
SETEMBRO 2017

ABRATI promove reunião 
sobre bilhetes eletrônicos

Marcopolo é 
certificada por 
Energia+Limpa 
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Visando esclarecer dúvidas das em-

presas associadas e ampliar as infor-

mações sobre o Bilhete de Passagem 

Eletrônico (BP-e), modelo 63, instituído 

pelo Ajuste SINIEF 01/17, do Confaz, 

a ABRATI promoveu uma palestra com 

a presença de cerca de 70 técnicos 

que acompanharam o desenvolvimento 

do novo modelo. O encontro ocorreu 

no dia 16 de agosto no auditório da 

Associação, em Brasília.

O convidado especial da ABRATI foi o 

especialista Daniel Pereira de Carvalho, 

que integrou e liderou o Grupo Técnico 

no âmbito do Confaz para a criação do 

citado bilhete eletrônico, como Coorde-

nador Nacional do Projeto BP-e.

Como a implantação do Bilhete de 

Passagem Eletrônico (BP-e) irá vigorar 

a partir de janeiro de 2018, foi neces-

sária a participação de técnicos de 

empresas e representantes da ABRATI 

em várias reuniões preliminares para 

Prêmio Boas 
Práticas: prazo 
chega ao fim

O prazo para encaminha-

mento dos trabalhos concorren-

tes ao Prêmio Boas Práticas, 

edição 2017, termina neste 

dia 30 de setembro. O Prêmio 

deste ano é o sétimo do ciclo 

e tem como tema único a 

Satisfação do Cliente. Como 

nas seis edições anteriores, o 

objetivo é dar maior visibilidade 

e reconhecimento aos esforços 

permanentes das empresas 

para alcançar e manter os mais 

altos níveis de atendimento e 

eficiência operacional do trans-

porte rodoviário de passageiros 

de média e longa distância. O 

nome da empresa vencedora 

deste ano será anunciado no 

dia 5 de dezembro, durante a 

festa anual de confraternização 

do setor de transporte rodoviá-

rio de passageiros, em Brasília. 

Pág 2

A Marcopolo teve todas  as 

suas unidades fabris certifica-

das com o Perfil Energia+Limpa, 

em função das iniciativas ado-

tadas para a preservação e 

melhoria do meio ambiente por 

meio da utilização de energia 

limpa em suas atividades de 

produção. Pág. 3

que pudessem ser fornecidos ao Con-

faz subsídios para que o novo sistema 

entrasse em vigor.

Em sua exposição, Daniel de 

Carvalho apresentou as premissas 

do projeto, relatou seu histórico, as 

principais demandas e o cronograma a 

ser tocado. Entre os objetivos citados, 

o projeto irá atender as necessidades 

do mercado de transporte de passa-

geiros e disponibilizar ferramentas de 

competitividade ao setor, oferecendo 

condições para fazer face aos demais 

modais. 

Além disso, irá melhorar os contro-

les dos órgãos reguladores e a quali-

dade das informações prestadas ao 

Fisco e às agências envolvidas em nível 

federal e estadual. Com a implantação 

do BP-e, acaba o armazenamento de 

cópias das passagens em papel. Esses 

documentos, agora, terão existência 

apenas digital.

2017

Dúvidas sobre o bilhete eletrônico de passagem foram esclarecidas na palestra.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

O prazo para encaminhamento dos 

trabalhos concorrentes ao Prêmio Boas 

Práticas, edição 2017, termina neste 

dia 30 de setembro. Até lá, a ABRATI 

e a ANTP continuam recebendo, via 

internet, os trabalhos elaborados e 

implementados pelas empresas as-

sociadas participantes. O encaminha-

mento deve ser feito através dos sites 

abrati@abrati.org.br e antp@antp.org.br   

  O Prêmio deste ano é o sétimo do 

ciclo e tem como tema único a Satisfa-

ção do Cliente. Como nas seis edições 

anteriores, o objetivo é dar maior visibi-

lidade e reconhecimento aos esforços 

permanentes das empresas para 

alcançar e manter os mais altos níveis 

de atendimento e eficiência operacional 

do transporte rodoviário de passageiros 

de média e longa distância.

