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Urbino, da 
Solaris, é Ônibus 
do Ano 2017 

Em Bruxelas, Bélgica, o 

modelo Urbino, da Solaris, fa-

bricante polonesa, foi eleito o 

ônibus do ano 2017. O prêmio 

foi entregue durante o Salão 

Internacional de Veículos Co-

merciais (IAA), na cidade alemã 

de Hanover. É a primeira vez 

que a escolha do Ônibus do Ano 

recai sobre um veículo movido 

a bateria. No caso, aliás, são 

baterias que totalizam 240 

kWh. Entre os concorrentes 

estavam a Irizar e a Van Hool, 

com modelos a bateria, e a 

Mercedes-Benz, com um ônibus 

movido a gás natural.  

Ônibus de dois 
andares em linhas 
da Guanabara 

Ônibus do modelo Double 

Decker 1800, da Marcopolo, 

estão sendo operados pela 

Viação Guanabara nas suas 

linhas Fortaleza – Natal e For-

taleza – Recife, serviço Galaxy. 

Os ônibus são de dois andares 

e dispõem de luzes de led, 

poltronas revestidas em couro, 

monitores individuais, sistema 

de entretenimento com entrada 

USB, carregador para celular e 

Wi-Fi a bordo. No serviço Gala-

xy, os passageiros dispõem de 

uma programação com mais de 

100 filmes. 

Concluída a fase de visitas e 
palestras de divulgação do 
Prêmio Boas Práticas 2016

Como parte da preparação do ciclo 

2016, foi concluída na primeira semana 

de setembro a etapa de visitas e pales-

tras de divulgação e informação sobre o 

Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas 

do Transporte Terrestre de Passagei-

ros. As visitas abrangeram empresas 

associadas previamente definidas pela 

ABRATI e a ANTP. Em todos os eventos 

foi distribuída a Cartilha do Prêmio, com 

informações e esclarecimentos sobre a 

edição 2016, o Regulamento do Prêmio 

e o Roteiro Orientativo sobre o relatório 

da Boa Prática a ser apresentada. As 

visitas foram feitas pelo coordenador 

do Prêmio, Alexandre Rocha Resende. 

Na edição de 2016, o prazo para 

entrega dos trabalhos concorrentes ao 

Prêmio Boas Práticas encerra-se no dia 

30 de setembro. Pág.2 
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O Prêmio será entregue no dia 06/12

Na visita à UTIL, da esquerda para a direita, Alexandre Resende e Ivan Fajardo. 

O nome da empresa ou instituição 

vencedora do Prêmio Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de Passageiros 

2016 será conhecido na noite de 6 de 

dezembro próximo, durante o coquetel 

e jantar anual de confraternização do 

setor, no Clube Naval de Brasília. A 

premiação ocorrerá em seguida ao 

anúncio. A festa tem o patrocínio da 

Mercedes-Benz do Brasil, o copatrocí-

nio da Companhia Ipiranga e da FABUS, 

e o apoio da J3 e da RJ Consultores.   
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Na primeira semana de setem-

bro foi concluída a etapa de visitas e 

palestras de divulgação e informação 

sobre o Prêmio Boas Práticas do Trans-

porte Terrestre de Passageiros, edição 

de 2016. Como parte da preparação do 

ciclo 2016, foram visitadas nessa eta-

pa empresas associadas previamente 

definidas pela ABRATI e a ANTP. 

O principal objetivo das palestras 

– divulgar o Prêmio Boas Práticas – foi 

plenamente alcançado. Em todos os 

eventos houve distribuição da Cartilha 

do Prêmio, com informações e escla-

recimentos sobre a edição 2016, o 

Regulamento do Prêmio e o Roteiro 

Orientativo sobre o relatório da Boa 

Prática a ser apresentada.

As visitas foram feitas pelo coorde-

nador do Prêmio, Alexandre Rocha Re-

sende, que iniciou a série pela Princesa 

dos Campos, em Ponta Grossa-PR, com 

a realização de um workshop sobre o 

Prêmio Boas Práticas e o Prêmio de 

Qualidade ANTP. Entre membros da 

direção da empresa e colaboradores, 

foram 74 participantes. 

Outra empresa visitada foi a Ex-

presso Gardênia, em  Minas Gerais. 

Está concluída a fase de visitas e palestras de 
divulgação do Prêmio Boas Práticas, edição 2016

A empresa mineira detém excelentes 

práticas de envolvimento com as co-

munidades de importantes cidades  do 

sul de Minas.

