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Empresas rodoviárias de 
passageiros fazem novos 
investimentos em frotas

Dia 3/12, jantar de 
confraternização e 
Prêmio ABRATI

O jantar de confraternização 

de fim de ano da ABRATI será 

realizado no dia 3 de dezembro, 

terça-feira, no Clube Naval de 

Brasília. Logo após o coque-

tel, antes do jantar, haverá a 

premiação das empresas que 

estão concorrendo à terceira 

edição do Prêmio ANTP/ABRATI 

de Boas Práticas. No mesmo 

dia, pela manhã, os associa-

dos se reunirão com a diretoria 

da ABRATI para discussão 

dos temas em andamento. 

O evento é patrocinado pela 

Mercedes-Benz do Brasil e tem 

o copatrocínio da Cia. Ipiranga 

de Petróleo, FABUS e Caruana 

Sociedade de Crédito, Finan-

ciamento e Investimento. É re-

comendável que os associados 

providenciem desde já as reser-

vas de hotel, pois em dezembro 

os hotéis brasilienses estão 

sempre cheios, dificultando 

reservas de última hora.

As empresas de transporte rodo-

viário de passageiros associadas à 

ABRATI não abrem mão de renovar 

frequentemente suas frotas. Quatro 

exemplos bem recentes são os da 

Viação Garcia, de Londrina-PR, Princesa 

dos Campos, de Ponta Grossa-PR, Via-

ção Sampaio, do Rio de Janeiro, e Auto 

Viação Catarinense, de Florianópolis. 

Depois de ter adquirido 60 ônibus 

novos no primeiro semestre, a Garcia 

encomendou há pouco mais 50 unida-

des, sendo 37 do modelo i6, da Irizar.

Já a Catarinense, agregou 110 no-

vos ônibus rodoviários, investindo R$ 

52 milhões e reduzindo para apenas 

2,2 anos a idade média de sua frota.

 A Sampaio fez sua compra de 

carros novos coincidir com as come-

morações dos 50 anos de atividades 

da empresa. Para completar, adotou 

nova pintura e novo design para a frota.

Os investimentos da Princesa dos 

Campos foram de R$ 17 milhões, 

sendo adquiridos mais 30 ônibus, 11 

deles do modelo Top Line. Págs. 2 e 3

Também os 

ônibus da Garcia 

emitem menos 

poluentes e assim 

contribuem para 

a preservação do  

meio ambiente. 

Desde agosto está rodan-

do em algumas das linhas da 

Viação Cometa, em viagens 

especiais, um exemplar do ôni-

bus Flecha Azul, que fez grande 

sucesso nos anos 1970, 1980 

e 1990. São 65 viagens, em 

comemoração aos 65 anos da 

companhia. A última delas será 

realizada em outubro. Pág. 8

Cometa restaura 
e põe para rodar 
um Flecha Azul 
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Todos os novos 

ônibus da 

Catarinense têm 

motores com 

baixas emissões 

de gases 

poluentes.
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Mais 110 ônibus novos foram incor-

porados à frota de rodoviários da Auto 

Viação Catarinense, de Florianópolis. 

A empresa investiu R$ 52 milhões na 

aquisição, que resultou em redução 

ainda mais acentuada da idade média 

da frota, agora de 2,2 anos. Grande 

parte dos novos já está rodando nas 

A Viação Sampaio, do Rio de Janei-

ro, comemorou 50 anos de atividades 

com a incorporação de novos ônibus e 

a adoção de novo visual para a frota.

Catarinense investe R$ 52 milhões em ônibus com 
baixas emissões para proteção do meio ambiente

Viação Sampaio comemora 50 anos, amplia a 
frota e presta homenagem ao Papa Francisco

estradas do Paraná, Santa Catarina e 

São Paulo. Para levar aos passageiros 

a notícia da nova aquisição e ressaltar 

a preocupação com o meio ambiente 

(os veículos utilizam combustível S10), 

a companhia pintou de verde 80 dos 

novos carros e adotou para eles uma 

identidade visual diferente.

