
SETEMBRO 2010

Diretoria da ABRATI 
reúne-se com associadas e 
debate assuntos do setor

No dia 15 de setembro, foi rea-

lizada na ABRATI mais uma reunião 

entre a Diretoria e as empresas as-

sociadas. Na ocasião, o Presidente 

Renan Chieppe fez aos participantes 

um pormenorizado relatório sobre as 

atividades desenvolvidas pela Asso-

ciação no trato de vários assuntos 

de interesse do setor, entre eles o 

processo de implementação do serviço 

unificado de atendimento ao cliente – 

SAC. Seguiram-se debates e foi feita 

uma avaliação das perspectivas do 

setor no curto e médio prazos.

O empresário Belmiro Zaf-

fari, das empresas Unesul e 

TTL, do Rio Grande do Sul, foi 

homenagea do no dia 20 de 

setembro pela Assembleia Legis-

lativa daquele Estado, sendo-lhe 

outorgada a Medalha do Mérito 

Farroupilha, por relevantes ser-

viços prestados não só na área 

empresarial, mas em trabalhos 

sociais desenvolvidos por suas 

organizações. Pág. 2

A pesquisa CNT de Rodo-

vias 2010 apontou que 17,4% 

das rodovias avaliadas estão 

em estado ruim e 8% estão em 

situa ção péssima. A redução 

dos percentuais críticos levou os 

autores da pesquisa a concluir 

que houve neste último ano uma 

melhoria significativa na condição 

das rodovias. Pág. 2 

Pela primeira vez, a Marcopolo 

participou do IAA — Salão Inter-

nacional de Veículos Comerciais, 

em Hannover, Alemanha, de 23 a 

30 de setembro. A encarroçadora 

brasileira expôs o seu ônibus ro-

doviário Paradiso 1200 Geração 

7, lançado em 2009. Pág. 6

Empresário Belmiro 
Zaffari recebe 
homenagem no Sul

Pesquisa CNT 
avalia que estradas 
melhoraram

Marcopolo mostra 
no 63º IAA 
o  rodoviário G7

A reunião foi realizada no auditório da sede da ABRATI, em Brasília. 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A pesquisa CNT de Rodovias cor-

respondente a 2010, realizada entre 

os dias 3 de maio e 8 de junho, apon-

tou que 17,4% das rodovias avaliadas 

estão em estado ruim e 8% estão em 

situação péssima. 

Esses discretos percentuais críti-

cos levaram os autores da pesquisa 

a concluir que houve neste último ano 

uma melhoria significativa na condição 

das rodovias. Segundo a pesquisa, 

o bom resultado é consequência do 

aumento dos investimentos em infra-

estrutura. 

No momento de conclusão do 

levantamento, 14,7% das rodovias fo-

Em uma avaliação sobre o setor de 

transportes do País, distribuída pela 

Agência Brasil, o ministro dos Trans-

portes, Paulo Sérgio Passos, informou 

que atualmente a malha rodoviária 

brasileira “não tem nenhum trecho 

importante que não esteja sendo ob-

jeto de algum contrato de recuperação 

ou pavimentação”.  Ele estimou que, 

hoje, o Brasil tem um cronograma de 

pagamentos na área de construção 

e manutenção de rodovias dez vezes 

maior do que no início da década.

Acrescentou que o País viveu “uma 

paradeira de 25 anos” na área, mas 

nos últimos anos “as obras que não 

saíam do papel vieram à tona”. 

Em relação às obras de infraestru-

tura para a Copa do Mundo de 2014, 

ele afirmou que os planos estão em 

andamento. 

Sobre o transporte ferroviário, 

Paulo Sérgio Passos observou que 

os maiores investimentos na malha 

ocorreram até a metade do século 

XX, mas não tiveram continuidade ou 

manutenção. Para ele, o fato de as 

linhas antigas terem bitola estreita 

inviabiliza a sua utilização para suprir 

as necessidades de um transporte de 

carga ou de passageiros  mais rápido 

e, por isso, são necessários novos 

investimentos. Nessa área, segundo 

ele, agora “o Brasil procura recuperar 

o tempo perdido”.

