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A ABRATI vai realizar no dia 5 de 

outubro um seminário nacional com 

o objetivo de discutir estratégias de 

market ing para incentivar o uso do ôni-

bus. O encontro reunirá as empresas 

associadas,  sindicatos e associações 

estaduais representativas do setor, 

objetivando um maior intercâmbio de 

ideias. Os trabalhos serão coordenados 

pelo jornalista Heraldo Pereira. Entre 

os palestrantes,  estarão o publicitá-

rio Washington Olivetto e o jornalista 

Alexandre Garcia. 

Mais de 100 empresários na 
reunião da ABRATI em SP

Seminário da ABRATI 
debaterá incentivo 
ao uso do ônibus

Se o modelo proposto pela ANTT para a atividade de transporte rodoviário de passageiros 
vier a ser implementado, será um retrocesso para o setor. Esta é a opinião unânime 
dos mais de 100 associados da ABRATI que compareceram à reunião promovida pela 
Associação no dia 23 de agosto, na sede do Setpesp, em São Paulo.   Leia na página 2

Custos do Proconve P7 
preocupam as empresas

Em palestras e debates promovi-

dos pela ABRATI no dia 24 de agosto, 

em São Paulo (foto acima), foram ava-

liados os custos das novas tecnologias 

que irão atender à norma Proconve P7. 

A principal conclusão dos empresários 

do setor foi de que haverá acréscimo 

nos preços do ônibus e do diesel S50.  

Também preocupa o custo do agente 

redutor Arla 32, cuja utilização será ne-

cessária para se reduzir as emissões 

de poluentes. Páginas 3, 4 e 5

Empresários do 
setor criticam a 
proposta da ANTT

Os empresários presentes à 

audiência pública promovida pela 

ANTT no dia 1º de setembro, em 

Brasília, foram unânimes nas 

críticas ao modelo de licitação 

proposto pela Agência para as 

linhas de ônibus interestaduais. 

O presidente da ABRATI, Renan 

Chieppe, disse que a modela-

gem não atende a demanda de 

passageiros dos mo vimentos de 

pico, devido ao subdimensiona-

mento da frota e advertiu que a 

proposta da ANTT gera o risco de 

demissão de mais de 30 mil tra-

balhadores. A pedido da ABRATI, 

a Agência abriu mais 30 dias de 

prazo para o encaminhamento de 

sugestões ao projeto e vai reali-

zar audiências públicas também 

nas cidades do Rio de Janeiro 

(14/09), Recife (21/09) e Belo 

Horizonte (23/09). Pág. 2

     Veja na página 5 como inscrever a sua empresa no Prêmio ANTP 
    de Boas Práticas de Transporte Rodoviário de Passageiros. Participe!
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Os empresários que estiveram pre-

sentes à audiência pública promovida 

pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres no dia 1º de setembro, em 

Brasília, foram unânimes nas críticas 

ao modelo de licitação proposto pela 

Agência reguladora para as linhas de 

ônibus interestaduais.

Refletindo essas críticas, o pre-

sidente da ABRATI, Renan Chieppe, 

disse que a modelagem proposta não 

atende a demanda de passageiros 

dos mo vimentos de pico, devido ao 

subdimensionamento da frota, como 

resultado de um elevado IAP atribuído 

a diversas ligações, que  resulta em 

forte redução da frota.

Renan Chieppe advertiu que a pro-

posta da ANTT gera o risco de demissão 

de mais de 30.000 trabalhadores, 

tanto pela redução da frota como pela 

distribuição das linhas nos lotes proje-

tados, que impedirá as empresas de 

disputar cerca de 50% de suas atuais 

operações. “O modelo não se sustenta, 

pois não remunera o operador, já que 

muitos lotes não terão taxa interna de 

retorno – TIR – adequada para cobrir os 

custos. Do mesmo modo, o modelo põe 

em risco a continuidade de diversos 

programas existentes hoje nas empre-

sas, especialmente os voltados para 

a área de segurança das operações”, 

salientou.

Na Audiência Pública, em Brasília, empresários 
criticam o modelo da ANTT e temem retrocesso  

Outros pontos que ameaçam a 

qualidade dos serviços no sistema 

proposto também foram destacados 

por Renan Chieppe: 

1) todas as operações estão sendo 

projetadas para ônibus sem ar condicio-

nado, o que é um retrocesso no quesito 

conforto dos passageiros. 

2) haverá redução significativa do 

numero de viagens semanais ofereci-

das em varias ligações para aumento 

artificial do IAP.