Os trabalhos inscritos e apresenta-

dos pelas operadoras devem descrever 

uma ação ou mudança positiva de com-

portamento na empresa. Um trabalho 

pode estar direcionado aos clientes 

internos ou aos clientes externos. Os 

processos internos da empresa são 

passíveis de avaliação pelo Prêmio. Ino-

vações ou novidades podem se referir 

a uma ideia ou ação que se diferencie 

de práticas anteriores, envolvendo 

atividades técnicas, de concepção, de 

desenvolvimento ou de gestão, que 

possam ter resultado na melhoria dos 

processos. 

Conforme acentua o Coordenador 

do Prêmio Boas Práticas, Alexandre 

Resende, tudo poderá estar relaciona-

do ao processo de produção destinado 

ao cliente, como também à inovação 

Termina o prazo para entrega dos trabalhos 
concorrentes ao Prêmio Boas Práticas de 2017

organizacional, com a implantação 

de novos métodos organizacionais na 

prática do negócio, na organização do 

trabalho ou nas relações externas. 

Não se trata apenas de fazer coisas 

diferentes, mas, também, de fazer as 

mesmas coisas de forma diferente, 

esclarece Alexandre. 

Embora o nome da empresa vence-

dora deste ano só deva ser anunciado 

no dia 5 de dezembro, durante a festa 

anual de confraternização do setor de 

transporte rodoviário de passageiros, 

em Brasília, desde já é possível con-

tabilizar sucessos dessa realização 

conjunta da ABRATI e da ANTP. Come-

çando no mês de junho, o Coordenador  

Alexandre Resende visitou empresas 

do setor nos Estados, conversou com 

seus representantes, participou de 

reuniões e ofereceu a empresários e 

colaboradores todas as informações 

e esclarecimentos necessários para 

subsidiar o interesse de participação 

das operadoras. Mais uma vez, o 

Coordenador teve a oportunidade de 

testemunhar o grande interesse dos 

empresários pelos múltiplos aspectos 

relacionados à qualidade dos serviços. 

Ao mesmo tempo, ele pôde recolher 

informações e subsídios acerca do 

forte e permanente empenho das 

empresas associadas à ABRATI em 

divulgar e repercutir cada novo avanço 

alcançado pelo setor na direção do bom 

atendimento, da qualidade e, como 

pede o tema do Prêmio deste ano, da 

Satisfação do Cliente.

Deve-se registrar que, de ano para 

ano, o setor vem reconhecendo, cada 

vez mais, a importância de poder contar 

com um instrumento de valorização da 

atividade transportadora de passagei-

ros e de dar visibilidade cada vez maior 

ao trabalho desenvolvido dia e noite 

pelas operadoras em todos os cantos 

do Brasil, sempre tendo os passageiros 

como referência maior.  

Dentro de poucos dias, encerrado 

o prazo concedido às empresas para 

a entrega dos trabalhos concorrentes, 

o experiente corpo de juízes do Prêmio 

Boas Práticas iniciará sua tarefa de 

avaliar cada um deles, com a missão 

de escolher aqueles que melhor aten-

dam aos parâmetros de julgamento 

previamente estabelecidos. 

No momento seguinte, eles se 

reunirão para proceder à avaliação 

conjunta de que resultará a escolha 

da empresa ou instituição vencedora. 

Caso considerem conveniente, os juí-

zes poderão, ainda, atribuir menções 

honrosas a outras duas concorrentes.

2017
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Além de ter levado todos os ônibus 

novos incorporados recentemente 

à sua frota para serem benzidos, a 

Pássaro Marron adesivou dois deles 

com imagens do Santuário Nacional 

de Aparecida, como agradecimento e 

também para homenagear os 300 anos 

de bênçãos da Padroeira do Brasil. 

