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Ônibus rosa da Viação Águia 
Branca no combate ao câncer

Na Oktoberfest, 
hashtag estimula a  
direção consciente
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Mercedes-Benz  
investirá mais 2,4 
bilhões até 2022

A Mercedes-Benz do Brasil 

anunciou que, em cinco anos, 

de 2018 a 2022, vai investir R$ 

2,4 bilhões no País, para dar 

continuidade à modernização 

de suas fábricas de caminhões 

e chassis de ônibus de São 

Bernardo do Campo (SP) e Juiz 

de Fora (MG). Os investimentos 

terão como foco o conceito de 

Indústria 4.0, tornando as plan-

tas brasileiras ainda mais com-

petitivas. Com esses recursos, 

a montadora também buscará a 

melhoria contínua dos veículos 

comerciais da marca e o desen-

volvimento de novos produtos 

e de tecnologias em serviços e 

conectividade. Pág. 4

Coincidindo com a re-

cente realização da primeira 

edição paulistana da Okto-

berfest, festa típica alemã, 

a Mercedes-Benz do Brasil 

lançou em suas redes sociais 

a hashtag#FestaDeResponsa, 

com o intuito de promover a 

diversão consciente para todos 

os participantes. A iniciativa 

incentivou os seguidores da 

marca nas redes sociais a não 

dirigir caso houvessem consu-

mido álcool.
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Passageiros vindos da Bolívia com 

destino ao Brasil passaram a dispor 

de mais praticidade e comodidade 

para comprar passagens. Uma unidade 

móvel totalmente climatizada e infor-

matizada da Empresa de Transportes 

Andorinha está funcionando na frontei-

Unidade móvel da Andorinha vende 
passagens na fronteira com a Bolívia

ra entre os dois países, facilitando não 

só a compra imediata dos bilhetes e a 

reserva das poltronas, como também 

o processo de regularização junto à Re-

ceita Federal Aduana. A unidade móvel 

está estacionada perto da Aduana e 

atende todos os dias da semana.

Segundo o Instituto Nacional do 

Câncer, o câncer de mama é o mais 

comum entre as mulheres no mundo e 

no Brasil. Somente no Brasil, em 2016, 

foram registrados quase 58.000 casos, 

sendo 14.388 deles com morte. 

Com ônibus da sua frota pintados 

de rosa, a Viação Águia Branca se orgu-

lha em “levar a bandeira” da prevenção 

para as estradas como principal forma 

de combater o câncer de mama.

Os ônibus rosa também participam 

de eventos de sensibilização da causa 

em diversos municípios onde a empre-

sa atende. Estão sendo produzidos 

vídeos sobre a campanha. Pág. 8  

Executivos da Águia Branca posam à frente de um dos ônibus rosa da frota. Da esquerda para 

a direita, Humberto Gomes Ferreira, diretor de Administração e Finanças, Paula Barcellos 

Tommasi Correa, diretora Comercial e de Marketing, Renan Chieppe, diretor geral da Divisão 

Passageiros do Grupo Águia Branca, Dácio Ferreira, diretor de Relações Estratégicas, e 

Walace Serafim, diretor de Operações.  
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O sistema de transporte urbano 

de passageiros da cidade paranaense 

de Londrina receberam recentemente 

mais 33 modernos ônibus encarroça-

dos pela Marcopolo. Três dos coletivos 

são do modelo Viale BRT; os demais, 

são urbanos Torino. Todos foram adqui-

ridos pelo grupo da Viação Garcia, que 

opera no transporte intermunicipal e 

interestadual, ligando o Paraná a vários 

outros estados do sudeste e sul do 

Brasil. Outra empresa do mesmo grupo, 

a Londrisul, atua no transporte urbano.

Ônibus Marcopolo Viale BRT e Torino operam 
no transporte urbano da cidade de Londrina
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O Viale BRT tem três portas e grande capacidade de passageiros.

Por causa do calor, o ônibus tem isolamento especial e sistema de ar condicionado com maior capacidade.

