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Endereço I
Peço que seja publicado o meu 

endereço para contatos com busólogos 

de todo o País que tenham interesse 

em trocar fotos. Parabenizo a todos 

os que fazem esta revista. Muito boa 

a edição nº 48, entre cujos assuntos 

se destaca a matéria sobre os 50 anos 

da Scania no Brasil.

Salomão Souza Lima

Rua Gumercindo Bessa, 218

Santo Antônio 

49060 – ARACAJU – SE 

Endereço II
Sou admirador de ônibus e admira-

dor também da Revista ABRATI. Com 

ela fico atualizado sobre as notícias 

das empresas de ônibus do Brasil. 

Gostaria que publicassem meu ende-

reço para correspondência com outros 

admiradores de ônibus. 

Cristóvão Santos da Rocha

Av. Getúlio Vargas, 165 – Centro

57100–970 – RIO LARGO – AL

Sugestões I
Gostaria de deixar uma sugestão 

de matérias e reportagens sobre em-

presas de ônibus que atuam no sul 

de Minas Gerais, como Transul, Auto 

Viação Cambuí, Auto Viação Bragança 

e Viação Santa Terezinha. Por favor, 

divulguem meu endereço.

Ciro Andrade do Nascimento

Rua Henfil, nº 10

06823–460 – EMBU – SP

Sugestões II
Escrevo para parabenizá-los pela 

excelente qualidade da revista. Muito 

bonito aquele MB 0321 (1967) da 

Pássaro Marron (edição nº 47). Por 

favor, divulguem meu endereço para 

correspondência com outros aficciona-

dos por ônibus e com colecionadores 

de fotos ou miniaturas. Aproveito a 

oportunidade para sugerir a elaboração 

de matérias com as empresas Novo 

Horizonte, Entram e Pássaro Marron.

Francisco Maurício 

Rua Rosa de Moraes, 480

Água Funda

04155–000 – SÃO PAULO – SP

Miniaturas
Existem muitos apaixonados por 

ônibus. As empresas poderiam investir 

em miniaturas para colecionadores. 

Adquiri uma miniatura da Scania e 

achei o máximo, um modelo Irizar PB 

6x2. Gostaria de deixar esta sugestão. 

Peço que publiquem meu endereço 

para que eu possa me corresponder 

com outros busólogos.

Luiz Felipe do Nascimento

Rua Miguel Marinho, 388 – Casa 02

Santa Cruz

36088–240 – JUIZ DE FORA – MG

Cometa I
Tenho grande admiração pela 

Unida Marrom, de Juiz de Fora-MG. 

Gostaria também que contassem a 

história da Viação Cometa, a empresa 

mais conhecida e admirada na Região 

Sudeste. Por favor, publiquem meu 

endereço para contato com outros 

busólogos.

William Moura Ferreira

Rua Miguel Rangel, 654 – Casa 5

Madureira 

21350–200 – RIO DE JANEIRO – RJ

Cometa II
Parabenizo-os pelo alto nível da 

qualidade editorial da Revista ABRATI. 

Gostaria de sugerir que fizessem uma 

reportagem especial sobre a Viação 

Cometa, ilustrando com muitas fotos 

antigas, por exemplo, dos maravilho-

sos Flexa Azul. 

Alisson Barreto de Azevedo

MÁRIO CAMPOS – MG
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arta do PresidenteC

Renovação dos contratos,
    justa reivindicação

A ABRATI entende 
que a causa 
que defende – a 
possibilidade de 
renovação dos 
contratos de 
permissão, a 
exemplo de todos 
os outros setores 
da economia 
submetidos a 
regulação – é 
uma reivindicação 
justa, de direito e 
de interesse para 
toda a sociedade.

H
á nove anos a ABRATI vem empreendendo uma luta diária para 

ver reconhecido o direito das suas associadas de terem os seus 

contratos de permissão renovados, como previa a lei e como se faz com 

todos os setores da economia que operam em regime de permissão ou 

concessão pública.

A legalidade da medida pretendida e os graves inconvenientes advindos 

de uma não-prorrogação dos contratos foi amplamente demonstrada para 

todas as autoridades que durante esse período de tempo estiveram à 

frente dos órgãos públicos encarregados de gerir o sistema de transporte 

rodoviário de passageiros.

Ora, todos sabem que a atividade de transporte, para ser estruturada, 

requer o uso intensivo de capital, tendo taxa de retorno bastante reduzida 

e exigindo elevada utilização de mão-de-obra. Além disso, é onerada com 

uma carga tributária que se aproxima dos 40% – uma das mais altas de 

toda a economia –, não tendo, no entanto, nenhum incentivo governamen-

tal, nenhum tipo de subsídio, para seu funcionamento.

Trata-se de atividade privada, construída no Brasil pelos pioneiros da 

área há mais de 70 anos, e que foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo 

pelas sucessivas gerações, como também por novos empreendedores que 

foram surgindo e modernizando o sistema.

Em seu início, até estradas eram feitas pelos empresários pioneiros. 

E mesmo agora, quando os investimentos estatais minguaram, empresas 

ainda mantêm serviços de “tapa buracos” em ligações importantes, tudo  

para preservar o conforto dos usuários de ônibus e também para evitar 

panes mecânicas nos veículos, que são modernos e sofisticados.

O transporte de passageiros evoluiu tanto em nosso País que o Brasil 

virou referência mundial na área, sendo visitado periodicamente por empre-

sários de outros países, interessados em conhecer a experiência brasileira 

que permite atender a todos os municípios brasileiros e transportar mais 

de 90% dos viajantes nacionais.

Não obstante essa experiência bem-sucedida, os usuários de ônibus 

têm que pagar ICMS sobre as passagens – em média 13% –, enquanto 

o passageiro do avião nada paga desse tributo. Uma inversão de valores 

que sempre gera perplexidade até mesmo nas autoridades governamentais 

que cuidam do assunto.

Assim, a ABRATI entende que a causa que defende – ou seja, a possi-

bilidade de renovação dos contratos de permissão, a exemplo de todos os 

outros setores da economia submetidos a regulação – é uma reinvidicação 

justa, de direito e de interesse para toda a sociedade que usa esse meio 

de transporte e que vem sendo sempre bem atendida.

Sérgio Augusto de Almeida Braga
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B A G A G E I R O

ESPORTE

SCANIA PRESTA HOMENAGEM 
A MEDALHISTAS DO JUDÔ

Entre os dias 13 e 16 de setembro 

está sendo disputada no Rio de Janeiro 

nova edição do Campeonato Mundial 

de Judô, reunindo cerca de 800 atletas 

de 120 países. Os cinco lutadores 

melhor colocados em cada categoria 

estarão classificados para os Jogos 

Olímpicos de Pequim, em 2008. A 

equipe brasileira vem de 

expressiva participação nos Jogos 

Pan-Americanos, também realizados 

no Rio de Janeiro. Os brasileiros 

conquistaram 13 das 14 medalhas 

possíveis. A Scania foi uma das 

patrocinadoras da equipe brasileira, 

cedendo um ônibus em comodato 

à Confederação Brasileira de Judô. 

Depois do Pan, a montadora reuniu 

todos os judocas medalhistas, 

para homenageá-los.

A Induscar foi escolhida pela equipe 

de jornalistas da AutoData Editora como 

uma das melhores empresas do setor 

automotivo brasileiro em 2007. O título 

lhe foi conferido por manter há anos a 

posição de maior produtora de carroçarias 

urbanas do País e por ter vencido 

concorrências importantes tanto no 

mercado interno como no externo. 

Outra razão para o prêmio foi o 

desenvolvimento do Átilis tipo furgão, em 

parceria com a Mercedes-Benz.

INDUSCAR ENTRE AS 
MELHORES DO SETOR EM 2007

RECONHECIMENTO

Durante o período mais crítico do chamado 

apagão aéreo, jornais de São Paulo e do Rio de 

Janeiro escalaram equipes para fazer, de avião e de 

ônibus, viagens simultâneas entre as duas capitais. 

Os atrasos nos aeroportos resultaram  

em viagens por avião apenas 70 minutos mais 

rápidas que as viagens por ônibus.

VOANDO EM MARCHA LENTA 
ENTRE O RIO E SÃO PAULO

TIRA-TEIMA

Mais de 400 revendedores dos pneus 

Pirelli em todo o Brasil estão participando 

da parceria entre o fabricante e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) para o financiamento do 

produto em até 36 pagamentos. 

O gerente da Ferramentaria e 

Estamparia da DaimlerChrysler 

do Brasil, Nelson Verzbickas 

(esq.), recebe o prêmio.

A DaimlerChrysler, pela 

sua área de Ferramentaria, 

conquistou o Prêmio 

Excelência Técnica 

Intertooling Brasil 2007 na 

categoria “Desenvolvimento 

para Competitividade”. 

O reconhecimento se deveu 

ao seu modelo de gestão 

de pessoas e requisitos 

tecnológicos. Parte da 

capacidade de fabricação 

da área de ferramentaria da 

empresa é vendida para o 

mercado interno e 

externo, principalmente 

para a Alemanha.