Alexandre Resende esteve em Vi-

tória, sede da premiada Viação Águia 

Branca, referencial de excelência e 

expoente do setor de transporte rodo-

viário de passageiros.

Em Brasília, o coordenador compar-

tilhou com cerca de 30 colaboradores 

da Real Expresso a metodologia do 

Prêmio Boas Práticas. Na ocasião, 

acompanhou uma brilhante aula de 

logística na garagem da empresa.

A série de visitas foi encerrada 

no Rio de Janeiro, quando Alexandre 

Resende  falou na UTIL sobre o Prêmio 

Boas Práticas. 

Em todos os contatos, percebeu-se 

mais uma vez a extensa lista de tra-

balhos com possibilidades de serem 

apresentados, pois, sem exceções, 

as empresas contam com expressivos 

índices de ideias, gestão e resultados. 

Para compartilhar ideias e resulta-

dos, Alexandre Resende também man-

teve contatos telefônicos e pessoais 

com todas as empresas que apresen-

taram trabalhos no ciclo anterior. 

Encontro com colaboradores da Real Expresso durante a realização de uma palestra. 

A sexta edição da competição "Sca-

nia Driver Competitions", que apontará 

o melhor motorista de caminhão do 

Brasil e da América Latina, registrou 

42.516 inscrições. De acordo com o 

regulamento, os motoristas melhor 

Competição para escolha do melhor motorista 
da Scania recebeu mais de 42.000 inscrições

colocados nas fases 1 e 2 participarão 

das finais regionais presenciais, reali-

zadas em dois períodos de provas, em 

setembro e em outubro próximo.

Os 60 melhores dessas finais irão 

para a semifinal, que apontará os 27 

concorrentes à final nacional. A final 

nacional apontará os três melhores 

colocados e estes participarão da final 

América Latina, concorrendo com os 

três melhores motoristas de caminhão 

da Argentina, do Chile e do Peru.
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Francisco Gomes Neto, CEO da Marcopolo. 

A Marcopolo segue desenvolvendo 

intensa atuação frente às dificuldades 

advindas do mercado interno estag-

nado e, também, para fortalecer o de-

sempenho da companhia no mercado 

externo. As medidas implementadas ou 

em implementação estão voltadas à re-

dução de despesas e custos indiretos, 

e ao aumento da eficiência operacional. 

A propósito deste último aspecto, 

o CEO da encarroçadora, Francisco 

Gomes Neto, em recente simpósio 

realizado em Caxias do Sul, afirmou 

que, com a revitalização do Sistema 

Marcopolo de Produção  (SIMPS) e com 

a cultura Lean & Kaizen, assumida e 

desenvolvida já há vários anos pela 

encarroçadora, estão sendo reforçados 

ainda mais aspectos como segurança, 

qualidade, produtividade e custos.

A atuação nesses aspectos tem-se 

traduzido em maior foco nos clientes e 

nas pessoas, por meio da padronização 

dos principais processos, não só nas 

fábricas brasileiras da companhia, mas 

nas demais unidades de produção em 

outros países. 

Os benefícios da cultura Lean & Kaizen e da 
revitalização do Sistema Marcopolo de Produção

“Em uma época de baixa demanda 

e maior rigor dos clientes, é essencial 

produzir com qualidade e ter ótimo am-

biente de trabalho”, afirma o executivo. 

Ele lembra que a produção de ônibus 

– em que a qualidade é mais do que 

fundamental – exige mão de obra alta-

mente especializada e comprometida. 

“Alcançar zero defeitos nunca foi tão 

importante quanto agora. Produzir com 

perfeição desde o primeiro momento, 

sem falhas, erros e retrabalhos, é o 

que, no final das contas, garante a sa-

tisfação do nosso cliente, a entrega de 

mais pedidos, a produção e o nível de 

emprego, tão essencial atualmente.”

O SIMPS – Sistema Marcopolo 

de Produção Solidária – foi instituído 

na encarroçadora em 1986. Original-

mente, o sistema utilizava técnicas e 

ferramentas de apoio aos processos de 

produção, como o Kanban e o Just in 

Time. Atualmente, o sistema engloba 

um conjunto de técnicas focadas na 

produção com qualidade, feita por pes-

soas satisfeitas e em um bom ambien-

te de trabalho, o que inclui a filosofia 

dos grupos de SUMAM e as Equipes 

de Aprimoramento Contínuo (Kaizen).