Em parceira com a Volvo Bus Latin 

America, a Marcopolo entrega neste 

mês as primeiras unidades de um pe-

dido de 203 ônibus do modelo Torino 

Low Entry para o sistema de transporte 

urbano da cidade do Panamá, na Amé-

rica Central. A compra foi feita pela 

empresa panamenha MiBus. 

“Com essa aquisição, e com o 

nível de modernização dos veículos 

que estamos fornecendo, a MiBus 

irá oferecer um serviço diferenciado 

para seus clientes”, prevê o gerente 

executivo de Negócios Internacionais 

da Região Américas, da Marcopolo, 

Rodrigo Pikussa.  

A Marcopolo descreve o Torino 

Low Entry como um ônibus de concep-

ção robusta, elevada confiabilidade 

e excelente relação custo/benefício, 

atendendo a todas as exigências dos 

sistemas de transporte do Panamá. Ele  

tem piso baixo, para facilitar o acesso 

dos passageiros e proporcionar maior 

velocidade nas operações de embarque 

e desembarque.

Com 13,2 metros de comprimento, 

é equipado com sistema de freios EBS 

e ESP, programa eletrônico de estabi-

lidade e sistema de gerenciamento de 

frota, que possibilita controlar uma sé-

rie de funcionalidades, como consumo 

de combustível e tipo de condução do 

motorista. Os ônibus dispõem de 45 

poltronas modelo City Estofada e têm 

duas portas de acesso. Por causa das 

elevadas temperaturas e do alto índice 

de umidade do Panamá, os 203 ônibus 

receberam um pacote de isolamento 

com configuração especial. Também foi 

instalado um sistema de ar condiciona-

do de potência mais elevada.

A encarroçadora inicia entregas do Torino Low 
Entry para o sistema de transporte do Panamá
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A utilização da internet para a 

compra de passagens rodoviárias, 

que atualmente responde por 5% das 

aquisições e reservas, apresenta ten-

dência de crescimento. De acordo com 

levantamento feito por uma das empre-

sas líderes de vendas de passagens 

rodoviárias via internet, a ClickBus, 

a participação das vendas online ao 

Em 10 anos, as compras de passagens rodoviárias 
via internet serão iguais às compras do setor aéreo

Marcopolo homologa o ônibus Torino de 9,6 
metros, com as normas e o padrão SPTrans

longo dos próximos dez anos deverá 

igualar-se ao índice do setor aéreo, 

atualmente de 70%.

A previsão se baseia na crescente 

modernização do mercado brasileiro 

de turismo e à introdução de novas e 

cada vez mais modernas tecnologias 

no setor rodoviário de passageiros. 

As empresas do setor rodoviário têm 

O ônibus é produzido de acordo com as normas adotadas pelo SPTrans, de São Paulo.

aderido cada vez mais ao e-commerce 

e colocado à disposição dos clientes os 

mais modernos sistemas de wi-fi a bor-

do. A comunicação com os clientes se 

faz cada vez mais por meio da internet, 

de modo a oferecer aos viajantes brasi-

leiros as mesmas facilidades que eles 

encontram para reservar hotéis, alugar 

carros e adquirir pacotes turísticos.

O veículo é mais curto e foi desen-

volvido para operar transporte urbano 

de passageiros na cidade de São Paulo. 

A Marcopolo recebeu, recentemente, 

homologação para comercializar o ôni-

bus Torino, de acordo com as normas 

e padrão SPTrans. Em conjunto com a 

entidade, a empresa desenvolveu um 

modelo inovador e específico que ofere-

ce os atributos de robustez, economia 

e conforto para atender o transporte na 

cidade de São Paulo.

“O processo de homologação é 

bastante longo, com muitos detalhes 

e o padrão SPTrans representa um dos 

mais rígidos e importantes do Brasil. A 

cidade tem a maior frota do País, com 

cerca de 15 mil unidades, e esta ho-

mologação abre muitas oportunidades 

de negócio. Além do Torino, temos tam-

bém o modelo de micro-ônibus Senior 

homologado”, explica Leandro Sodré, 

consultor de operações comerciais da 

Marcopolo.

