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Marcopolo fornece 200 urbanos 
Torino para empresa uruguaia

A Marcopolo está fornecendo 

200 ônibus urbanos Torino para a 

Companhia Uruguaia de Transportes 

Coletivos S.A. — CUTCSA —, principal 

empresa do segmento no Uruguai. Os 

novos coletivos somam-se a outros 

250 Torino e Ideale fornecidos no ano 

passado. A utilização dos novos ônibus 

vai permitir a melhoria na qualidade do 

serviço oferecido nas linhas urbanas 

de transporte de Montevideu.

A CUTCSA é uma das mais tradicio-

nais companhias de transporte urbano 

do Uruguai e está comemorando 72 

anos de atividades. A empresa tem 

frota de mais de 1.000 ônibus, dos 

quais cerca de 80% são da marca 

Marcopolo. 

Os novos Torino utilizam chassi 

Mercedes-Benz OH1518. Incorporam 

poltronas do modelo urbano e têm ca-

pacidade para 33 a 36 passageiros.
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O Torino já com a pintura da CUTCSA.

A Iveco está de volta ao segmen-

to de microônibus com o modelo 

CityClass, agora construído sobre o 

chassi do Daily 70C16, de sete tone-

ladas de PBT. Até aqui, o veículo era 

oferecido somente em licitações. Duas 

mil unidades foram contempladas em 

programas de transporte escolar do 

governo do Paraná e no Fundo Nacio-

nal de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE).

A companhia decidiu que não pode-

ria ficar de fora do segmento no Brasil. 

Na segunda semana de setembro 

ela anunciou oficialmente a chegada 

ao país da sua Divisão de Ônibus, 

a Irisbus. Os primeiros modelos são 

esperados para o primeiro semestre 

de 2010, mas já há uma versão de 

urbano com motor dianteiro sendo 

testada por empresas de Salvador, 

Aracaju e Canoas (RS). 

O encarroçamento do CityClass é 

feito pela Neobus, de Caxias do Sul 

(RS). O modelo estreou em janeiro de 

2009 com a versão Escolar, produzi-

da em várias configurações, sendo a 

maior com capacidade para 27 lugares 

mais o motorista.

Com o novo CityClass, a Iveco 

também inicia a estratégia com que 

vai disputar o mercado brasileiro de 

ônibus. 

Desde o dia 27 de agosto, os 

ônibus articulados da Linha Verde, de 

Curitiba, estão operando com 100% de 

biocombustível (B 100). Os veículos 

são das marcas Scania e Volvo e estão 

equipados com motores que utilizam 

tanto diesel normal como o B 100. O 

projeto foi desenvolvido pelas duas 

montadoras em cooperação com a 

URBS (Urbanização de Curitiba). 

O objetivo é avaliar o desempenho 

dos ônibus que utilizam esse combus-

tível em aplicação urbana. Curitiba é 

considerada uma cidade modelo em 

soluções para o transporte urbano, 

com pistas exclusivas para ônibus e 

embarque em plataformas especiais. 

Linha Verde de 
Curitiba já opera 
com biodiesel 100%

O encarroçamento do CityClass é feito pela Neobus. No novo micro, o PBT passa a ser de sete toneladas.

Iveco lança CityClass, agora com chassi Daily 70C16 
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Mercedes-Benz atende Programa 
Caminho da Escola com o OF 1418

O 500 RSD. 
Retorno garantido.

A Mercedes-Benz fez adequações 

na configuração básica do seu chassi 

OF 1418, de modo a atender aos requi-

sitos do Programa Caminho da Escola, 

do governo federal. Em parceria com a 

Caio Induscar, a montadora está pronta 

para suprir as demandas de todos os 

estados e municípios que aderirem ao 

programa. 

Entre as principais adequações 

feitas destacam-se a elevação da 

suspensão dianteira e traseira (+ 220 

mm), os pneus mistos terra/asfalto, 

a limitação de velocidade máxima a 

70 km/h, o chicote com preparação 

para instalação de GPS, a tomada para 

reboque e uma válvula sensível à carga 

Michelin lança pneu 
com câmara voltado 
aos autônomos

no sistema de freio. Desta forma, o  

chassi OF 1418 poderá ser fornecido 

às prefeituras e outros órgãos públicos 

nas seguintes configurações: 

– OF 1418 configuração VE-03 - 

Versão básica com as adequações 

exigidas pelo programa, além de pneus 

especiais. 