“A cultura Lean & Kaizen não se res-

tringe à área de manufatura/produção. 

Ela deve estar presente em tudo o que 

se faz na empresa e pode ultrapassar 

os limites físicos da companhia, alcan-

çando toda a sociedade. Os focos são a 

eliminação de desperdícios, a melhoria 

contínua e a busca pela excelência 

das atividades e processos, visando 

melhorar a segurança, a qualidade, a 

produtividade e o ambiente de traba-

lho”, enfatiza Francisco Gomes Neto.

A Marcopolo vai fornecer à empresa 

La Santaniana, do Paraguai, 20 unida-

des dos seus modelos Paradiso 1800 

DD e Viaggio 1050, para operação nas 

rotas interestaduais e internacionais da 

empresa. Ricardo Portolan, gerente de 

exportação da encarroçadora, afirma 

que os operadores paraguaios estão 

Marcopolo fornecerá 20 ônibus Paradiso 1800 DD 
e Viaggio 1050 para a Santaniana, do Paraguai

Jú
lio

 S
oa

re
s

D
iv

ul
ga

çã
oaproveitando a maior competitividade 

do produto brasileiro para renovar suas 

frotas. O Paradiso 1800 DD opera em 

viagens de médias e grandes distân-

cias. Já o Viaggio 1050, além do de-

sign moderno, oferece alto padrão de 

segurança, economia e, conforme a fa-

bricante,  baixo custo de manutenção.
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Durante a Olimpíada 2016 e a Para-

limpíada 2016, nos meses de agosto e 

setembro, ônibus panorâmicos modelo 

Viale DD Sunny, da Marcopolo, com 

dois andares,  cumpriram regularmente 

Na Olimpíada e na Paralimpíada 2016, ônibus 
turísticos mostraram as belezas do Rio de Janeiro

C
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seios turísticos da cidade, denominada 

Sightseeing Rio. Milhares de turistas 

estrangeiros e brasileiros utilizaram o 

serviço por verem no ônibus o melhor 

e mais confortável meio de transporte 

para conhecer e apreciar as atrações 

do Rio de Janeiro. Às virtudes do veículo 

panorâmico os turistas acrescentaram 

a eficiência do sistema BRT local, que 

transportou visitantes desde as várias 

regiões para os principais centros 

esportivos.

Os modelos Vialle DD Sunny têm 

piso baixo e capacidade para transpor-

tar 71 passageiros sentados, sendo 

45 no piso superior e 26 no inferior. 

Com 12,5 metros de comprimento e 

quatro metros de altura, esses ônibus 

proporcionam aos turistas uma visão 

total das atrações e belezas naturais.

No caso do serviço Sightseeing 

Rio, as viagens começavam na Praça 

General Osório, em Ipanema (estação 

do Metrô) e percorriam o roteiro Praça 

General Osório–Praça Mauá, orla de 

Copacabana, ruas de Botafogo, Praia 

do Flamengo e Centro, Boulevard Olím-

pico e com uma parada na base do 

bondinho do Pão de Açúcar, na Praia 

Vermelha. Guias turísticos atendiam 

os passageiros em português e inglês. 

Carroçaria especial tem visão panorâmica. 

Comboio de veículos comerciais antigos roda 
1.200 quilômetros de Stuttgart a Hamburgo

Os 120 anos do primeiro caminhão 

da história – apresentado no dia 1º de 

setembro de 1896 por Gottlieb Daimler 

na cidade alemã de Stuttgart – foram 

comemorados na Alemanha com a 

formação de um comboio integrado por 

diversos veículos antigos (caminhões, 

ônibus e vans) que cumpriu uma rota 

de 1.200 quilômetros em direção ao 

norte do País. 

O comboio partiu de Stuttgart no dia 

2 de setembro e chegou a Hamburgo no 

dia 9. Alguns dos veículos componen-

tes foram selecionados para posterior 

exposição na maior feira de veículos 

comerciais do mundo, o Salão Inter-

nacional de Veículos Comerciais (IAA), 

entre os dias 22 e 29 de setembro, na 

cidade alemã de Hanover.

O comboio, que partiu do museu 

Mercedes-Benz de Stuttgart, foi lidera-

do por um caminhão Mercedes-Benz LP 

333, de 1960. Vários outros modelos 

de caminhões e comerciais leves da 

marca, todos com no mínimo 30 anos 

de idade, foram incluídos no comboio, 

entre eles os modelos LP 333 e LAK 

329, e a van furgão L 319. O Grupo 

Daimler também foi representado por 

um ônibus da marca Setra, modelo S9, 

fabricado em 1959. 

