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Cresce de ano paraCresce de ano par
ano o interesse pelo  
Prêmio Boas Práticas

O presidente do Conselho Delibe-

rativo da ABRATI, Paulo Porto Lima, 

elogiou e agradeceu o elevado número

de inscrições de empresas associadas 

na quarta edição do Prêmio ANTP/

ABRATI de Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros. Para ele, o 

grande interesse das associadas em

participar do Prêmio desde o seu lança-

mento, em 2011 – interesse que veio 

aumentando a cada nova edição – dá 

bem uma ideia da importância que as 

operadoras de transporte rodoviário 

de passageiros atribuem às questões 

relacionadas à qualidade e à segurança

dos seus serviços. 

Paulo Porto fez questão de ressal-

tar que o alto nível de qualidade dos

serviços, alcançado e mantido perma-

No próximo dia 5 de novembro, às

17 horas, a convite da ABRATI, o jorna-

lista Carlos Alberto Sardenberg, da TV

Globo e da CBN, fará palestra em en-

contro da Associação com associados. 

O evento ocorrerá no Rio de Janeiro, 

durante a realização da 16º Etransport 

e da décima Fetransrio. O palestrante 

Sardenberg dará palestra no Rio 
para associados dia 5 de novembro

falará sobre os momentos econômico 

e político do país após as eleições.

Os associados poderão aproveitar a

oportunidade e participar também da

abertura da Fetransrio, onde estarão

presentes muitos dos fornecedores

do setor, que vão apresentar em seus

estandes as novidades para 2015.

nentemente com recursos próprios

das empresas e sem nenhuma forma

de subsídio oficial, reflete a seriedade

com que as companhias encaram essa

questão e a responsabilidade com que

elas desempenham sua missão de

transportar pessoas desde os tempos

dos pioneiros na atividade e zelosa-

mente mantida e aperfeiçoada por seus

sucessores.

Ele lembrou que a ABRATI tem como

uma de suas principais bandeiras o

aprimoramento permanente da qualida-

de dos serviços e observou que essa

política transparece nos resultados das

sucessivas pesquisas de satisfação

realizadas junto aos usuários. Aliás,

uma pesquisa feita pela própria ANTT, 

por exemplo, apurou um índice de sa-

tisfação superior a 87%. Paulo Porto 

destacou que o principal objetivo do

Prêmio Boas Práticas é exatamente o

de reconhecer e incentivar as práticas

das empresas nessa direção.

Os associados da ABRATI,

a Diretoria e o Conselho Deli-

berativo farão no próximo dia 2 

de dezembro, uma terça-feira, 

sua última reunião do ano. No 

encontro, com início previsto 

para as 10 horas da manhã, na

sede da Associação, em Brasí-

lia, os associados receberão 

informações sobre o andamen-

to dos trabalhos relacionados 

ao processo de autorização de

linhas federais. No mesmo dia,

às 20 horas, no Clube Naval,

será anunciado o nome da 

empresa vencedora do Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas 

do Transporte Terrestre de Pas-

sageiros, seguindo-se a entrega 

do troféu, selo de referência e 

certificado. 

No final de agosto a Merce-

des-Benz do Brasil anunciou os 

nomes da sua nova equipe de

Comunicação. Edgar Bertini é o 

gerente de Relações com a Im-

prensa na área de caminhões, 

ônibus e linha Sprinter; Maura

Creazzo responde pela gerência 

de Relações com a Impren-

sa Corporativa, Comunicação 

Interna, Relações Públicas, 

Patrocínios e Responsabilidade 

Social, e Alessandra Souza está 

encarregada do atendimento à 

imprensa para automóveis.

ABRATI faz sua 
última reunião do 
ano no dia 2/12

Nova equipe de 
comunicação da 
Mercedes-Benz
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Três operadoras do Grupo Santa

Cruz (Expresso Brasileiro Viação Ltda.,

Viação Santa Cruz e Viação Nasser)

estão implementando novas etapas de

seus programas de renovação de frota.

Elas adquiriram  novos lotes de ônibus

rodoviários pesados, montados sobre

chassis Scania K-360 4x2 e K-400

6x2, sendo o encarroçamento feito pela

Marcopolo com o modelo Geração 7.