– OF 1418 configuração VE-02R 

- Versão básica com as adequações 

exigidas pelo programa, além de pneus 

especiais e altura do chassi. 

– OF 1418 configuração VE-02R 

- Versão básica com as adequações 

exigidas pelo programa, além de pneus 

especiais, altura do chassi e bloqueio 

no eixo traseiro.

A Michelin lançou o pneu com 

câmara XZE2+, voltado aos profissio-

nais autônomos que fazem transporte 

rodoviário de carga e passageiros. 

A justificativa do fabricante é que, 

embora os transportadores estejam, 

cada vez mais, utilizando pneus sem 

câmara, há ainda uma grande parcela 

de caminhões e ônibus com idade 

média entre 10 e 15 anos que utilizam 

pneus com câmara. Eles correspondem 

a 43% do mercado. Além de nova escul-

tura, o pneu oferece a inédita garantia 

contra danos acidentais. O pneu foi 

desenvolvido na dimensão 11.00 R22 

XZE2+, a segunda mais 

vendida no segmen-

to, com escultura 

diferenciada e 

reforços que ga-

rantem maior 

resistência aos 

elevados níveis 

de solicitações 

enfrentadas no 

transporte rodo-

viário.

Para ônibus escolar, o chassi pode ser fornecido em três diferentes configurações.
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Atendendo a pedido da ABRATI, a 

Agência Nacional de Transportes Ter-

restres estendeu para 10 de outubro 

de 2009 o prazo para envio das infor-

mações que haviam sido solicitadas 

pela Agência em seu ofício circular 

1049/2009. 

A extensão do prazo foi comuni-

cada à ABRATI pela ANTT, em ofício 

no qual informa sobre mudanças nos 

quadros onde deverão ser prestadas 

as informações, com destaque para 

o pedido das quilometragens entre 

garagens e terminais e dados relativos 

a passageiro.km transportado, cujo 

cálculo deve ser feito como recomen-

da o pedido da Supas. O item 3, que 

fala sobre os Dados Operacionais, 

ANTT: prazo para informações 
é estendido até 10 de outubro As empresas brasileiras de 

transporte rodoviário interesta-

dual e internacional de passagei-

ros não só continuam mantendo 

os mais altos padrões de qua-

lidade nos seus serviços como 

seguem renovando suas frotas.  

Apesar de persistir o quadro de 

insegurança jurídica no que diz 

respeito às permissões, desde 

agosto observa-se uma retomada 

das compras de ônibus novos. 

Páginas 2, 3 e 4.

Jürgen Ziegler, atual Presi-

dente e CEO da Mercedes-Benz 

da Turquia assumirá em 1º de 

novembro próximo as funções de 

presidente e CEO da Mercedes-

Benz do Brasil. O anúncio foi 

feito no dia 10 de setembro pela 

Daimler AG, na Alemanha. Na 

mesma ocasião, informou-se que 

Gero Herrmann, no comando da 

Mercedes-Benz brasileira desde 

agosto de 2004, passará a Vice-

Presidente Sênior de Legal & 

Compliance da Daimler AG, em 

Stuttgart, Alemanha. 

Jürgen Ziegler ingressou na 

Daimler AG em 1977, como 

chefe industrial na planta de 

Sindelfingen, Alemanha. Antes 

de tornar-se presidente e CEO da 

montadora na Turquia, trabalhou 

na Índia e na China, sempre como 

alto executivo da Daimler AG.

Muda o comando 
da Mercedes-Benz 
do Brasil

Empresas mantêm 
a qualidade e as  
compras de ônibus 

está modificado, com tais inclusões 

e notas explicativas complementares 

que devem ser observadas.

Esses dados são muito impor-

tantes para quaisquer estudos que 

venham a ser feitos, por refletirem 

com maior fidelidade aspectos de fun-

damental importância na formatação 

das estruturas de custos e produtivi-

dade das linhas. Daí a necessidade 

de grande empenho em fornecê-los 

com precisão. 