Outras montadoras da indústria au-

tomotiva alemã também participaram. 

O ônibus Setra S9, fabricado em 1959, foi uma das atrações do comboio.
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A Mercedes-Benz apresentou seu 

estudo de veículo comercial leve do 

futuro, destinado a operar no espaço 

urbano, denominado Mercedes-Benz 

Vision Van. O estudo vai muito além 

da van como é conhecida hoje e repre-

senta um conceito completo em uma 

cadeia de fornecimento totalmente 

interligada por meio digital. Na defi-

nição da montadora, seria a van do 

amanhã “ou do depois de amanhã”, 

com compartimento de carga totalmen-

te automatizado, drones de entrega 

integrados, entregas silenciosas e 

sem quaisquer emissões, comando 

por joystick (portanto sem volante e 

sem pedais) e eficiência 50% maior na 

entrega de encomendas. 

O estudo agrupa grande variedade 

de tecnologias inovadoras para entrega 

de encomendas e define requisitos 

de performance e soluções para as 

A van do futuro será totalmente conectada, 
automatizada e movida a energia elétrica 

futuras gerações desses veículos. 

Teria propulsor elétrico de 75 kW com 

autonomia de 270 quilômetros, e 

funcionaria praticamente sem ruído, 

facilitando entregas noturnas. Seria, 

principalmente, um veículo comercial 

leve totalmente interconectado por 

meio digital, constituindo-se no elemen-

to central inteligente em uma cadeia de 

distribuição totalmente conectada  em 

que novas ferramentas controlam a 

expedição de encomendas, com gestão 

do compartimento de carga totalmente 

automatizada, inclusive planejamento 

de rotas, entregas manuais e entrega 

de produtos de menor peso por drones.

Design externo com elementos também presentes no caminhão do futuro da Mercedes-Benz.

O K 280 6x2: 15 metros de comprimento e 

carroçaria Marcopolo.
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Scania apresenta o primeiro ônibus nacional 
movido a biometano e gás natural veicular

A Scania iniciou demonstrações 

com seu primeiro ônibus nacional 

abastecido com biometano e GNV, 

com carroçaria Marcopolo. A intenção 

da montadora é mostrar o ônibus em 

situações nas quais a população possa 

conhecê-lo: indo ou voltando do traba-

lho, por exemplo. 

A linha Scania com motor a gás 

veicular natural oferece três modelos. O 

K 280 4x2, com motor de 280 cv, pode 

receber carroçarias de 12,5 a 13,20 

metros de comprimento e levar de 86 

a 100 passageiros. O K 280 6x2, com 

motor de 280 cv, tem 15 metros de 

comprimento, dois eixos direcionais e 

capacidade para até 130 passageiros. 

Já o articulado K 320 6x2/2, de 18 me-

tros e capacidade para 160 ocupantes, 

utiliza propulsor de 320 cv. 

Para iniciar as demonstrações, o 

primeiro ônibus movido a biometano e 

GNV registrado no Brasil é um K 280 

6x2, de 15 metros, com carroçaria Mar-

copolo e capacidade para transportar 

até 130 passageiros.
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Híbrido da Volvo rodando em Curitiba.
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Triplica venda mensal de peças para caminhões, 
ônibus e comerciais leves Mercedes-Benz

De janeiro a julho deste ano, a 

Mercedes-Benz comercializou mais de 

22.500 peças Alliance. A venda mensal 

triplicou no período, em comparação 

com os dados do ano passado. Pes-

quisa realizada por meio do aplicativo 

TruckPad apontou que um em quatro 

caminhoneiros já reconhece a marca. 

Metade dos clientes repetiram suas 

compras de acessórios Alliance. Em 

menos de dois anos, mais de 10.000 

caminhoneiros, autônomos e frotistas 

tornaram-se clientes da marca. Uma 

das grandes vantagens da linha de pe-

ças Alliance, segundo Roberto Leoncini, 

vice-presidente de Vendas, Marketing e 

Peças & Serviços Caminhões e Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil, é a pos-

sibilidade de atendimento a clientes 

multimarcas.