3) várias ligações foram redirecio-

nadas para estradas em piores condi-

ções, e até mesmo intransitáveis, o 

que aumentará o tempo de viagem e 

os custos operacionais.

A diretoria da ABRATI realizou con-

corrida reunião no dia 23 de agosto em 

São Paulo, na sede do Sindicato das 

Empresas de Transportes do Estado 

de São Paulo – SETPESP objetivando 

atualizar os empresários sobre os vá-

rios cenários que envolvem o ProPass, 

que foi o centro da pauta da reunião, 

desde a aprovação da nova fase do 

Plano Geral de Outorgas, pelo Minis-

Reunidos em São Paulo, mais de 100 empresários 
do setor discordam da proposta para a licitação   

tério dos Transportes, a publicação da 

Audiência 120/2011, pela ANTT e as 

comunicações feitas pela associação 

ao seu quadro.

O Presidente Renan Chieppe falou 

aos presentes sobre a discordância do 

setor quanto à proposta de licitação 

das linhas interestaduais do modo 

divulgado pela ANTT e da preocupação 

das empresas para que o sistema não 

seja totalmente desmontado, com 

graves prejuízos não só para as com-

panhias mas, principalmente para os 

milhares de trabalhadores e para os 

usuários, que, a ser posto em prática 

o modelo já divulgado, sofrerão grandes 

reduções de ofertas de viagens.

Disse ainda que a ABRATI está 

trabalhando no sentido de elaborar um 

modelo alternativo ao apresentado pela 

ANTT e que os estudos estão em fase 

adiantada.

Um dos exemplos claros apresenta-

dos pela ANTT, que mostra a debilidade 

do Plano Geral de Outorgas – PGO –, 

cita uma linha que é operada com 17 

ônibus pelo Expresso Guanabara. No 

novo formato, a mesma linha será 

operada por apenas 5 ônibus.

Os empresários presentes também 

fizeram referência aos milhares de em-

pregos altamente qualificados que fatal-

mente terão que ser descartados, uma 

vez que está prevista uma redução de 

frota de cerca de 50%. Várias empresas 

já começam a ser procuradas pelos sin-

dicatos locais que querem saber como 

ficará a situação dos empregados.

O professor Fernando Fleury, con-

sultor da ABRATI, fez uma breve expla-

nação aos associados, inclusive com 

simulações e números, comparando 

as amostras do PGO com a realidade 

atual das linhas.

Os associados viram falhas no ProPass. 
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Associadas debatem a norma Proconve P7 e 
apontam os custos como principal preocupação

A reunião ordinária de agosto da 

ABRATI foi realizada no dia 24 no re-

cinto da feira de transporte de passa-

geiros, Transpúblico, no Transamérica 

Expo Center, em São Paulo e dedicada 

ao Proconve P7, a sétima fase do Pro-

grama de Controle da Poluição do Ar 

por Veículos Automotores, que começa 

a vigorar em 1º de janeiro de 2012.

Mais do que as questões técnicas, 

as palestras e os debates focaram os 

custos adicionais dos novos veículos 

com pós-tratamento dos gases de es-

cape, por meio de redução catalítica, 

do novo diesel S50, com baixo teor de 

enxofre e dos investimentos necessá-

rios nas empresas para armazenar o 

novo combustível e o Redutor Arla 32.

O Presidente Renan Chieppe enfa-

tizou o apoio e o alinhamento da As-

sociação e das empresas às medidas 

oficiais de controle de emissões em 

favor da melhoria do meio ambiente. 

Mas mostrou preocupação com as 

consequências econômicas para as 

empresas, com o aumento no preço 

dos equipamentos, devido à nova 

Palestrantes e representantes da ABRATI compõem a mesa durante a reunião ordinária de agosto no Trasamérica Expo Center. 

Para atender às exigências do 

Proconve P7, a maioria dos fornece-

dores de chassis de ônibus optou 

pela tecnologia SCR (redução catalí-

tica seletiva) com pós-tratamento de 

gases de escape por meio de cata-

lisador e do agente redutor de NOx 

Arla 32, mais uma central eletrônica 

e uma bomba dosadora. Acrescente-

-se aí a colaboração do diesel com 

baixo teor (50 ppm) de enxofre. Os da 

MAN com marca Volkswagen e os da 

Agrale deverão ser ofertados também 

com a tecnologia EGR (recirculação 

A tecnologia SCR e a questão do peso

Gilberto Leal, da Mercedes-Benz, acha 

pouco significativo o acréscimo de peso.

dos gases de escape). O diretor de 

motores da Mercedes-Benz, Gilberto 

Leal, defendeu a opção SCR como a 

de melhores resultados para motores 

de baixa rotação, como os modelos 

rodoviários. 