No dia 3 de setembro, a ABRATI 

encaminhou às associadas um ofício 

com as observações acima, lembrando 

que permanecem válidas as recomen-

dações contidas no ofício de número 

043/2009.    

Paulo Bellini, da Marcopolo, é eleito 
Personalidade Top Ser Humano 2009

O presidente do Conselho de 

Administração da Marcopolo, Paulo 

Bellini, recebeu no dia 2 de setembro, 

em Porto Alegre, a distinção Perso-

nalidade Top Ser Humano 2009. Foi 

concedida pela Associação Brasileira 

de Recursos Humanos, seccional Rio 

Grande do Sul (ABRH-RS). O empre-

sário foi eleito por suas ações para o 

desenvolvimento do capital humano, 

tanto na empresa quanto na sociedade 

gaúcha. 

“Ser eleito pelo foco que sempre 

dedicamos na Marcopolo ao colabora-

dor e ao desenvolvimento do capital 

humano é fundamental para a valoriza-

ção ainda maior dessas ações e para 

a continuidade nos investimentos em 

formação, qualificação e elevação da 

qualidade de vida dos nossos funcio-

nários”, afirmou Paulo Bellini .

Paulo Bellini recebe a distinção.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Empresas retomam a
novos e mantêm o pa

No mercado brasileiro de ônibus, 

registra-se desde agosto uma reto-

mada das compras pelas operadoras 

regulares de transporte rodoviário de 

passageiros. Apesar da persistência 

do quadro de insegurança jurídica no 

que diz respeito às permissões, perce-

be-se um claro esforço das empresas 

para evitar um comprometimento 

irremediável do eficiente sistema de 

serviços que elas construíram ao longo 

dos últimos 70 anos.

Embora as compras ainda não 

tenham recuperado os níveis históri-

cos, a disposição das operadoras vem 

sendo detectada nos últimos meses 

pelos executivos das montadoras e en-

carroçadoras, como é o caso de José 

Antonio Martins, presidente da FABUS, 

entidade que congrega as empresas 

encarroçadoras de ônibus. Com base 

em algumas aquisições de veículos ro-

doviários, Martins está mais animado 

do que no primeiro semestre, embora 

Renan Chieppe, Águia Branca.

No dia 16 de setembro, na sede 

da ABRATI, em Brasília, o Chefe da 

Divisão de Combate ao Crime do De-

partamento de Polícia Rodoviária Fede-

ral, Giovanni Bosco Farias Di Mambro, 

acompanhado do Inspetor Andrei Cirilo 

Gomes, fez à Diretoria da Associação 

uma exposição sobre o plano de ação 

elaborado pelo DCC para melhorar as 

condições de segurança das rodovias 

brasileiras, especialmente no que diz 

respeito a assaltos a ônibus.

Giovanni Di Mambro enfatizou a 

importância da efetiva participação, 

no enfrentamento do problema, dos 

diferentes setores afetados, e traçou 

um panorama das atuais condições de 

segurança nas estradas. Forneceu da-

dos e descreveu ações de repressão 

e prevenção.  

DPRF prepara plano de ação 
sobre segurança nas estradas

O chefe do DCC lembrou a conve-

niência de se divulgar nos locais de em-

barque e desembarque, como também 

no interior dos ônibus, informações 

sobre os principais procedimentos de 

prevenção. Disse da necessidade de 

capacitar policiais, trabalhadores e co-

laboradores do setor sobre como  lidar 

com a questão e defendeu um esforço 

de sensibilização das empresas em 

relação à importância de parcerias 

com o poder público com o objetivo 

de melhorar a situação de segurança 

das estradas.

Após intervenções de alguns dos 

participantes do encontro, ficou acerta-

da a criação de um grupo de trabalho, 

com a participação da ABRATI, para 

oferecer suporte à implementação do 

plano de ação.

