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R E V I S T A
Marcopolo vê sinais 

de retomada

Scania registra boa 
aceitação do 15 m

Com ônibus cada vez mais modernos e seguros, e com 

serviços sempre mais eficientes, a Viação Guanabara 

já se coloca como uma das quatro maiores operadoras 

brasileiras de transporte rodoviário de passageiros.

Guanabara, 25 anos de excelência



Cinto de segurança salva vidas.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua região
para saber mais sobre os modelos e suas confi gurações
www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo

Pessoas 
são  noss a 
i nsp i rac ã o

Pessoa s 
são  noss a 
i nsp i rac ã o



Há 68 anos as pessoas têm sido a inspiração 
para nosso trabalho. Porque tão importante 
quanto ter ideias, é poder contar com 
pessoas capazes de torná-las reais, inovando 
continuamente para criar soluções para o 
transporte coletivo que aproximam passageiros 
de seus destinos com segurança e conforto. 



24

18
16

umárioS



Carta do Presidente ..................6

Bagageiro .................................8

Pássaro Marron ...................... 14

Marcopolo vê retomada ...........20

Neobus exporta..................... 36

Van Sprinter é UTI Móvel....... 40

Opinião ..................................42

LEIA MAIS:

38

34

10

30



arta do PresidenteC

Eficiência operacional com     
      menores emissões

As montadoras têm 
introduzido inúmeras 
tecnologias em seus 

produtos, com vistas à 
redução das emissões 

de poluentes. Itens 
tecnológicos antes 

disponíveis somente 
em automóveis 

luxuosos, agora são 
encontrados nos 

ônibus, propiciando 
viagens cada vez mais 
seguras, confortáveis, 
com menor consumo 

de combustível e 
emissões de poluentes 

reduzidas.

Eduardo Tude de Melo  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

A 
palavra de ordem hoje é a redução do impacto ambiental em nosso planeta. 

Estudos diversos têm apontado aumento substancial nos níveis de emissão de 

poluentes, agravando um quadro que já não é dos melhores. Periodicamente, novos 

acordos, estudos e inovações buscam solução para essa questão.

No Brasil, o setor de transportes, considerados os automóveis, aviões, caminhões, 

ônibus, trens ferroviários, máquinas agrícolas e embarcações, responde atualmente  

por 11% do total das emissões de dióxido de carbono.

Embora menor do que é emitido por outros setores da economia, esse percentual 

poderia ser mais baixo se houvesse maior uso do transporte público, tanto para longas 

distâncias quanto para os percursos urbanos. E o ônibus teria papel importante nessa 

equação, uma vez que é o que menos emite gases poluentes em relação ao volume 

de passageiros transportados.

O Brasil tem sido pioneiro no estudo de biocombustíveis, que já representam 38% 

da matriz energética, sendo a maior parte desse percentual relativa ao álcool, segui-

do pelas oleoginosas, como soja, dendê, girassol, babaçu e outros. Em todo o País, 

pesquisas em andamento buscam implementar o uso de combustíveis sustentáveis.

Hoje são usadas misturas de 36% de etanol na gasolina e 8% de biodiesel no diesel 

de natureza fóssil. Esses percentuais poderiam ser incrementados se não faltasse uma  

diferenciação tributária, assegurando condições mais estáveis para os produtores.

No caso dos ônibus rodoviários, além dos extensos programas de treinamento de 

motoristas objetivando a adoção de uma direção econômica e segura, as montadoras 

de veículos têm introduzido inúmeras tecnologias em seus produtos, com vistas à re-

dução das emissões de poluentes. Itens tecnológicos antes disponíveis somente em 

automóveis luxuosos, agora são encontrados nos ônibus, propiciando viagens cada 

vez mais seguras, confortáveis, com menor consumo de combustível e emissões de 

poluentes reduzidas.  

São sistemas de desligamento automático do motor, câmbios automatizados, freio 

motor auxiliar, sistema de frenagem retarder que traz redução do desgaste dos com-

ponentes do freio, freios a disco, entre outros. Isso sem se falar nos notáveis avanços 

conseguidos para o maior conforto do motorista e dos passageiros. 

Todas essas inovações, sistematicamente incorporadas pelas empresas regulares 

de transporte rodoviário de passageiros tão logo chegam ao mercado, estão contribuindo 

para elevar cada vez mais o nível dos serviços prestados, que não perdem para sis-

temas semelhantes de países mais adiantados. Ao contrário, dadas a extensa malha 

atendida e a enorme quantidade de cidades interligadas – hoje são alcançados mais 

de 5.500 municípios –, o modelo brasileiro tem sido objeto de estudo por especialistas 

estrangeiros interessados em conhecer os métodos dessa operação tão abrangente. 

E isso nos orgulha muito.

Jú
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• Crescimento de receitas sem investimento;

• Gestão on-line com acompanhamento 
em tempo real;

• Premiação para destaques de venda;

• Treinamentos presenciais;

• Total integração com o sistema de vendas 
de passagem;

• Fornecimento com comodato das impressoras 
não fiscais Bematech.

O Seguro Passageiro Top oferece uma 
opção de segurança e qualidade para os seus 
passageiros, sem nenhum custo operacional.

Próxima parada:
sua melhor oportunidade.
Com a CAPEMISA, Segurança para 
seus clientes é negócio para você.

Fale com seu Corretor e agende uma visita pelo 
e-mail seguropassageirotop@capemisa.com.br

A CAPEMISA é a Seguradora com o maior 
número de empresas de transporte rodoviário 
entre seus Clientes, com mais de 9 milhões 
de vidas seguradas somente em 2016.

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A – CNPJ 08.602.745/0001-32. APC Prazo Certo processo 
SUSEP n° 15414.000149/2009-41. Sorteio realizado e garantido pela CAPEMISA Capitalização, inscrita 
sob o CNPJ nº 14.056.028/0001-55, e lastreado por Título de Capitalização, da modalidade incentivo, 
aprovado por meio do Processo SUSEP nº 15414.003760/2011-45. A aprovação destes planos e títulos  
pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, represen-
tando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.
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B A G A G E I R O

DESEMPENHO

SÍNTESE

SEMINOVOS

TRANSPORTE COLETIVO

OPORTUNIDADE

MARCOPOLO CONQUISTA 
O PRÊMIO EXPORTAÇÃO 
2017 DA ADVB GAÚCHA

OURO E PRATA REPENSA 
O POSICIONAMENTO 
PERANTE O PASSAGEIRO

MERCEDES-BENZ VÊ 
CRESCIMENTO EM 
CAMINHÕES USADOS

OLINDA E RECIFE PASSAM 
A CONTAR COM MAIS 
135 URBANOS TORINO

MERCEDES-BENZ ABRE INSCRIÇÕES PARA 70 VAGAS DE 
ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE PENÚLTIMO E ÚLTIMO ANO

A Prêmio Exportação 2017, na 

categoria Trajetória Exportadora 

Master, foi atribuído à encarroçadora 

Marcopolo pela Associação Brasileira 

dos Dirigentes de Venda, ADVB, do 

Estado do Rio Grande do Sul. Nos 

primeiros seis meses de 2017, a 

Marcopolo ampliou em 15% o volume 

de suas exportações, enviando 1.247 

ônibus contra os 1.084 vendidos no 

mesmo período de 2016.

No começo de setembro, a Viação 

Ouro e Prata está completando 78 

anos de existência. No quadro das 

comemorações, ela decidiu repensar 

seu atual posicionamento perante o 

passageiro, traduzido na frase: “Vai 

viajar? Vá de Ouro e Prata”. Estudos 

e pesquisas no âmbito da empresa 

apontaram que tudo o que a Ouro e 

Prata se propõe a fazer é proporcionar 

aos seus passageiros uma experiência 

de viagem segura, confortável e 

produtiva, do momento da compra da 

passagem à conclusão da viagem. 

Surgiu então a nova proposta de valor, 

que é: “Tudo pra você chegar bem.”

O diretor de Vendas e 

Marketing Caminhões da 

Mercedes-Benz do Brasil, 

Ari de Carvalho, acredita 

que o mercado brasileiro 

de caminhões usados terá 

crescimento de 5% no segundo 

semestre. No primeiro 

semestre já foi registrado um 

incremento de 4%, com mais 

de 163.000 unidades. Nos 

últimos três anos, os volumes 

anuais de vendas de usados 

superaram a marca das 

300.000 unidades.

As cidades de Olinda e Recife passam 

a operar nos seus sistemas de 

transporte urbano mais 135 ônibus 

Torino, da Marcopolo, adquiridos 

pela Empresa Metropolitana e pelo 

Rodoviário Caxangá, empresas 

operadoras de transporte urbano de 

passageiros. Os novos ônibus têm 

capacidade para 40 passageiros 

sentados, três portas de acesso 

e sistema multiplex. Os chassis 

são Mercedes-Benz OF 1721, com 

elevador para pessoas com mobilidade  

reduzida e poltronas preferenciais para 

idosos, gestantes e/ou deficientes, e 

espaço dedicado para cadeirantes.