O processo de renovação é per-

manente e atende a vários objetivos

como, por exemplo, manter a baixa

idade média das frotas, elevar cada vez

mais o nível de segurança e eficiência

nas viagens, proporcionar o máximo

conforto aos passageiros e introduzir 

nas operações as mais recentes ino-

vações tecnológicas.

Por meio da Viação Santa Cruz e

da Viação Nasser, o Grupo Santa Cruz 

presta serviços na região da Baixa

Mogiana, Estado de São Paulo, e na

Empresas do Grupo Santa Cruz renovam frotas
com rodoviários pesados Scania/Marcopolo G7

parte Sul do Estado de Minas Gerais.

Sua frota ultrapassa os 500 veículos,

entre ônibus, caminhões e utilitários,

distribuídos em 15 núcleos e garagens.

Já a Expresso Brasileiro, uma das

mais tradicionais companhias de trans-

porte rodoviário interestadual do Brasil,

Um dos novos Marcopolo G7 da Expresso Brasileiro, já em operação na linha São Paulo-Rio.

opera na ligação entre São Paulo e Rio 

de Janeiro. Recentemente, ela passou 

a utilizar no trecho três ônibus do mode-

lo Paradiso 1800 Double Decker (dois 

pisos). Também não faz muito incorpo-

rou outros 29 ônibus novos Marcopolo 

G7 com chassis Scania. 

Em palestra que fez na abertura do

11º Fórum de Tecnologia de Motores

Diesel da SAE Brasil, em Curitiba, o

presidente da Mercedes-Benz do Brasil,

Philipp Schiemer, afirmou que “o motor 

diesel sempre foi uma máquina de

elevada eficiência; com o passar dos

anos, transformou-se na mais expres-

siva forma de transportar pessoas e

produtos, e assim deverá permanecer 

por muitos anos ainda, assegurando

força, economia e compatibilidade

ambiental”. 

Schiemer lembrou que o conceito

diesel foi introduzido no Brasil de

forma pioneira pela Mercedes-Benz,

Presidente da Mercedes-Benz do Brasil lembra
que trazer o diesel foi um pioneirismo da marca

em 1956, o que mudou a história

dos meios de transporte no País. Em

1956, foram produzidos o primeiro

caminhão e o primeiro ônibus no Brasil

com motor diesel, ambos da marca

Mercedes-Benz. Como decorrência,

houve também um forte impulso no

setor automobilístico brasileiro.

Considerou que o desenvolvimento

do motor diesel é uma história de su-

cesso no Brasil. De 1990 até 2012,

os motores diesel reduziram 98% de

emissões de Material Particulado e

86% de Óxidos de Nitrogênio. Uma

evolução sem igual. Hoje em dia, não

há mais fumaça visível nos dutos de

escape dos veículos comerciais. Assi-

nalou, ainda, que a utilização do diesel 

no Brasil registrou um grande salto de 

qualidade em 2012, com a introdução 

do diesel S50, seguido agora pelo S10, 

a fim de atender à legislação Proconve 

P-7 (Euro 5).

De acordo com o presidente da 

Mercedes-Benz do Brasil, eficiência e 

sustentabilidade são desafios funda-

mentais para os players do desenvol-

vimento e produção do motor diesel no 

Brasil. O objetivo é conjugar de forma 

harmônica a maior eficiência possível 

em termos de rendimento e consumo 

com menores níveis de emissões.

D
iv

ul
ga

çã
o



3INFORMATIVO ABRATI - SETEMBRO/14

A Viação Sampaio está utilizando 

dois ônibus Marcopolo Double Decker 

na operação de sua linha Rio de Janei-

ro-São José dos Campos. Os veículos

foram batizados como Joaninha ea Giras-

sol, em razão de ostentarem atraentes

adesivações especiais inspiradas 

nesses motivos. Os carros dispõem

de 46 poltronas semileito no andar 

superior e 12 na parte de baixo. Sinal 

de internet (Wi-Fi) a bordo, TV LCD,

apoio para pernas, tomadas, bandeja 

de apoio para lanches e porta-copos 

completam a lista de comodidades 

Sampaio opera com dois ônibus
temáticos na linha Rio-São José

A beleza do girassol é usada para conscientizar a população.