PRÊMIO EXCELÊNCIA 
TÉCNICA PARA A 
DAIMLERCHRYSLER 

GESTÃO

PNEUS PIRELLI COM PAGAMENTO FINANCIADO PELO BNDES

FACILIDADE

Os financiamentos se destinam a 

proprietários de ônibus, caminhões e 

veículos agrícolas, e os juros são de 1,03% 

ao mês. Valem para micro, pequenas e 

médias empresas, e o limite de crédito 

pré-aprovado é de R$ 250 mil.
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ÔNIBUS ESCOLARES PASSAM A SER 
FINANCIADOS PELO BNDES

Quatro montadoras 

(DaimlerChrysler, 

Volkswagen, Agrale 

e Iveco) e oito 

encarroçadoras 

(Marcopolo, Caio, 

Busscar, Comil, 

Ciferal, Irizar, Neobus 

e Mascarello) vão 

fornecer aos estados 

e municípios ônibus 

escolares financiados 

pelo BNDES.

PROGRAMA

Em agosto, o governo 

federal lançou o 

programa “Proescolar”, 

prevendo a destinação 

de R$ 600 milhões 

para atender a essa 

finalidade. Serão 

financiados 100% do 

custo do veículo, em 

prazo de 72 meses, 

com pagamento 

trimestral dos juros e 

carência de seis meses.

A Marcopolo produziu 

1.708 unidades em julho, 

com aumento de 23,3% 

sobre o resultado do 

mesmo mês em 2006. 

O desempenho consolidado 

alcançou a receita líquida 

de R$ 175,2 milhões. 

Foram exportados produtos 

no valor total de R$ 54,5 

milhões. No conjunto, a 

produção brasileira de 

ônibus cresceu 17,2% 

(2.887 unidades) em 

relação às 2.464 produzidas 

em julho de 2007.

CARROÇARIAS

EM MERCADO AQUECIDO, MARCOPOLO 
PRODUZ 1.708 UNIDADES EM JULHO

A Comil anunciou a reestruturação de 

sua força de vendas com o objetivo 

de retomar, no mercado nacional, a 

participação de 14% alcançada em 2002. 

Seu desempenho no primeiro semestre 

esteve acima da média do setor de 

produção de carroçarias. Neste momento, 

a empresa está trabalhando em níveis 

que se aproximam do limite de sua 

capacidade instalada. O diretor-comercial 

da empresa, Vilson Nandi de Medeiros, 

atribui os excelentes resultados de até 

aqui ao aquecimento do mercado interno, 

motivado pela redução dos custos de 

financiamento do BNDES e pelo aumento 

dos prazos de pagamento para 72 meses.

DESEMPENHO ACIMA DA MÉDIA NO PRIMEIRO SEMESTRE

COMIL

Admiradores de ônibus de São Paulo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, 

Goiás e Distrito Federal reuniram-se em Belo Horizonte 

no 1º Encontro Nacional de Busólogos. Trocaram 

informações, fotografias e materiais impressos sobre 

ônibus, visitaram uma empresa do ramo na capital 

mineira e assistiram a uma palestra sobre a evolução do 

ônibus no Brasil. A idéia foi do grupo Fãbus, de BH.

ENCONTRO DE AFICCIONADOS EM BH

CONFRATERNIZAÇÃO

No Palácio do Planalto, em Brasília, o diretor da Marcopolo, 

Walter Gomes Pinto, conversa com o presidente Lula, 

também presentes o diretor executivo da FABUS, Roberto 

Ferreira, o presidente da FABUS, José Antonio Martins, e o 

Deputado Federal Camilo Cola. 
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mpresaE

UTIL: certificação ISO, 
   um prêmio à qualidade
Em junho, a UTIL, do Grupo Guanabara, recebeu a certificação de qualidade para seu Sistema de 

Gestão, concedido pelo Bureau Veritas Certification, com base na Norma ISO 9001:2000. 

Foi o coroamento de um cuidadoso e dedicado trabalho que começou em agosto de 2004.
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A 
decisão da UTIL, uma das mais tra-

dicionais empresas de transporte 

rodoviário de passageiros, de certificar 

seu Sistema de Gestão, se deveu à 

política de constante busca de ferra-

mentas para aumentar a produtividade 

e a qualidade dos serviços. Muito mais 

do que o esforço para conseguir um 

diploma, o que houve foi um processo 

de conscientização de toda a equipe 

para a necessidade de padronização 

de rotinas que garantissem o cumpri-

mento de metas estabelecidas para a 

realização do principal objetivo da em-

presa: satisfazer clientes, acionistas 

e colaboradores. Tendo como base as 

metas definidas pelos acionistas, a di-

retoria discutiu em detalhes cada uma 

dessas metas e definiu os diversos 

indicadores que permitissem o acom-

panhamento do desempenho ao longo 

do período. Desse processo surgiram 

os procedimentos definidos pelo Grupo 

Estratégico, os quais embasaram todo 

o processo de certificação.

Fazem parte desses procedimen-

tos as reuniões mensais de análise 

St
ar

 P
ho

to
 e

 V
íd

eo

REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2007 11



mpresaE

24 DE AGOSTO, 13h30
O passageiro se apresenta na Ro-

doviária Novo Rio à espera do ônibus 

das 14h15 para Belo Horizonte. Na 

sala VIP da UTIL, ele se informa sobre 

o tempo de duração da viagem e liga 

para alguém na capital mineira a fim de 

comunicar o seu horário de chegada. 

Enquanto toma um cafezinho ou lê um 

jornal, nem imagina que sua viagem 

começou a ser preparada cerca de 50 

dias antes, quando o Grupo de Opera-

ções da empresa se reuniu em Juiz de 

Fora para realizar a primeira etapa do 

Planejamento Operacional.

crítica, nas quais cada indicador é 

avaliado detalhadamente. Partindo dos 

resultados obtidos, são acertadas as 

ações necessárias às eventuais corre-

ções de rota, de modo a assegurar a 

manutenção dos serviços no nível de 

qualidade e nos resultados projetados. 

Além da Diretoria, participam dessas 

reuniões os gerentes de Manutenção 

e Operação, o gerente de Recursos 

Humanos, o responsável pelo Escritó-

rio da Qualidade e outros membros da 

equipe eventualmente convidados.

A partir da discussão dos resulta-

dos e indicadores, são decididas ações 

pontuais ou de médio e longo prazo, vi-

sando ajustar os resultados às metas. 

Essas ações vão desde treinamento 

e reciclagem de pessoal a mudanças 

em equipamentos e materiais, e inte-

ração com órgãos e outras empresas 

para adoção de medidas corretivas e 

alterações operacionais.

As discussões no plano estratégico 

devem se desdobrar em ações no pla-

no tático. A participação das pessoas 

envolvidas diretamente no dia-a-dia 

torna-se essencial para conseguir que 

a base da empresa não só entenda o 

objetivo como se comprometa efetiva-

mente com ele. Para isso é realizado 

um trabalho motivacional, mantendo 

não só o conhecimento das metas 

estabelecidas como também dos resul-

tados já alcançados. A Revista ABRATI 

mostra, aqui, como se dá, na prática 

diária da UTIL, esse desdobramento 

das ações com foco na qualidade dos 

serviços.

O dia-a-dia de uma empresa certificada

A espaçosa sala VIP da UTIL no Terminal Novo Rio: conforto e tranqüilidade antes da partida.

26 DE JUNHO, 9h30
Aqui foi o verdadeiro começo da viagem daquele  

passageiro no horário das 14h15 do dia 24 de agosto. 

Munido de relatórios estatísticos do mês de junho do ano 

anterior, consultados on line, e usando matrizes para cada 

linha da empresa, o pessoal do Grupo de Operações se 

debruça sobre números, calendários de eventos esporti-

vos ou culturais, tendências de movimento, ocorrência ou 

não de feriados e outros fatores que possam influenciar a 

demanda. São considerados ajustes de horários, definição 

da abertura de horários extras, avaliação de fatores concor-

renciais e muitos outros aspectos. A partir das análises, 

são feitas previsões de horários que serão realizados em 

agosto de 2007. A reunião dura cerca de 3 horas. 

O Grupo de Operações se reúne na garagem de Juiz de Fora: aqui é o 

começo de cada viagem. 
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DIA 26 DE JUNHO, 14h
Ainda no mesmo dia começa a fase de preparação dos 

cadernos operacionais. Maurício Silva, Assistente de Ope-

rações, é o responsável pela coordenação desse trabalho 

e pela compilação dos dados. Revisa cada planilha, faz os 

ajustes recomendados, confere cálculos e ao final, tem em 

mãos a versão do que será a base da operação naquele 

mês. Em seguida, libera a produção dos exemplares que 

serão encaminhados a cada setor e ao Controle do Sistema 

de Vendas.

O Sistema de Reserva e Venda de Passagens é então 

alimentado com todos os dados, para que 30 dias antes da 

data prevista para a viagem, os lugares já sejam colocados 

à venda.

22 DE AGOSTO, 9h 
Jeremias dos Reis, Gerente de Operações, prepara a 

operação do fim de semana que se aproxima. Consulta o 

sistema de vendas, verifica quais horários já estão abertos 

em cada uma das linhas, constata se há necessidade 

de abertura de horários extras e confere a programação 

definida pelo Grupo de Operações. Se ainda há horários 

previstos e não abertos, providencia a liberação para a 

venda, ajustando a oferta à demanda. Calcula a quanti-

dade de veículos necessários para a operação até aquele 

momento e estima o quanto ainda poderá ser exigido. 