Preocupação dos empresários, o 

aumento de peso dos novos ônibus 

P7 com acréscimo de catalisador, 

tanque de Arla, bombas e outros com-

ponentes, foi relativizado por Leal, 

que exemplificou com um chassi de 

17 toneladas, que aumenta de 70 a 

100 quilos.
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tecnologia e no preço do combustível 

com baixo teor de enxofre, além da 

dependência logística para operar os 

novos veículos. “O preço dos ônibus 

deve aumentar em torno de 12% e o 

do novo diesel ainda não se sabe, mas 

restam dúvidas sobre a distribuição do 

novo diesel e do Arla 32 para suprir as 

necessidades das empresas em todo 

o território nacional”. O desafio maior, 

segundo ele, será encontrar uma forma 

de repassar esses acréscimos à tarifa.

Mas não haverá uma catástrofe, 

pois as mudanças já estavam previstas 

e as empresas, de alguma forma, vêm 

se prevenindo, disse. Exemplificou  

com algumas companhias que anteci-

param compras neste ano e programa-

ram encomendas dos atuais modelos 

P-5 para serem entregues no primeiro 

trimestre de 2012, embora produzidos 

em ainda 2011. Contou que algumas 

compraram uma quantidade maior de 

veículos do que a programada ante-

riormente e encomendaram um lote 

para o começo de 2012. “Com isso, 

elas voltarão às compras só em 2013, 

quando o mercado já terá um número 

significativo de modelos P7 em opera-

ção e a distribuição do novo diesel e de 

Arla 32 já deverá estar consolidada”.

Os que não anteciparam com-

pras de modelos 2011 poderão ser 

beneficiados com possíveis incen-

tivos fiscais. Cláudio Nelson Abreu, 

vice-presidente da ABRATI, sugeriu 

que as entidades representativas da 

indústria e do transporte de cargas e 

de passageiros se unam para propor 

ao governo a isenção ou redução dos 

impostos e taxas incidentes sobre 

ônibus, caminhões e sobre o diesel, 

a fim de estimular a renovação das 

frotas com os veículos P7. “O ICMS 

dos ônibus e caminhões é de 12% e 

o do óleo diesel, 13%, que, somados 

à CIDE, PIS e Cofins, totalizam 24%”, 

informou. Na Europa houve incentivo 

As palestras promovidas pela 

ABRATI incluíram duas opções de 

alternativas ao diesel de petróleo: 

o de cana-de-açúcar e as misturas 

diesel-gás e diesel-etanol. Adilson 

Liebsch, diretor da Amyres, apresen-

tou o biodiesel obtido por meio de 

processo bioquímico das leveduras 

da cana-de-açúcar, formando um 

hidrocarboneto que substitui o die-

sel fóssil, com baixíssimo índice de 

emissões. A produção é sustentável, 

Em discussão os combustíveis alternativos

Alex Barbosa Messias, da BR Distribuidora.Cláudio Nelson Abreu, diretor da ABRATI.

para empresas que aderissem ao Euro 

V, exemplificou. Um argumento que 

deve pesar em favor desse pedido é o 

impacto que esses custos (em torno de 

5%, conforme apurou a ABRATI) terão 

no valor da tarifa para os passageiros.

Cláudio Nelson acrescentou outros 

custos, como o do Arla 32, que pode 

chegar a dois terços do valor do litro de 

diesel, ou mais, e os investimentos nas 

garagens, como um tanque adicional 

ou “skeed” para o novo diesel e outro 

tanque para armazenar o Arla, que deve 

ser de plástico ou de aço inox.

Achille Liambos, diretor da Yara, 

empresa norueguesa que detém 50% do 

mercado mundial de Arla 32, e também 

contribuindo para redução dos gases 

de efeito estufa. Liebsch afirmou que 

o diesel da cana, que vem sendo tes-

tado pela Mercedes-Benz, pode ser 

produzido e consumido nas regiões 

de plantio, evitando-se o transporte 

em longas distâncias. Além do diesel 

automotivo, a cana oferece tam-

bém combustível para aviação que 

substitui o querosene de petróleo 

pela reprogramação bioquímica das 

leveduras da cana. 

