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Rede Juntos a Bordo:
passageiros e empresas 
cada vez mais próximos 

Ao completar 52 anos de ati-

vidades, a Expresso Nordeste, 

do Paraná, continua se expan-

dindo e priorizando a oferta de 

serviços com excelência. Suas 

linhas interestaduais cruzam, 

por diversas direções, os Esta-

dos do Paraná, Santa Catarina, 

São Paulo e Rio de Janeiro, e 

chegam ao Paraguai. A frota é 

uma das mais modernas não só 

do Estado do Paraná como do 

Brasil. Pág. 8

Nordeste, ainda 
melhor aos 52 
anos de atuação

Campinas vai 
operar com 
ônibus elétricos

Ônibus 100% elétricos e 

de piso baixo produzidos pela 

companhia chinesa BYD serão 

utilizados pela prefeitura de 

Campinas-SP no sistema de 

transporte urbano de passagei-

ros da cidade. Também está 

prevista a operação de um 

modelo articulado, igualmente 

elétrico. Pág. 3

A Marcopolo apresentou no 

Chile um novo ônibus urbano, 

o Ideale Class, com apenas 

10,3 m de comprimento. Foi 

projetado para concorrer com 

os modelos asiáticos, e é  bem 

mais confortável. Pág. 7  

Marcopolo lança 
Ideale Class no 
mercado do Chile

Criada em 2012 e completando 

agora três anos de atividades, a Rede 

de Comunicação Juntos a Bordo, da 

ABRATI, continua contribuindo para 

aproximar cada vez mais as empresas 

e os passageiros do transporte por 

ônibus. As ações da Rede alcançam, 

em média, três milhões de passageiros 

por mês, que se somam aos dois mi-

lhões de leitores do Almanaque Juntos 

a Bordo, cuja tiragem (bimestral) é de 

um milhão de exemplares.

A Rede conta com alto nível de acei-

tação pelos passageiros, atestado por 

pesquisas e pela avaliação de cartas e 

e-mails recebidos continuamente. Con-

sultadas, 84% das empresas associa-

das à ABRATI se disseram satisfeitas 

com a atuação da Rede e esperam por 

sua continuidade. A Rede Juntos a Bor-

do também divulga sistematicamente 

mensagens sobre o setor, por meio 

da rede virtual (Facebook, Twitter, You 

Tube) e do seu próprio blog.  Pág. 2

Entretenimento, dicas, informações para os passageiros: o Almanaque Juntos a Bordo 

contribui para tornar ainda mais agradáveis as viagens por ônibus.

Inverno nos quatro cantos do Brasil
#18

No nosso planeta funciona assim, quando no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é 

inverno e vice-versa. Por aqui então, de maneira geral, de junho a setembro o clima está 

mais ameno, mas há muita diferença de clima entre as regiões. Se você pretende curtir 

um friozinho ou fugir dele, guarde nosso mapa simplificado do inverno brasileiro. 

É um retrato bem generalizado do que esperar do inverno nas diversas 

regiões e um turista precavido sabe que antes de fechar a 

mala é sempre bom consultar os sites de previsão do 

tempo. Que suas férias de inverno sejam 

uma caixinha de (boas) surpresas.

De olho nas passagens, 

de olho na internet

Quem é acostumado a viajar d
e ônibus sabe 

que a passagem é a mais barata entre os modais e que 

este preço não sofre alteração na alta estação (as tarifa
s 

são reajustadas uma vez ao ano e seguem sempre um índice 

abaixo da inflação). Algumas empresas, mesmo com muita 

demanda, até conseguem oferecer descontos ou promoções. 

Quer aproveitar essas facilidades? Uma dica é seguir o site 

e as páginas nas redes sociais das suas empresas favoritas.