Contatos são feitos com o Departamento de Manutenção 

para agilizar as revisões preventivas e para informar-se 

sobre as previsões de liberação de veículos ainda parados 

para reparos. O objetivo é que não haja nenhum veículo 

inoperante no período.

23 DE AGOSTO, 8h
Logo cedo, os res-

ponsáveis por cada base 

fazem o controle rotineiro 

da ocupação de cada ho-

rário, avaliando a neces-

sidade de mais horários, 

de acordo com a demanda 

registrada a cada momen-

to. O sistema totalmente 

integrado e o registro em 

tempo real de cada venda 

possibilitam a constante 

adequação da oferta.

23 DE AGOSTO, 17h 
No fim da tarde, na garagem do Rio de Janeiro, a 

equipe do Tráfego está às voltas com a programação 

da escala de viagens para o dia 24. Verifica o siste-

ma de gestão de tráfego, acompanha os horários já 

abertos e identifica os profissionais disponíveis para 

viajarem no dia seguinte. À medida que os horários 

vão sendo definidos com número do veículo e nome 

do motorista, os dados são lançados no sistema e 

já ficam disponíveis para todas as bases, que são 

totalmente interligadas. Motoristas são avisados 

da sua escala e preparados para se apresentarem 

nas garagens de origem a tempo de assumirem 

suas funções.  

As reuniões de análise crítica têm papel 

muito importante no desenvolvimento 

dos programas da qualidade.

Já na quinta-feira Jeremias dos Reis prepara todos os horários e 

veículos que a empresa vai operar no fim de semana.   

O Assistente de Operações, Maurício Silva, compila todos os dados 

e começa a preparação dos cadernos operacionais.
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24 DE AGOSTO, 9h 
E chega o dia 24 de agos-

to. Na sala da diretoria, pai-

néis de LCD mostram não 

só o quadro de partidas e a 

ocupação de cada horário de 

toda a empresa, mas também 

imagens em tempo real das 

principais bilheterias da em-

presa, facilitando a visualiza-

ção do movimento e o ajuste 

necessário a cada linha. No-

vos horários são solicitados 

e a Gerência de Operações é 

acionada para verificar a dis-

ponibilidade de equipamentos 

e tripulação. A rotina é diária, 

e a responsabilidade do acom-

panhamento de desempenho 

é de cada coordenador dos 

grupos de linhas. Ao mesmo 

tempo, a equipe de tráfego no 

Rio de Janeiro monitora, atra-

vés do GPS, a localização dos 

veículos, o andamento das via-

gens e o estoque de veículos 

nas diversas garagens. Essa 

operação permite avaliar as 

previsões de chegadas e com 

elas alimentar as escalas de 

partida em cada local.

 

23 DE AGOSTO, 16h
Na parque de manutenção, em Juiz de Fora, na véspera 

do dia que tomamos para referência, o gerente de manu-

tenção, Cleber Assis, agiliza os trabalhos para liberar três 

veículos em estágio de manutenção mais pesada: dois deles 

passando por revisões de rotina, previamente agendadas, e 

o terceiro, recebendo uma intervenção corretiva e de ajuste 

de porta. Os trabalhos transcorrem de forma ordenada e tran-

qüila: as operações se processam de maneira simultânea, 

com equipes de elétrica, mecânica e montagem estrutural 

atuando em cada veículo. A meta é sempre que não haja 

veículos parados. Cada intervenção é registrada no sistema 

informatizado de controle da manutenção, para controle do 

histórico do veículo e para apuração dos custos.

 

mpresaE

Com tranqüilidade, objetividade e competência técnica, a área de 

manutenção coloca os carros à disposição na hora certa.  

Na sala da 

diretoria, os 

painéis dão, em 

tempo real, a 

visão completa da 

operação de toda 

a frota e de todos 

os horários da 

companhia.

A qualquer hora, a 

equipe de tráfego 

monitora via satélite 

toda a frota: pronta 

localização, total 

disponibilidade, 

garantia de conforto 

e pontualidade.
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24 DE AGOSTO, 14h 
De volta ao ponto onde começamos. No Terminal Novo Rio, 

o veículo estaciona na plataforma, os auxiliares de agência 

alimentam o painel eletrônico do veículo com as informações 

de horário e destino, e o motorista inicia o embarque. Em 15 

minutos todos os passageiros estão a bordo, devidamente 

identificados, com bagagens embarcadas e identificadas, e a 

viagem se inicia. Serão 438 quilômetros até Belo Horizonte, 

com chegada prevista para as 20h45. No meio do percurso, 

haverá uma parada de 15 minutos no Restaurante Silvio´s, 

em Juiz de Fora, para descanso e para o lanche. Enquanto 

isso, no Rio de Janeiro, prossegue a operação rotineira de 

ajustes ao Planejamento Operacional. A cada 10 minutos 

o sistema informatizado de tráfego recebe informações do 

Sistema de reserva e Venda de Passagens, atualizando a 

ocupação e a abertura de novos horários. Com esses dados, 

o processo de alocação de veículos e motoristas é revisado 

e começa a ser divulgado pelos tráfegos.

Ponto de parada para lanche e descanso: limpeza, higiene e  

qualidade alimentar tornam a viagem ainda mais agradável.  

24 DE AGOSTO, 20h55
O dia termina. No Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, o ônibus da UTIL 

estaciona na plataforma de desembarque, após 6h50 de uma viagem tranqüila. 

Os passageiros desembarcam, recebem suas bagagens e o motorista segue 

com o veículo para a garagem. Vai descansar até a próxima jornada, no dia 

seguinte. O veículo é revisado, lavado, abastecido e já colocado em ordem 

de marcha: seguirá ainda nessa noite para Cabo Frio, no horário de 00h45, 

completando outra parte daquele planejamento iniciado em junho. 

...E A HISTÓRIA CONTINUA
...dia após dia, numa seqüência de 

ações encadeadas e coordenadas, fazendo 

com que a engrenagem nunca pare: 24 ho-

ras por dia, sete dias por semana, com 200 

ônibus e 750 profissionais em atividade 

constante para cumprir as metas da empre-

sa e garantir a satisfação dos clientes.

Simultaneamente ao processo de obtenção da certifi-

cação ISO 9001:2000, a UTIL também registrou algumas 

importantes aquisições de novas linhas do sistema 

interestadual de transporte de passageiros. São elas: 

A UTIL EM NÚMEROS

Funcionários 750

Frota total 192

Passageiros transportados (mês) 135.000

Viagens realizadas (mês) 4.100

Quilometragem percorrida (mês) 2.050.000

Passageiros/km transportados (mês) 41.890.000

Ouro Preto–São Paulo; Mariana–São Paulo; Conselheiro 

Lafaiete–São Paulo e Conselheiro Lafaiete–Santos. Esse 

novo mercado já está contando com veículos novos e com 

a operação característica da UTIL, tendo como pontos 

fortes a pontualidade e a regularidade.
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Mais 50 Irizar para 
    a Reunidas Paulista
A frota de ônibus Irizar da Empresa Reunidas Paulista 

está dobrando de tamanho. Das 50 unidades iniciais, 

passa  agora para 100 carros, todos do modelo Century.

C
om a nova compra, a Empresa 

Reunidas Paulista, de Araçatuba, 

no oeste do Estado de São Paulo, 

torna-se o maior cliente individual da 

Irizar. Há vários anos a companhia vem 

cumprindo, sempre com aquisições do 

produto Irizar, suas metas anuais de 

renovação de frota.

A entrega dos novos ônibus foi 

iniciada em agosto e será concluída 

em outubro.

A Reunidas Paulista liga as prin-

cipais cidades do eixo Três Lagoas 

(MS) a Campinas, São Paulo e Rio de 

Janeiro. Com sua frota de mais de 250 

veículos, está presente também em 

Tocantins e Goiás. 

A empresa destaca-se pela baixa 

idade média dos ônibus utilizados, 

pela máxima adequação logística 

dos equipamentos e veículos, e pela 

eficiência dos seus programas de 

prevenção de acidentes.          

Na linha de montagem da Irizar, os carros destinados à Empresa Reunidas Paulista recebem os 

últimos cuidados. A empresa de Araçatuba passa a ser a maior frotista individual da marca.
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TÁ NA MÃO!
O Cartão BNDES traz uma
frota de vantagens
para você comprar
pneus Michelin*.
Confira!          

Agora seu pneu Michelin 

- Financiamento em até 36 vezes.

- Prestações com parcelas fixas e iguais.

- Juros de apenas 1% ao mês**.

- Crédito pré-aprovado de R$ 250 mil***.

- Toda a Rede Michelin de Revendedores.
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Acesse o site www.cartaobndes.gov.br, solicite o seu cartão e tenha uma frota de vantagens.

SAC 0800 970 9400   •   www.michelin.com.br
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São Geraldo amplia 
   com Caio Giro 3600
Três anos atrás, a companhia mineira, que pertence ao Grupo Gontijo, iniciou um período 

de testes com o ônibus rodoviário Caio Giro 3600, produzido em Botucatu-SP pela Induscar. 

Agora, formalizou a aquisição de dez unidades do veículo. 

O
s dez ônibus que a Companhia 

São Geraldo está incorporando 

à frota foram equipados com chassi 

Scania K 124 6x2, com 14 metros 

de comprimento, e têm configuração 

para transportar 46 passageiros. As 

poltronas são do tipo semi-leito e 

contam com apoio de pés. Todos os 

carros dispõem de ar condicionado, 

comissaria, sanitários e calefação. 