A mudança na pintura foi justificada 

como sendo um modo de mostrar aos 

usuá rios e colaboradores o empenho 

da empresa em atualizar-se perma-

“Estamos investindo nesta reno-

vação tendo como foco o conforto, a 

segurança, a modernidade e a redução 

das emissões de gases poluentes”, 

explicou Marcelo Pierobon, diretor 

executivo da Catarinense.

A chegada dos novos ônibus foi 

objeto de campanha publicitária veicu-

lada desde julho no Estado de Santa 

Catarina. Também nesse caso, a 

preocupação foi colocar em relevo o 

empenho da companhia em buscar 

permanentemente soluções mais 

sustentáveis.

Todos os ônibus têm chassi Vol-

vo 4x2 e utilizam motores de baixas 

emissões (Proconve P7). A carroçaria é 

Marcopolo Paradiso, com 13,20 metros 

de comprimento. São 46 poltronas, de 

modo que os passageiros dispõem de 

bastante espaço e conforto.

nentemente. Também uma maneira 

de acompanhar as profundas transfor-

mações que marcaram e continuam 

marcando o Vale do Paraíba, região 

onde a Sampaio atua.     

A companhia acredita que o novo 

design e as novas cores remetem o 

observador às características e valores 

que colocaram a empresa na liderança 

da escolha dos usuários do Vale do 

Paraíba: qualidade, respeito e compro-

misso com seus clientes.

Um dos novos ônibus recebeu a 

cor vermelha, uma homenagem da 

empresa ao Papa Francisco, que re-

centemente visitou o Rio de Janeiro 

e Aparecida, cidades que a Sampaio 

vem interligando há mais de 50 anos.

Parte da frota recebeu pintura verde, para significar os cuidados ambientais da empresa. 

Ônibus com chassi Mercedes-Benz e carroçaria Marcopolo 1200, já com o novo visual.
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O Grupo Garcia, de Londrina-PR, 

investiu mais R$ 25 milhões na compra 

de 50 ônibus. Com isso, totalizou 110 

novas unidades incorporadas a suas 

frotas em 2013, já que comprou um 

primeiro lote, de 60 carros, no primei-

ro semestre. Dos 50 ônibus recém-

-adquiridos, 11 unidades destinam-se 

aos serviços metropolitanos operados 

pelo grupo. As outras 39 unidades – 37 

delas encarroçadas pela Irizar – são 

para operações rodoviárias. 

Todos os chassis trazem a marca 

Volvo. Os rodoviários estão equipados 

com freios a disco e ABS e o sistema 

anti-tombamento, denominado ESP.   

Uma parte do encarroçamento foi 

confiada às empresas Comil e Caio 

Induscar. No caso da Comil, são uma 

carroçaria Svelto (urbana) e duas car-

roçarias Campione HD 4.05, montadas 

Com investimentos de aproxima-

damente R$ 17 milhões, a Princesa 

dos Campos, de Ponta Grossa-PR, in-

corporou à frota mais 30 novos ônibus 

Com mais uma compra, a Viação Garcia totaliza 
110 ônibus novos incorporados à frota em 2013 

Princesa dos Campos renova a frota e passa a 
operar o serviço Top Line em 11 dos seus ônibus 

sobre chassis Volvo B380R 6x2, com 

44 poltronas do tipo leito turismo, 

monitores em LCD e ar condicionado.  

A Caio Induscar fornecerá 10 uni-

dades do Apache VIP3 sobre chassis 

Volvo B270F com. 

No caso da Irizar, a opção foi pelos  

novos modelos i6, montados sobre 

dotados da mais avançada tecnologia 

embarcada. O destaque é o modelo 

Top Line, que oferece os serviços leito 

e executivo em um mesmo piso. São 

chassi Volvo B 380R e incluindo o sis-

tema de purificação do ar condicionado 

Eco3, da fabricante Hispacold. 

As entregas se iniciam em se-

tembro e devem ser concluídas em 

dezembro. Agora, a idade média da 

frota rodoviária da Viação Garcia passa 

a ser de dois anos.