Daniel Sofer, engenheiro e sócio 

da DAS, apresentou a solução tec-

nológica da mistura diesel-gás ou 

biogás e diesel-etanol, por meio de 

uma central eletrônica que controla o 

percentual de injeção do combustível 

alternativo ao diesel. A instalação do 

sistema leva de duas a três horas e 

pode ser retirada para que o veículo 

volte a usar apenas diesel. O consu-

mo de diesel pode ser limitado a 10% 

e o de etanol ou gás chega a 90%. 
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Veja como inscrever sua empresa 
no Prêmio ANTP de Boas Práticas 

As inscrições para o Prêmio ANTP de 

Boas Práticas de Transporte Rodoviá rio 

de Passageiros continuam abertas no 

site da Associação Nacional de Trans-

portes Públicos (antp.org.br). O prazo 

vai até o dia 28 de outubro. As inscri-

ções devem ser feitas por meio digital, 

diretamente no site, que contém todas 

as informações sobre o Prêmio. O site 

da ABRATI (abrati.org.br) também traz 

essas informações. 

Poderão inscrever-se as empresas 

associadas à ABRATI que tiverem pro-

gramas voltados ao aperfeiçoamento 

dos seus quadros de pessoal, ou que 

estejam focadas em propiciar aos 

passageiros melhorias no serviço e 

maiores níveis de conforto, tais como 

manutenção primorosa dos carros, 

salas especiais de embarque etc.

O julgamento dos trabalhos se 

estenderá até 18 de novembro e os 

vencedores serão anunciados na noi-

te de 7 de dezembro, por ocasião do 

tradicional encontro de fim de ano dos 

associados, em Brasília.

O Presidente Renan Chieppe aplau-

diu a ANTP pelo lançamento do Prêmio 

O Prêmio Boas Práticas dará maior visibilidade à política de qualidade das operadoras.

um dos principais fabricantes locais 

desse agente, alertou os empresários  

sobre os cuidados em manipular e arma-

zenar o produto. Incompatível com aço 

carbono e alumínio, o Arla 32 deve ser 

transportado ou armazenado em emba-

lagens e tanques de plástico ou de aço 

inox. As bombonas de plástico podem 

aumentar o preço do produto (estimado 

em 50 a 60% do preço do diesel) para 

mais de 100%. Um tambor de 200 litros 

com bomba eleva o preço por litro para 

mais de R$3,00. Já um IBC de 1.000 

litros com kit eletrônico custará R$ 

3.000,00, segundo Liambos.

A validade do Arla 32 pode ser 

reduzida de um ano a até três meses 

se ficar armazenado ao sol ou na clari-

dade, alerta Liambos. Mas como é de 

consumo rápido – equivalente a 20% do 

consumo do diesel –, a exposição ao 

sol nas viagens dos ônibus não com-

promete a validade, esclarece.

Por sua vez, Alex Barbosa Messias, 

gerente de Marketing de Transporte da 

BR Distribuidora, afirmou que o preço 

do diesel S50, a ser fornecido a partir 

de 2012 para atender aos veículos 

P7, ainda não foi definido pela Petro-

bras. Desde 2009, o S50 importado 

e distribuído nas principais regiões 

metropolitanas para atender às frotas 

cativas tem o mesmo preço do diesel 

comum, S1.800. 

Messias fez questão de garantir 

que o produto estará disponível em 

todo o território nacional, na distância 

máxima de 100 quilômetros entre um e 

outro posto de abastecimento. “Quem 

apostar na falta do combustível vai 

perder”, advertiu. Da mesma forma, 

segundo ele, o S-10 – com 10 partes 

por milhão de enxofre – também está 

garantido a partir de 2013. Messias 

mostrou um quadro em que a partir 

de 2014, o diesel S-1800 desaparece 

(menos para veículos fora-de-estrada) e 

o mercado terá apenas o S-10 e S-500.

e, em nome da ABRATI, deu inteiro 

apoio à iniciativa. Renan dirigiu-se 

por carta às associadas da ABRATI, 

convidando-as a participar da disputa.  

Cada organização poderá inscrever 

uma Boa Prática em cada categoria. 

São três as categorias: 

1) Ações de atendimento aos clien-

tes, com a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados, ou de promoção 

de novos serviços, e as destinadas 

à melhoria do relacionamenmto com 

os clientes, usuários e a comunidade.

2) Ações que busquem ampliar a 

adesão dos colaboradores aos seus 

valores e projetos, e as que tenham 

o objetivo de melhorar a capacitação 

e qualificação dos colaboradores e o 

clima interno de trabalho.

