 

de checklist, percurso e manobras. No 

dia 10,  os 27 melhor colocados farão 

a final nacional, com provas elimina-

tórias de manobras e habilidade ao 

volante contra o relógio. O vencedor da 

Competição para apontar o melhor motorista 
terá as provas semifinais e a final em novembro

final brasileira receberá um prêmio de 

R$ 40.000. O segundo colocado ganha 

R$ 20.000, e o terceiro, R$ 10.000. 

Os três primeiros da final brasilei-

ra disputarão um caminhão Scania 

Streamline R 440 6x2 zero km com os 

três melhores motoristas de caminhão 

da Argentina, do Chile e do Peru, na 

final América Latina. As provas serão no 

Brasil nos dias 26 e 27 de novembro.
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Marco Greiffo, o coordenador. 

O Vito também já está disponível no Brasil. 

O ônibus "atravessa" a parede do Memorial.
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O furgão Vito conquistou o prêmio 

de Veículo Comercial Alemão de 2016 

na categoria de vans com peso bruto 

total de até 3 toneladas. O Prêmio foi 

entregue no dia 23 de setembro, em 

Hanover, Alemanha, durante a IAA. Ao 

analisar os resultados dos testes, a co-

Na Alemanha, o furgão Vito é eleito o melhor 
veículo comercial de até 3 toneladas de 2016

Em Curitiba, sob os auspícios da 

Volvo do Brasil, foi aberto ao público 

no dia 6 de outubro, para visitas pre-

viamente agendadas, o Memorial da 

Segurança no Transporte, único espaço 

dedicado ao tema na América Latina.

Volvo patrocina Memorial da Segurança no 
Transporte: da pré-história aos dias atuais 

O memorial oferece uma visão so-

bre segurança desde a pré-história até 

os dias atuais. Tudo foi projetado para 

promover a experimentação, de modo 

que o visitante, por meio de atividades 

lúdicas e interativas, perceba a impor-

tância da segurança

“Tudo foi pensado para proporcio-

nar uma experiência que leve o visitante 

a perceber como a segurança está inse-

rida na sua vida. O objetivo é promover 

a educação de trânsito de uma forma 

leve e ao mesmo tempo impactante”, 

explica Marco Greiffo, coordenador do 

Memorial da Segurança.

O projeto arquitetônico é chamativo. 

Por exemplo, um ônibus biarticulado 

suspenso no teto percorre quase toda 

a extensão do memorial e sua frente 

"atravessa" a parede para compor a fa-

chada do prédio. Também chama aten-

ção uma cabine de caminhão depois 

de submetida a um“crash test” real. 

missão julgadora priorizou a avaliação 

do quesito economia de combustível 

do veículo. 

O modelo testado conquistou os 

votos após o motor diesel OM 622 

de 65 kW (88 cv) apresentar ótimos 

resultados no consumo de combustível.
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Com um programa denominado 

Consumo Consciente, a Princesa dos 

Campos está difundindo algumas 

formas simples e eficientes de as 

pessoas se relacionarem com o meio 

ambiente e contribuírem para a preser-

vação dos recursos naturais. Depois 

de adotado nos ambientes de trabalho 

da empresa, agora o programa está 

ganhando as casas das famílias e ami-

gos dos mais de 1.400 profissionais 

da companhia.  

O Consumo Consciente foi insti-

tuído há dois anos, com o propósito 

inicial de incentivar a implantação de 

novos hábitos de consumo no dia a 

dia da empresa. Os colaboradores 

foram convidados a apresentar ideias 

e sugestões voltadas à redução do 

consumo de energia elétrica, água, 

combustíveis e outros itens que, 

além de representarem grande custo 

financeiro para a empresa, também 

impactam diretamente na qualidade 

de vida no planeta. 

O presidente da Princesa dos 

Campos, Florisvaldo Hudinik, surpreen-

deu-se com o número de participações. 

Princesa dos Campos mantém programa para 
difundir a cultura do consumo consciente

Mais de 40 sugestões foram apresen-

tadas na primeira fase do programa.

Muitas das ideias ou sugestões 

foram colocadas em prática. Entre elas 

a redução do consumo de combustível, 

a substituição dos copos plásticos por 

canecas, a troca dos galões de água 

por purificadores, a otimização de rotas 

logísticas com a consequente redução 

do consumo de pneus e de outros in-

sumos, a redução das despesas com 

impressão e com energia elétrica. 

Tudo isso vem contribuindo para 

a redução de custos da empresa e, 

acima de tudo, para a preservação de 

recursos naturais. Também se registrou 

significativo envolvimento das famílias.

O programa foi transformado em 

iniciativa permanente. “Nossa intenção 

é ampliar o projeto, buscando estimular 

a inovação entre os profissionais para 

que, cada vez mais, apareçam boas 

ideias que possam ser colocadas em 

prática”, informa Florisvaldo Hudinik.

A Princesa dos Campos colocou 

em operação mais 15 novos ônibus 

Marcopolo Viaggio 900 adquiridos da 

Marcopolo, com chassi Volvo B 270F 

Euro V. A aquisição deu sequência ao 

processo de renovação de frota da com-

panhia e os veículos serão utilizados 

em rotas intermunicipais e interesta-

duais. Os ônibus estão equipados com 

Na frota, mais 15 ônibus Viaggio 900/Volvo B 270F
52 poltronas do tipo Executivo Soft e 

dispõem de cintos de segurança retrátil 

de dois pontos. 

Outros itens presentes nos veículos 

são sistema de ar condicionado, assoa-

lho com revestimento em padrão ma-

deira e 26 tomadas com entrada USB 

para carregamento de equipamentos 

eletrônicos em cada par de poltronas. 

O salão de passageiros tem ilumi-

nação indireta mais forte e uniforme. 

As luzes de leitura são em LEDs e há 

saídas individuais de ventilação, além 

de sistema de teclas nos porta-foco.

Os novos carros da Princesa dos 

Campos estão equipados com freios a 

disco, computador de bordo e sistema 

multiplex. 

A multiplicação de atitudes simples resulta em custos menores e em benefícios para todos.
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