A Marcopolo e suas unidades 

fabris (Ana Rech, Volare, Neobus e 

Marcopolo Rio) foram certificadas 

com o Perfil Energia+Limpa, a partir 

de uma parceria entre a consultoria 

em energia elétrica Perfil Energia e a 

Ecovalor, empresa especialista em sus-

tentabilidade. A distinção se deveu às 

iniciativas adotadas para a preservação 

e melhoria do meio ambiente por meio 

da utilização de energia limpa em suas 

unidades fabris. 

O certificado destaca as compa-

nhias que deixaram de emitir gases de 

Até o dia 30 de setembro, escolas 

públicas puderam fazer suas inscrições 

e se candidatar a participar da nona edi-

ção do Projeto Escolas, cujo principal 

objetivo é melhorar o ambiente escolar. 

O projeto é promovido pela Fundação 

Marcopolo e realizado anualmente em 

parceria com escolas municipais e 

estaduais. Nos últimos 15 anos, cerca 

de 4.200 estudantes de oito escolas 

foram beneficiados pelo projeto. 

Iniciado em 2003, o Projeto Escolas 

surgiu após um mapeamento feito junto 

aos colaboradores da Marcopolo, que 

sugeriram à Fundação Marcopolo a rea-

lização de um trabalho educativo nas 

escolas do município de Caxias do Sul. 

No período de 2009 a 2017 a escola 

contemplada foi a E.M.E.F. Professora 

Marianinha Queiroz.

Fábricas da encarroçadora Marcopolo recebem a 
importante certificação “Perfil Energia+Limpa”

efeito estufa (GEE), por meio da compra 

de energia renovável no Ambiente de 

Contratação Livre. No ano passado, 

a Marcopolo reduziu em quase 4.418 

toneladas as suas emissões de gases 

de efeito estufa.

Para atender as especificações 

de utilização de energia renovável, as 

unidades fabris da encarroçadora reali-

zam, em parceria com a Perfil Energia, 

o acompanhamento de todas as etapas 

do processo de produção, sempre ten-

do em conta a relação custo/benefício 

e os impactos ambientais.
Representantes das unidades fabris exibem 

os certificados conquistados.

Em frente ao Santuário, um dos novos ônibus adesivados: agradecimento e homenagem.

Fundação Marcopolo 

promove nona edição 

do Projeto Escolas

Pássaro Marron adesiva ônibus com 
imagens do Santuário de Aparecida

Fundada há mais de 80 anos, a compa-

nhia opera em mais de 50 cidades no 

Estado de São Paulo, incluindo o Vale 

do Paraíba, e ainda o Litoral Norte e Sul 

de Minas Gerais. Ela registra cerca de 

duas mil partidas diárias e transporta 

20 milhões de passageiros por ano. 

Sua frota é de mais de 460 ônibus.
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As empresas Unesul Transportes, 

Planalto Transportes, Viação Ouro 

e Prata, Viação Santa Cruz e TTL – 

Transporte Turismo Ltda., todas do Rio 

Grande do Sul, adquiriram um lote de 

72 unidades do chassi Mercedes-Benz 

O 500 RSDD 8x2 para ônibus rodoviá-

rios com carroçaria de 15 metros de 

comprimento. Os veículos estão sendo 

entregues entre setembro e novembro 

e serão utilizados em linhas rodoviárias 

de média e longa distância. Além de 

fazer a interligação de várias cidades 

da região Sul com o Sudeste, Centro-

-Oeste e Norte do Brasil, as comprado-

ras operam linhas internacionais para 

Argentina, Paraguai e Uruguai.