Com 9.600 mm de comprimento 

total, o Torino padrão SPTrans propor-

ciona melhor equilíbrio operacional com 

relação à quantidade de passageiros 

transportados, e é um veículo ágil para 

aplicações em centros urbanos e em 

terrenos acidentados. O modelo conta 

com vidros colados, dispositivo para 

evitar a abertura da ventarola, tomadas 

para o carregamento de equipamentos 

eletrônicos em todas as poltronas 

e iluminação interna e externa em 

LED. Tem ainda um novo sistema de 

ar-condicionado que propicia equilíbrio 

térmico em todo o seu interior.

Com capacidade para transportar 

53 passageiros, o Torino tem espaço 

reservado para cadeirantes, sistema de 

bloqueio que impede o deslocamento 

do veículo com as portas abertas, pre-

paração para elevador de cadeirantes e 

preparação para receber painéis eletrô-

nicos, microcâmeras, rastreador e sis-

tema de áudio para música ambiente.



4 INFORMATIVO ABRATI - OUTUBRO/17

Patrocínio ApoioCopatrocínio

A Mercedes-Benz do Brasil anun-

ciou que, em cinco anos, de 2018 a 

2022, vai investir R$ 2,4 bilhões no 

País, com o objetivo de dar continuida-

de à modernização de suas fábricas 

de caminhões e chassis de ônibus de 

São Bernardo do Campo (SP) e Juiz 

de Fora (MG). Os investimentos terão 

como foco o conceito de Indústria 4.0, 

tornando as plantas brasileiras ainda 

mais competitivas e referência em 

todo mundo. Com esses recursos, a 

Montadora vai investir mais 2,4 bilhões em 
veículos comerciais nos próximos cinco anos

montadora também buscará a melhoria 

contínua dos veículos comerciais da 

marca e o desenvolvimento de novos 

produtos e de tecnologias em serviços 

e conectividade.

Enquanto isso, seguem sendo apli-

cados, até 2018, outros investimentos, 

no montante de R$ 730 milhões, para 

modernização das duas fábricas, sendo 

R$ 500 milhões em São Bernardo do 

Campo e R$ 230 na planta de Juiz de 

Fora (MG). Segundo Philipp Schiemer, 

presidente da Mercedes-Benz do Brasil 

e CEO América Latina, com o anúncio 

dos futuros investimentos, feito antes 

da conclusão do ciclo atual, a montado-

ra acompanha as tendências do trans-

porte e as solicitações que os clientes 

deverão fazer nos próximos anos.  

Também faz parte do ciclo atual o 

investimento de mais R$ 70 milhões 

na construção do Campo de Provas 

de caminhões e ônibus na cidade de 

Iracemápolis.interior de São Paulo.

Puxadas pelo agronegócio, minera-

ção, produtos frigorificados, transporte 

de gases e líquidos, entre outros, as 

vendas de caminhões no Brasil deverão 

ter crescimento da ordem de 20% no 

próximo ano. A previsão é do presidente 

da montadora, Philipp Schiemer, segun-

do quem a economia brasileira ajuda 

nessa previsão, pois está sinalizando  

uma retomada do crescimento. “Fato-

res como inflação sob controle e juros 

mais baixos, por exemplo, devem mo-

tivar as empresas a renovar ou ampliar 

suas frotas”, diz o executivo.

“Juntamente com o transporte 

graneleiro, canavieiro e demais ativi-

dades do agronegócio, outros setores 

começam a dar sinais de retomada, 

como a mineração, transporte de gases 

e líquidos, combustíveis e produtos 

frigorificados, que demandam muito 

caminhão”, avalia Roberto Leoncini, 

vice-presidente de Vendas, Marketing 

A Mercedes-Benz acredita em crescimento de 
20% nas vendas de caminhões no próximo ano

e Peças & Serviços Caminhões e Ôni-

bus da Mercedes-Benz do Brasil. Ele 

observa que o nível de consulta por 

parte dos clientes vem aumentando 

de forma consistente, o que confirma 

essa tendência.