No desenvolvimento dos sanitá-

rios, a Caio deu atenção especial às 

sugestões feitas pelo Grupo Gontijo 

e por outros frotistas em relação aos 

cuidados para evitar a propagação de 

odores no salão. Exigências quanto 

aos níveis de ruído interno e externo fo-

ram igualmente objeto de cuidados.  

O Giro 3600 é um produto voltado 

à operação em médias e longas dis-

tâncias. O projeto desenvolvido pela 

Induscar prioriza as características 

técnicas que possam se traduzir em 

conforto, segurança e tecnologia.

Como diferenciais do modelo, o 

fabricante destaca os grandes baga-

geiros, a comissaria compacta (com 

melhor aproveitamento do espaço) 

e as várias opções de poltronas e 

revestimentos

A experiência do Grupo Gontijo resultou em sugestões prontamente incorporadas ao Caio Giro 3600 pelos projetistas da Induscar.
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Empresa chilena começa a receber mais 530  
ônibus Mondego para o Sistema Transantiago

Em agosto, a Induscar deu início 

às entregas de mais um grande pedido 

de ônibus para o Sistema Transantiago 

de transporte urbano, ora em fase de 

implantação na capital do Chile, San-

tiago. Desta vez, são 330 ônibus de 12 

metros e 200 articulados adquiridos 

pela empresa Buses Metropolitana. 

As entregas se estenderão pelos 

meses de setembro, outubro, novem-

bro e dezembro. Em 2005, a encarroça-

dora brasileira já havia fornecido 640 

carroçarias para o sistema. 

Para marcar o início das entregas, 

a Induscar reuniu em sua fábrica de 

Botucatu empresários chilenos do 

setor de transporte de passageiros, 

além de jornalistas daquele país. Eles 

conheceram a linha de produção e as 

primeiras unidades prontas. 

Os ônibus comprados pela Buses 

Metropolitana são do modelo Mon dego 

HA, montados sobre o chassi O500 UA 

(articulado) e Mondego H, montados   

sobre o chassi O500U (sem articula-

ção), ambos de piso baixo, da marca 

Mercedes-Benz. São veículos fortes, 

resistentes e de fácil manutenção, 

adequados a diversos tipos de solos 

e locais. Além da sólida estrutura, des-

tacam-se pelo design de linhas limpas 

e atuais.

Além de estar aumentando sua par-

ticipação no mercado de rodoviários, 

a Induscar mantém-se na liderança do 

setor de carroçarias urbanas e vem 

desenvolvendo algumas importantes 

ações de marketing voltadas ao seg-

mento. Uma delas é a rota de demons-

tração do ônibus Apache S22. O veícu-

lo está sendo apresentado em eventos 

realizados nas principais 

cidades brasileiras, 

durante os quais 

os empresários 

são chamados a 

conhecer o Apa-

che S22, trocar 

impressões e 

informações e 

a travar novos 

conhecimentos.

Urbano e escolar: mercados aquecidos
A Induscar também tem tido a 

preferência de muitas operadoras no 

atual processo de renovação de frotas 

urbanas. Foi o que aconteceu no Distrito 

Federal, onde recentemente empresas 

urbanas adquiriram 530 novos ônibus. 

Do total dos pedidos, 310 unidades 

receberam carroçarias Caio.

A encarroçadora também está tra-

balhando por uma fatia do mercado de 

ônibus escolares, depois que o gover-

no lançou dois programas específicos, 

o Caminho da Escola e o Proescolar, 

com os quais o BNDES se dispõe a 

financiar a aquisição desse tipo de 

veículos por estados, prefeituras, 

pessoas físicas e jurídicas.

A Induscar vai disputar esse mer-

cado com seus modelos Átilis (mini), 

Foz (micro) e Foz Super (midi).  

No Mondego, chama atenção o design de linhas limpas e despojadas. 
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Volvo lança o chassi 
       rodoviário B9R
A Volvo está lançando no Brasil o chassi B9R, 

com motor traseiro de 9 litros e configuração 

4x2. É apresentado pela montadora de Curitiba 

como o mais avançado chassi destinado aos 

segmentos rodoviário e de fretamento.
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A 
partir de agora, segundo o presi-

dente da Volvo Bus Latin América, 

Per Gabell, a experiência acumulada 

pela montadora de Curitiba em termos 

de desempenho, segurança e econo-

mia no segmento de ônibus está sen-

do aliada às diversas ferramentas da 

marca para assegurar a mais ampla 

disponibilidade operacional do produ-

to. Gabell refere-se principalmente à  

nova arquitetura eletrônica BEA-2 e 

ao sistema de frenagem batizado de 

EBS-5, que inclui freios ABS e freios 

a disco. Tudo como itens de série 

e tendo como finalidades, além de 

aumentar a disponibilidade, garantir 

menor consumo de combustível, mais 

segurança e mais conforto.

Segundo o executivo, todos os 

testes demonstraram que, na com-

paração com os demais veículos 

desta classe disponíveis no mercado 

brasileiro, o novo chassi apresenta 

a melhor relação desempenho-eco-

nomia. 

A arquitetura eletrônica específica 

para ônibus é um dos fatores desta-

cados pelo fabricante. Um sistema 

multiplex integrado controla várias 

das funções do veículo. Composto 

de um novo painel e um novo display 

do computador de bordo, com mais 

de 50 funções e estrategicamente 

posicionado para melhor visualização 

do motorista, o sistema integra o pai-

nel do veículo com o motor, a caixa 

de câmbio, os freios, a suspensão 

e as luzes externas. Os módulos 

eletrônicos são interligados em rede 

e monitoram as informações da cai-

xa de câmbio inteligente I-Shift, da 

suspensão eletrônica, do motor, dos 

freios e das luzes. 

Conforme Luiz Caparelli, gerente 

de vendas de ônibus da Volvo Bus 

Latin América, tudo isso proporciona 

maior confiabilidade a todo o sistema 

Nova arquitetura, 

avançado sistema eletrônico de 

frenagem, computador de bordo com 

dezenas de informações do motor, 

da caixa de câmbio, dos freios, da 

suspensão e das luzes externas:  por tudo 

isso, a Volvo aponta o novo B9R 

como o mais avançado ônibus 

rodoviário do mercado. 
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elétrico e eletrônico. Agora, também as 

luzes externas estão conectadas com 

o computador de bordo. Na eventuali-

dade da queima de uma lâmpada da 

lanterna traseira, por exemplo, o sis-

tema automaticamente aponta a falha 

no display do painel. Diagnósticos de 

diferentes funções do veículo, dados 

sobre consumo de combustível e troca 

de marchas, quilometragem percorrida, 

tempo de vida das pastilhas de freio e 

dezenas de outras informações podem 

ser obtidas no display do computador 

de bordo. 

FRENAGEM

O Eletronic Brake System – sigla 

EBS-5 – é um sistema caracterizado 

pela aplicação conjugada de diversas 

tecnologias de controle dos freios. 

Permite, por exemplo, o controle de 

tração com igual força nas rodas, im-

pedindo a patinação nas arrancadas. 

Possibilita, ainda, por meio dos freios 

ABS, evitar o travamento das rodas em 

frenagens bruscas. 

O sistema está integrado à ar-

quitetura eletrônica do chassi, com 

sensores que possibilitam monitorar a 

velocidade das rodas e o desgaste das 

pastilhas de freios. Quando o motoris-

ta pisa no pedal do freio, o sistema en-

via sinais para o módulo de comando, 

que determina como os moduladores 

vão regular a pressão de frenagem nos 

diferentes eixos e rodas. 

O sistema de auxílio para arranque 

em aclives funciona a partir de um sen-

sor de inclinação. Assegura que, em 

uma subida, o motorista disponha de 

três a quatro segundos para pisar no 

pedal do acelerador antes de o veículo 

começar a descer. Ao preservar a situa-

ção de frenagem, possibilita arrancar 

sem solavancos em subidas. Todos os 

dispositivos são de série.

CAIXA INTELIGENTE

Por ocasião do lançamento do novo 

chassi, em Curitiba, os executivos da 

Volvo chamaram atenção para a caixa 

inteligente I-Shift que, também como 

item de série, equipa o B9R. É a mes-

ma que está nos caminhões Volvo da li-

nha F. A transmissão tem embreagem, 

mas não tem pedal. O motorista não 

precisa fazer nenhum esforço e não se 

preocupa em trocar marchas. Com o 

grande número de marchas disponíveis 

(12), o motorista tem a possibilidade 

de consultar o display do computador 

de bordo do painel do ônibus para se 

situar melhor durante a condução. No 

visor, confirma a marcha utilizada no 

momento e as outras disponíveis, tan-

to para baixo como para cima.

A caixa, inteligente, contribui para 

reduzir o consumo de combustível. Foi 

desenvolvida em alumínio, não tem o 

conjunto de sincronizadores e, além 

disso, otimiza o trabalho do trem-de-

força. Na versão Pro, o motorista pode 

escolher o modo de condução: econô-

mico, quando está em velocidade de 

“cruzeiro”, ou de potência, quando, 

por exemplo, está trafegando por um 

trecho bastante íngreme. A alavanca 

de marchas, projetada ergonomica-

mente, integra o assento do condutor, 

para sua maior comodidade. Outra 

característica da caixa, importante 

para a correta condução do ônibus, é 

o sistema inibidor de trocas indevidas. 