Como ocorre a cada ano, a Mercedes-

Benz do Brasil está recebendo 

inscrições para vagas de estágio na 

empresa, destinadas a estudantes 

do penúltimo ou do último ano de 

diversos cursos do ensino superior. 

As inscrições podem ser feitas até 

o dia 3 de dezembro, no site www.

mercedes-benz.com.br/institucional/

carreira/estagio. São 70 vagas ao 

todo, abertas nas unidades de São 

Bernardo do Campo, Campinas e 

Iracemápolis, em São Paulo, e na 

Festejando mais uma conquista.

Os novos urbanos: novas comodidades.

Seminovos: boa alternativa.

M
ér

i S
te

in
er

planta de Juiz de Fora, Minas Gerais, 

além dos escritórios regionais de 

vendas em São Paulo, Betim, Rio de 

Janeiro, Recife, Porto Alegre e Brasília. 

É exigido nível intermediário de inglês 

e desejável o conhecimento de alemão 

e/ou espanhol.
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CONCURSO

ADESIVAGEM

MERCEDES-BENZ

PROGRAMA VOLVO 
BUSCA HISTÓRIAS SOBRE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO

MARCOPOLO FAZ 68 ANOS 
E HOMENAGEIA PAULO 
BELLINI E COLABORADORES

SUPERARTICULADO 
É ATRAÇÃO NA 
TRANSPÚBLICO

O Programa Volvo de Segurança no 

Trânsito lançou o concurso 

“30 Anos Transformando Histórias”. 

As histórias (em áudio, vídeo ou texto)

devem ser enviadas ao site www.

pvst30anosdehistorias.com.br  até 8 

de outubro. Deverão contar a história 

da segurança construída pela Volvo e 

por suas tecnologias, ou por pessoas 

que nos últimos 30 anos tenham se 

engajado na causa da segurança no 

trânsito inspiradas pelo Programa 

Volvo de Segurança no Trânsito. Os 

autores das dez histórias mais bem 

votadas ganharão viagem a Curitiba.

Um ônibus Paradiso 1800 DD 

ostentando a frase de Paulo Bellini “O 

mais importante são as pessoas” e 

reproduzindo a imagem do fundador da 

Marcopolo por meio da superposição 

de uma diversidade de pequenas 

imagens dos colaboradores, foi a 

forma escolhida pela encarroçadora 

para homenagear seus colaboradores 

e a memória do próprio Paulo Bellini.

Em estande montado na feira 

Transpúblico, em São Paulo, a 

Mercedes-Benz deu destaque ao 

seu chassi urbano OF 1724 e ao 

chassi superarticulado O 500 UDA. 

Este último já tem forte presença 

no sistema de transporte urbano de 

passageiros da cidade de São Paulo, 

onde são operadas mais de 1.000 

unidades. A montadora também deu 

projeção aos Planos de Manutenção 

que estão sendo postos à disposição 

das operadoras de transporte, 

O ônibus é atração nas feiras e nas ruas.

Nos 68 anos da Marcopolo, ônibus adesivado.

INTERAÇÃO

MERCEDES-BENZ LANÇA  
REDE “MERCEDEIROS 
DE VERDADE”

Uma rede recém-lançada pela Mercedes-

Benz do Brasil (a Rede Mercedeiros de 

Verdade) proporciona interação entre 

a marca e os profissionais da estrada. 

O aplicativo é gratuito e disponível nas 

lojas virtuais da Play Store e Apple Store.

Rede vai aproximar a marca e os motoristas.



ontadoraM

Novas tecnologias nos 
     chassis Mercedes-Benz
A Mercedes-Benz segue adotando novas tecnologias para os chassis rodoviários e urbanos de sua 

marca. Entre elas estão um inédito sistema de desligamento automático do motor do veículo e 

um módulo de recuperação de energia elétrica. Finalidades dos dois novos dispositivos: reduzir o 

consumo de combustível e as emissões de gases poluentes.

A
presentadas na feira Transpúblico, 

em São Paulo, as tecnologias EIS 

(sistema de desligamento automático 

do motor) e RKM (módulo de recupe-

ração de energia elétrica) estão sendo 

incorporadas aos chassis de ônibus 

da encarroçadora – a primeira ime-

diatamente, como item de série, em 

todos os chassis rodoviários e urbanos 

Mercedes-Benz; a segunda, a partir de 

janeiro do próximo ano, como opcional 

para os chassis O 500 M e U, mais os 

articulados e superarticulados. 

A fabricante assegura que as novas 

tecnologias contribuem para reduzir o 

consumo de combustível, otimizando 

o custo operacional para as empresas 

e ajudando a melhorar a qualidade do 

ar pela diminuição das emissões na 

atmosfera. 

Walter Barbosa, diretor de Vendas 

e Marketing de Ônibus da Mercedes-

-Benz do Brasil, destaca que a linha 

de ônibus da montadora já é a mais 

tecnológica do País, com 18 itens que 

oferecem aos operadores alto padrão 

de desempenho, economia, conforto e 

segurança. De fato, são mais de 18 se 

considerados os itens de série, como 

mostra o quadro da página seguinte.

A partir de janeiro, os chassis articulados e superarticulados 

O500 e O500 U e M terão a nova tecnologia RKM como item opcional. 
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Principais tecnologias dos chassis de ônibus da Mercedes-Benz 
Custo operacional

EIS – sistema de desligamento automático do motor: reduz o consumo de combustível

RKM – sistema de recuperação de energia elétrica: reduz o consumo de combustível

Mercedes PowerShift – câmbio automatizado: reduz o consumo de combustível

Top-Brake – freio-motor auxiliar: economiza combustível e diminui o desgaste dos componentes do sistema de freio

Retarder – sistema auxiliar de freio: diminui o desgaste dos componentes do sistema de freio

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) – sistema de monitoramento da pressão e temperatura dos pneus: aumenta a vida 

útil e melhora a eficiência no consumo de combustível

Segurança

AEBS (Advanced Emergency Braking System) – sistema de frenagem de emergência

LDWS (Lane Departure Warning System) – sistema de aviso de faixa

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) – sistema de monitoramento da pressão e temperatura dos pneus: aumenta a se-

gurança na via

Retarder – sistema auxiliar de freio

Top-Brake – freio-motor auxiliar

ABS – sistema antitravamento

ASR – sistema de controle de tração

EBS – sistema eletrônico de freios

ESP – controle eletrônico de estabilidade

ECAS – suspensão pneumática controlada eletronicamente

Freio a disco

Sistema antitombamento

Eixo ERA direcional: maior estabilidade

Conforto do motorista

Câmbio automatizado PowerShift

Câmbio automático Ecolife

Piloto automático

ECAS – suspensão pneumática controlada eletronicamente

Principais itens de série

Motor com exclusiva tecnologia BlueTec 5

Freios ABS

Exclusivo freio-motor Top Brake (exceto chassis LO)

Novo painel de instrumentos com tela do tipo TFT (Thin-film transistor)

Funções Econômetro e Eco Support com indicação de meta de consumo de combustível

Computador de bordo

Polia adicional para acionamento do ar condicionado (exceto chassis LO e OF 1519 R)

Sistema de extração de dados tipo FMS para consumo de combustível, velocidade, rotação do motor e temperatura de 

funcionamento do motor (exceto chassis LO e OF 1519 R)

Coluna de direção regulável (O 500 e OF 1721 L / OF 1724 L) 

Volante multifuncional com teclas para acionamento dos comandos do painel de instrumentos
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  No quadro da página 11 a sigla 

EIS identifica o sistema que desliga 

automaticamente o motor do ônibus, 

seja rodoviário ou urbano, sempre que 

o veículo permanecer parado por mais 

de 4 minutos. Para que isso aconteça, 

o câmbio deverá estar em ponto mor-

to, o motor em marcha lenta, o freio 

de serviço liberado e o freio de mão 

puxado. Nessas condições, aparece 

no painel do motorista o aviso de que 

o motor será desligado em breve. Um 

sinal luminoso no painel aponta quan-

do ocorre o desligamento automático. 

O desligamento também é indicado por 

um sinal sonoro. 

Além de economizar combustível 

e evitar emissões desnecessárias, o 

sistema de desligamento automático 

contribui para conscientizar o motoris-

ta acerca da necessidade de desligar 

o motor em determinadas situações. 

O exemplo mais comum é o do veículo 

que está estacionado na garagem. O 

sistema já é utilizado em ônibus da 

Mercedes-Benz na Europa.

Quanto à sigla RKM, ela se refere 

ao sistema de recuperação de energia 

elétrica que, inicialmente, estará dis-

ponível como opcional para os chassis 

articulados e superarticulados da linha 

O 500, bem como para os chassis O 

500 U e M. Basicamente, o RKM apro-

veita a habitual reserva de capacidade 

de energia elétrica produzida pelos 

alternadores do ônibus, principalmen-

te nos momentos de desaceleração. 

Normalmente, essa “sobra” de energia 

não é utilizada. Com o gerenciamento 

inteligente do RKM, ela é armazenada 

em super capacitores, de modo a ser 

empregada como fonte adicional nos 

momentos de aceleração do ônibus. 