“A compra desses chassis atende a 

estratégias de renovação e ampliação 

de frotas dessas tradicionais empre-

sas gaúchas, que passam a oferecer 

capacidade ainda maior de transporte 

de passageiros, com o alto padrão de 

conforto e segurança dos veículos da 

nossa marca”, ressaltou Walter Barbo-

Mercedes-Benz vende 72 ônibus Double Decker 
de 15 metros para empresas rodoviárias gaúchas

sa, diretor de Vendas e Marketing de 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

O chassi O 500 RSDD 8x2 de 4 

eixos para carroçarias de 15 metros foi 

desenvolvido para receber carroçarias 

do tipo Double Decker, ou seja, de 

dois pisos. 

Além de operar com grande eficiên-

cia nas linhas rodoviárias de médias e 

longas distâncias, os ônibus com essa 

configuração – que tende a se tornar 

uma tendência no País – são indicados 

para o turismo de luxo. 

Na versão de dois pisos (DD), são 

até 52 poltronas do tipo convencional 

no piso superior e até 16 poltronas do 

tipo semileito no piso inferior. O confor-

to a bordo também é maior, inclusive 

pelo maior espaço que é destinado à 

acomodação das bagagens.

De janeiro até agora, volume de vendas da linha 
Sprinter cresceu 13%; o mercado encolheu 10%

Com os ônibus de 15 metros, empresas gaúchas ganham em capacidade de transporte.

O market share da van aumentou em 20%.

No período de janeiro a agosto de 

2017, o volume de vendas de vans e 

furgões Sprinter, da Mercedes-Benz do 

Brasil, teve crescimento de 13%, com 

3.743 unidades emplacadas. No caso 

do veículo van, foram cerca de 20 pon-

tos percentuais de aumento do market 

share; no dos furgões, aumentaram 

para 6%. Com esses resultados, a fabri-

cante ultrapassou 33% de participação 

no segmento. Desde que foi lançada 

no mercado brasileiro, 20 anos atrás, 

a van Sprinter teve mais de 127.000 

unidades vendidas. 

“O resultado é muito expressivo, por 

tratar-se de um segmento extremamen-

te  competitivo”, assinalou Jefferson 

Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing 

Vans da Mercedes-Benz do Brasil. 

Até agora, os estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná 

e Rio Grande do Sul foram os maiores 

compradores. As aplicações que mais 

puxam as vendas da Sprinter hoje no 

Brasil são ambulância, e-commerce, 

transporte executivo, turismo e distri-

buição geral de produtos nos grandes 

centros urbanos.
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A marca que todo mundo confia.

E S S E  É  O  N O M E 

C O M  O  Q U A L

A  M E R C E D E S - B E N Z  B A T I Z O U 

U M  D O S  S E U S  Ô N I B U S .
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O  M O T I V O:

WWW.EUUSOEUCUIDO.COM.BR
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Um novo sistema de desligamento 

automático do motor dos ônibus e 

um inédito módulo de recuperação da 

energia gerada durante a operação, 

além de novos planos de manutenção 

que ampliam o leque de alternativas à 

disposição das operadoras brasileiras 

de transporte rodoviário de passagei-

ros, foram levados pela Mercedes-Benz 

do Brasil à recente Transpúblico, em 

São Paulo. No estande da montadora 

na feira também foram mostrados um 

ônibus superarticulado O 500 UDA e 

um chassi OF 1724 L. 

Foram destacadas as tecnologias 

EIS (sistema de desligamento auto-

mático do motor) e RKM (módulo de 

recuperação de energia elétrica). São 

sistemas que reduzem o consumo de 

combustível, otimizando o custo ope-

racional para as empresas, além de 

diminuir as emissões na atmosfera, 

melhorando assim a qualidade do ar. 

Na Transpúblico 2017, promovida 

pela NTU em conjunto com a OTM 

Editora, a Volvo Bus Latin America 

Mercedes-Benz apresenta suas novas tecnologias, 
novos serviços e novos planos de manutenção

“Nossa linha de ônibus é a mais 

tecnológica do País, com alto padrão 

de desempenho, economia, conforto 

e segurança”, afirmou Walter Barbosa, 

diretor de Vendas e Marketing de Ôni-

bus da fabricante. “Com nossas novas 

tecnologias, o frotista pode estabelecer 

uma previsibilidade de custos preventi-

vos e corretivos de manutenção.”