Letícia Sampaio Kitagawa, da Viação

Sampaio: valorizando ônibus temáticos.

A cor e a simpatia de um pequeno inseto destacam o moderno G7.

O veículo opera 70% em modo elétrico. 

Identificado como 7900 Elétrico 

Híbrido, silencioso, mais limpo e mui-

to mais econômico, é o ônibus que a 

Volvo Buses está lançando agora em

setembro na Feira Internacional de 

Veículos Comerciais – IAA – na cidade

alemã de Hannover.  De acordo com a

montadora sueca, o ônibus representa

uma nova geração de veículos para o 

transporte público. 

A principal novidade é o emprego 

da tecnologia plug-in, apontada como 

capaz de reduzir em até 75% o con-

sumo de combustível e a emissão de 

oferecidas aos passageiros. O trecho é

coberto em cinco horas e a passagem

custa R$ 89,23.

Os serviços da Sampaio nas liga-

ções com cidades do Vale do Paraíba

estão ganhando outras novidades, en-

tre elas mais 48 ônibus novos a serem 

incorporados em breve, todos adesi-

vados a partir de conceitos temáticos

relacionados ao tema Natureza. É uma 

forma de conscientizar a população so-

bre a preservação da fauna e da flora.

Os desenhos Girassol el Joaninha

foram criados por um jovem busólogo 

Volvo apresenta seu novo ônibus elétrico na IAA
gás carbônico, em comparação com o

diesel convencional. Segundo a fabri-

cante, o consumo total de energia é 

reduzido em 60%. 

Três ônibus elétricos híbridos iguais

estão rodando há um ano em teste

de campo na cidade de Gotemburgo,

Suécia, verificando-se que eles operam

em modo elétrico em 70% do percurso

– tempo em que não emitem poluentes.

Também são totalmente silenciosos

quando operam como elétricos.

A produção em série do Elétrico

Híbrido deverá ser iniciada em 2016

e, segundo a Volvo, cidades como

Hamburgo, Luxemburgo e Estocolmo

já demonstram interesse pelo veículo.

de 22 anos, Allan Franco Moura, da

cidade de Nova Iguaçu. Ele venceu um

concurso realizado pela companhia em

sua fanpage no Facebook.
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Estão entrando em operação no

Eixo Anhanguera do sistema de cor-

redores de trânsito rápido (BRT) de

Goiânia 40 novos ônibus articulados

Volvo adquiridos recentemente pela

administração local. A novidade é que

todos  eles dispõem de modernos sis-

temas de gestão de frota e de tráfego,

usados para monitorar em tempo real 

a circulação da frota e indicar a posição

exata de cada veículo no trajeto, além

de seu tempo de percurso. Por meio de

mensagens no celular, ou acessando

um call center ou, ainda, consultando

os tótens instalados em pontos estra-

tégicos, os usuários podem saber os

horários de chegada dos ônibus aos

pontos de parada de cada uma das

linhas. Desta forma, é possível pro-

gramar os deslocamentos sem perder 

tempo à espera dos ônibus nos pontos

de parada.

BRT de Goiânia passa a utilizar 40 articulados 
Volvo na operação do principal eixo da cidade

O sistema utilizado é o ITS4mobi-

lity, que fornece aos operadores de

transporte dados pormenorizados so-

bre tempo de percurso, pontualidade,

quantidade de ônibus nos trajetos e ve-

locidade por linha. Com isso, fica mais

fácil e rápido corrigir falhas e garantir 

a eficiência do sistema de transporte.

Os operadores também recebem 

informações como consumo de com-

bustível, giro, marcha lenta, emissões, 

código de horas e de quilometragem, 

velocidade média da frota por veículo e 

por motorista. Os novos ônibus têm 21 

metros de comprimento e capacidade

para transportar até 180 passageiros.

O controle de aceleração inteligente assegura que somente a potência necessária seja

empregada nos arranques e retomadas de velocidade: economia é de 3% no consumo.

O e-Bus utiliza dois motores alimentados por baterias, cada um com 90 Kw de potência.