11 poltronas leito na parte frontal do 

salão, mais 28 poltronas do tipo execu-

tivo. Os passageiros dispõem de lanche 

e sinal de internet (Wi-Fi) a bordo. O 

serviço leito oferece travesseiro e co-

bertor. Foram compradas 11 unidades 

do modelo, que dispõe de inúmeros 

recursos voltados ao conforto dos 

passageiros, à segurança e à proteção 

ambiental.

Entre os novos ônibus, 26 têm 

chassi Volvo e quatro, chassi Scania, 

todos com motorização Proconve P7 

(Euro 5). São dotados de suspensão 

eletrônica inteligente, freios a disco 

com ABS, controle de tração e de desci-

da, câmbio automático e equipamento 

de telemetria.

Foram 37 unidades do i6, uma aposta da Viação Garcia na tradição de qualidade da Irizar.

Os novos ônibus atendem ao Proconve P7 e apresentam baixas emissões de gases poluentes.
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Voltado ao fretamento e turismo, o modelo Solar dispõe de maior espaço interno.

Em Foz do Iguaçu, Caio Induscar participa do 14º 
Encontro das Empresas de Fretamento e Turismo

A fabricante de carroçarias Caio 

Induscar participou da Fresp – 14º En-

contro das Empresas de Fretamento e 

Turismo –, realizada em Foz do Iguaçu, 

no Paraná. No evento, a encarroçadora 

lançou seu novo microônibus Foz 2400 

executivo. Ela também expôs duas uni-

dades do novo Solar, uma com motor 

dianteiro e outra de motor traseiro, com 

ar condicionado e sanitário.

Participaram do evento monta-

doras, fabricantes de carroçarias e 

empresários do ramo de fretamento e 

turismo. Além da exposição dos ônibus, 

foram realizadas palestras e apresen-

tados shows culturais.

Lançado em São Paulo no meio do 

ano, na Transpúblico, o Versatile Gold, 

novo modelo da Comil voltado aos 

segmentos de fretamento, receptivo e 

rodoviário de curtas e médias distân-

cias, já acumula a venda de mais de 

70 unidades, segundo os últimos nú-

Comil festeja a boa aceitação do Versatile Gold e 
intensifica as ações de demonstração do veículo 

meros fornecidos pela encarroçadora. A 

fabricação do modelo deve ser iniciada 

agora em setembro, sendo as primeiras 

unidades entregues em outubro.

Dario Ferreira, diretor comercial 

da companhia, aposta em um desem-

penho de vendas ainda melhor nos 

próximos meses e prevê o fechamento 

dos primeiros negócios com frotistas. 

Até agora, vinham sendo registradas 

quase que exclusivamente vendas a 

varejo distribuídas por diversos es-

tados: Amazonas, Bahia, Ceará, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Pernambuco, Paraná e outros. 

As três unidades do Versatile Gold 

produzidas especificamente para divul-

gação do produto no mercado nacional 

estão rodando nas principais praças 

do país. 

Também em setembro, o modelo 

passará a ser demonstrado em países 

da América Latina, por conta de uma 

parceria com a Volvo. As ações inter-

nacionais começam pelo Chile, onde 

ônibus encarroçados pela Comil vão ser 

integrados à Caravana Volvo. Além do 

Versatile Gold, serão mostrados vários 

outros modelos, todos montados sobre 

chassi Volvo.

O Versatile Gold foi bastante 

elogiado pelos visitantes no estande da 

Comil na Transpúblico.
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O modelo Atron 1319, da Mercedes-Benz, foi incluído no convênio.

Caminhões são adaptados para os cursos.

O diretor de Vendas e Marketing 

de Caminhões da Mercedes-Benz do 

Brasil, Gilson Mansur, informou que o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) prorrogou o convênio com a 

montadora para a venda de caminhões 

leves Accelo 815 e 1016 em condições 

e preços atrativos e exclusivos para 

os agricultores familiares, no âmbito 

do Programa “Mais Alimentos”. Além 

disso, o MDA incluiu no programa o 

caminhão médio Atron 1319. 