Walter Barbosa diz que uma van-

tagem dessa tecnologia é a rápida 

recarga dos super capacitores. Graças 

a isso, a energia elétrica armazenada 

pode ser aproveitada imediatamente 

por qualquer componente que consu-

ma energia, de acordo com a operação.   

Segundo Barbosa, os testes rea-

lizados com o sistema RKM pela 

Walter Barbosa, diretor de Vendas e 

Marketing da Mercedes-Benz do Brasil: 

“Nossa linha de ônibus já é a mais 

tecnológica do Brasil.”

O desligamento automático do motor quando o ônibus fica parado por mais de 4 minutos 

resulta em economia de combustível e em menos emissões de gases poluidores. 

Engenharia de Desenvolvimento da 

Mercedes-Benz apontaram economias 

médias de 2% no consumo de com-

bustível. O executivo acrescenta que 

a nova tecnologia desenvolvida pela 

fabricante ainda ajuda a poupar as 

baterias e os alternadores do veículo, 

além de resultar na diminuição das 

emissões de CO
2
 (dióxido de carbono).

SUPERARTICULADO

Além do grande destaque dado ao 

lançamento das novas tecnologias, a 

Mercedes-Benz destacou na Transpú-

blico o chassi OF 1724 L e o chassi 

superarticulado O 500 UDA, este últi-

mo com forte presença no sistema de 

transporte urbano de passageiros da 

cidade de São Paulo, onde já rodam 

mais de 1.000 unidades. 

Também foram destacados os 

Planos de Manutenção à disposição 

das empresas. A fabricante entende 

que se trata de planos que ampliam o 

leque de serviços de gestão de frota 

e de custos operacionais da marca, 

em benefício da maior previsibilidade 

de custos preventivos e corretivos de 

manutenção.  

ontadoraM
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No primeiro semestre de 2017, 

a Mercedes-Benz manteve a posição 

de líder nas vendas de ônibus no 

Brasil, com larga vantagem sobre 

as marcas concorrentes. No merca-

do total acima de 8 toneladas, ela 

conquistou impressionantes 48% 

de market share no período janeiro 

a junho, com 2.268 unidades em-

placadas. O mercado total absorveu 

4.720 unidades. A diferença do 

primeiro lugar para o segundo foi de 

29 pontos percentuais. 

O desempenho de vendas no 

segmento de ônibus urbanos foi 

ainda mais expressivo. A montadora 

teve 1.408 unidades emplacadas, 

com mais de 70% de participação 

no acumulado janeiro a junho, o que 

representou 50 pontos percentuais  

de diferença sobre a marca colocada 

em segundo lugar.  

No segmento de ônibus rodoviá-

rios, a Mercedes-Benz obteve 42% 

de participação no acumulado de 

janeiro a junho de 2017, com 277 

unidades emplacadas, ou 12 pontos 

percentuais sobre a segunda marca.

Também na categoria de micro-

-ônibus (a segunda mais expressiva 

em vendas no mercado brasileiro), 

a Mercedes-Benz alcançou 29% de 

market share, com 243 unidades 

emplacadas. Finalmente, no seg-

mento Caminho da Escola, categoria 

de chassis OF, ela chegou a 36% 

de participação, com 340 unidades 

emplacadas. 

Neste último segmento, a Mer-

cedes-Benz desenvolveu um novo 

micro-ônibus para entrar no mercado 

de transporte de alunos em zonas 

rurais, via programa Caminho da 

Escola. É um veículo para operações 

severas em vias não pavimentadas, 

na categoria ORE (44 assentos). 

Entre suas principais características 

destacam-se: bloqueio de diferencial 

no eixo traseiro, pneus de maior ban-

da de rodagem (235/70 R 17,5) para 

estradas de terra e vias não pavimen-

tadas, sistema de freio com válvula 

sensível à carga, filtro de ar com 

elemento de segurança, limitador de 

velocidade de 70 km/h, rastreador 

com extração de dados, e molas 

parabólicas na dianteira e traseira.

Líder destacada nas vendas de ônibus no Brasil  

A montadora está lançando este novo micro escolar, off-road, de 9 metros, voltado ao mercado de transporte de alunos em áreas rurais. 
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Pássaro Marron recebe 
      mais 20 ônibus novos
O lote está sendo incorporado à frota da companhia, que é uma das mais tradicionais 

operadoras de transporte rodoviário de passageiros do Vale do Paraíba, do Litoral Norte do Estado 

de São Paulo e do Sul de Minas Gerais.

A
lém de modernos, os novos carros 

da Pássaro Marron apresentam 

diferenciais importantes, voltados 

principalmente ao conforto e ao bem-

-estar dos passageiros. É o caso, por 

exemplo, das tomadas individuais de 

USB, instaladas em todas as poltronas. 

Estas, são produzidas em neoprene 

(borracha sintética) de fácil limpeza e 

oferecem quatro diferentes inclinações. 

O cinto de segurança é do tipo retrátil. 

Todos os ônibus dispõem de internet 

wi-fi 4G e ar condicionado, e contam 

com quatro espaçosos bagageiros.

Rodrigo Bongiovanni, diretor 

da Pássaro Marron, destaca que 

os novos ônibus têm câ-

meras de ré e também 

câmera interna que dá 

ao motorista a visão total 

do salão de passageiros. Os banheiros 

ganharam novo leiaute, com maior 

racionalização dos espaços e mais 

conforto para os passageiros.    

Os chassis dos veículos são todos 

Mercedez-Benz e receberam a carro-

çaria modelo Paradiso G7 1050, da 

Marcopolo. 

Mantendo tradição inaugurada há 

muitos anos, todos os novos carros 

foram levados ao Santuário de Apare-

cida para serem benzidos.

Operando nos segmentos de 

transporte rodoviário intermunicipal 

e interestadual de passageiros, a 

Empresa de Ônibus Pássaro Marron 

foi fundada em 1935 e, desde sua 

criação, mantém a política de investir 

em novos ônibus para a frota e em 

novas tecnologias. Mas não só isso. 

Ela se ocupa principalmente das pes-

soas, sempre tendo como objetivo a 

excelência na prestação dos serviços. 

A companhia dispõe de terminais 

de autoatendimento para a compra di-

reta de passagens. Ela opera em mais 

de 50 cidades no Estado de São 

Paulo e no Sul de Minas Gerais, 

com mais de 2.000 partidas diárias. 

Por ano, seus mais de 460 ônibus 

transportam cerca de 20 milhões 

de pessoas.
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A Pássaro Marron tem sua imagem associada às cidades do Vale do Paraíba e, especialmente, aos romeiros e à população de Aparecida.  
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B8R, o novo chassi 
       urbano da Volvo
A Volvo Bus Latin America está lançando um novo modelo de chassi de ônibus urbano, o B8R, em 

substituição ao atual B290R. A montadora afirma que o produto foi desenvolvido para oferecer 

melhor desempenho nas operações urbanas, inclusive no aspecto da economia de combustível.

S
egundo a Volvo, o novo chassi che-

ga a ser até 3% mais econômico 

que seu antecessor em consumo de 

combustível, além de apresentar um 

custo de manutenção até 4% menor. 

Dependendo do tipo de aplicação, o 

motor, de 8 litros e 250 cv, admite 

intervalo de até 40.000 quilômetros 

rodados entre as trocas de óleo.

Além da potência de 250 cv, a 

Volvo também está disponibilizando 

para alguns países da América Latina o 

mesmo chassi com 330 cv. A potência 

maior é necessária para operação em 

cidades com condições severas de 

topográfia e altitude. 

Na comparação com o chassi 

B290R, o novo produto da Volvo incor-

pora mais avanços voltados ao melhor 

desempenho e disponibilidade. São 

exemplos disso as novas gerações de 

caixa de cambio Voith e ZF e as novas 

relações de diferencial. Além disso, o 

chassi está equipado com sistema de 

freios a disco EBS 5, suspensão ele-

trônica e volante com ajuste de altura 

e profundidade. 

Criar um veículo ainda mais econômico foi um dos principais objetivos dos técnicos da Volvo ao projetar o chassi urbano B8R.
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No desenvolvimento do B8R houve testes de campo em condições de uso operacional. 

O motor também é produzido pela Volvo, em sua fábrica de Curitiba. 

Fabiano Todeschini: produção em plataforma global. Gilberto Vardânega.

O modelo tem configuração de eixo 

4x2 e está disponível nas versões com 

pisos alto e baixo. Vem equipado, de 

fábrica, com softwares de conectivi-

dade que facilitam a ativação do Fleet 

Managment e do I-Coaching, que são 

o sistema de gerenciamento de frotas 

Volvo. Tais ferramentas auxiliam os 

gestores de frota a traçar estratégias 

para redução dos custos da operação.  

Com eles, os motoristas aprendem a 

extrair a máxima eficiência do veículo 

e a dirigir com menor consumo de com-

bustível e menor desgaste de peças.