Em relação ao ônibus superarticula-

do O 500, a Mercedes-Benz destacou 

suas duas versões, que são a MDA 

(piso alto) e a UDA (piso baixo). Nos úl-

timos quatro anos foram vendidas mais 

de 1.000 unidades para a cidade de 

São Paulo. Quanto ao chassi OF 1724 

L, foram enfatizadas principalmente as 

vantagens da suspensão pneumática.

Volvo expõe as mais recentes soluções da marca 
para o setor de transporte urbano de passageiros

Segurança e economia, duas vantagens sempre presentes nos modelos da Mercedes-Benz.

Ônibus montado sobre o chassi B250R.

apresentou soluções para o transporte 

urbano de passageiros, presentes, 

principalmente, no seu novo chassi 

B250R. São avanços  como maior de-

sempenho, maior produtividade para o 

operador e maior disponibilidade para 

o veículo. O produto faz parte da estra-

tégia da Volvo Bus de produzir veículos 

em uma plataforma global, de modo a 

oferecer maior disponibilidade de peças 

e maior agilidade no atendimento ao 

transportador. 

O novo chassi vem substituir o 

B290R e economiza até 3% de com-

bustível. O motor é produzido na fábrica 

de Curitiba e proporciona redução de 

até 4% no custo de manutenção. O 

intervalo de troca de óleo do motor 

pode chegar a até 40 mil quilômetros.

A Volvo também está fortemente 

concentrada no desenvolvimento e 

oferta de serviços conectados, com fer-

ramentas que auxiliam os gestores de 

frota a traçar estratégicas para reduzir 

os custos da operação de transporte.

O sistema de gerenciamento de 

frotas de ônibus Fleet Management 

recebeu novas funções. O I-Coaching,  

por exemplo, é uma ferramenta de trei-

namento do motorista em tempo real 

para uma condução mais econômica, 

segura e confortável.
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Itamarati renova frota com 20 ônibus Marcopolo 
montados sobre chassi Mercedes-Benz 0 500 RSD 

A Expresso Itamarati incorporou à 

sua frota mais 20 ônibus novos, sendo 

18 do modelo G7 Paradiso 1200, da 

Marcopolo, na configuração Executivo 

de 42 poltronas super soft, e dois do 

modelo poltrona Leito Cama Premium, 

sendo que estes têm capacidade para 

26 passageiros. 

 Os ônibus são equipados com Wi-Fi 

a bordo e sistema de entretenimento 

com conexão via telefone celular, 

bastando para isso acessar o 4G do 

veículo e baixar o aplicativo que viabi-

liza a navegação no menu de filmes e 

músicas. No caso das poltronas Leito 

Parte da nova frota da Expresso Itamarati: novos recursos tecnológicos para aumentar ainda mais a eficiência e a pontualidade dos serviços. 

Cama total, elas  dispõem de cortinas 

para maior privacidade do passageiro.

Todos os ônibus têm 14 metros de 

comprimento e, no caso dos modelos 

executivos, o espaçamento entre as 

poltronas é maior. Os veículos estão 

montados sobre o chassi O 500 RSD, 

da Mercedes-Benz.

As  novas aquisições atendem às 

previsões do programa de renovação 

anual de frota da companhia, e au-

mentam o conteúdo tecnológico das 

operações, reduzindo a idade média 

dos carros e elevando o padrão dos ser-

viços prestados aos passageiros.     