Norte e 
Centro-Oeste

O inverno no Centro-

Oeste é seco e com 

temperaturas amenas, 

perfeito para 

você se aventu-

rar pelas chapadas, 

cachoeiras e hotéis 

fazendas. Já no norte, 

o clima continua 

úmido, mas as 

chuvas se con-

centram mais em 

Roraima e parte do Ama-

zonas. Já no Acre e em Rondônia 

dá para sentir um friozinho. Para curtir 

uma aventura ou descansar: C
hapada 

dos Guimarães (MT), Alto Paraíso (GO), 

Dourados (MS), Formoso do Araguaia 

(TO), Xapuri (AC) e Alter do Chão (PA).

Nordeste
Para um nordestino, 

“inverno” é a estação das 

chuvas, ou seja: de março a 

maio para Ceará, 

Piauí, Mara-

nhão ou, esten-

dendo-se até ju-

lho e agosto do 

norte da Bahia 

até o Rio Grande 

do Norte. Então, 

você pode pegar al-

guns dias de chuva no 

nordeste no período de 

junho a agosto? Sim, mas 

também vai poder aprovei-

tar dias inteiros de sol e 

calor menos intenso – ufa! 

Para pegar um sol: Itacaré 

(BA), Lagoinha (CE), Praia de 

Caburé (MA). Para passar um 

friozinho: Gravatá (PE), Vitória da 

Conquista (BA) e Guaramiranga (CE).

Sul e Sudeste  
Sul e Sudeste são as regiões 

mais frias d
o Brasil nesta época. 

No sudeste, assim
 como no Centro-

Oeste, o inverno é seco, mas no Sul, onde 

as temperaturas são ainda mais baixas, é 

comum chuva, geada e neve nesta época. Nestas 

regiões o negócio é curtir o frio. Então, só vamos 

dar dicas que combinem com seus casacos, botas e 

gorros. Para se jogar no chocolate quente: Gonçalves 

(MG), Campos do Jordão (SP), Visconde de 

Mauá (RJ), Canela (RS) e Curitiba (PR).
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A Rede de Comunicação Juntos a 

Bordo, criada pela ABRATI em 2012, 

está completando três anos de atua-

ção. Durante esse período, ela se 

dedicou a  divulgar a história e as 

realizações do setor de transporte 

rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros do Brasil, e a informar 

sobre numerosas e importantes ques-

tões que afetam a atividade, tais como 

A Rede Juntos a Bordo, criada pela ABRATI,  
continua aproximando passageiros e empresas

o transporte clandestino, a tributação e 

a própria regulamentação dos serviços.       

Essa atuação pode ser quantifi-

cada. Os veículos e ações da Rede 

Juntos a Bordo alcançam, em média, 

três milhões de passageiros por mês 

com o programa de TV e o Almanaque. 

A estratégia de conteúdo para consulta 

e compartilhamento gera um nível de 

leitura de dois milhões de usuários 

mensais, sendo a tiragem (bimestral) 

de um milhão de exemplares.  

Além da rede física (Almanaque e 

programa de TV), são ainda divulgadas, 

de forma constante, mensagens sobre 

o setor por meio da rede virtual, no Fa-

cebook, Twitter, YouTube e no blog da 

própria Rede. No Facebook, são cerca 

de 122 mil seguidores entre usuários 

do transporte rodoviário, apaixonados 

por viagens e busólogos. 

A aceitação da Rede pelos passa-

geiros, aferida em pesquisas, aponta 

alto nível de satisfação, que também 

é atestada por cartas e e-mails manda-

dos diariamente com sugestões e agra-

decimentos. A ótima aceitação não se 

limita aos passageiros. As empresas 

associadas foram consultadas e 84% 

delas se dizem satisfeitas com a inicia-

tiva e esperam por sua continuidade.

A preocupação em se renovar é con-

tínua. A Rede ganhou nova logomarca, 

mais próxima da comunicação visual 

da ABRATI. Além disso, ela aposta no 

nome Juntos a Bordo como uma marca 

única para todas as mídias (Juntos a 

Bordo Almanaque, Juntos a Bordo TV, 

Juntos a Bordo Digital) para fixar o 

nome da Rede e para atrair cada vez 

mais audiência.