Pesquisa CNT mostra que houve 
melhora na condição das rodovias

ram classificadas como ótimas, 26,5% 

como boas e 33,4% como regulares.    

A pesquisa, de âmbito nacional e 

realizada pela Confederação Nacional 

do Transporte, alcançou sua décima-

quarta edição. Desta vez, foram ava-

liados 90.945 quilômetros, incluindo 

toda a rede federal pavimentada e a 

malha formada pelas principais rodo-

vias estaduais. Entre estas últimas, 

a Rodovia Castelo Branco, em São 

Paulo, no trecho entre São Paulo e Es-

pírito Santo do Turvo, foi considerada 

a melhor do Brasil. Trata-se de rodovia 

concedida à exploração pela iniciativa 

privada, sendo, portanto, pedagiada.

Ministro diz que 
agora as obras estão 
saindo do papel

O empresário Belmiro Zaffari, 

das empresas Unesul e TTL, do Rio 

Empresário Belmiro Zaffari recebe 
homenagem no Rio Grande do Sul

Grande do Sul, foi homenageado no 

dia 20 de setembro pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul, sendo-lhe outorgada a Medalha do 

Mérito Farroupilha, por seus relevantes 

serviços prestados ao Estado, não só 

na área empresarial como também 

em trabalhos sociais desenvolvidos 

por suas organizações. Entre os ho-

menageados juntamente com Belmiro 

Zaffari estava o escritor Luis Fernando 

Veríssimo. 

No mesmo dia, a família Zaffari 

recebeu inúmeros amigos para um 

coquetel no Hotel Plaza São Rafael.

Belmiro Zaffari: serviços prestados 
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A Marcopolo desenvolveu em 

Caxias do Sul um vigoroso esforço 

para apoiar os seus funcionários no 

Dia Mundial sem Carro, realizado no 

dia 22 de setembro. A encarroçadora 

colocou ônibus à disposição de todos 

os seus colaboradores, inclusive 

executivos, gerências, supervisores 

e coordenadores. O objetivo foi retirar 

de circulação o maior número possível 

de automóveis, deixando vazia a área 

de estacionamento. Esta foi a forma 

encontrada pela empresa para sen-

sibilizar os seus funcionários e a co-

munidade sobre a necessidade de se 

engajar em ações a favor do planeta.

Desde o início do ano, a Marcopolo 

vem realizando a campanha “Cuide do 

futuro do nosso planeta. Ande mais de 

ônibus. Faça andar essa ideia”, com o 

objetivo de conscientizar as pessoas 

para os benefícios proporcionados 

pela utilização do transporte coletivo.

Com o objetivo de destacar as 

vantagens dos veículos da marca 

Mercedes-Benz para o transporte de 

Programa Road Show demonstra 
caminhões para todas as demandas  

cargas, o fabricante está implemen-

tando um programa de demonstrações 

dos veículos em várias cidades brasi-

leiras. Duas das demonstrações mais 

recentes ocorreram em São Luís (MA) e 

Marabá (PA). O programa, denominado 

Road Show, é realizado em parceria 

com concessionários da marca e os 

clientes podem dirigir os caminhões e 

contar com a orientação de instrutores 

da fábrica. 

O Road Show busca evidenciar a 

versatilidade da linha de caminhões 

Mercedes-Benz, com soluções para 

todas as demandas e nichos de mer-

cado. São 45 modelos básicos.

Caminhão Actros 2040 da Mercedes-Benz.