Impede a troca de marcha em caso de 

rotação inadequada do motor.

ançamentoL

A alavanca de marchas é posicionada como se fizesse 

parte do assento do motorista.

Os freios a disco contam com o 

auxílio do sistema ABS.

A caixa inteligente I-Shift é a mesma 

que equipa os caminhões da linha F.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

24 REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2007



VANTAGENS DO SISTEMA DE FREIOS 
Não acrescenta peso ao veículo (maior capacidade para passageiros e cargas) 

Não há custo adicional de manutenção 

Menor custo operacional 

Está integrado ao sistema multiplex do veículo 

É eficiente independentemente da temperatura 

Maior vida útil das pastilhas de freio 

Maior velocidade média 

Maior segurança e conforto 

Economia de combustível 

Maior disponibilidade final do veículo

VANTAGENS DA CAIXA DE MARCHAS 
Menor consumo de combustível 

Caixa inteligente, mas com as vantagens da caixa de câmbio mecânica 

Mesma caixa usada nos caminhões Volvo 

Reduzida influência de eventuais erros do motorista 

A caixa I-Shift sempre seleciona a melhor marcha para se ter uma alta performance, 

proteger o trem-de-força e melhorar o desempenho do freio motor (VEB)

Para o lançamento do chassi 

B9R, a Volvo escolheu o pneu Mi-

chelin XZE2+, na dimensão 295/80 

R22.5. O produto conta com a 

tecnologia MDT (Michelin Durable 

Technologies), que torna a carcaça 

radial mais robusta, durável e resis-

tente. A maior durabilidade vem em 

benefício do meio ambiente, pelo 

menor descarte de pneus. Segundo 

a Michelin, o pneu XZE2+ pode ser 

montado em todos os eixos do veícu-

lo e foi desenvolvido especificamen-

te para uso rodoviário. O composto 

de borracha é de alta performance, 

proporcionando mais aderência e 

maior quilometragem. Em relação ao 

seu antecessor (o XZE2), há um au-

mento de até 15% em durabilidade 

na primeira vida. Com quatro sulcos 

longitudinais profundos, a banda de 

rodagem oferece alto desempenho 

tanto em pisos secos como em 

superfícies molhadas.

Pneus Michelin equipam o ônibus

Freio motor VEB 
mais potente 

Oferecido como item de série na 

nova linha de chassis, o freio motor 

VEB (Volvo Engine Brake) alcança 

potência de frenagem de 350 cv. “É 

o mais potente do mercado brasileiro 

nesta classe de chassis de ônibus”, 

observa Per Gabell, enumerando os 

benefícios para o transportador: econo-

mia de combustível (já que não agrega 

peso ao ônibus), não tem custo adicio-

nal de manutenção, aumenta a vida útil 

das pastilhas de freio, garante maior 

disponibilidade do veículo e é eficiente 

sem depender da temperatura.

O freio motor é um dispositivo auxi-

liar, formado por mecanismo acoplado 

ao comando de válvulas do motor. 

Uma de suas vantagens é que pode 

ser usado por tempo indeterminado. 

Poupando o freio de serviço (o que 

se traduz em menor desgaste das 

pastilhas e dos discos), o freio motor 

ainda proporciona economia de pneus 

e frenagem mais uniforme e segura. 

O fabricante garante que o VEB 350 

permite, por exemplo, velocidades mé-

dias maiores em descidas de serras, 

sem prejuízo do completo controle do 

motorista sobre o veículo.
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Meio século de 
 história no Brasil

Cinqüenta anos atrás, 

estimulada pela 

iniciativa do Governo 

Juscelino Kubitschek 

de criar um parque 

industrial de bens 

de consumo no País, 

a montadora sueca 

decidiu se 

instalar por aqui. 

Mas desde o fim da 

década de 1940 alguns 

de seus produtos 

– ônibus e caminhões 

– já eram conhecidos 

do mercado brasileiro.

Na bela Sala São 

Paulo, localizada na 

antiga Estação Central 

da Estrada de Ferro 

Sorocabana, na capital 

paulista, a montadora 

reuniu mais de 500 

convidados para 

comemorar meio 

século de atividades 

no Brasil.
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O 
primeiro veículo Scania trazido 

para o Brasil – um ônibus – rodou 

no Rio de Janeiro a partir de 1948. 

Naquela época, porém, o parque 

automotriz nacional ainda era quase 

que totalmente de origem norte-ame-

ricana, e os caminhões tinham menor 

capacidade de carga que os utilizados 

na Europa. O País ainda se dividia 

entre os defensores de um modelo de 

desenvolvimento fundado na vocação 

agrícola, e os que preconizavam uma 

marcha rápida para a industrialização. 

Esta última corrente viria a se tornar 

predominante a partir da segunda 

metade da década de 1950.

A montagem de veículos completos 

da marca Scania no Brasil começou a 

ser feita em 1951 pela empresa Ve-

mag, Veículos e Máquinas Industriais, 

de São Paulo, e se estendeu por quase 

uma década. Foram montados, suces-

sivamente, os caminhões L 51, L 65 e 

L 75, além do ônibus B 75. 

No dia 2 de julho de 1957, como 

conseqüência da decisão de vir para 

o Brasil, a montadora sueca constituiu 

a Scania-Vabis – Motores Diesel e deu 

início à construção da sua fábrica de 

motores, localizada na área onde fun-

cionava a Vemag, no bairro paulistano 

do Ipiranga. Quando a fábrica ficou 

pronta, em 1959, os veículos Scania 

passaram a ser equipados com moto-

res produzidos aqui.  

Um ano depois, em 1960, a Scania 

decidiu assumir totalmente a produção 

e comercialização de seus veículos 

e motores. Focalizando a estratégia 

nos caminhões pesados, iniciou a 

construção da fábrica de São Bernar-

do do Campo, São Paulo, que seria 

inaugurada em dezembro de 1962. 

Foi a primeira unidade industrial da 

montadora fora da Suécia. Mas en-

quanto a fábrica não ficava pronta, as 

instalações da Vemag eram utilizadas 

A homenagem prestada pela 

Scania no dia 2 de julho ao em-

presário pioneiro Abílio Gontijo se 

justifica: da mesma forma como a 

montadora vem concorrendo para 

o grande desenvolvimento alcan-

çado pela indústria automobilística 

brasileira desde que se instalou no 

País, o Grupo Gontijo é responsável 

por algumas das mais importantes 

contribuições à história do trans-

porte rodoviário de passageiros. E 

é notável como, a partir da década 

de 1980, a montadora e o frotista 

puderam iniciar um produtivo tra-

balho conjunto em favor do usuário 

de transporte. 

Há vários anos o Grupo Gontijo 

é detentor da maior frota de ôni-

bus rodoviários Scania do mundo. 

São mais de 1.600 unidades da 

marca, e todas incluem na sua 

configuração final alguma contri-

buição importante do cliente. Isso 

é possível por pelo menos duas ra-

zões: a flexibilidade dos processos 

produtivos da Scania e a enorme 

Troféu para Abílio Gontijo

experiência acumulada pelo Grupo 

Gontijo na área do transporte de 

pessoas. O grupo consegue atuar 

em conjunto com o fabricante, 

oferecendo, a partir da verificação 

prática do funcionamento de todos 

os componentes dos veículos, 

importantes sugestões para o seu 

aperfeiçoamento.

Coincidentemente, tanto a 

Scania como o Grupo Gontijo 

receberam, em seus primeiros 

tempos, a influência benéfica do 

Governo Juscelino Kubitschek, 

principalmente no que se relaciona 

a três de suas metas: a implanta-

ção da indústria automobilística, 

a ampliação e asfaltamento da 

malha rodoviária e a construção 

de Brasília. A montadora sueca 

aproveitou a política oficial de 

estímulo à sua implantação no 

País. Já a Empresa Gontijo, quan-

do começou a construção da nova 

capital, tinha sua base na cidade 

de Patos de Minas – justamente a 

meio caminho de Brasília.

O homenageado, Abílio Pinto Gontijo (Grupo Gontijo), ladeado por Wilson Pereira, 

diretor de Vendas de Ônibus, e Michel de Lambert, presidente da Scania.
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ção da linha de produtos globalizados 

da marca.

Nova certificação de qualidade 

(a ISO 9001, versão 2000) foi obti-

da, também de forma pioneira, em 

2001.

Seguiram-se, até os dias atuais, 

inúmeros feitos e fatos marcantes na 

vida da Scania brasileira. Entre eles: 

o lançamento da primeira caixa de 

câmbio automatizada para caminhões 

(Opticruise), em 2001; o Projeto Ponto 

a Ponto, que em 2003 levou toda a 

linha de ônibus da marca a 24 cidades 

do País; o lançamento do primeiro 

caminhão Scania equipado com motor 

mundial de 9 litros; a produção do 

caminhão Scania brasileiro número 

150.000, em 2004.  

No momento em que comemora 

50 anos no Brasil – período em que 

produziu mais de 240 mil veículos –, 

a Scania ocupa, com sua fábrica, uma 

área de 350 mil metros quadrados em 

São Bernardo do Campo, sendo 130 

mil metros quadrados construídos. 