3) Ações de responsabilidade social 

e ambiental voltadas ao fortalecimento 

da inserção da empresa na sociedade 

em geral, ou que envolvam a redução e 

compensação dos impactos das ações 

da empresa sobre o meio ambiente, 

bem como as ações voltadas à melho-

ria da qualidade de vida nas comunida-

des onde as empresas atuam. 
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Em pedido recente, a Rede Globo 

de Televisão comprou três unidades 

do modelo Mini Foz, produzido em 

Botucatu-SP pela Caio Induscar. Duas 

unidades serão utilizadas para reporta-

gens em São Paulo e Brasília; a outra 

unidade fará transmissão de dados 

para a TV Globo de São Paulo. 

Para transitar em locais de difícil 

acesso, as carroçarias têm dimensões 

reduzidas, com comprimento total de 

6.350 mm e largura de 2.200 mm. 

Diversos itens são personalizados.

A Caio Induscar produz ônibus 
especiais para telejornalismo

Resultado de projetos complexos 

de engenharia, os veículos foram cus-

tomizados com vários componentes 

como cabine com carpete; divisórias, 

painéis e portinholas para abrigar 

e dar acesso aos equipamentos da 

emissora; reforço no piso para receber 

racks, dutos de áudio e vídeo; prepa-

ração elétrica para som e altofalantes. 

Também contam com bagageiro lateral 

com porta, para receber duas baterias 

adicionais, a fim de atender os equi-

pamentos instalados pela emissora.

O Mini Foz foi transformado em veículo 

especial para funcionar como unidade móvel.  

A Marcopolo formalizou em agosto 

um memorando de entendimentos com 

a empresa russa OJSC Kamaz, segundo 

o qual as partes se comprometem a 

conduzir um estudo de viabilidade para 

analisarem em conjunto a possibilidade 

de formar uma joint venture na Rússi-

ma. O empreendimento seria voltado à 

comercialização de carroçarias Marco-

polo montadas sobre chassis Kamaz 

que atendam aos padrões de emissões 

Euro 4 e superiores. A joint venture, 

caso se confirme, será formada em 

base paritária.

OJSC Kamaz é o maior conglomera-

do automobilístico da Rússia, constituí-

do por 96 empresas, das quais 13 são 

subsidiárias principais. Seu quadro de 

funcionários chega a 59.000 pessoas. 

A rede de serviços abrange todos os 

estados da Rússia e da CEI, bem como 

mercados tradicionais. Possui cerca de 

130 dealerz e mais de 100 centros de 

serviços automotivos. Os principais pro-

dutos da OJSC Kamaz são caminhões 

de GVW 14-40 toneladas.

Marcopolo estuda 
formação de joint 
venture na Rússia
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Corrida e caminhada nos 125 anos 
da invenção do veículo motorizado

No dia 4 de setembro, a Mercedes-

-Benz promoveu em sua fábrica de 

São Bernardo do Campo uma corrida/

caminhada, na distância de cinco quilô-

metros, e mais uma corrida especial de 

12,5 km. Todos os circuitos passaram 

pelas ruas das fábricas. Participaram 

colaboradores, familiares e pessoas 

da comunidade. A competição fez parte 

das comemorações pelos 125 anos da 

invenção do veículo a motor, que se de-

senrolam em várias partes do mundo. 

Uma prova idêntica deverá ocorrer em 

dezembro na fábrica da Mercedes-Benz 

em Juiz de Fora-MG.
Os circuitos das corridas passaram pelas 

ruas da fábrica de São Bernardo do Campo.

Preço fixo da mão de obra, uma das vantagens que estão sendo oferecidas pela Scania.

Reconhecida por suas iniciativas 

voltadas à preservação do meio am-

biente, a Marcopolo foi contemplada 

com o Prêmio Mérito Ambiental Henri-

que Luiz Roessler, atribuído pela revista 

Ecologia & Meio Ambiente, do Rio 

Grande do Sul. O reconhecimento se 

deveu às iniciativas da companhia para 

promover a preservação, recuperação 

e melhoria do meio ambiente. 

A encarroçadora de Caxias do Sul 

foi pioneira na região na instalação 

de uma unidade de processamento 

de resíduos (UPR) própria. Licenciada 

pelo órgão ambiental, a unidade tem 

como finalidade agregar valor aos 

materiais descartados, identificar as 

possibilidades de reuso, promover a co-

mercialização adequada dos materiais 

recicláveis e o acondicionamento final 

dos resíduos não recicláveis em células 

adequadas de aterro. A Marcopolo pos-

sui as mais importantes certificações, 

como ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 

8000, entre outras.