O DPRF quer sensibilizar as empresas para a importância das parcerias com o poder 

público no enfrentamento das questões relacionadas à segurança nas estradas.  
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a compra de ônibus 
padrão de qualidade

ressalvando que os volumes ainda são 

inferiores aos normais. O presidente 

da FABUS vinha há meses alertando 

o governo federal para os riscos da 

paralisia imposta aos fabricantes de 

carroçarias, tendo como causa a inde-

finição quanto ao futuro das empresas 

transportadoras. “Com a retomada 

das compras, ainda que não no nível 

desejado, esperamos poder voltar a 

contratar”, avalia Martins. 

A Viação Águia Branca voltou a 

comprar. O diretor-geral da Unidade 

Passageiros do Grupo,  Renan Chieppe, 

também presidente da ABRATI, informou 

que estão sendo adquiridos 60 novos 

ônibus para substituir parte da frota,  

que hoje tem cerca de 700 carros. Ex-

plica que ainda não é a compra normal 

de todos os anos (75 carros) e ressalta 

a decisão de priorizar a renovação da 

frota que faz transporte intermunicipal, 

destinando-se às linhas interestaduais 

um número menor de carros. 

Para Renan Chieppe, mesmo que 

em menor volume as compras são ne-

cessárias, já que as empresas operam 

em ambientes tanto estaduais como 

federais. Sendo assim, uma eventual 

licitação provavelmente não afetará o 

negócio como um todo. Também pesa 

o fato de a maioria das empresas op-

tar por trabalhar com uma frota mais 

nova, por causa da significativa redu-

ção dos custos de manutenção.

No caso da Expresso Guanabara, 

de Fortaleza, empresa do grupo Jacob 

Barata, a decisão de retomar as com-

pras foi consequência da filosofia da 

de investir na renovação constante 

da frota. O diretor Paulo Porto, que é 

vice-presidente da ABRATI, diz que a 

companhia não pode abrir mão do pa-

drão de serviço prestado aos clientes: 

“Consideramos fundamental manter 

José Antonio Martins, Marcopolo. Wilson Pereira, Scania.Luiz Carlos Caparelli, Volvo.

Gilson Mansur, Mercedes-Benz.

o diferencial de operar com uma frota 

de ultima geração, dotada de todas as 

inovações tecnológicas.”

Um terceiro grupo empresarial que 

continua dando prioridade absoluta à 

qualidade e ao conforto dos passa-

geiros é o Grupo JCA, com sede em 

Niteroi. Heinz  Kumm Júnior, diretor 

executivo da Auto Viação 1001, que faz 

parte do Grupo, afirma que a renovação 

da frota é fundamental para manter o 

alto padrão de serviços. Ainda não há 

um horizonte bem definido de como 

será o futuro das operadoras de linhas 

interestaduais, mas os acionistas do 

Grupo JCA entenderam que não se 

pode deixar de investir com vistas 

ao permanente aperfeiçoamento da 

prestação dos serviços.

Do outro lado de balcão, o dire-

tor de Vendas de Ônibus da Scania, 

Wilson Pereira, diz ter observado nos 

últimos meses alguma movimentação 

dos clientes no sentido de novas aqui-

sições. Avalia que isso se deve ao en-

velhecimento da frota e o consequente 

aumento dos custos de manutenção, 

mas continua cauteloso. Segundo ele, 

nos últimos dois anos o mercado de 

vendas de chassis rodoviários tem 

sido muito irregular, principalmente 

por causa da indefinição quanto às 

renovações das concessões. 

Gilson Mansur, diretor de Vendas 

Veículos Comerciais da Mercedes-Benz 

do Brasil, atribui as novas compras a 

fatores como a recuperação da econo-

mia, as taxas de financiamento ofere-

cidas pelo FINAME e a aproximação 

do fim do ano que, devido às férias, 

tradicionalmente motiva renovações 

e ampliações de frota. Por isso ele 

diz acreditar em melhor resultado 

das vendas no período de agosto a 

dezembro deste ano. 

Também a Volvo Bus Latin  Améri-

ca registrou um discreto aumento na 

procura de chassis por operadores de 

linhas estaduais e interestaduais. Luiz 

Carlos Caparelli, gerente de ônibus 

rodoviários da companhia, acredita as 

novas regras de financiamento e juros 

do BNDES contribuíram para acelerar 

as decisões de compra. 