Conta com 2.900 colaboradores e 

tem capacidade para produzir 20 mil 

veículos por ano, número que, segun-

do as previsões da montadora, será 

absorvido integralmente pelo mercado 

neste ano. 

No mercado doméstico, a empresa 

responde por 43% das vendas de ôni-

bus rodoviários e por 25% das vendas 

de caminhões pesados (acima de 40 

toneladas), no acumulado de janeiro a 

maio deste ano. Nos últimos 20 anos, 

a marca conquistou por 15 vezes a 

liderança anual em vendas. Além de 

atender o Brasil, a Scania exporta para 

mais de 50 países. Atualmente, de 

acordo com os números do Registro 

Nacional de Veículos Automotores, 

Renavam, cerca de 40% da frota cir-

culante de caminhões pesados são 

da marca Scania.

para montagem do caminhão L 75, o 

primeiro nacional (1958), com índice 

de nacionalização de 35%, de acordo 

com as exigências do Grupo Executivo 

da Indústria Automobilística – Geia 

– naquele momento.

AVANÇOS

Ao longo desses 50 anos, a Scania 

tem sido responsável por muitos dos 

avanços registrados pela indústria 

automobilística brasileira, tanto no 

que se refere ao transporte de cargas 

como ao de passageiros. 

Em 1968, foram lançados os 

primeiros ônibus brasileiros com sus-

pensão a ar.

Um ano mais tarde, a unidade bra-

sileira deu início à exportação regular 

de componentes de caminhão para sua 

matriz, na Suécia. O primeiro lote foi 

de 200 unidades de bombas de óleo 

inteiramente nacionais. 

Em 1974, a montadora apresentou 

o caminhão LK-140, introduzindo no 

País o conceito de cabine avançada, 

que praticamente se transformou em 

padrão no mercado transportador e foi 

popularizado com o apelido de “cara 

chata”. 

Outro conceito – o do caminhão 

produzido sob encomenda – foi lança-

do em 1981, com a apresentação da 

linha T/R 112 e 142 (a Série 2), em 

substituição aos L 111 tradicionais, e 

já caracterizando um sistema modular 

de produção. 

O sistema “intercooler”, base do 

conceito de resfriamento do ar de 

admissão do motor, foi introduzido 

em 1983. 

Em 1991, chegaram os caminhões 

da Linha 113/143 (a Série 3), com 

uma grande novidade: potências de 

até 450 cv, até então não disponíveis 

no mercado brasileiro. 

A Scania foi a primeira montadora 

da América Latina a alcançar a certi-

ficação ISO 14001. Isso aconteceu 

em 1997.         

Com o lançamento da Série 4, em 

1998, a montadora deu início à fabrica-

caniaS

Na fábrica, a Scania expôs os modelos que marcaram sua trajetória no Brasil.
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Funcionários e convidados participaram do ato comemorativo.

Homenagens e 
show marcam as 
comemorações

Fato raríssimo, para comemorar 

os 50 anos de sua instalação no País 

a Scania interrompeu por duas horas 

as atividades da sua linha de produção 

na fábrica de São Bernardo do Campo. 

O presidente da República, Luiz Inácio 

Lula da Silva, esteve presente e do ato 

participaram mais de 3.000 pessoas, 

entre funcionários, convidados e au-

toridades. 

O funcionário mais antigo da mon-

tadora, José Carlos Moreira, 43 anos 

de casa, foi homenageado em nome de 

todos os colaboradores. Em discurso, 

o presidente da Scania Latin América, 

Michel de Lambert, afirmou que “a 

decisão de vir para o Brasil provou-se 

acertada e o País vem sendo, desde 

então, um dos maiores mercados para 

a Scania no mundo”.  Acrescentou 

que, aqui, a montadora tem sido líder 

histórica das vendas de caminhões 

pesados. O Brasil é também uma 

importante plataforma de exportação 

global.

À noite, em animado coquetel rea-

lizado na Sala São Paulo, na capital 

paulista, a montadora reuniu autori-

dades, grandes frotistas de ônibus e 

de caminhões, concessionárias e a 

imprensa. Na ocasião, a Scania pres-

tou homenagem a diversos empresá-

rios que, de alguma forma, estiveram 

presentes na história da empresa no 

Brasil. 

O empresário Abílio Pinto Gontijo, 

presidente do Grupo Gontijo, maior 

frotista mundial da marca, foi um dos 

homenageados e recebeu um troféu. 

A programação teve ainda um show do 

cantor e compositor Ivan Lins.

O presidente Lula e executivos da Scania descerram placa alusiva aos 50 anos.

À noite, na Sala São Paulo, o aniversário foi comemorado com boa música.
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Este não veio a passeio.
SCANIA K 340 4x2

Chassi Scania K 340 4x2. Potência de 340 hp @ 1.900 rpm e torque de 1.600 Nm @ 1.100 ~ 1.300 rpm. 
Ótimo desempenho, baixo custo operacional, com maior economia de combustível. Nunca um ônibus
de média distância chegou tão longe. K 340 4x2. Um verdadeiro passeio na concorrência.
www.scania.com.br



A marca que você quer.
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Viaggio para enfrentar
    40 graus negativos
Um ônibus modelo Viaggio III 350 foi especialmente desenvolvido pela fábrica da Marcopolo em 

Coimbra, Portugal, para a empresa finlandesa Mobi-Trade Oy. O veículo, apelidado de “ônibus de 

gelo”  pelo fabricante, vai operar em condições de temperaturas de até 40 graus negativos.

P
ara enfrentar as baixíssimas tem-

peraturas da capital da Finlândia, 

Helsinque, o Viaggio III 350 recebeu 

isolamento térmico e calefação espe-

cialis, além de sistema de ar condicio-

nado climatizado. Foi construído com 

estrutura em aço inoxidável até a altura 

das janelas, o que confere à carroçaria 

resistência ainda maior à corrosão. 

A entrega do ônibus também foi a 

mais longínqua já feita pela Marcopolo 

Coimbra dentro do continente europeu: 

o Viaggio teve que percorrer nada me-

nos que 3.705 quilômetros para che-

gar a Helsinque. No percurso, 2.681 

quilômetros por estradas de Portugal, 

Espanha, França e Alemanha até o 

porto de Rostock. Em seguida, mais 

1.024 quilômetros pelo Mar Báltico 

até atingir a Finlândia. 

Lançado em 2006 no mercado eu-

ropeu, o Viaggio III é o modelo de maior 

sucesso da Marcopolo na Europa. 

Produzido em três diferentes versões 

– 330, 350 e 370 –, o modelo mantém 

a identidade da marca, ostentando 

os mesmos faróis e sinaleiras dos 
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produtos feitos no Brasil. Fora isso, 

foi desenvolvido um design exclusivo 

para o mercado europeu. 

Em sua terceira geração, o ônibus 

começou a ser fabricado em 1995 

na planta de Coimbra. Atualmente, é 

um dos poucos modelos do mercado 

europeu com faróis de design próprio. 

É comum que a grande maioria dos 

ônibus europeus utilize conjuntos 

ópticos comercializados no mercado 

de reposição. 

O Viaggio III foi equipado com 

poltronas Vogel em tecido de cores só-

brias e acabamento refinado, seguindo 

a tendência européia. 

A fábrica da Marcopolo em Coimbra 

emprega atualmente 235 colaborado-

res e produz cerca de 250 ônibus por 

ano. Ali são fabricados os modelos 

Viaggio III, Allegro, Senior e Viale.

D
iv

ul
ga

çã
o

REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2007 33

A Marcopolo S.A. comemorou 

no dia 6 de agosto 58 anos de 

fundação. Também foram celebra-

dos os 50 anos de atividade da 

sua unidade do bairro Planalto, em 

Caxias do Sul-RS. 

A encarroçadora também fez 

uma revisão de seu desempenho 

para este ano: agora espera encer-

rar 2007 com receita líquida de R$ 

2 bilhões (US$ 1 bilhão), produzin-

do em torno de 17 mil ônibus.  

Além das duas unidades de Ca-

xias do Sul (Ana Rech e Planalto), a 

empresa tem fábricas em Portugal, 

Colômbia, África do Sul, México e 

Rússia. No início do próximo ano, 

deverá entrar em operação a unida-

de da Índia, constituída em parceria 

com a Tata Motors, local. A Marco-

polo também tem duas controladas 

no Brasil, a Ciferal, localizada em 

Xerém, Rio de Janeiro, e a MVC 

Componentes Plásticos, que tem 

fábricas no Paraná (PR), em Catalão 

(GO) e no México. Atualmente, no 

Brasil e no exterior, a companhia 

emprega 11 mil trabalhadores. 

“Na produção de ônibus, a Mar-

copolo hoje é referência aqui e lá 

fora. A flexibilidade em produzir des-

de veículos pequenos até os mais 

luxuosos modelos de dois pisos, 

sempre ajustados às necessidades 

dos clientes, é um dos nossos di-

ferenciais”, enfatiza o diretor Valter 

Gomes Pinto. Essa característica 

de atender aos interesses dos 

operadores de transporte nasceu 

junto com a criação da empresa, 

em 1949. “Esse sempre foi o 

modo de trabalho da Marcopolo, 

preocupada e alinhada com seus 

clientes”, explica.