Marcopolo ganha 
prêmio ambiental no 
Rio Grande do Sul

A Scania está lançando 11 novos 

kits de peças e serviços de mão de 

obra, especialmente para caminhões 

pesados. O preço da mão de obra é 

fixo. Os kits levam em conta o plano 

de manutenção do veículo, de modo a 

assegurar a vida útil dos componentes. 

Dentre os pacotes, destaca-se o 

cilindro escravo série 4, que representa 

Scania lança pacotes de serviços 
com 11 kits de peças e preço fixo

uma economia de 27%, com preço de 

R$ 2.238,15. Já o pacote do turbocom-

pressor de 380 hp gera uma economia 

de 48%, com valor de R$ 2.500,94. A 

Scania também disponibiliza kits para 

troca dos coletores de escape, reparo 

do radiador de óleo, tensor da correia, 

bolsão de ar de caminhão e da cabina, 

entre outros.

No dia 10 de agosto, visitou o Ins-

tituto JCA, em Niteroi-RJ, o consultor 

chefe de Pesquisa de Lubrificantes – 

Mecânica Pesada, Michael Hummer, 

sua esposa, Gail Hummer e o consultor 

da empresa americana SMJagger Con-

sulting Co. do Brasil, Mauro Demarco. 

A Sra. Gail Hummer disse acreditar que 

o trabalho realizado pelo IJCA é um 

exemplo. “O mundo precisa criar mais 

institutos como o IJCA para que, assim, 

possamos ver o futuro de forma melhor, 

com mais esperança”, diz.

Instituto JCA recebe 
visitas de consultores 
norte-americanos
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O novo design do modelo Campione 

já rende premiações à Comil.

A linha de ônibus rodoviário Cam-

pione, criada e produzida pela Comil, 

foi destaque no Idea/Brasil, versão 

nacional do maior prêmio de design dos 

Estados Unidos, o International Design 

Excellence Award. A encarroçadora foi 

contemplada com o selo Bronze na 

categoria Transporte, concorrendo com 

várias outras empresas do Brasil. Ao 

todo, 87 foram premiadas. Os selos 

são emitidos aos designers vencedores 

num total de 19 categorias. A premia-

ção ocorreu no dia 23 de agosto, em 

São Paulo.

Linha Campione, da Comil, recebe 
selo Bronze de qualidade no Idea

Banco Mercedes-Benz bate recorde

Mutual Seguros 
oferece proteção para 
os passageiros

Com 15 anos no Brasil, o Banco 

Mercedes-Benz bateu mais um novo 

recorde. Teve o melhor julho da história, 

com R$ 372,34 milhões liberados ao 

mercado para financiamentos de veícu-

los. O resultado entrou para o ranking 

de desempenhos como o terceiro 

melhor mês da história da instituição 

no País. “Nossa expectativa para o 

segundo semestre é muito positiva, 

principalmente pela demanda em ve-

ículos comerciais, que deve continuar 

aquecida. Queremos conquistar mais 

com produtos ainda melhores, amplian-

do o Finame TJLP e o CDC. Também 

oferecemos seguros em opções inte-

gradas ao financiamento do veículo, 

um ótimo custo-benefício para o cliente 

que já sai do Concessionário com uma 

cobertura específica."

A Mutual Seguros tem em seu 

portfólio as modalidades Obrigatória e 

Facultativa de Responsabilidade Civil 

(RCO - RCF), destinadas às empresas 

que atuam com transporte urbano, inte-

rurbano, intermunicipal, interestadual, 

internacional, fretamento e turismo, 

além de vans escolares, entre outras.  

O seguro pode ser contratado por pes-

soas jurídicas ou físicas proprietárias 

de ônibus e vans. A principal proteção 

é destinada a indenização de danos 

materiais e corporais causados a 

passageiros transportados. O produto 

também dispõe de cobertura especial 

de freada brusca e do ressarcimento 

para diárias resultantes da imobilização 

do veículo acidentado do segurado, 

bem como proteção de acidentes 

pessoais para motoristas, cobradores 

e prepostos.

A Mutual investe continuamente 

em novos sistemas, recursos e fun-

cionalidades online para oferecer aos 

parceiros e clientes a excelência na 

regulação de sinistros. 