Os novos ônibus vão operar as li-

nhas da empresa entre várias cidades 

do interior do Estado de São Paulo e 

a Capital paulista. Eles estão dota-

dos das mais avançadas tecnologias 

voltadas à segurança das viagens, 

à redução das emissões de gases 

poluentes e de material particulado, 

à pontualidade nas viagens e, sobre-

tudo, à segurança dos passageiros e 

do motorista.   

Atualmente, a frota da Expresso Ita-

marati é composta de 700 ônibus. No 

total, são atendidas aproximadamente 

70 cidades.
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Na Transpúblico 2017, a Marcopolo 

expôs seu novo ônibus urbano Torino S 

e mostrou um rodoviário Paradiso 1800 

Double Decker especialmente adesi-

vado em homenagem a seu fundador, 

Paulo Bellini. Decorado com a frase “O 

mais importante são as pessoas”, de 

Bellini, e com sua imagem reproduzida 

por meio de uma coletânea de peque-

nas imagens dos colaboradores, o 

ônibus adesivado também representou 

uma homenagem a todas as pessoas 

que trabalham na empresa.

O mesmo DD adesivado esteve 

exposto no pátio da unidade Ana Rech, 

da Marcopolo, em Caxias do Sul, e foi 

usado para recepcionar os colaborado-

res da encarroçadora na comemoração 

dos seus 68 anos, completados no 

dia 6 de agosto, quando também foi 

festejado o Dia do Colaborador Marco-

polo. A comemoração anual expressa 

A Volare apresentou na Transpú-

blico seu mais recente modelo – o 

Volare-e –, um veículo 100% elétrico 

desenvolvido em parceria com a BYD, 

que é a empresa líder mundial no 

desenvolvimento de powetrain para 

veículos elétricos. A fabricante expôs 

também miniônibus voltados ao trans-

porte coletivo urbano, entre eles o 

Volare Access  e o W9 SPTrans.

O Volare elétrico foi descrito pela fa-

bricante como o único de sua categoria 

em todo o mundo, pelo comprimento 

e  peso reduzidos. O veículo tem piso 

baixo, suspensão pneumática e emis-

são zero de poluentes. É próprio para 

operação em centros urbanos e oferece 

A Marcopolo expõe o ônibus Torino S e lembra 
Paulo Bellini com um Double Decker adesivado

o reconhecimento da empresa a todos 

os profissionais das suas diferentes 

áreas e unidades fabris, e no dia houve 

também refeição especial, música ao 

vivo e um presente alusivo à data.    

Em relação ao Torino S (apresen-

tado ao mercado no fim do primeiro 

semestre), a fabricante buscou de-

monstrar sua eficiência operacional e 

a facilidade de manutenção. Desenvol-

vido em dois anos, o modelo garante 

ao operador eficiência operacional, com 

manutenção simplificada, mais rápida 

e barata. Além disso, qualidade, con-

forto, segurança e mais espaço para os 

passageiros, o motorista e o cobrador.

No novo Torino, o “S” pretende representar “Solução” pela eficiência e pela manutenção fácil. 

O Volare-e: piso baixo e emissão zero.
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O veículo elétrico Volare-e reforça a presença 
da Volare no transporte urbano de passageiros

maior espaço interno. Baterias e power-

train foram colocados em uma posição 

que resulta em máxima eficiência, 

redução de custos operacionais e em 

redução do peso bruto total.

O novo veículo tem piso baixo, 

motores nas rodas traseiras e capaci-

dade para 20 passageiros sentados. 

A motorização é BYD, com 90 kW de 

potência. Há um sistema de regenera-

ção da energia de frenagem. A recarga 

total das baterias pode ser feita em 

apenas três horas.

Quando ao Volare Access, trata-se 

do primeiro miniônibus do mercado 

brasileiro com piso rebaixado, equipado 

com motor traseiro e suspensão pneu-

mática “Full Air”. Conforme a configura-

ção adotada pelo operador, pode levar 

até 26 passageiros. O veículo dispõe 

de área exclusiva (box) para cadeiran-

tes e tem divisão panorâmica ampla.