Marcopolo apoia 
objetivos do Dia 
Mundial sem Carro

Empresa Unida, de Juiz de Fora, 
renova sua frota com carros G7

A Empresa Unida Mansur e Filhos, 

de Juiz de Fora-MG, adquiriu mais 20 

ônibus novos, como parte do seu 

programa anual de renovação de 

frota. Todos os carros têm mecânica 

Mercedes-Benz. São quatro rodovi-

ários G7 modelo Paradiso 1200 em 

configuração executiva, montados 

sobre o chassi O 500 RSD; cinco 

rodoviários G7 modelo Paradiso 1050 

com sanitário, sobre chassi OF 1722; 

dez rodoviários G7 modelo Viaggio 900 

também com chassi OF 1722 e um car-

ro com carroçaria Torino GVU, chassi 

OF 1722. Todos os novos veículos já 

estão em operação.

Os novos ônibus rodoviários da Unida: mecânica Mercedes-Benz e carroçarias G7.

Goodyear renova 
suas Unidades 
de Atendimento

A Goodyear está apresentando 

uma nova proposta de Unidades de 

Atendimento Técnico (UAT’s) para os 

seus produtos. Foram desenvolvidos 

padrões de equipamentos e de comu-

nicação visual que podem ser adapta-

dos a qualquer veículo ou aplicação, 

levando em conta aspectos regionais 

e o mais alto nível técnico disponível 

no mercado. A tecnologia está muito 

presente nas novas UATs. Um exem-

plo é o sistema de controle eletrônico 

da vida dos pneus via RFID — Radio 

Frequency IDentification, que utiliza 

chips e comunicação sem fio.
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O módulo de iluminação e sina-

lização do novo ônibus Campione, 

desenvolvido pela equipe de design 

da Comil, recebeu a premiação bronze 

no concurso Idea/Brasil. O concurso 

é promovido pela Associação Objeto 

Brasil, em parceria com a Apex-Brasil, e 

representa a instância local do Interna-

tional Design Excellence Awards (Idea).

O módulo foi desenvolvido no 

conceito de modularidade, levando em 

conta os requisitos de preço, tecno-

logia, durabilidade, estilo e facilidade 

na reposição, entre outros.

A Mercedes-Benz apresentou a 

Linha Sprinter 2011, que traz, como 

itens de série, airbag para o moto-

rista e sistema de freios ABS/ASR, 

vidros elétricos, retrovisores externos 

elétricos, aquecimento e travamento 

de portas centralizado com controle 

remoto. Os componentes equipam 

toda a linha de vans, furgões e chassis 

com cabine. 

A edição de 2010 da competição 

Melhor Motorista de Caminhão, pro-

movida pela Scania, apontou os mo-

Caminhoneiros puderam dirigir 

os caminhões pesados da linha Axor 

durante a nona Feira do Caminhoneiro 

de Cubatão, realizada na primeira 

quinzena de setembro. No estande 

da Mercedes-Benz, as equipes da 

fábrica e do concessionário Divena 

Litoral atenderam os caminhoneiros e 

divulgaram a linha de pesados, bem 

como os serviços de pós-venda. 

Foram realizados testes de impres-

são com os modelos Axor 2040 4x2 e 

Axor 2644 6x4, durante os quais os 

motoristas puderam conhecer deta-

lhes das novas tecnologias presentes 

nesses caminhões pesados.

Os três vencedores de 2010.

Bronze para o módulo de iluminação.

A linha Sprinter 2011 antecipa-se às exigências do Contran que vão vigorar em 2014.

Concurso da Scania escolhe o 
melhor motorista de caminhão

toristas Fernando Pitanga (campeão), 

Delmar Pereira (segundo colocado) e 

João Maria Vanderlei (terceiro) como 

os melhores do Brasil. A final ocorreu 

na cidade de São Paulo. Anteriormente, 

houve 11 etapas regionais, incluindo 

provas teóricas e práticas sobre legis-

lação de trânsito vigente, manobra, 

check list, estradas (direção defensiva 

e econômica), manutenção do cami-

nhão, cuidados com o meio ambiente, 

educação no trânsito, segurança nas 

estradas, primeiros socorros e condu-

ção eficaz. 

Fernando Pitanga é da Bahia e tem 

35 anos. Com 13 anos de profissão, 

mora em Salvador e transporta oxigênio 

para Sergipe.