Líder nas vendas de caminhões no 

Brasil no ano passado, a Mercedes-

-Benz permanece na frente também 

neste ano. No acumulado de janeiro a 

setembro de 2017, a marca manteve 

a liderança com quase 30% de partici-

pação de mercado e 9.343 caminhões 

emplacados. Em setembro, a empresa 

ficou entre as que mais venderam ca-

minhões extrapesados no País, tendo 

emplacado 439 unidades, com a par-

ticipação de 23%.

Com safras maiores, o agronegócio continuará a impulsionar as vendas de caminhões.
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Sprinter ganha campanha para comemorar seus 
20 anos de presença no mercado brasileiro

Os 20 anos da Sprinter no Brasil 

estão sendo comemorados com uma 

campanha cujo primeiro comercial 

começou a ser veiculado no Facebook, 

Youtube e nos principais canais de tele-

visão. No comercial, a Sprinter faz uma 

Marselha está testando o ônibus elétrico híbrido 
da Volvo em condições de operação urbana real

viagem pelo tempo no País, destacando 

a trajetória de um empreendedor do 

ramo de hortifrúti, cujo negócio evolui 

junto com os comerciais leves da mar-

ca nos últimos 20 anos, isto é, desde 

o lançamento do veículo Sprinter em 

A Sprinter, com seus vários modelos e enorme variedade de utilizações, tem sido apresentada como o comercial leve mais desejado no País.

1997 no Brasil.

A campanha prevê o uso de vários 

meios de comunicação, como revistas, 

jornais, sites da internet, Facebook, 

Youtube, Spotify, canais de tv e o jingle 

de rádio “20 anos”.

O ônibus elétrico híbrido da Volvo 

está sendo testado em condições de 

operação urbana real pela cidade fran-

cesa de Marselha. O veículo adota o 

conceito de recarga rápida da bateria 

do motor elétrico nos pontos de embar-

que e desembarque, além de utilizar 

biocombustível (HVO). Os testes estão 

sendo realizados em parceria com a 

Volvo e a ABB.

O ônibus se caracteriza pela ope-

ração silenciosa e livre de emissões, 

quando no modo 100% elétrico. A bate-

ria do motor elétrico é recarregada nas 

estações de recarga rápida, instaladas 
A bateria do motor elétrico pode ser 

recarregada em no máximo 6 minutos.
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nos pontos finais dos ônibus, e leva de 

3 a 6 minutos. 

Na comparação com um ônibus die-

sel convencional equivalente, o Volvo 

Elétrico Híbrido consome 60% menos 

energia. O motor a diesel do veículo 

é abastecido com o biocombustível 

renovável (óleo vegetal hidrogenado). 

Recentemente, 90 desses veículos 

foram vendidos para a Bélgica. Na car-

teira de encomendas da Volvo também 

há pedidos do Luxemburgo, Alemanha 

e Suécia. Até hoje, no total, a Volvo já 

vendeu mais 3.600 de ônibus eletrifi-

cados em todo mundo.
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Ônibus do futuro, em concepção da Mercedes-Benz, presente no vídeo “Engenheiros do futuro”.

O Vito Tourer 7+1, uma das soluções para o 

turismo exibidas na exposição da ABAV.
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oA Mercedes-Benz reuniu crianças 

com idades entre 5 e 10 anos, que fo-

ram convidadas a representar, por meio 

de desenhos, como será o transporte  

coletivo no futuro. O que elas produzi-

ram foi reunido no vídeo denominado 

“Engenheiros do futuro”, lançado nas 

redes sociais na semana comemorativa 

do Dia das Crianças. Também foi ao 

ar uma versão comercial de TV, com 

duração de 30 segundos, que depois 

chegará aos cinemas. 