Logo do programa de TV.

Logo do Almanaque Juntos a Bordo.

Reprodução de DVDs contendo vídeos projetados no interior dos ônibus.
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A prefeitura de Campinas-SP pre-

tende utilizar ônibus 100% elétricos, 

de piso baixo, no sistema de transporte 

urbano da cidade. Um primeiro lote 

desses veículos será fornecido pela 

fabricante chinesa BYD, que neste mo-

mento está inaugurando sua primeira 

unidade industrial no Brasil, localizada 

justamente em Campinas. 

O ônibus BYD escolhido pela prefei-

tura é do modelo K9, e está prevista 

também a operação do modelo articu-

lado K11, apontado como o elétrico de 

maior autonomia do mundo.

O K9 tem 12 metros de comprimen-

to e dispõe de quatro portas. Segundo a 

fabricante, o design incorpora caracte-

rísticas próprias do mercado brasileiro. 

Inicialmente deverão rodar em 

Campinas dez unidades de elétricos 

da BYD. Ainda falta definir quantas 

serão do modelo K9 e quantas serão 

do modelo articulado K11, que também 

será fabricado na planta industrial da 

companhia em Campinas. 

Baseados nas funções do ERP 

Globus, foram lançados no início de 

setembro pela BgmRodotec os aplica-

tivos Escala de motorista, Abertura de 

OS e Checklist, feitos inicialmente no 

Google Play para os usuários Android. 

O APP Escala de motorista destina-

-se ao uso por motoristas e cobradores, 

possibilitando acompanhar a escala 

de horário e demais informações da 

operação das empresas de transporte. 

O APP Abertura de OS busca agilidade 

na abertura de Ordens de Serviço 

Corretivas, alimentando diretamente 

Fabricante BYD fornecerá ônibus elétricos para 
o sistema de transporte urbano de Campinas

BgmRodotec ingressa no mercado de aplicativos 
e lança três APPs voltados à operação de ônibus

A fabricante dá ênfase ao desem-

penho energético dos seus ônibus em 

relação aos veículos movidos a diesel, 

além de ter uma preocupação especial 

quanto ao aspecto da acessibilidade. 

Na quantidade e na largura das portas 

transparece essa preocupação.    

A BYD é uma multinacional de ori-

gem chinesa. Além de ônibus, produz 

baterias, veículos híbridos e painéis 

solares fotovoltaicos.  Os produtos que 

saírem de suas unidades brasileiras 

também serão fornecidos a outros 

países da América Latina.  

O ônibus elétrico da BYD é apresentado em praça pública no centro da cidade de Campinas.

o Globus. Quanto ao APP Checklist, 

possibilita fazer o checklist do veículo 

e, quando determinado item não esteja 

em conformidade, proceder à abertura 

da OS Corretiva, também alimentando 

diretamente o Globus. 

Entre os benefícios pretendidos 

pelos criadores das novas ferramentas 

estão a agilidade no processamento 

de dados (com o acesso remoto de 

qualquer local com acesso à internet) 

e maior segurança aos usuários, pois 

o bloqueio pode ser feito diretamente 

no ERP sempre que um funcionário 

for desligado. O uso dos aplicativos 

também resulta em economia de papel, 

por reduzir a quantidade de impressões 

desnecessárias.

A Bgm Rodotec sustenta que, com 

os três novos APPs, está criando novos 

referenciais de controle, de gestão 

por indicadores e de otimização dos 

processos, que passam a ajudar na 

conquista de melhores resultados 

e, ao mesmo tempo, na melhoria da 

qualidade de vida para os profissionais 

que utilizam essas soluções por meio 

de tablets e smartphones.     
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Na recente Transpúblico, realizada 

em São Paulo, a Mercede-Benz des-

tacou o seu ônibus superarticulado O 

500 UDA Low Entry (piso baixo) de 23 

metros de comprimento. A fabricante 

considera que é o veículo ideal para 

Mercedes-Benz destaca seus produtos voltados 
às crescentes demandas do transporte coletivo

Scania Peru apresenta em Lima novo portfólio de 
produtos, com ênfase na economia de combustível 

o transporte de grandes volumes de 

passageiros em corredores e faixas 

exclusivas. 