58 anos produzindo ônibus
No ano passado, a Marcopolo 

atingiu receita líquida consolidada 

de R$ 1.750 bilhão, ou US$ 838 

milhões. A produção total foi de 

15.670 ônibus no conjunto das 

suas unidades. Como principal des-

taque, registrou-se um crescimento 

de 22,6% no mercado brasileiro, o 

que garantiu mais uma vez à Marco-

polo a posição de maior fabricante 

nacional de ônibus. 

O trabalhador sempre foi um 

dos focos da encarroçadora, que 

desde o seu início vem buscando 

a melhor qualificação possível para 

os colaboradores, oferecendo-lhes 

preparação adequada para operar 

todos os equipamentos e máquinas 

de alta tecnologia. 

A implantação da filosofia japo-

nesa de administração, em 1986, 

deu origem ao Sistema Marcopolo, 

a partir do qual foi formada uma 

nova cultura organizacional. O co-

laborador participa ativamente das 

ações e contribui com sugestões e 

melhorias, interagindo na tomada 

das decisões empresariais. 

Desde 1990, a companhia 

mantém, em parceria com o SENAI 

– Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial –, uma escola de for-

mação profissional de aprendizes 

ligada ao Centro de Treinamento 

Marcopolo. O centro conta com 

programa de ensino profissional 

voltado a jovens da comunidade. 

Ao fim de um ano, o aluno recebe 

diploma profissionalizante e tem 

emprego garantido na empresa. 

Os programas SuperAção e Vida-

ConVida atendem a cerca de 6.000 

crianças e adolescentes, além dos 

colaboradores da empresa. 
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O último estrangeiro
      na Via Dutra
Concorrente direto do lendário GM Morubixaba da Viação Cometa, o Flxible Diplomata foi o último 

ônibus estrangeiro a operar na Via Dutra dos anos 1950 e 1960. Ainda serviu de inspiração a um 

modelo nacional de carroçaria mas, por ironia do destino, acabou sendo um dos motivos da 

degradação financeira da Expresso Brasileiro, que o importara para acirrar a concorrência com a rival.

D
esde sua inauguração em 1951, 

a Via Dutra foi muitas vezes 

palco de disputa entre as empresas 

permissionárias da linha São Paulo-Rio 

de Janeiro. Nesse sentido, tornou-se 

uma espécie de passarela de mode-

los e marcas. Nas décadas de 1950 

e 1960, a Viação Cometa, de Tito 

Mascioli, e a Expresso Brasileiro, de 

Manoel Diegues, então as duas per-

missionárias do serviço, disputavam 

vigorosamente cada passageiro com 

suas frotas de veículos importados.

Com a chegada dos Morubixabas 

– GM PD 4104 – importados pela Co-

meta em 1954, a Expresso Brasileiro 

não quis ficar em desvantagem e en-

comendou, em fins de 1956, os novos 

ônibus da montadora norte-americana 

Flxible. Eram veículos de design moder-

no, projetados segundo o conceito de 

Two-Level (dois pisos). Pouco tempo 

depois de começar a ser utilizado em 

terras brasileiras, o modelo veio a 

O Flxble Diplomata, originalmente importado pela Expresso Brasileiro: um clássico que rodou pela Via Dutra ainda no tempo da pista simples.
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inspirar o projeto de uma conhecida 

e consagrada carroçaria nacional, o 

Diplomata, da antiga Nielson, atual 

Busscar. A frota de modelos Flxible foi 

a última de veículos importados para 

o Brasil. Depois deles, a importação 

de ônibus foi proibida, visando a in-

centivar a nascente indústria nacional. 

Comprados em um momento de ajuste 

da economia do País, os carros tiveram 

vida curta e tumultuada como frota 

única na linha São Paulo-Rio.

DURO GOLPE 

A história começa no fim de 1956, 

quando Manoel Diegues, fundador 

e proprietário da EBVL, compra da 

Flxible norte-americana 30 carros de 

um novo modelo recém-lançado pela 

montadora. Denominado Vista Liner, 

ou VL 100, o ônibus era uma respos-

ta aos modelos Scenicruiser da GM 

americana da época. Manoel Diegues, 

de origem espanhola, era considerado 

um paladino do transporte. Audacioso, 

para explicar sua filosofia administra-

tiva e operacional costumava usar a 

frase: “Aonde vai o asfalto, vou junto. 

Quem gosta de terra é couve”.

 Enquanto os ônibus eram enviados 

de navio dos Estados Unidos para o 

Brasil, uma lei proibindo a importação 

de veículos foi sancionada pelo gover-

no brasileiro – um duro golpe financeiro 

na EBVL. Os ônibus foram desembar-

cados e, junto com eles, também um 

lote de motores de reposição. Mas 

permaneceram retidos nos depósitos 

da alfândega do porto de Santos, em 

prolongada situação de indefinição, 

enquanto Manoel Diegues, à beira 

do desespero, buscava convencer 

as autoridades brasileiras, dos mais 

baixos aos mais altos escalões acer-

ca da absoluta essencialidade dos 

veículos importados para a prestação 

do serviço não só na Via Dutra como 

também nas linhas Rio de Janeiro-Juiz 

de Fora, Rio de Janeiro-Belo Horizonte 

e Belo Horizonte-São Paulo, já em fase 

de projeto. 

Com esses argumentos, e acres-

centando que desde 1952 não con-

seguia incorporar nenhum ônibus 

novo importado a sua frota, Diegues 

dirigiu-se, em duas oportunidades, ao 

próprio presidente Juscelino Kubits-

chek – então em seu primeiro ano de 

mandato. Porém, seus esforços demo-

raram a produzir resultado: circulava à 

boca pequena a versão de que a nova 

lei havia sido editada muito mais por 

inspiração de seu maior concorrente 

do que pelo conhecido interesse de JK 

pela produção automobilística local. 

Especulações à parte, começava 

ali o calvário de Manoel Diegues e de 

sua empresa. Dos 30 carros, apenas 

dois foram liberados. Os outros 28 só 

viriam a entrar em operação quase 

dois anos depois. Em todo o caso, 

Maneco, como era conhecido no meio 

transportador, mesmo dispondo ape-

nas dos dois primeiros veículos, não 

perdeu tempo e criou o serviço Diplo-

mata – nome com que ele batizou os 

importados – para ser operado na linha 

Rio–São Paulo. Os ônibus saíam nos 

mesmos horários das duas capitais e 

foram usados até a exaustão. Enquan-

to isso, a frota restante permanecia 

imobilizada na alfândega.

 DAVI E GOLIAS 

No tempo que durou a retenção 

dos veículos, a concorrência com a 

Cometa no principal eixo rodoviário 

A Expresso Brasileiro caprichava até no adesivo colado à bagagem do usuário do serviço Diplomata, entre São Paulo e Rio de Janeiro. 
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do Brasil lembrou a história de Davi e 

Golias: eram duas unidades de Flxible 

contra 30 do modelo GM 4104. Nos 

seus outros horários da linha, a EBVL 

era obrigada a utilizar os ônibus GM PD 

4103, apelidados de Imperial, adqui-

ridos em 1951 e bastante defasados 

em relação à frota do concorrente.

No fim dos anos 1950, a EBVL 

possuía uma frota bem diversificada 

de veículos, com mais de 160 ônibus 

rodoviários. Nela havia modelos da 

marca ACF-Brill, Volvo B-638, GM im-

portados e nacionais, e vários outros, 

inclusive unidades mais antigas de 

Flxible, dos modelos Clipper oriundos 

da Única Auto Ônibus do Rio de Janei-

ro, que foi a maior operadora desses 

veículos. 

Naquela ocasião, a Expresso Bra-

sileiro trabalhava em novo plano de 

expansão, projetando um aumento de 

capital, a transformação da companhia 

de limitada em sociedade anônima e a 

abertura das três novas linhas citadas. 

Diegues previa que a Rio de Janeiro-

Juiz de Fora absorveria 20 ônibus; a 

Rio de Janeiro-Belo Horizonte, 20, e a 

Belo Horizonte-São Paulo, 30 ônibus. 

Ter uma frota nova imobilizada e 

ainda precisar pagar por ela foi um 

duro golpe nas finanças e na admi-

nistração da EBVL. Aos poucos, seu 

slogan publicitário –  Expresso Brasi-

leiro, a maior organização rodoviária do 

Continente! – passou a se distanciar 

da realidade. 

Quando o restante da frota foi 

finalmente liberado, a situação era to-

talmente outra. Além de a concorrente 

haver tomado uma grande dianteira no 

setor, as condições administrativas e 

financeiras da EBVL haviam se tornado 

críticas. No inicio dos anos 1960, mui-

tas linhas tiveram de ser passadas ou 

vendidas para a própria Cometa que, 

inclusive, comprou a frota de outros 

modelos GM importados pela Expresso 

Brasileiro. 

Ainda nos anos 1960, Manoel 

Diegues acabou vendendo a EBVL. Ele 

ainda fez nova tentativa recomprando 

a companhia, mas teve de tornar a 

desistir dela, encerrando seus anos 

de comando da pioneira e inovadora 

Expresso Brasileiro, que ele havia 

fundado em agosto de 1940.

Em contrapartida aos GM da Come-

ta, que operaram até 1973, o Flxible VL 

100 teve vida curta na EBVL. Aqueles 

que ainda estavam em operação dei-

xaram a Via Dutra e a EBVL no meio 

dos anos 1960. Já desgastados por 

causa da manutenção precária, foram 

encostados num pátio da empresa, 

esperando pela degradação total ou por 

uma segunda vida em outra empresa.

ntigosA

O Flxible original marcou época. Inclusive por concorrer com o GM Morubixaba, da Cometa. 