Essa modalidade de venda de 

caminhões Accelo e Atron é feita pela 

Rede de Concessionários Mercedes-

-Benz, com cerca de 200 pontos de 

atendimento. Na rede, os agricultores 

familiares contam com serviços, as-

sistência técnica especializada, mão 

de obra qualificada e peças genuínas. 

O programa “Mais Alimentos”, do 

Governo Federal, abrange produtos 

Desenvolvimento Agrário prorroga convênio 
para venda de três modelos de caminhões MB

Mais de 45.000 motoristas já foram treinados 
pela Mercedes-Benz na Alemanha desde 2008

transporte de cargas, tratores, colhei-

tadeiras, equipamentos de irrigação e 

armazenagem, entre outros.

Nos últimos cinco anos, mais de 

45.000 motoristas receberam treina-

mento oferecido pela Mercedes-Benz 

a bordo dos veículos comerciais da 

marca. Isso possibilita que os clientes 

passem a explorar ao máximo os be-

nefícios econômicos dos caminhões 

da marca. 

A legislação alemã de qualificação 

de motoristas profissionais aplica-se 

a todos que utilizam as vias públicas 

para transportar bens ou passageiros 

para fins comerciais e que precisam 

ter uma carteira de habilitação Classe 

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE para 

essa finalidade. Todos os motoristas 

profissionais precisam ter concluído, 

em um período de cinco anos, 35 ho-

ras de treinamento, para que possam 

renovar suas carteiras de habilitação.

específicos para a modernização das 

propriedades familiares, como máqui-

nas e equipamentos, veículos para 

Trucks, na Alemanha, de acordo com 

a legislação de qualificação de moto-

ristas profissionais. Os cursos foram 

criados em 2008 e são aprovados 

pelos órgãos governamentais, tendo 

sido elaborados conforme as diretrizes 

legais. Os programas de qualificação da 

Mercedes-Benz Trucks são ministrados 

por cerca de 180 centros de treinamen-

to espalhados pela Alemanha. Neles, 

são utilizados 24 caminhões Actros de 

40 toneladas, com cabines modifica-

das e sete assentos.

Nos fins de semana, cerca de 80 

instrutores da Mercedes-Benz Driver 

Training visitam clientes com o objetivo 

de explicar em detalhes a tecnologia 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Na nova linha, recem-lançada, 

a Volvo está introduzindo mais dois 

modelos – os caminhões 8x2 e 8x4 

–, além dos anteriores 4x2, 6x2 e 

6x4. Assim, foi ampliada ainda mais a 

oferta de opções aos transportadores. 

A montadora também anuncia que no 

segundo trimestre de 2014 a linha VM 

passará a dispor da caixa de câmbio 

eletrônica I-Shift, que já equipa mais de 

90% dos caminhões da linha F. 

A Volvo confia no sucesso das 

mudanças externas introduzidas nos 

caminhões, que resultaram em um 

visual diferente da geração anterior. A 

intenção foi tornar os veículos mais pa-

recidos com os caminhões FH lançados 

recentemente na Europa.

A Volvo apresenta sua nova linha 
de caminhões VM para o Brasil

Bernardo Fedalto, diretor de cami-

nhões da montadora, diz que os novos 

VM têm o chamado “new family look” 

da linha Volvo, em que o visual evolui 

mas mantém pontos de identificação 

com os modelos anteriores.

Frente redesenhada, novos faróis, 
novo módulo do para-choque, nova 

grade e novo painel frontal superior 

são algumas das mudanças externas. 

Internamente, foi mantida a atual ergo-

nomia. A padronagem dos tecidos dos 

bancos, teto e painéis foi atualizada. 

Baixo consumo e grande disponi-

bilidade são duas das vantagens des-

tacadas na nova linha VM pelo diretor 

de estratégia de caminhões do Grupo 

Volvo na América Latina, Sérgio Gomes.

A nova linha traz mais dois modelos para o mercado: o 8x2 e o 8x4.