ESTRATÉGIA

“A Volvo investe continuamente no 

desenvolvimento de veículos mais efi-

cientes, que garantam o menor custo 

por passageiro transportado, contri-

buindo dessa forma para aumentar a 

qualidade da operação e, consequen-

temente, o sucesso dos negócios dos 

clientes da marca”, sustenta Fabiano 

Todeschini, presidente da Volvo Bus 

Latin America.

Ele diz que o lançamento do B8R 

faz parte da estratégia da Volvo Bus de 

produzir veículos dentro de uma plata-

forma global, de modo a oferecer maior 

disponibilidade de peças, além de 

agilidade e facilidade de atendimento. 

Segundo Gilberto Vardânega, dire-

tor comercial de ônibus Volvo no Bra-

sil, o chassi B8R vem oferecer ainda 

mais eficiência ao transporte público 

de passageiros. Ele acredita que as 

melhorias implementadas no novo 

produto aumentam o desempenho, a 

disponibilidade e a agilidade do aten-

dimento do pós-vendas. 

O B8R passou por intensos testes 

de campo com clientes da Volvo em di-

ferentes condições de tráfego urbano, 

topografia e volume de passageiros. 

Os testes  comprovaram “um excelente 

desempenho do veículo”.
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Ônibus de 15 metros da Scania 
      se destaca no mercado
No período de novembro de 2016 a julho de 2017, a Scania contabilizou a venda de cerca de 200 

unidades do seu chassi K 440 8x2, com quatro eixos e próprio para receber carroçarias de 15 metros 

de comprimento e dois andares.

D
e acordo com informações da 

Scania, até agora o Grupo JCA 

foi o maior comprador do chassi K 

440 8x2. No total, 93 unidades des-

tinadas às frotas das empresas do 

grupo. Dessa compra, a Auto Viação 

Catarinense recebeu 40 carros, a 

Viação Cometa, 31, e a Auto Viação 

1001, 22. Assinale-se que essa não 

foi a única compra do grupo na Scania 

em 2017, já que anteriormente haviam 

sido negociadas outras 92 unidades do 

O Paradiso 1800 Double Decker de 15 metros, com carroçaria Marcopolo, chegou ao mercado montado sobre o chassi Scania K 450 R 8x2.
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chassi K 360 4x2, todas para a Auto 

Viação 1001. O segundo maior com-

prador do chassi Scania de 15 metros 

foi a Auto Viação Progresso, de Recife, 

quatro meses atrás. Ela encomendou 

15 chassis, que foram encarroçados 

e já estão em operação.

Ainda conforme a montadora, to-

das as demais vendas do chassi de 15 

metros foram feitas a clientes peque-

nos e médios do varejo, em negócios 

pulverizados em todo o País. Foi o caso 

da empresa gaúcha Gian Carlo Tur, a 

primeira a adquirir um rodoviário de 15 

metros no mercado brasileiro, em no-

vembro de 2016. O chassi, um K 440 

8x2, recebeu a carroçaria Marcopolo 

Paradiso 1800.  A compradora atua em 

fretamento e turismo eventual. 

TENDÊNCIA

Na avaliação da Scania, as com-

pras de ônibus de 15 metros pelas 

operadoras de transporte rodoviário 

de passageiros já configuram uma ten-

dência e se devem a fatores diversos, 

entre os quais as mudanças introdu-

zidas em 2016 no Código de Trânsito 

Brasileiro, a nova regulamentação das 

linhas interestaduais e a maior renta-

bilidade da solução 8x2. 

Na prática, tem havido uma migra-

ção dos ônibus de tração 6x2 para os 

de tração 4x2 e, principalmente, para 

os de tração 8x2. Esta última solução 

foi adotada depois que o Código auto-

rizou a produção de rodoviários com 

até 15 metros. Antes, como se sabe, 

o comprimento máximo permitido era 

de 14 metros. 

“O ônibus de 15 metros criou 

um novo nicho de mercado no qual o 

cliente precisa de um veículo mais con-

fortável e seguro para seu passageiro, 

desde que seja rentável e econômico, 

de modo a manter a competitividade 

e a saúde financeira da operação em 

médias e longas distâncias, seja em 

linhas rodoviárias, seja em turismo”, 

explica Silvio Munhoz, diretor de Ven-

das de Ônibus da Scania no Brasil. 

Munhoz acredita que em razão dis-

so o chassi Scania K 440 8x2 DD se 

tornou uma referência para o mercado, 

pois “oferece maior capacidade técni-

ca para levar mais carga e combina 

potência e torque com o menor custo 

por quilômetro rodado”.

CARACTERÍSTICAS

 No chassi K 440 8x2 DD, que é o 

modelo top da Scania, a fabricante dá 

ênfase à robustez e à economia de 

combustível. O motor de 13 litros tem 

440 cv de potência e torque de 2.300 

Nm. O chassi é equipado com os mais 

avançados recursos tecnológicos: 

câmbio Opticruise de quarta geração, 

controle eletrônico de estabilidade 

ESP, suspensões dianteira e traseira 

pneumáticas, sistema antitombamen-

to, painel com display de 6.5 polega-

Sílvio Munhoz: focando no novo nicho.

No primeiro semestre de 2017, ano em que comemora 60 anos de 

presença no Brasil, a Scania vendeu 204 chassis de ônibus rodoviários, 

45 chassis urbanos e 2.275 caminhões. Houve crescimento nas vendas 

e na participação de mercado nas categorias nas quais a montadora atua: 

caminhões semipesados e pesados, ônibus urbanos e rodoviários.

No segmento de chassis para ônibus, houve crescimento de 84% nas 

vendas no mercado acima de 8 toneladas. O caminhão pesado R 440 

continuou sendo o produto mais comercializado da Scania. 

No caso dos chassis para ônibus rodoviários, houve crescimento de 

54,5% na comparação com o resultado de 2016, o que elevou a participação 

da marca de 16,2% para 30,3%.

Nos segmento de ônibus urbanos, a Scania também registrou aumento 

nas vendas e em participação de mercado, sendo vendidos 45 chassis. 

“Estamos colhendo ótimos frutos em todo o País tanto no segmento dos 

rodoviários quanto no dos urbanos. A confiabilidade e a economia dos 

nossos produtos vêm fazendo a diferença”, afirmou Roberto Barral, dire-

tor-geral da montadora.

das, instrutor Driver Support, bolsas de 

ar de suspensão no módulo dianteiro, 

freios EBS e ABS, válvula de segurança 

de freio de estacionamento e retarder.  

No pacote de opcionais, a mon-

tadora incluiu o sistema ADAS, que 

garante frenagem inteligente, atuando 

quando o ônibus atinge uma distância 

limite de um veículo à frente. O moto-

rista é avisado, o que também ocorre  

quando o veículo sai das faixas laterais 

da rodovia.

Vendas cresceram em todos os segmentos
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Já dá para ver um
      princípio de retomada

Graças ao aumento da produção no segmento de ônibus rodoviários, a receita consolidada da 

Marcopolo cresceu 19,6% no segundo trimestre deste ano. No primeiro semestre, a produção de 

ônibus rodoviários da encarroçadora, para o mercado interno, cresceu 15,3% em comparação com o 

desempenho no mesmo período do ano anterior.

N
a avaliação de executivos da Mar-

copolo, o desempenho de vendas 

alcançado no segundo trimestre do 

ano pode indicar o início do processo 

de recuperação do mercado brasileiro 

de ônibus. A empresa registrou receita 

operacional líquida de R$ 1,295 bilhão 

nos seis primeiros meses de 2017, 

com crescimento de 23,6% ante o 

primeiro semestre de 2016 (R$ 1,048 

bilhão). No semestre, mesmo em um 

ambiente econômico e competitivo ex-

tremamente desafiador, o lucro bruto 

e o EBITDA cresceram 8% e 0,8%, res-

pectivamente, e alcançaram R$ 171,4 

milhões e R$ 48 milhões. No período, 

o lucro líquido recuou 43,8%, com o 

total de R$ 29,2 milhões.

“Ainda estamos distantes dos volu-

mes históricos realizados no mercado 

brasileiro, porém o desempenho do 

segundo trimestre de 2017 ensaia o 

que pode ser uma retomada gradual, 

especialmente no segmento de ônibus 

Em relação ao mercado externo, a Marcopolo está tendo 

motivos para estar otimista. As exportações se mantiveram 

aquecidas no primeiro semestre, com aumento de 38,2%.
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rodoviários”, analisa José Antônio 

Valiati, diretor de Relações com Inves-

tidores e de Controladoria e Finanças 

da Marcopolo.

No primeiro semestre deste ano 

a Marcopolo produziu 541 unidades 

de ônibus rodoviários para o mercado 

interno, 29,1% mais que no mesmo 

período de 2016. Em relação ao 

mercado externo, a encarroçadora 

tem motivos mais consistentes para 

estar otimista. As exportações se 

mantiveram aquecidas durante todo 

o primeiro semestre, aumentando em 

38,2%, com 1.498 unidades contra as 

1.084 do primeiro semestre do ano 

passado. A mais recente boa notícia 

foi o fechamento de um pedido de 32 

unidades do ônibus Viaggio 900 para 

a QETCO, operadora de transporte de 

serviços de fretamento do Catar.  