A carroçaria brasileira Diplomata, da Nielson: inspirada no visual avançado do Flxible.
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Na década de 1960, o País crescia 

e a aviação também. O aeroporto de 

Viracopos, em Campinas, havia sido 

inaugurado para vôos internacionais. A 

Breda Transportes e Turismo, uma das 

pioneiras na área de fretamento em 

São Paulo, adquiriu da EBVL, em 1968, 

a frota de Flxible para operar o serviço 

de transferência de passageiros pro-

venientes dos vôos internacionais de 

empresas como BOAC, PanAm, 

Avianca, British Caledonian, en-

tre outras, de Viracopos para o 

aeroporto de Congonhas. Além 

das reformas necessárias para 

voltar à ativa, foram adaptadas 

em cada um desses veículos pe-

quenas cozinhas para utilização 

no serviço “Airport Express”. 

Nesta atividade ficaram até 

meados de 1970, quando os 

remanescentes foram aposen-

tados e reunidos numa gara-

gem à beira da Via Dutra. Por 

coincidência ou não, a mesma 

rodovia que havia motivado sua 

importação.

VEÍCULO RARO

Os Flxible VL 100 foram pro-

duzidos ente 1955 e 1958, em 

Loudonville, Ohio. Das linhas de 

fabricação saíram apenas 208 

unidades. É um veículo raro, 

inclusive nos EUA. Não tinha 

chassi, mas estrutura monobloco, com 

o motor colocado na parte traseira. A 

motorização padrão era Cummins, mas 

os que vieram para o Brasil, a pedido 

da EBVL, receberam o bloco da marca 

GM DDA–6–71,  de 210 cv. O câmbio 

com cinco marchas lhe conferia veloci-

dade final superior à dos Morubixabas 

da Cometa.

A suspensão, macia e confortável, 

era composta por um sistema de 

barras de torção e borrachas – cha-

mava-se Torsilastic. Mas ao fim de um 

bate-e-volta ao Rio de Janeiro, quase 

sempre era necessário fazer um ajuste 

na catraca da suspensão, que acaba-

va cedendo. O problema, crônico, só 

foi sanado pela Breda, que fez uma 

adaptação com as bolsas pneumáticas 

usadas nos ônibus Scania-Vabis.  

A configuração usada por aqui era 

de 37 lugares, proporcionando excelen-

te espaço entre poltronas. A inovação 

do Two–Level (dois pisos) mantinha o 

interior bem iluminado. Como os GM 

da Cometa, tinha ar condicionado, e 

durante muito tempo foram os únicos 

a contar com esse luxo.

PISTA SIMPLES

Quando a Via Dutra ainda era uma 

estrada “civilizada”, nos tempos da 

pista simples, era comum observar-se, 

no retão da Vila Maria, em São Paulo, a 

disputa entre três modelos de ônibus. 

No horário de uma da tarde saíam qua-

se juntos da antiga rodoviária, no bairro 

da Luz, três veículos em direção ao Rio 

de Janeiro: o Morubixaba da Cometa, o 

Flxible da Expresso Brasileiro e o GM 

de oito cilindros automático da COT, 

Companhia Oriental de Turismo. Esta 

última fazia a linha Montevidéu–Rio.

Na entrada da Dutra vinha o Mo-

rubixaba em quarta marcha, roncando 

forte. Era  seguido pelo Diploma-

ta Flxible, que pedia passagem. 

Tão logo o Flxible ultrapassava 

o Morubixaba, vinha buzinando 

o GM da COT e passava pelos 

dois, deixando um rastro de fu-

maça branca lançada por seus 

dois escapamentos. 

Dos 30 carros importados 

pela EBVL, apenas cinco so-

breviveram. O carro que ilustra 

esta matéria trabalhou em 

fretamento até os anos 1990, 

e foi o último a ser usado comer-

cialmente. Foi então comprado 

pelo antigo dono da Viação 

Cometa – Arthur Mascioli –, 

restaurado e pintado nas cores 

originais da EBVL. Junto com 

ele está outro Flxible, ainda 

com a configuração da Breda. 

Ambos fazem parte do acervo de 

veículos históricos da coleção 

de Mascioli. 

O terceiro Flxible foi adquirido 

recentemente de um particular pela 

empresa de fretamento Cati Rose, 

para ser restaurado. O quarto está 

em mãos de um particular. Era o que 

mantinha, em melhor estado de con-

servação, as características originais. 

Mas foi desmontado para restauração 

e permanece assim há uns bons anos. 

A quinta unidade desapareceu. Não há 

noticias dele. Não se sabe se virou 

panela ou está escondido, preservado, 

em alguma garagem. 

Apesar da frota reduzida, a EBVL investia forte em publicidade.  
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piniãoO

N
estes últimos 12 meses, nenhum 

assunto ocupou mais espaço e 

exigiu maior atenção da mídia que os 

acidentes com os aviões da Gol e da 

TAM, e seus desdobramentos, como a 

rebelião dos controladores de vôo, a 

queda do Ministro da Defesa, a desig-

nação de novo ocupante para a pasta, 

as duas comissões parlamentares de 

inquérito, a demissão de diretores da 

Agência Nacional de Aviação Civil, a 

substituição do presidente da Infraero, 

a enxurrada de críticas às deficiências 

da infra-estrutura aeroportuária e, ob-

viamente, a ampla repercussão inter-

nacional que situou o Brasil como país 

relapso em relação às necessidades 

do setor de transporte aéreo.

É certo que parte de toda essa ten-

são se deve ao fato de ser o transporte 

aéreo o que atende ao segmento dos 

viajantes de maior poder aquisitivo, os 

quais, por coincidência, são aqueles 

que lêem jornais, multiplicam informa-

ção e dispõem de meios para exercer 

alguma pressão sobre os governantes 

e legisladores. Mas reconheça-se 

que, sob a justificativa da falta de 

recursos, há décadas a situação da 

infra-estrutura aeroportuária do País 

não vem recebendo toda a atenção 

que deveria. 

Reconhecer essa realidade, to-

davia, nos remete a uma outra ainda 

mais grave e dramática: a situação das 

estradas e dos terminais rodoviários 

brasileiros. Perto dela, o panorama do 

transporte aéreo equivale ao melhor 

dos mundos. Conta-se por décadas 

e décadas o longo período de quase 

De apagão 
  em apagão

completa inação dos governantes no 

que se refere à manutenção da malha 

rodoviária do País. 

É verdade que temos, agora, a 

iniciativa governamental do Plano de 

Aceleração do Crescimento, com a 

promessa de reconstruir parte das 

nossas rodovias. Temos, ainda, a 

anunciada intenção de se conceder 

mais algumas dessas estradas à ex-

ploração e manutenção pela iniciativa 

privada. São boas notícias. Todas, 

porém, dependem de ações efetivas 

de governo. Torcemos para que elas 

se concretizem.

Infelizmente, não se vê nenhuma 

movimentação e muito menos sen-

sibilidade da área governamental em 

relação aos terminais rodoviários. 

O último programa de abrangência 

nacional que tratou dessa questão foi 

adotado ainda na década de 1970, e 

não chegou muito longe. 

É preciso considerar que o trans-

porte rodoviário de passageiros des-

loca rotineiramente mais de 90% dos 

viajantes brasileiros. Que as tarifas 

praticadas estão entre as mais baixas 

do mundo, favorecendo, portanto, ao 

enorme contingente de brasileiros de 

baixo poder aquisitivo. Que o ônibus 

está em praticamente todas as loca-

lidades. Que, enfim, o País se move 

pelo meio rodoviário.

O chamado apagão aéreo deve, 

sim, ser objeto de providências. No 

entanto, manda a justiça que se re-

clame muito mais atenção do governo 

para as rodovias, para os terminais 

rodoviários e para o setor de transporte 

rodoviário de passageiros como um 

todo. Muito mais grave, danosa e de 

conseqüências difíceis de avaliar seria 

a ocorrência de um apagão rodoviário 

no Brasil.

José Luiz Paiva Mota 

Especialista em transportes e 

diretor da Êxitus Consultoria
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Manda a justiça 
que se reclame 

muito mais atenção 
do governo para 

as rodovias, 
os terminais 

rodoviários e para o 
setor de transporte 

rodoviário de 
passageiros como 

um todo. Muito 
mais grave, danosa 
e de conseqüências 

difíceis de avaliar 
seria a ocorrência 

de um inimaginável 
apagão rodoviário 

no Brasil.
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Não importa a estrada, não importa a distância. Nós mantemos seu veículo rodando.

Sr. Carlos Panzan
Diretor da Transportadora Americana
e Presidente do SINDICAMP*

“Além de cargas,
transporto confiança.
Por isso preciso de uma
parceira como a Bandag.”

0800 970 5790
www.bandag.com.br

* SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DE CAMPINAS E REGIÃO

Não é à toa que a Transportadora Americana conta com a Bandag
para a recapagem dos pneus de sua frota. A maior preocupação
do Sr. Carlos Panzan é oferecer qualidade e confiança aos seus
clientes. Com a Bandag, ele sabe que seus caminhões estão
sempre rodando com segurança, protegidos pela tecnologia de
quem é líder mundial em recapagem.