Para Martins, agora 
é a vez do Caminho 
da Escola Urbana

O presidente da Associação Nacio-

nal dos Fabricantes de Ônibus – Fabus 

–, José Antônio Fernandes Martins, 

afirmou que vê com esperança os 

planos para implementação do Pro-

grama Caminho da Escola Urbano, do 

Governo Federal, destinado a melhorar 

a qualidade do transporte urbano dos 

estudantes brasileiros. Sua expectativa 

é de que tal programa possa repetir, em 

escala ainda mais ampla, o sucesso do 

Programa Caminho da Escola (Rural), 

lançado em 2007, e que em menos 

de seis anos viabilizou a produção de 

quase 35.000 unidades de ônibus 

escolares projetados para operar nas 

condições rurais. O programa trouxe 

visíveis benefícios para a parte menos 

favorecida da população escolar bra-

sileira, para as administrações muni-

cipais e, obviamente, para a indústria 

automobilística. 

Segundo Martins, dados oficiais 

apontam que atualmente operam no 

transporte de estudantes nas cidades 

brasileiras perto de 100.000 veículos, 

entre ônibus, kombis, micros, vans e 

outros. Muitos desses veículos neces-

sitam ser substituídos. A intenção é 

trocar toda essa frota em um prazo de 

oito anos, à razão de aproximadamente 

12.000 ônibus por ano. O sistema de 

financiamento dos veículos seria pare-

cido ao que vigora hoje para o Programa 

Caminho da Escola Rural.  



8 INFORMATIVO ABRATI - SETEMBRO/13

Ainda que por tempo limitado, o 

clássico ônibus Flecha Azul, da Viação 

Cometa, que tanto sucesso alcançou 

entre os passageiros nos anos 1970, 

1980 e 1990, está circulando nova-

mente em estradas brasileiras. Mas 

é por pouco tempo, já que o famoso 

veículo está fazendo somente 65 via-

gens, em ligações diversas. É assim 

que a Cometa está comemorando os 

65 anos de sua fundação. 

O Flecha Azul em questão é o último 

veículo fabricado (em 1999) pela antiga 

CMA – Companhia Manufatureira Auxi-

liar –, encarroçadora própria mantida 

pela Cometa até o fim da década de 

1990. A CMA utilizava chassis brasilei-

ros da marca Scania para fabricar os 

ônibus rodoviários e urbanos exclusivos 

da sua controladora. 

O modelo que voltou a rodar foi 

totalmente restaurado e customizado, 

tendo recebido alguns itens que, ao ser 

fabricado, ainda não estavam disponí-

veis e sequer haviam sido inventados. 

Para comemorar seus 65 anos de atividades, 
a Cometa traz de volta um ônibus Flecha Azul

Dois exemplos são o sistema de vidros 

colados e as lanternas em LED.

Foram mantidas as características 

dos ônibus originais, como a carroça-

ria de duralumínio. O exemplar único 

também foi equipado com ar condicio-

nado, e o salão recebeu revestimento 

moderno. A parte externa tem pintura 

metalizada (no tons originais) e, na 

parte traseira, foi instalado o antigo 

emblema da Cometa que mostra um co-

meta colorido. A carroçaria foi montada 

sobre chassi Scania K113CL. 

As 65 viagens serão completadas 

até outubro e incluem cidades como Rio 

de Janeiro, Curitiba, Campinas, Soroca-

ba, São José do Rio Preto e Poços de 

Caldas. Para adquirir o bilhete deve-se 

acessar o hotsite www.cometa65anos.

com.br e consultar se ainda há itine-

rários disponíveis. Em cada viagem é 

sorteada entre os passageiros uma 

miniatura de ônibus. 

O ritual de cada viagem inclui a 

recepção do passageiro à entrada do 

ônibus por um motorista vestido com 

trajes de época. Trata-se de uma espé-

cie de última chance: experimentar uma 

viagem rodoviária que junta o melhor 

de antigamente com o que há de mais 

moderno. Após as comemorações, o 

Flecha Azul será incorporado ao acervo 

histórico da Viação Cometa.
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No ônibus restaurado, os vidros das janelas (no formato original) passaram a ser colados.

No centro, o presidente da Cometa, Carlos Otávio Antunes, ladeado pelos filhos Alexandre 

Antunes e Marcelo Antunes, ambos diretores da holding JCA.