MAIS COMPETITIVIDADE 

Para Francisco Gomes Neto, CEO 

da Marcopolo, o desempenho também 

é fruto da maior competitividade, obti-

da com os esforços empreendidos na 

revitalização do Sistema Marcopolo 

de Produção Solidária e já são perce-

bidos nos indicadores de segurança, 

qualidade e eficiência da companhia. 

“Fizemos a nossa ‘lição de casa’ e ago-

ra estamos ainda melhor preparados 

para atender com mais efetividade a 

demanda brasileira, na medida de sua 

recuperação”, destaca o executivo. 

No modo de ver do executivo, o 

segundo trimestre trouxe importantes 

sinais de melhora no mercado domés-

tico, especialmente no segmento de 

rodoviários. A produção da Marcopolo, 

incluindo as exportações, alcançou 

3.933 unidades, volume significativo, 

embora ainda distante do recorde de 

9.121 unidades fabricadas no primeiro 

semestre de 2013. O segmento de 

rodoviários apresentou crescimento 

de quase 40% em relação ao primeiro 

semestre de 2016 (1.445 unidades 

contra 1.049). Em contrapartida, o 

segmento de urbanos teve queda de 

24,7% no mesmo período (838 unida-

des contra 1.113, em 2016).

Além dos maiores volumes de 

rodoviários e da boa performance das 

exportações, a Marcopolo acredita 

que os resultados foram impactados 

positivamente pelos reflexos das 

ações desenvolvidas ao longo dos 

últimos dois anos com o objetivo de 

melhorar sua performance operacional. 

O foco dessas ações foi o aumento da 

eficiência.

PROJETO CONQUEST

Entre as ações desenvolvidas para 

tentar circunscrever os problemas de-

correntes da retração dos mercados 

figura o Projeto Conquest de exporta-

ção. Em boa parte, a venda recente 

daquelas 32 novas unidades ao Catar 

tem a ver com esse projeto, que vem 

permitindo à Marcopolo reconquistar 

clientes e mercados mundo afora. 

Os Viaggio 900 exportados vão 

operar o serviço de fretamento dos 

funcionários da Qatar Petroleum, im-

portante empresa de petróleo de Doha. 

Os veículos dispõem de 49 poltronas 

do tipo executiva e têm vidros colados, 

sistema de ar condicionado de maior 

capacidade e itinerário eletrônico. 

Com comprimento de 12.500 mm, os 

Viaggio 900 foram montados sobre o 

chassi Scania K410 e equipados com 

computador de bordo, mais  sistema 

multiplex. 

Internamente, contam com ilumina-

ção interna indireta mais forte e uni-

forme, sem perda do conforto visual. 

Alguns dos rodoviários Viaggio 900 exportados para o Catar: tecnologia de alto padrão, conforto, menor custo operacional, fácil manutenção.
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A marca que todo mundo confia.

Tecnologia, conforto e segurança. Chassis de ônibus  
rodoviário Mercedes-Benz, o Mercedes-Benz da galera.
Pensando no coletivo. Pensando no futuro.

mercedesbenzonibus



Quando a Mercedes-Benz cria um chassi ela pensa em tudo, 
especialmente no coletivo. É por isso que hoje ela oferece soluções com 
a mais completa linha do mercado. Produtos que entregam eficiência, 
rentabilidade, e que garantem maior desempenho, economia, conforto 
e respeito ao meio ambiente. Porque para a Mercedes-Benz, investir em 
mobilidade urbana é investir na qualidade de vida das cidades.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.
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Guanabara foca ainda mais em 
   excelência e tecnologia
A Guanabara comemora 25 anos com a compra de mais 65 ônibus novos, sendo quatro deles 

equipados com as novíssimas tecnologias eletrônicas recém-lançadas pela Mercedes-Benz do Brasil, 

voltadas à segurança operacional, estabilidade do veículo, conforto dos passageiros e do motorista e 

economia de combustível. A companhia é uma das primeiras do País a adotar os novos recursos. Ao 

mesmo tempo, ela está dando início a um novo tempo dedicado à conveniência do cliente.

Ônibus Paradiso 1800 Double Decker que opera o serviço Galaxy. 

A frota está sendo ampliada e chegará ao fim do ano com 34 carros desse modelo.
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D
os 65 novos carros, 40 são do 

modelo Marcopolo Paradiso 1200 

RSD (executivo) e estão dotados de 

wi-fi, ar condicionado e sistema de 

entretenimento. Outros 25 carros são 

do modelo top de linha Double Decker 

1800 RSD (dois andares) nas classes 

leito e executivo, e contam com mo-

nitores individuais no serviço leito e 

coletivo no executivo, com iluminação 

interna em LED, wi-fi, ar condicionado 

e carregadores de celular. A grande 

novidade, no entanto, é que quatro 

desses novos Double Deckers estão 

equipados com novos e revolucioná-

rios dispositivos eletrônicos voltados 

à segurança operacional dos veículos, 

elevando ainda mais as condições de 

circulação e a segurança dos passa-

geiros. São eles o sistema AEBS de 

frenagem de Emergência, sistema de 

Aviso de Faixa LDWS, Sistema anti-

patinação ARS, sistema eletrônico de 

estabilidade ESP, piloto automático, 

sistema antitombamento – todos dis-

positivos voltados à segurança.

No caso, devem ser destacados o 

AEBS, Advanced Emergency Braking 

System, que é um sistema de frena-

gem de emergência,e o LDWS, Lane 

Departure Warning System, que é um 

sistema de aviso de faixa. Ambos são 

recursos inéditos de auxílio à condução 

do ônibus.  

O AEBS utiliza diversos sistemas 

do veículo para minimizar os efeitos de 

um eventual acidente. Quando o siste-

ma detecta uma situação de risco, ele 

reduz a velocidade do ônibus por meio 

de avançados recursos de frenagem. 

Por exemplo, ele avalia as condições 

do tráfego à frente e as velocidades 

dos veículos. Se houver risco de co-

lisão, o AEBS ativa um alerta visual 

e sonoro. Em seguida, faz uma leve 

intervenção nos freios e, se necessá-

rio, dá uma freada de emergência.Tudo 

isso significa mais segurança para os 

passageiros, o motorista e os demais 

veículos na estrada.

Já no LDWS, Lane Departure War-

ning System, ou sistema de Aviso de 

Faixa, uma câmera montada no para-

brisa detecta a posição do ônibus em 

relação às faixas da estrada, à direita 

e à esquerda. Sempre que ocorre uma 

mudança não intencional onde houver 

marcação na pista, o motorista é 

imediatamente alertado por um aviso 

sonoro e visual, ou, opcionalmente, 

por uma sensível vibração da poltrona.

FROTA

A Guanabara opera uma frota de 

400 veículos e atua com grande capi-

laridade nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, estando entre as quatro 

maiores empresas de transporte rodo-

Vista aérea da garagem e da matriz, em Fortaleza.
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viário de passageiros do Brasil. Todos 

os seus ônibus são rastreados via sa-

télite, em tempo real. Outro diferencial: 

ela  possui, comprovadamente, a frota 

mais nova do País, com idade média 

de apenas dois anos. 

A operadora disponibiliza quatro 

classes de serviços, e cada uma 

delas se adequa ao perfil de viagem 

que cada cliente procura. Em comum 

a todas, além da segurança, está o 

conforto, item indispensável para a 

Guanabara, que foi a primeira do se-

tor no Brasil a ter 100% da sua frota 

climatizada.      

Como informa o gerente de marke-

ting da companhia, Rodrigo Mont’Alver-

ne, para conveniência do cliente ela ofe-

rece a venda de passagens em agências 

em shoppings, pela internet e também 

por meio de aplicativo. Nas agências 

conceito, os clientes podem utilizar 

os totens de autoatendimento para 

comprar seus bilhetes com praticidade 

e rapidez. Ao todo, são onze agências 

desse modelo localizadas nas principais 

cidades onde a empresa opera.

Mont’Alverne acrescenta que a 

empresa “tem o compromisso de in-

vestir periodicamente em tecnologia 

de ponta para melhorar os processos 

operacionais e garantir mais agilidade 

no atendimento. 

“Todos esses diferenciais levaram 

a empresa a conquistar o reconheci-

mento público e importantes prêmios”, 

afirma. 

Outro motivo para comemorar é o 

índice médio de 92% de satisfação dos 

clientes com os serviços da empresa. 

O índice foi apurado em pesquisa 

realizada no final de 2016 pela ADM 

Soluções, empresa júnior do Curso 

de Administração da Universidade 

Estadual do Ceará.

O investimento na qualidade dos 

serviços também se dá por meio da 

constante e permanente qualificação 

de todos os colaboradores. Destaque-

-se o quadro de motoristas, com profis-

sionais bem preparados e experientes, 

resultado de capacitações específicas 

e de sessões de desenvolvimento 

pessoal.