Para operações em linhas alimenta-

doras e para o transporte nos bairros, 

a montadora valoriza o seu chassi OF 

Dimensionado para grandes volumes de passageiros, o ônibus superarticulado da Mercedes-

Benz antecipou-se às novas exigências do sistema de transporte urbano de São Paulo.   

Os caminhões Scania versões P410 LA 6x2 

e P410 LA4x2 ocupam posição de destaque 

no novo portfólio da montadora.

1519, inclusive por otimizar a instala-

ção de ar condicionado. 

O sistema de transporte coletivo 

urbano da cidade de São Paulo passa 

por um processo de reorganização, e 

a Mercedes-Benz buscou desenvolver 

produtos que estejam em conformida-

de com as novas exigências do órgão 

gestor do sistema paulistano. Segundo 

Walter Barbosa, diretor de Vendas e 

Marketing de Ônibus da companhia, 

o modelo superarticulado conquistou 

espaço junto aos usuários por oferecer 

maior número de assentos, pela como-

didade no salão interno e pelo conforto 

proporcionado pela suspensão a ar nos 

quatro eixos. 

No que diz respeito aos transporta-

dores, eles aprovaram principalmente a 

facilidade de operação e manutenção. 

Barbosa lembrou ainda que os ôni-

bus Mercedes-Benz são multicombus-

tíveis, podendo ser abastecidos com 

diesel e também com combustíveis não 

fósseis, a exemplo do diesel de cana 

e do biodiesel.
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A Scania Peru apresentou em Lima, 

Peru, seu novo portfólio de produtos 

voltados aos segmentos de construção, 

mineração, longa distância e ônibus. 

Entre os lançamentos destacam-se as 

versões P410 LA6x2 e P410 LA4x2 

para longas distâncias, tendo como 

novidade a tração em apenas um eixo, 

especificação historicamente requisita-

da pelos clientes peruanos. Os veículos 

off-road utilizados nos segmentos de 

mineração e construção também ga-

nharam novas configurações. Entre os 

caminhões, a Scania Peru destacou o 

modelo G460 CB8x4, dotado de cabine 

mais espaçosa. Já o P460 CB6x4 pas-

sa a ter rodas com aro 24 e sistema 

Opticruise de câmbio, que aumenta a 

durabilidade e o torque dos caminhões.

Para o segmento de ônibus, o 

mercado peruano passa a contar 

com o Scania K310, com carroçaria 

Marcopolo e voltado ao transporte de 

pessoas em operação de mineração. 

Um segundo veículo é o novo F310, 

dotado de motor dianteiro.
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A M2M Solutions lançou no início 

de setembro uma versão do sistema 

M2M Frota, que ela informa ter sido 

totalmente renovado. A empresa 

também introduziu várias novidades 

no aplicativo Meu Ônibus, além de 

apresentar ao mercado dois outros 

lançamentos, o M2M Intelligence e o 

Controle de Acesso. 

Segundo a M2M, a aplicação do 

sistema M2M Frota está agora mais 

robusta e flexível. Por ser mais ágil, 

otimiza a operação e os processos 

internos, auxiliando na redução de 

custos, principalmente no que se refere 

ao consumo de combustível. 

A nova versão ampliou a capaci-

dade de processamento da empresa, 

ao ponto de tornar possível gerenciar 

mais de 20.000 veículos no mesmo 

ambiente – mais que toda a frota de 

uma grande metrópole como São Paulo.