A BYD, fabricante chinesa de ônibus

elétricos, baterias e híbridos, e que

também atua na pesquisa e desenvol-

vimento de tecnologias limpas, além

de ser uma montadora de automóveis

Montadora chinesa BYD anuncia a instalação de
fábrica de ônibus urbanos elétricos em Campinas

e veículos leves, vai instalar uma uni-

dade de produção em Campinas-SP. Na

primeira etapa de produção a empresa

importará e montará seus chassis de

ônibus elétricos e as baterias.

O ônibus que vai rodar no Brasil é 

o urbano e-Bus, um elétrico puro com 

12 metros de comprimento e 3,36 

metros de altura. Utiliza dois motores 

elétricos de 90 Kw cada, cuja energia 

é fornecida por baterias de Lithium-iron 

Phosphate que lhe dão autonomia de 

250 quilômetros. A partir de 2016, a 

produção de tudo isso será feita aqui.  

A escolha de Campinas foi atribuída 

ao fato de a cidade há muitos anos se

destacar no desenvolvimento de tecno-

logias limpas. A BYD tem suas ações 

listadas na bolsa de valores de Hong 

Kong e, entre seus  acionistas, figura 

o bilionário norte americano Warren 

Buffet, detentor de 10% do capital.
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A Mercedes-Benz lançou em 

agosto dois novos chassis

rodoviários pesados: o O 500 RSD 

8x2 com motor de 408 cavalos, 

sendo  o quarto eixo direcional de 

fábrica (usado nas carroçarias de

dois andares), e o O 500 RSD 6x2, 

com 48 cavalos a mais 

de potência em relação ao

modelo anterior.

No primeiro semestre deste ano, 

a Mercedes-Benz alcançou 46% de 

participação no mercado brasileiro de 

ônibus acima de 8 toneladas. Apesar 

Vendas de ônibus Mercedes-Benz aumentam e a
participação da marca no mercado chega a 46%

da queda de 18% registrada nas ven-

das no conjunto do mercado interno, 

a montadora teve crescimento de 6 

pontos percentuais no seu market sha-

re em comparação com os resultados 

de 2013. No acumulado de janeiro a 

julho de 2014 foram emplacados 6.673 

ônibus Mercedes-Benz.

Nos resultados por segmento, a 

marca ficou com 67% de participação 

de mercado no segmento de urbanos 

e com 40% no segmento rodoviário. De 

aacordo com Walter Barbosa, diretor de 

VVendas e Marketing de Ônibus da Mer-

ccedes-Benz do Brasil, diversos fatores 

contribuíram para o bom desempenho 

comercial da marca até agora, em 

2014, entre eles o sucesso nas vendas 

de ônibus para sistemas BRT no Brasil, 

especialmente dos superarticulados O 

500, que já acumulam mais de 500 

unidades comercializadas desde seu 

lançamento em 2012. Além disso, 

Curt Axtelm destacou o lançamento 

de novos produtos, como o OF com 

suspensão a ar, e a maior participação 

no segmento de ônibus escolar. 
Walter Barbosa, diretor de Vendas e

Marketing de Ônibus, e Curt Axtelm, 

gerente sênior de Marketing Ônibus.
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A Irizar, cuja unidade de produção 

brasileira, instalada em Botucatu-SP, é 

hoje um projeto empresarial em torno 

do qual se agregam mais de 3.400

pessoas, está comemorando 125 anos

de atividades. Ela mantém plantas de

produção em seis países e está pre-

sente com seus produtos em mais de

90 países dos cinco continentes. Na 

Espanha, é líder no seu setor, além de

importante referência em nível mundial. 

O primeiro passo na história do em-

preendimento foi dado pelo espanhol

José Francisco Irizar, que abriu uma fer-

raria na pequena localidade espanhola

de Ormaiztegi. O nome Irizar foi dado

em 1889 por seus filhos José Lorenzo

e Cecilio Irizar, que trabalhavam no 

reparo de carruagens.

No showroom de Ormaiztegi, a frase na 

parede lembra ao cliente que é sempre 

possível montar um veículo único. Ônibus i6 fabricado no Brasil pela Irizar e adquirido pela Expresso Itamarati.