NOVA ERA

  O aniversário de 25 anos da Guana-

bara vem acompanhado de excelentes 

notícias. A empresa dá início a um novo 

tempo ainda mais dedicado à conve-

niência do cliente. Além das novas 

tecnologias incorporadas aos ônibus, 

ela vem implementando soluções 

que objetivam tornar a experiência de 

viajar com a Guanabara cada vez mais 

simples, ágil e prazerosa. A começar 

pelos totens de autoatendimento 

que foram implantados inicialmente 

nas rodoviárias de Brasília, Goiânia, 

Juazeiro do Norte, Sobral e João 

Pessoa e em breve estarão dispo-

níveis também em outras cidades. 

Nesses terminais, o cliente pode 

comprar ou emitir passagens previa-

mente adquiridas pela internet ou pelo 

aplicativo, o que facilita ainda mais a 

vida de quem não tem tempo a perder. 

Com sistema simples e fácil de utili-

zar, os totens permitem a compra ou 

impressão de forma rápida e prática; o 

cliente não precisa mais ir até o balcão 

para ter esse atendimento. 

mpresaE

Agência de João Pessoa, Paraíba, inaugurada em julho: modernidade e conforto na prestação do melhor serviço. 
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A identidade visual ao longo do tempo

1992 – A primeira pintura seguia o padrão da Normandy: predomínio 

do branco, uma linha vermelha circulando o ônibus, duas linhas (uma 

vermelha e outra azul) em formato de ponta de flecha nas laterais.

1996 – Foi feita a primeira alteração da pintura: o azul ganhou 

mais espaço nas faixas laterais do ônibus e o nome da  Guanabara 

passou a ser em preto.

2005 – Houve uma profunda transformação na estética dos veículos: 

o azul, em nova tonalidade, tornou-se predominante; o preto ganhou 

espaço para ressaltar as janelas panorâmicas,  branco e vermelho 

passaram a ser usados apenas em detalhes. A pintura ganhou ainda 

o nome das classes dos serviços (Galant, Genesis e Glamour).

2016 – Uma evolução no padrão visual adotado na frota trouxe 

uma pintura elegante, clean e moderna, ressaltando o azul 

Guanabara e consolidando elementos do padrão anterior, 

atualizados, preservando o conceito de sustentabilidade e a 

tendência de design minimalista, onde menos é mais. 

Outra ação que marca a evolu-

ção da Guanabara é a ampliação da 

quantidade de agências conceito nas 

rodoviárias onde a empresa atua. 

Em julho, a Guanabara inaugurou a 

sua 11ª agência conceito no terminal 

rodoviário Severino Camelo, em João 

Pessoa. As outras agências estão 

localizadas nas rodoviárias de Fortale-

za, Natal, Brasília, Patos, Juazeiro do 

Norte, Crato, Messejana (CE), Sobral, 

Iguatu e Barreiras. 

A Guanabara foi a primeira empre-

sa no Brasil a investir nesse modelo 

de agência, em 2008. 

Aliada às agências conceito e aos 

totens de autoatendimento, a venda 

de passagens pela internet e pelo 

aplicativo Expresso Guanabara é outro 

diferencial da Guanabara que reforça o 

compromisso da empresa em garantir 

total conveniência aos clientes que, 

conectados às novas tecnologias, não 

têm tempo a perder.

Seguindo essa lógica, a Guanabara 

modernizou o programa Afetividade. 

Para participar, o cliente só precisa 

fazer um rápido cadastro pela internet. 

A adesão é imediata. O participante 

pode usufruir imediatamente dos bene-

fícios do programa. É simples, rápido 

e prático, seguro e gratuito.

    INEDITISMOS      

 A Guanabara começou sua ope-

ração em 1º de agosto de 1992 sur-

preendendo a população nordestina 

ao disponibilizar ônibus com ar condi-

cionado, sem cobrar nada a mais por 

isso. 

 A frota inicial era de cerca de 

40 veículos e a empresa começou 

operando 12 linhas interestaduais 

interligando as cidades de Fortaleza a 

Recife, Teresina, Parnaíba, São Luís, 

Imperatriz, Caxias, Campina Grande e 

Sousa; Mossoró a Recife; Camocim 

a Parnaíba; e Sobral a Teresina e a 

Parnaíba. 
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Um dos marcos da história da 

companhia foi a participação, a partir 

de 1994 e durante seis anos, no ser-

viço executivo de transporte urbano de 

passageiros em Fortaleza (serviço Top 

Bus). Foi com ele que a Guanabara se 

fortaleceu como empresa prestadora 

de serviço diferenciado. 

A busca constante em surpreender 

e satisfazer o cliente levou a com-

panhia a diversas ações pioneiras e 

singulares, entre elas o lançamento, 

em 2001, da venda eletrônica de pas-

sagens e, no ano seguinte, a criação 

do primeiro programa de fidelidade 

do setor rodoviário, o programa Afe-

tividade. Nele, a cada dez viagens 

os clientes ganham uma passagem. 

Hoje, o programa Afetividade conta 

com 300.000 participantes, tendo 

sido concedidas mais de um milhão 

de passagens prêmio ao longo de 15 

anos do programa.  

A quebra de paradigmas se dá 

também em ações que vão além da 

atividade primordial da empresa, mas 

impactam diretamente a qualidade dos 

serviços. Um bom exemplo disso é o 

programa Boa Mesa na Estrada, que 

se tornou referência nacional e que, 

desde seu início, vem transformando 

a realidade dos restaurantes onde os 

ônibus da empresa fazem paradas, 

com melhorias na infraestrutura, no 

mpresaE
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A configuração com menor número de poltronas assegura conforto ainda maior aos passageiros.

O serviço Galaxy proporciona visão privilegiada para quem viaja no piso superior.
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Para marcar os seus 25 anos, a Guanabara trouxe um veículo com pintura especial que rememora a primeira identidade visual da empresa, 
adotada no início em 1992 e até 1996. Com características herdadas da empresa Normandy, a pintura foi aplicada agora em um ônibus 
Marcopolo Paradiso 1200, de três eixos, com motorização Mercedes-Benz, modelo O500 RSD. O veículo vai circular nas principais rotas da 
empresa e os itinerários serão divulgados nas redes sociais. O objetivo da ação é relembrar as origens da Guanabara e mostrar aos mais novos 
um pouco da evolução visual da empresa ao longo do tempo.

atendimento e na qualidade da alimen-

tação servida.     

A Guanabara sempre investiu 

também em esporte e cultura, com 

programas como o Caminhos Musicais 

Guanabara, que leva música de quali-

dade às localidades onde a empresa 

atua. Foi criado em 2010, fomentando 

sua vocação como agente transforma-

dor da sociedade na qual está inserida. 

Outros momentos importantes 

na história da companhia foram, em 

2006, a venda de passagens pela 

internet e, em 2015, pelo aplicativo 

para smartphones. Em relação ao ser-

viço, destaque para 2016, quando a 

Guanabara inaugurou a era do Double 

Decker, com um serviço com padrão de 

qualidade superior, o Galaxy, que agora  

está sendo ampliado com a aquisição 

de mais 25 veículos DD, chegando ao 

final do ano com 34 ônibus do modelo. Totens de atendimento estão sendo implementados nos principais terminais rodoviários.
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erviçoS

Ônibus com cápsulas-leito 
        rodam nos EUA
Desde julho, uma linha de ônibus de luxo, operando carros de dois pisos equipados com o que se 

convencionou chamar de cápsulas-leito, e com um lounge no andar superior, está operando viagens 

noturnas entre as cidades norte-americanas de Los Angeles e São Francisco. A não ser pelas cápsulas-

leito, não é nada de tão diferente em comparação com os ônibus e serviços das empresas brasileiras,  

como a Viação Águia Branca, que opera o DD  mostrado abaixo. Mas sempre é uma ideia nova.

A
lém do ônibus de dois andares 

e dos avançados equipamentos 

de segurança, um aspecto do serviço 

norte-americano que se aproxima 

bastante daquele prestado pelas 

empresas brasileiras é o empenho da 

operadora em oferecer na linha entre 

Los Angeles e São Francisco as melho-

res condições para que os passageiros 

embarquem, se acomodem convenien-

temente, mergulhem numa jornada 

de sono ou descanso reparador e só 

acordem no dia seguinte, ao término 

da viagem, prontos até para trabalhar, 

se for o caso. Não por acaso, é con-
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oOs serviços oferecidos pelas 

operadoras brasileiras (como a Viação 

Águia Branca, desta foto) se 

equiparam aos oferecidos pelas empresas 

norte-americanas e europeias.

Alguns são até melhores.
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siderável o percentual de passageiros 

executivos que viajam nesse ônibus.        

Denominada Cabin, a companhia 

americana empenha-se também em 

oferecer aos passageiros, muitos 

deles executivos, entretenimento 

com monitores de TV individuais no 

interior das cápsulas-leito e monitores 

também no lounge com poltronas bem 

confortáveis e adequadas a uma per-

manência relaxante, que pode, inclu-

sive, prolongar-se pela viagem inteira.     