A Linha Sprinter 2011 traz novos 
itens de série, entre eles ABS/ASR

Com a introdução de airbag e freio 

ABS/ASR a montadora antecipa-se às 

resoluções números 311 e 312 do Con-

tran – Conselho Nacional de Trânsito 

–, que determinam a inclusão desses 

equipamentos como itens de série nos 

veículos, até 2014. Os modelos Sprin-

ter contam ainda com freios a disco 

nas quatro rodas, cintos de segurança 

com regulagem de altura e outros itens.

Módulo do novo 
Campione conquista 
prêmio de design

Caminhoneiros 
conhecem caminhões 
Axor em Cubatão
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Mercedes-Benz ganha em seis 
categorias do prêmio Preferência

“Construindo o transporte do fu-

turo” é o conceito em torno do qual a 

Daimler (reunindo a Daimler Trucks, 

Daimler Buses e a Mercedes-Benz) 

agrupou uma série de tecnologias e 

serviços projetados para tornar os 

caminhões e ônibus urbanos e rodo-

viários mais seguros, mais verdes e 

mais econômicos.  

Foi o que os visitantes tiveram a 

oportunidade de ver no estande da 

corporação, na edição de 2010 do 

63º IAA, Salão Internacional de Veí-

culos, aberto ao público no dia 23 de 

setembro, em Hannover, Alemanha, e 

encerrado no dia 30.

No setor de ônibus, pela primeira 

vez, as marcas Mercedes-Benz, Fuso 

e Setra estavam juntas, embora cada 

uma tivesse o seu próprio estande. O 

elo de ligação foi, exatamente, o con-

ceito “Shaping Future Transportation", 

com seus tópicos centrais relacionados 

a segurança, respeito ao meio ambien-

te e benefícios para o cliente. 

Em termos de avanços introduzidos 

nos ônibus, foi destacada a tecnologia 

No 63º IAA, a Daimler focaliza a  
construção do transporte do futuro

EEV, que proporciona baixos níveis 

de emissões de CO
2
 e redução de 

custos e de consumo de combustível. 

Também foram mostrados o ônibus 

Tourismo, equipado com um amplo 

monitor de tela plana, e o Travego, 

que estreia nova geração de bancos 

para turismo.

Na área de veículos para transporte 

urbano de passageiros, um veículo 

inovador veio juntar-se à linha dos mí-

nis: é o novo Sprinter City 77, veículo 

com três eixos e 8,7 metros de com-

primento. Com capacidade para 40 

passageiros, situa-se entre o Sprinter 

City 65 e o Citaro K. Dependendo do 

equipamento escolhido, pode acomo-

dar mais dez bancos para passageiros. 

No que se refere aos caminhões 

Mercedes-Benz, as inovações foca-

ram qualidade, segurança, economia, 

respeito ao meio ambiente e conforto. 

Em relação ao aspecto de segurança, 

destacou-se o novo Active Brake Assist 

2, sistema que freia automaticamente 

o caminhão diante de obstáculos à sua 

frente (inclusive os imóveis).

No 63ª IAA, a Iveco apresentou 

o caminhão pesado Ecostralis, re-

ferido como caminhão econômico 

e altamente ecológico. Com o novo 

veículo, a montadora espera satisfazer 

o mercado de transporte de cargas 

europeu e, ao mesmo tempo, reduzir 

o impacto que a atividade tem sobre 

o meio ambiente. 

Nos últimos anos, o transporte 

sustentável se tornou uma prioridade 

para a Iveco e, ao investir pesado em 

inovações tecnológicas, a empresa 

produziu um veículo que se propõe 

reunir alta tecnologia, grande produ-

tividade, eficiência nos motores, con-

sumo reduzido e respeito à natureza. 

Segundo o fabricante, o Ecostralis ga-

nhou diversas melhorias no motor, na 

aerodinâmica e no sistema elétrico e, 

hoje, torna-se um grande candidato a 

ser o produto mais eficiente e ambien-

talmente sustentável de sua categoria.