“No entanto — diz — se continuar 

a indefinição da licitação, nos preo-

cupa o que poderá ocorrer no início 

de 2010, uma vez que as condições 

especiais do Finame são válidas até 

o fim deste ano”.
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As empresas associadas à ABRATI 

mantêm-se na vanguarda da prestação 

de serviços de alta qualidade e segu-

rança. São líderes pela correta gestão 

da qualidade, eficácia dos processos 

internos adotados, adequada capaci-

tação dos colaboradores e pelas con-

dições criadas para que eles possam 

desenvolver o seu trabalho. 

Entre as muitas associadas que 

atingiram os patamares mais elevados 

de qualidade destacam-se a Viação 

Águia Branca, a Viação Itapemirim, 

a UTIL — União Transporte Interes-

tadual de Luxo — e a Viação Cidade 

do Aço. 

Na Cidade do Aço, a gestão está 

voltada à melhoria contínua dos 

serviços, ao treinamento e aprimo-

ramento do pessoal e dos métodos 

de trabalho, à modernização da frota 

e das instalações. É dada grande 

ênfase ao treinamento, com cursos 

específicos para cada área e cursos 

de abrangência geral para todos os 

colaboradores. 

A Viação Cidade do Aço é deten-

tora das mais importantes certifica-

ções de qualidade. O certificado de 

qualidade ISO 9002 lhe foi concedido 

pela Fundação Vanzolini em junho de 

1999 e depois renovado em sucessi-

vas auditorias. Em 2002, a mesma 

Fundação lhe atribuiu a certificação 

ISO 9001:2000.

Também a Viação Águia Branca  

acumula numerosas premiações e 

distinções relacionadas à qualidade 

de seus serviços e ao ambiente de 

trabalho que proporciona aos seus 

colaboradores.  

A área de Recursos Humanos da 

Águia Branca trabalha continuamente 

na seleção e preparação de pessoal. 

São realizados treinamentos técnicos, 

Qualidade e segurança, os principais objetivos das 
empresas de transporte rodoviário de passageiros 

reuniões periódicas, palestras e de-

bates. O processo de reciclagem dos 

profissionais é contínuo e relacionado 

a mudanças na legislação, mudanças 

na frota, atendimento ao cliente, dimi-

nuição nos impactos ao meio ambiente 

por meio da economia de óleo diesel 

e outros.

Um dos programas mais importan-

tes relacionados à segurança dos ser-

viços é o Programa Medicina do Sono, 

que monitora a situação do sono de 

cada motorista. Desde 2000, nenhum 

acidente causado por sonolência foi 

registrado na Viação Águia Branca e na 

Viação Salutaris, do mesmo grupo. 

Na Viação Itapemirim, além dos 

avançados métodos de treinamento 

dos colaboradores, todos os motoris-

tas também estão incluídos no Projeto 

Higiene do Sono, que identifica e trata 

os fatores que podem prejudicar o sono 

e o repouso normal do motorista. 

Dois ônibus foram adaptados para 

as funções de monitorar e apoiar os 

motoristas nas estradas. Os veículos 

dispõem de sala de fotoestimulação, 

onde o motorista fica exposto a um tipo 

de luz com intensidade determinada e 

orientada por médicos especializados. 

As unidades começaram a operar em 

2005 e ficam estacionadas em pontos 

estratégicos das rodovias BR-101 e 

BR-116.

Na UTIL, os investimentos estão 

voltados à frota, manutenção, tecno-

logia e desenvolvimento dos colabo-

radores. Em 2008, a companhia con-

quistou a certificação ISO 9001:2000, 

por sua constante busca de ferramen-

tas para aumentar a produtividade e 

a qualidade dos serviços.       

Toda a frota da empresa está equi-

pada com o Global Position System 

(GPS). Com o sistema, cada viagem 

é acompanhada do início ao fim e o 

veículo pode ser localizado a qualquer 

momento. A empresa conta com 

equipe de instrutores especialistas 

em transporte rodoviário, que desen-

volvem programas de treinamento 

voltados aos motoristas. Os colabo-

radores participam de um programa 

de aperfeiçoamento contínuo, com 

reciclagens focadas na segurança e 

no atendimento aos clientes.

Empresas interestadais e internacionais investem cada vez mais em conforto e segurança. 
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