Transpondo-se a situação para o 

Brasil, é possível tomar como exemplo 

as operadoras que cobrem rotas como 

São Paulo-Rio de Janeiro, Belo Horizon-

te-Rio de Janeiro, Brasília-São Paulo, 

Florianópolis-São Paulo e muitas ou-

tras. São rotas operadas por empresas 

como Auto Viação Catarinense, Viação 

Garcia, Expresso Brasileiro, Expresso 

Guanabara, Viação Águia Branca, UTIL, 

Viação Cometa e dezenas de outras, 

todas utilizando modernos ônibus de 

dois pisos na prestação dos serviços. 

Mais recentemente, várias empresas 

estão passando a contar com os no-

víssimos ônibus de 15 metros, ainda 

mais confortáveis que seus anteces-

sores de 14  metros. 

DIFERENÇAS

Obviamente, no caso das compa-

nhias brasileiras, existem diferenças 

em relação às operações nos Estados 

Unidos, mas, provavelmente, podem 

ser diferenças a favorecer o passageiro 

brasileiro, pois se tratam de mais co-

modidades e criativos itens de conforto 

como as tomadas individuais para car-

regamento de aparelhos eletrônicos, 

sinal wi-fi ao longo de toda a viagem, 

múltiplas possibilidades de reclinação 

das poltronas, sistemas audiovisuais 

com rádio MP3 e DVD etc.   

As cápsulas-leito proporcionam privacidade e isolamento em relação às fontes de ruído.

Ônibus brasileiro: poltronas leito cama, maior espaçamento e cortinas apropriadas asseguram viagens tranquilas e o descanso necessário.  
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Outra diferença notável são os ôni-

bus especialmente configurados para 

oferecer, simultaneamente, mais de 

um tipo de serviço no mesmo veículo, 

como, por exemplo, executivo e leito 

cama. Ou seja, mais de uma alternati-

va para o passageiro. 

Nos aspectos relacionados à segu-

rança dos veículos e dos passageiros, 

as montadoras e encarroçadoras brasi-

leiras vêm colocando no mercado, com 

o endosso entusiástico das operado-

ras, múltiplos avanços tecnológicos 

como os sistemas de monitoramento 

da pressão e temperatura dos pneus, 

sistemas de frenagem de emergên-

cia, sistemas automáticos de aviso 

de faixa e de obstáculos à frente do 

ônibus, suspensões eletronicamente 

controladas, controles eletrônicos de 

estabilidade, sistemas antitombamen-

to e muitos mais.

Avanços importantes como o moni-

toramento permanente dos ônibus ao 

longo dos itinerários, com auxílio dos 

sinais de satélite, há muito tempo já 

fazem parte da rotina operacional das 

companhias brasileiras. Da mesma 

forma, procedimentos simples como 

as revisões periódicas e minuciosas 

dos veículos, o controle sistemático 

da quilometragem rodada e a priorida-

de às manutenções preventivas são 

medidas rigidamente observadas e 

incorporadas à rotina das empresas. 

SEGURANÇA

Há muitos anos são comuns as 

viagens noturnas, principalmente em 

rotas de média e longa distância, 

oferecidas pelas empresas brasileiras 

de transporte rodoviário de passagei-

ros. A preocupação com a segurança 

dos veículos e dos viajantes levou as 

operadoras a desenvolver, por exem-

plo, com a intervenção de médicos 

especializados em medicina do sono, 

meticulosos programas de prevenção 

do sono dos motoristas, associados à 

manutenção de postos de parada ao 

longo dos itinerários, de maneira que 

nenhum motorista possa dirigir sem 

interrupção além do tempo normal.  

Em determinadas rotas, algumas 

empresas costumam manter salas de 

estimulação luminosa e equipamentos 

simples como bicicletas ergométricas, 

para que os motoristas possam pra-

ticar exercícios leves e elevar o seu 

estado de alerta. 

Finalmente, devem ser destacadas 

as políticas de renovação das frotas, 

observadas mesmo em períodos de 

retração da economia, como o atual. 

A cada ano são renovados entre 15% 

e 20% das frotas brasileiras de trans-

porte rodoviário interestadual.

erviçoS

Ampla disponibilidade de espaço, boa iluminação e muito conforto nas viagens. 

A modernidade dos ônibus brasileiros equipara-se à dos mais modernos ônibus estrangeiros. 
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SOLUÇÕES PARA EMPRESAS DE ÔNIBUSSOS

de passageiros 
satisfeitos

MILHÕES

+50 PORTAIS +2000 AGÊNCIAS

rodoviárias nacionais
90% DAS ROTAS

de fraude
ZERO RISCO

ACESSE WWW.GRUPOJ3.COM.BR

de vendas pela
internet

físicas conectadas
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Grupo JCA renova 
      com mais 254 ônibus
Os novos carros se destinam às empresas do Grupo, que busca, com um novo modelo de gestão, 

trazer sinergia em suas marcas, além de um padrão único de atendimento e de excelência.

O 
Grupo JCA adquiriu 254 ônibus 

para atender aos programas de 

renovação de frota das empresas Auto 

Viação 1001, Auto Viação Catarinense 

e Viação Cometa.  Na compra, o maior 

destaque foi a aquisição de 93 unida-

des do ônibus Paradiso 1800 Double 

Decker (dois pisos) de 15 metros, 

montado sobre chassi Scania 8x2. O 

carros estão equipados com poltronas 

semileito e leito cama, e tem capacida-

de para transportar 54 passageiros. Al-

guns dos veículos foram configurados 

com 68 poltronas semileito. 

As 93 novas unidades deverão 

operar em linhas estaduais de longa 

distância das empresas do grupo nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. 

A mesma compra incluiu outros 

três lotes: um de 126 veículos de 46 

lugares equipados com sanitários;  ou-

tro com 20 ônibus executivos também 

de 46 lugares, e outros 15 carros de 

50 lugares para operação em serviço 

seletivo na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. Todos os ônibus dis-

põem de ar condicionado e tomadas 

USB para carregamento de aparelhos 

O ônibus Paradiso 1800 Double Decker de  

15 metros de comprimento, na configuração 8x2, 

é o mais novo lançamento do mercado.  
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eletrônicos. Os veículos também 

contam com os mais modernos equi-

pamentos e dispositivos de segurança 

nas estradas, como, por exemplo, 

sistema antitombamento ESP e freios 

a disco e ABS.

SERVIÇOS DIFERENCIADOS

Apostando sempre em serviços 

diferenciados que qualifiquem a ex-

periência de viagem do cliente, as 

empresas do Grupo JCA contam com 

uma das frotas mais novas do Brasil. 

Em diversas linhas os ônibus oferecem 

wi-fi gratuito durante a viagem, mantas, 

travesseiros e lanche, dependendo 

do tipo de serviço escolhido pelo 

passageiro. As empresas também 

oferecem,  em várias rodoviárias, salas 

VIP modernas e confortáveis, além de 

espaços denominados salas net, com 

terminais de autoatendimento para 

retirada de passagens compradas por 

telefone e internet.

A Catarinense foi uma das primeiras operadoras a ter ônibus de quatro eixos em sua frota.

Sala VIP da Auto Viação 1001: o conforto e a tranquilidade começam já antes do embarque.

Atuando em um segmento cada 

vez mais competitivo, o Grupo JCA não 

limita seus investimentos à aquisição 

de equipamentos de qualidade para 

operação nas estradas e para o aten-

dimento nas rodoviárias. Também são 

aplicados consideráveis recursos na 

qualificação das equipes de colabora-

dores e na adoção de boas práticas em 

todos os seus processos de trabalho.

Recentemente, a organização 

adotou um novo modelo de gestão à 

vista, e diversos projetos estão em 

desenvolvimento na busca de alcançar 

um padrão de atendimento único e de 

excelência entre todas as empresas 

que compõem a sua Unidade de Trans-

porte de Passageiros. Apesar da longa 

tradição no segmento e da notória 

qualidade de todas as suas marcas, 

o Grupo JCA não quer estacionar e, 

sim, continuar o caminho para ser o 

transportador mais eficiente, seguro 

e preferido do Brasil.
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xportaçãoE

Rodoviários New Road 
       para a África do Sul
Quatro modernos ônibus rodoviários New Road N10 380, produzidos em Caxias do Sul pela Neobus, 

estão sendo exportados para a África do Sul. O importador é o Grupo Unitrans Passenger, um dos 

principais operadores de transporte de passageiros daquele país.

Na avaliação de Alexandre Pontalti, 

diretor da Neobus, a África do 

Sul se tornou um dos principais paí-

ses compradores de rodoviários do 

continente africano, o que abre boas 

perspectivas para os fabricantes de 

ônibus, inclusive do Brasil. 

 “O presente negócio demonstra 

o crescimento de nossa presença na 

África e a excelente aceitação dos 

nossos veículos”, afirma o executivo. 

“Já exportamos 30 unidades para a 

África do Sul desde 2015, para três 

diferentes operadores. “O mercado 

sul-africano está buscando produtos 

diferenciados, que aliem segurança, 

design e tecnologia. A preferência pelo 

produto brasileiro é resultado da vasta 

experiência e tradição que o Brasil 

possui na produção e exportação de 

ônibus para o mundo todo”, acredita 

o executivo da Neobus. 