A intenção é oferecer ao motorista 

um conjunto de produtos e serviços 

projetados para melhorar o conforto, 

a segurança, o consumo e o rendi-

mento do transporte, proporcionando 

um ambiente de trabalho cômodo e 

produtivo; colocando à disposição do 

cliente sistemas de segurança mais 

sofisticados, que reduzem considera-

velmente o risco de danos às pessoas 

e ao veículo; organizando atividades de 

formação para ajudar os motoristas 

a ter uma condução mais econômica 

e segura e simplificando o trabalho 

das transportadoras com ferramentas 

telemáticas inovadoras, que permitem 

medir a distância percorrida por cada 

veículo, para detectar o consumo 

excessivo e, finalmente, otimizar os 

deslocamentos reduzindo ao máximo 

os imprevistos e os tempos de espera.

Ecostralis reúne 
economia e respeito 
ao meio ambiente

A Mercedes-Benz venceu em seis 

categorias do prêmio Preferência do 

Transporte e Logística, atribuído pelo 

Sindicato das Empresas de Transporte 

de Cargas e Logística no Rio Grande 

do Sul. A marca foi a preferida em veí-

culos das categorias semileve, leve, 

médio e semipesado e também no que 

se refere a concessionários de cami-

nhões e concessionários de veículos 

comerciais. Por fim, o caminhão Atego 

foi premiado como o mais vendido 

entre julho de 2009 e junho de 2010. O caminhão Atego, modelo mais vendido.
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A Marcopolo expõe o rodoviário 
Paradiso 1200 G7 em Hannover

Expondo o ônibus rodoviário Pa-

radiso 1200 Geração 7, a Marcopolo 

participou, pela primeira vez, do IAA 

– Salão Internacional de Veículos Co-

merciais, em Hannover, Alemanha. O 

salão foi aberto ao público no dia 23 

de setembro, e encerrado no dia 30.

O ônibus exposro na famosa feira 

internacional resultou de uma parceria 

entre a Marcopolo e a MAN America 

Latina e foi produzido inteiramente 

no Brasil. O chassi é o Volkswagen 

18.320. Entre as principais caracterís-

O 500 RSD. 
Retorno garantido.

ticas voltadas ao conforto e segurança 

dos passageiros, destacam-se as 

36 poltronas executivas mais largas 

(1.060 mm) e a maior altura interna 

(1.930 mm), que proporcionam melhor 

acomodação e movimentação aos 

usuários. 

O G7 tem desenho arrojado e se 

destaca pelo conjunto óptico, com 

lanternas e sinalizadores de direção 

com LEDs, e pelos dois acessos para 

o salão de passageiros, um frontal e 

outro no meio do veículo.

A carroçaria Geração 7 transformou-se em um grande sucesso de vendas.

Além de proporcionar a jovens e 

adolescentes diversos cursos voltados 

à formação profissional e à sua pre-

paração para a vida, o Instituto JCA, 

mantido pelas empresas que integram 

o Grupo Jelson Antunes, desenvolve 

programas que os ajudam a definir 

caminhos e objetivos. 

Todo semestre os alunos do pro-

grama Oficina do Ensino participam 

do Projeto de Vida, orientado pela 

psicóloga do IJCA, Mariângela Mora-

es. Durante o projeto são feitos três 

encontros com o objetivo de ajudar os 

jovens a definir caminhos e objetivos 

para suas vidas. Nos encontros, os 

jovens são chamados a manifestar, 

por meio de conversas e dinâmicas 

de grupo, o que pensam e o que de-

sejam ser ou fazer. Os resultados são 

avaliados de acordo com indicadores 

como aumento do nível de reflexão e 

da capacidade de tomar decisões, a 

clareza na identificação dos interesses 

pessoais e profissionais e a clareza no 

estabelecimento de metas e estraté-

gias, e adequação à realidade.

Instituto JCA ajuda 
jovens a definir seu 
próprio futuro
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