A decisão de criar uma versão 

totalmente renovada do sistema M2M 

Frota foi justificada pela M2M Solutions 

como consequência de a versão ante-

rior haver concluído seu ciclo natural, 

depois de ter sustentado por muitos 

anos, com sucesso, a operação de 

inúmeros clientes.  

No endereço eletrônico turismo.

industrial@saobernardo.sp.gov.br é 

possível inscrever-se para integrar 

grupos de visitas guiadas a indústrias 

instaladas em São Bernardo do Campo-

-SP. Entre elas a Scania Latin America, 

que concordou em abrir suas portas 

aos visitantes. Com isso, não só é pos-

sível visitar as instalações e conhecer 

os processos produtivos das unidades 

Scania de motores, transmissão, cabi-

nes e chassis, mas até mesmo dirigir 

A Mercedes-Benz do Brasil firmou 

com o Sindicato dos Metalúrgicos  do 

ABC um acordo que concede estabili-

dade de emprego até 31 de agosto de 

2016 aos quase 10.000 funcionários 

da montadora em São Bernardo do 

Campo-SP. Ali são produzidos cami-

nhões e chassis para ônibus, além de 

motores, eixos e câmbios. 

Nos termos do acordo, horistas 

e mensalistas terão redução de 20% 

Aplicativo M2M 
Frota ganha 
versão renovada

O Programa de Turismo Industrial 
viabiliza visitas guiadas a indústrias

Mercedes-Benz e metalúrgicos do ABC firmam acordo 

um caminhão Scania em test-drive de 

circuito fechado.

Tudo isso é viabilizado por um 

programa turístico implementado pela 

prefeitura local, que vem recebendo 

muitas adesões. O turismo industrial é 

uma prática bastante disseminada em 

países como Japão, França e Estados 

Unidos. Em São Bernardo do Campo, 

a Scania é uma das companhias que 

primeiro aderiram à iniciativa e concor-

daram em receber visitantes.

na jornada de trabalho e de 10% nos 

salários, mediante a implementação 

do Programa de Proteção ao Emprego 

– PPE. Entre outras medidas de conten-

ção de despesas, foi acordado que no 

próximo ano serão aplicados somente 

50% do INPC. As 1.500 demissões 

previstas para o dia 1º de setembro 

foram canceladas.

A Mercedes-Benz tornou-se, assim, 

a primeira fabricante de veículos a re-

Visitas guiadas às linhas de montagem da Scania e de outras companhias instaladas em São 

Bernardo do Campo já podem ser agendadas pela internet.
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correr ao PPE para amenizar os efeitos 

negativos da crise.

Antes de optar pelo PPE, a monta-

dora tomou várias medidas para tentar 

gerenciar o excesso de pessoas, tais 

como banco de horas, semanas curtas, 

férias, folgas coletivas remuneradas 

e licenças remuneradas, oferecendo, 

ainda, oportunidades de desligamento 

voluntário – PDV – e lay-offs de julho de 

2014 a setembro de 2015. 



7INFORMATIVO ABRATI - SETEMBRO/15

No Chile, a Marcopolo apresentou, 

durante evento que reuniu mais de 700 

clientes e operadores de transporte 

daquele país, o seu novo ônibus Ideale 

Class, indicado para fretamento em 

linhas de curtas e médias distâncias. 

O veículo tem apenas 10,3 metros 

de comprimento total e, segundo a 

encarroçadora, foi desenvolvido espe-

cialmente para o mercado chileno. Será 

o menor modelo disponível naquele 

país. Sua criação atendeu ao objetivo 

de competir com os modelos asiáticos 

nesse nicho de mercado, tendo como 

diferencial um alto padrão de conforto 

e sofisticação, bastante superior aos 

veículos concorrentes.