A linha é formada por acessórios 

exclusivos para caminhões, ônibus e 

comerciais leves Mercedes-Benz, como 

também por peças de manutenção 

para veículos multimarcas. Do portfólio 

atual, cerca de 40% dos itens são para 

caminhões de todas as marcas. A linha 

de acessórios Alliance Truck Parts é 

formada por itens como defletores 

aerodinâmicos, roda de alumínio com 

design exclusivo, tampas de estribo, 

geladeira portátil e de gaveta, TV, e 

estrela iluminada.

Com um ônibus híbrido movido a 

diesel e eletricidade, a Volvo partici-

pou da primeira edição do Movimento 

Paulistano do Veículo Híbrido e Elétrico, 

realizado em São Paulo. O movimento 

é promovido pela Associação Brasileira 

do Veículo Elétrico, ABVE, com o propó-

sito de estimular o mercado de veícu-

los com baixa emissão de poluentes, 

tendo como foco um futuro mais limpo 

e sustentável.

Segundo a Volvo, seu ônibus híbrido 

consome até 35% menos combustível 

e, consequentemente, emite 35% me-

O Movimento Paulistano do Veículo Híbrido e 
Elétrico tem a participação de ônibus da Volvo

nos gás carbônico. O veículo também 

emite 50% menos material particulado 

(fumaça) e NO
x
 (óxidos nocivos à saú-

de), em comparação com os ônibus de 

tecnologia Euro 5. Transporta a mesma 

quantidade de passageiros que um 

ônibus similar movido a diesel, e sua 

bateria (que não é vendida e sim man-

tida pela montadora) pesa 200 quilos. 

“Para a Volvo, a eletromobilidade já 

é uma realidade. Somos líderes mun-

diais em veículos com zero emissões 

ou baixas emissões de poluentes, com 

mais de dois mil híbridos circulando em 

cidades de todo o mundo”, destaca Fa-

biano Todeschini, presidente da Volvo 

Bus Latin America. 



8 INFORMATIVO ABRATI - SETEMBRO/16

Patrocínio Copatrocínio Apoio

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

oA Viação Guanabara incorporou à 

frota seus primeiros ônibus de dois 

andares. Inicialmente, entraram em 

operação nas linhas Fortaleza – Natal 

e Fortaleza – Recife. Estão sendo utili-

zados no serviço Galaxy da companhia. 

Antes, a Guanabara fez a apresen-

tação dos novos ônibus em Fortaleza. 

Com acabamento futurista, todos são 

do modelo Paradiso DD 1800, da Mar-

copolo. Têm dois pisos, luzes de led, 

poltronas de couro, monitores indivi-

duais, sistema de entretenimento com 

entrada USB e carregador para celular, 

e Wi-Fi a bordo. 

No serviço Galaxy, está à disposi-

ção dos passageiros uma programação 

com mais de 100 filmes.  

Viação Guanabara dá início à operação de seus 
primeiros ônibus do modelo Double Decker

Com a nova aquisição, a Viação 

Guanabara dá sequência à sua política 

de renovação permanente da frota. No 

primeiro semestre de 2016 a empresa 

já havia incorporado 38 novos veícu-

los destinados aos serviços Genesis 

(Executivo), Glamour (Leito) e Galaxy 

(Executivo e Leito).

Os investimentos são sempre focados no conforto e na segurança dos passageiros.

A inclinação de 180 graus da poltrona possibilita sua transformação em cama. 

A Viação Garcia, de Londrina, colo-

cou à disposição dos seus passageiros 

o novo serviço leito-cama, oferecido em 

três versões: nos ônibus Double-Dec-

ker (dois andares), um dos serviços 

dispõe de 26 poltronas leito-cama em 

cada veículo. Ainda nos ônibus DD, 

uma segunda modalidade oferece seis 

poltronas leito-cama instaladas no piso 

inferior, sendo que as poltronas no piso 

superior são do serviço executivo. Fi-

nalmente, a terceira versão é oferecida 

com os luxuosos ônibus LD, nos quais 

há 20 poltronas do tipo leito-cama.

O serviço leito-cama é operado com 

os mais modernos ônibus disponíveis 

no Brasil. As poltronas têm inclinação 

Viagens na Viação Garcia ficam ainda mais 
confortáveis com o novo serviço leito-cama

de até 180 graus, transformando-se 

em verdadeiras camas. O kit conforto 

inclui manta e travesseiros escrupulo-

samente higienizados. Já o kit lanche 

oferece lanche e alternativas de suco, 

refrigerante, achocolatado e água. 

O sistema de entretenimento tem tela 

individual e fone de ouvido. O  passa-

geiro conta com tomada para tablet 

e celular, e sinal gratuito de internet. 