Os vídeos inauguram uma série de 

ações da campanha, que se prolonga-

rão até o próximo ano. São apresenta-

das ideias bastante curiosas.

Mercedes-Benz mostra crianças como 
protagonistas de nova campanha da montadora

A Mercedes-Benz do Brasil expôs 

na recente ABAV Expo Internacional de 

Turismo 2017, realizada no Expo Cen-

ter Norte, em São Paulo, uma Sprinter 

415, outra do mesmo modelo na con-

figuração de assentos 15+1 e um Vito 

Tourer 7+1, todos veículos voltados 

ao transporte de passageiros no setor 

de turismo. A montadora destacou o 

Sprinter e Vito são mostradas na 
Expo Turismo 2017, em São Paulo

padrão de qualidade, a segurança e 

a tecnologia dos seus veículos, além 

do leque abrangente de soluções que 

eles oferecem para o setor de turismo. 

O atendimento aos clientes e de-

mais visitantes no estande da Merce-

des-Benz foi realizado por equipes de 

concessionários da marca na Grande 

São Paulo.
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A cada ano vem aumentando a 

adesão ao movimento mundial “Outu-

bro Rosa”, que visa chamar a atenção, 

diretamente, para a realidade atual do 

câncer de mama e a importância do 

diagnóstico precoce.  

Segundo o Instituto Nacional do 

Câncer, o câncer de mama é o mais 

comum entre as mulheres no mundo e 

no Brasil. Somente no Brasil, em 2016, 

foram registrados quase 58.000 casos, 

sendo 14.388 deles com morte. 

A Viação Águia Branca, uma das 

apoiadoras da causa, se orgulha em 

“levar esta bandeira” da prevenção 

para as estradas como principal forma 

de combater o câncer de mama. 

Entre as principais ações promo-

vidas pela empresa, uma das mais 

simbólicas é a nova pintura de alguns 

ônibus, que circulam em tons de rosa.

Durante o mês, seis ônibus circulam 

Viação Águia Branca desenvolve ações de apoio 
à campanha de combate ao câncer de mama

em diversas linhas da empresa, nas 

áreas de atuação da empresa para 

ações em prol do Outubro Rosa e do 

trabalho de instituições voltadas para o 

atendimento e tratamento de pessoas 

com câncer de mama. Além disso, os 

“ônibus rosa” participam de eventos 

de sensibilização da causa em diversos 

municípios onde a empresa atende. 

Estão sendo produzidos também 

vídeos de sensibilização para serem 

veiculados nas agências rodoviárias 

e salas VIP, mídias sociais e outros 

canais internos da empresa, inclusive 

com o making off de todo o processo 

de transformação do ônibus.

No último dia 04 a diretoria da 

empresa participou da abertura oficial 

do Outubro Rosa no Palácio Anchieta, 

que contou com a presença do ônibus 

temático e com a entrega de maque-

tes rosa à primeira dama do Estado, 

Cristina Gomes e para a presidente da 

Afecc, Dona Telma Dias Ayres.

Para a diretora Comercial & de 

Marketing da Águia Branca, Paula Bar-

cellos Tommasi Corrêa, a importância 

da campanha é enorme, diante da ne-

cessidade de prevenção para maiores 

chances de cura da doença. “Estamos 

preparando diversas ações para que a 

campanha comunique à sociedade a 

necessidade de maior atenção à saúde 

da mulher. Este é um papel social que 

acreditamos e apoiamos, pois quando 

se previne a vitória fica mais perto.”

A Viação ainda fará a doação de 

250 passagens anuais para o transpor-

te de pacientes da Afecc em tratamento 

de câncer nas linhas atendidas pela 

empresa no Espírito Santo, e mais 250 

passagens para instituição no Estado 

da Bahia que abraça a mesma causa 

no Nordeste do País.

Fotografado na garagem da Águia Branca, em Cariacica, o ônibus rosa leva para as estradas o conceito do combate ao câncer de mama.
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