O Ideale Class tem capacidade para 

transportar 39 passageiros e dispõe de 

Marcopolo apresenta no Chile seu novo Ideale Class, 
para 39 passageiros e com 10,3 m de comprimento

porta pantográfica, sistema de ar condi-

cionado e design voltado a fretamento 

e turismo receptivo. É montado sobre o 

chassi MAN 15230 OT Euro V e utiliza 

motor traseiro de 230 cv de potência, 

com tecnologia EV, que não necessita 

de tanque de ureia. 

De acordo com a fabricante, nesse 

veículo a relação potência/compri-

mento proporciona maior economia de 

combustível e menor custo operacional. 

“Procuramos pensar em todos os 

aspectos antes de apresentar o novo 

veículo para os clientes chilenos. O 

ônibus Ideale é reconhecido no mer-

cado pela sua qualidade, conforto, 

segurança e vantagens operacionais. 

A versão Class mantém as mesmas 

características, aliadas às vantagens 

O Ideale Class será o menor 

ônibus do mercado chileno. Foi criado 

para competir com os modelos asiáticos.  

do menor comprimento e maior padrão 

de sofisticação”, enfatizou o diretor de 

operações comerciais da Marcopolo, 

Paulo Corso. 

Segundo ele, o Ideale Class foi 

concebido dentro dos mais recentes 

conceitos de fabricação, que permitem 

a otimização de sua estrutura, com 

melhor aproveitamento do espaço 

interno e aumento da rigidez estrutu-

ral. A otimização também resultou em 

mais conforto, segurança, ergonomia 

e menor custo operacional. 

O veículo dispõe de Leds nas luzes 

de direção. A grade dianteira foi conce-

bida no padrão “colmeia”. As grades 

inferiores do para-choque dianteiro são  

em plástico injetado e o farol de neblina 

é oferecido como opcional. 
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A Expresso Nordeste vem se expan-

dindo continuamente, mas mantendo, 

desde as suas origens, a prioridade 

de oferecer serviços com excelência. 

Suas linhas interestaduais cruzam, por 

diversas direções, os Estados do Para-

ná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de 

Janeiro, e ainda chegam ao Paraguai.

Algumas das principais ligações 

atendidas são: Foz do Iguaçu-PR–Rio de 

Janeiro-RJ; Marechal Cândido Rondon-

-PR–São Paulo-SP; Florianópolis-SC–As-

sunção, Paraguai. 

Dentre as cidades servidas, desta-

cam-se Florianópolis, Joinville, Itajaí, 

Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, 

Barra Mansa, Resende, Aparecida, 

Taubaté, Americana, Piracicaba, Cam-

pinas, Osasco e São José dos Campos. 

No Estado do Paraná, Curitiba, Londri-

na, Campo Mourão, Maringá, Cascavel, 

Toledo, Ponta Grossa e Guarapuava.

Expresso Nordeste, serviços de qualidade em  
importantes rotas do Sul e do Sudeste do País

Já são mais de 52 anos de atendi-

mento com alta qualidade, com ênfase 

no trato com as pessoas e sempre 

aliando tradição e modernidade. Os 

investimentos são concentrados em 

tecnologia e na melhoria permanente 

da frota, que está entre as mais novas 

das concessionárias do Paraná. 

A Nordeste dá atenção permanente 

ao aperfeiçoamento de sua equipe, 

hoje formada por mais de 1.000 co-

laboradores diretos e indiretos. A alta 

qualificação das pessoas é resultado 

do treinamento constante, sempre 

orientado ao objetivo de dedicação 

aos usuários, de modo a garantir sua 

satisfação desde a compra dos ser-

viços, nos cuidados ao embarcar, no 

percurso, no transporte das bagagens 

e no desembarque no destino. A com-

panhia dispõe de mais de 150 agências 

próprias e comissionadas, e opera uma 

frota com mais de 300 veículos. Conta 

ainda com 20 garagens para apoio e 

manutenção da frota.

A frota da Expresso Nordeste está entre as mais modernas e bem cuidadas não só do Paraná como de todo o Brasil.   

Ônibus confortáveis e pessoal altamente 

treinado resultam em serviços de qualidade.
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