A Irizar está comemorando 125 anos de avanços
em produção, segurança e design de ônibus

Na sede central, a Irizar construiu uma obra de arte para acomodar o seu Centro de Investigação e Desenvolvimento, o Creatio.

O primeiro ônibus Irizar, de madeira,

com 22 lugares, só seria produzido três

décadas depois. Em 1948, eles fizeram

seu primeiro veículo semi-metálico. Na 

década de 1960, seus ônibus já circu-

lavam por todo o território espanhol. O

projeto mais bem-sucedido foi lançado

quando ela completou 100 anos de

fundação, em 1989: o Irizar Century. 

A planta brasileira começou a fun-

cionar em 1997, como parte do projeto

de internacionalização que instalou

fábricas também na China, Marrocos. 

México, Índia e África do Sul.

No ano passado, a Irizar Ormaiztegi

ampliou em 1.200 m2 a área construída

da sua sede central para acomodar a 

Axier Etxezarreta, Diretor-Geral da Irizar 

no Brasil, e João Paulo Ranalli, Gerente de 

Relações com o Mercado.

parte dos escritórios e as instalações

do seu Centro de Investigação e De-

senvolvimento, o Creatio, além de um

showroom e de um moderno edifício

para a entrega de ônibus aos clientes.
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Um rigoroso programa de recupe-

ração e reutilização de águas servidas

vem sendo posto em prática pela Auto

Viação Progresso, de Recife, trazendo

como resultado a economia diária de

27.000 litros de água. No Espírito

Santo, a Viação Águia Branca também

promove a recuperação do líquido, mas

por um caminho diferente e inédito: a

coleta e armazenamento da água con-

densada e eliminada pelos equipamen-

tos de ar condicionado de seus ônibus.

Nos dois casos, os esforços re-

fletem a grande preocupação das

operadoras do setor rodoviário de pas-

sageiros com as questões relacionadas

à sustentabilidade e à preservação dos

recursos naturais.

Diariamente, antes de entrarem

em operação, os veículos da Auto

Viação Progresso são cuidadosamente

lavados. O consumo de água levou a

empresa a repensar os procedimentos

de limpeza, implantando no lava-jato

da garagem um eficiente sistema de

purificação e reciclagem da água utili-

zada. Canaletas conduzem o líquido até

um reservatório onde são removidas

areias, materiais sólidos, graxas, óleos

etc.. Em seguida, a água passa por um

processo de coagulação, floculação,

decantação, filtração e desinfecção,

após o que pode ser reutilizada. O

processo propiciou que a empresa eco-

nomize 27.000 litros de água por dia.

No caso da Viação Águia Branca, 

uma nova e vitoriosa experiência co-

meçou quando ela decidiu apoiar a

iniciativa do motorista Douglas Neves

Lascosck, que idealizou um sistema

bastante simples para captar e rea-

proveitar a água condensada pelos

equipamentos de ar condicionado dos

ônibus. A água era perdida por eva-

Progresso e Aguia Branca desenvolvem projetos
voltados à sustentabilidade e ao meio ambiente

poração e por gotejamento ao longo

das viagens. Com a ajuda de colegas,

Douglas construiu um sistema para

captar, canalizar e armazenar a água

do ar condicionado, que então passou

a ser utilizada no processo automático

de limpeza do para-brisa e, ainda, no

abastecimento do sanitário e da pias

do banheiro do ônibus.  

Pode não parecer, mas o volume

de água captado e reaproveitado é

considerável. A Viação Águia Branca

fez os cálculos. No total, os ônibus da

sua frota rodam aproximadamente 50 

milhões de quilômetros por ano. Nesse 

período de tempo, enquanto os ônibus 

rodam, os equipamentos de ar condi-

cionado geram cerca de 1,5 milhão 

de litros de água. Até recentemente, 

essa água era perdida; agora, ela vai 

para os limpadores de para-brisas e 

para os banheiros. As operações de 

reabastecimento nos pontos de parada 

foram diminuídas. E assim a empresa 

está economizando cerca de 1,5 milhão 

de litros de água por ano.

A água é reciclada e os ônibus da Progresso continuam estão sempre limpos.

A Águia Branca reaproveita a água que sai do equipamento de ar condicionado dos ônibus.
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