Os ônibus produzidos para a África 

do Sul têm capacidade para transpor-

tar 52 passageiros. Para atender às 

condições locais de circulação, eles 

receberam direção do lado direito 

(RHD).”O desenvolvimento de veículos 

com direção do lado direito reforça a 

imagem de qualidade e tecnologia do 

ônibus brasileiro, que oferece relação 

custo/benefício muito atraente e 

vantajosa para os clientes”, comenta 

Pontalti.

Os ônibus embarcados para o país 

africano têm poltronas do tipo semilei-

to, equipadas com cinto de segurança 

de três pontos. Eles medem 14 metros 

de comprimento e dispõem de sistema 

de ar condicionado, sistema audiovi-

sual com três monitores, sanitário, 

duas portas de acesso ao salão de 

passageiros, faróis com iluminação 

diurna em LED, sistema multiplex e 

painel funcional e moderno. O chassi 

é o Volvo B430R.

A linha New Road N10 da Neobus 

conta com parede de separação pano-

râmica, computador de bordo de série, 

com painel com 56 teclas para a ope-

ração, e tela de LCD de 7 polegadas. 

A iluminação dos porta-focos é feita 

com sistema LED e as poltronas são 

mais largas e confortáveis.

Os veículos vão ser imediatamente 

incorporados à frota da companhia 

sul-africana Megacoach, integrante do 

Grupo Unitrans Passenger, e deverão 

ser utilizados na prestação de serviços 

de turismo de luxo. 

Design moderno e qualidade, dois fatores para a boa aceitação do New Road N10 380.
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omunicaçãoC

Cinco anos da Rede 
 Juntos a Bordo

Criada há cinco anos pelo setor rodoviário de passageiros, a Rede 

Juntos a Bordo firmou-se como importante veículo de comunicação 

voltado aos passageiros e também como eficiente canal de contato 

direto com os milhões de usuários do mais extenso e capilarizado 

sistema de transporte de pessoas do BRASIL. 

A 
mais recente pesquisa divulgada 

pela Agência Nacional de Transpor-

tes Terrestres apontou um percentual 

de quase 90% de passageiros satisfei-

tos com os serviços do setor.  

No entanto, até cinco anos atrás, o 

setor não tinha muitas oportunidades 

de divulgação e de comunicação direta 

com o usuário. Surgiu então a ideia de 

estabelecer uma rede de comunicação 

onde se pudesse tratar de questões de 

interesse dos usuários e das próprias 

operadoras quando relacionadas à 

e empresas ligadas ao setor; uma 

relação cada vez mais estreita com os 

busólogos e a divulgação sistemática 

das boas práticas das empresas. 

A mais recente campanha digital 

convidou as associadas a homena-

gear funcionários que se destaquem 

por seu profissionalismo e compro-

metimento com a empresa. Além do 

reconhecimento, a campanha tem 

revelado histórias que mostram que 

trabalhar com transporte rodoviário de 

passageiros é uma vocação. 

#31

qualidade dos serviços. Surgiu assim 

a Rede Juntos a Bordo. 

Entretendo e informando de forma 

leve, mas direta, a Rede conseguiu 

adequar sua função às necessidades 

do momento. Durante esses cinco 

anos, ela distribuiu às empresas asso-

ciadas mais de 35 milhões de exem-

plares do Juntos a Bordo Almanaque, 

e mais de 20 horas de programação da 

Juntos TV. Nas redes sociais o trabalho 

envolveu o compartilhamento de pos-

tagens das associadas e de entidades 

Acima e à direita, capas de edições do 

Juntos a Bordo Almanaque, que é 

distribuído nos ônibus.

A sugestão de prestar homenagem aos 

profissionais que mais se dedicam nas 

empresas foi muito bem recebida.
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Faça uma boa viagem 
com a ESSOR Seguros.

• Seguro Garagens Ônibus
• Seguro Casco Ônibus

• Seguro RC Ônibus

essor.com.br (21) 3626-1100

A seguradora da inovação 
investe em produtos diferenciados 

que protegem seu patrimônio, 
frota e passageiros.



omerciais levesC

O SAMU adquire 
      800 furgões Sprinter

Em setembro, a Mercedes-Benz do Brasil está entregando ao Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência, SAMU, do Ministério da Saúde, um primeiro lote de 220 furgões Sprinter, como parte de um 

pedido total de 800 unidades adquiridas em licitação pelo Governo Federal.

O
s veículos destinados ao Ministé-

rio da Saúde vão ser transforma-

dos em UTIs móveis e distribuídos a 

cidades das várias regiões brasileiras. 

Trata-se de um fornecimento que ajuda 

a consolidar ainda mais a posição da 

Mercedes-Benz como fabricante de 

veículos comerciais leves e faz dos 

furgões Sprinter uma referência na 

aplicação ambulância UTI.

“Por sua avançada tecnologia, 

performance, qualidade e segurança, 

nossos furgões, transformados em 

ambulâncias, agregam valor às sofisti-

cadas UTIs móveis do SAMU”, acredita 

Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e 

Marketing Vans da Mercedes-Benz do 

Brasil.

Para o transporte móvel de urgên-

cia, a fabricante destaca nos seus 

veículos comerciais leves as caracte-

rísticas de agilidade, conforto e segu-

rança.  Jefferson Ferrarez acrescenta 

outro aspecto positivo que é a rede de 

A transformação do furgão Sprinter em UTI, para atendimento móvel de emergência, transforma o veículo da Mercedes-Benz em referência.
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concessionários da Mercedes-Benz. 

“A rede está presente em todos os 

estados, e assim as prefeituras po-

dem contar com assistência técnica 

especializada para a manutenção, 

assegurando que as ambulâncias es-

tejam sempre prontas para a prestação 

de serviços”.

CRESCIMENTO RÁPIDO

Com a Sprinter, a Mercedes-

-Benz vem registrando aumento sis-

temático de participação de mercado 

no segmento de 3,5 a 5 toneladas de 

PBT. Em cinco anos, seu market share 

aumentou em quase 20 pontos per-

centuais, saltando de 15% em 2012 

para quase de 33% em 2017. Segun-

do Ferrarez, o crescimento da marca 

reflete não apenas a qualidade dos 

produtos e serviços da marca, mas 

também o atendimento especializado 

e cada vez mais focado nos negócios 

de comerciais leves, tanto pela fábrica 

quanto pela Rede de Concessionários. 

Em 2017, no acumulado de janeiro 

a julho, foram emplacadas 3.201 uni-

dades da Linha Sprinter, considerando 

todos os modelos de vans, furgões e 

chassis com cabina comercializados 

para o mercado brasileiro. Com isso, 

a Mercedes-Benz obteve a participação 

de 33%, o que representa 6,6 pontos 

percentuais a mais em relação aos 

26,3% do mesmo período de 2016. 

ESPECIAL 20 ANOS

Enquanto segue acumulando bons 

resultados de vendas com suas vans 

de passageiros da família Sprinter, a 

Mercedes-Benz também comemora os 

20 anos decorridos desde o lançamen-

to do veiculo no mercado brasileiro. 

Para celebrar as duas décadas de 

presença no País, ela produziu uma 

edição especial de apenas 20 unida-

des da Sprinter. 

Os vinte veículos apresentam 

características especiais, além das 

tecnologias já conhecidas no mercado, 

entre elas o ESP, Adaptativo 9i®, e o 

Assistente de Ventos Laterais – Cros-

swind Assyst. Entre os ineditismos 

estão o assistente de partida em 

rampa e a câmera de ré. Todas as 

Sprinter também são equipadas com 

piloto automático dotado de limitador 

de velocidade, volante multifuncional, 

alarme, rodas de liga leve, airbags 

para motorista e acompanhante, pa-

ra-choques na cor do veículo, grade 

cromada e adesivo alusivo aos 20 

anos no Brasil.

A Sprinter foi lançada no Brasil em 

fevereiro de 1997. De lá para cá, a 

fabricante veio ampliando seu portfó-

lio de vans de passageiros, furgões e 

chassis com cabine, todo ele orientado 

para o transporte de cargas e para a 

prestação de serviços. Desde então, 

foram emplacadas mais de 127.000 

unidades do veículo no mercado bra-

sileiro. Atualmente, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Paraná são 

os maiores mercados da Sprinter no 

Brasil.

Com 60 versões à escolha dos 

clientes, a família de veículos comer-

ciais leves Sprinter é formada pelos 

modelos 313 CDI Street (Peso Bruto 

Total – PBT – de 3,50 ton), 415 CDI 

(PBT de 3,88 ton) e 515 CDI (PBT de 5 

ton), que são indicados para empresas 

de transporte, profissionais autôno-

mos e empreendedores.

As vendas da van Sprinter mantêm-se em ascensão contínua no mercado brasileiro.

Identificação da Sprinter edição especial.
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A 
segurança viária e veicular vem 

evoluindo constantemente em 

todo o mundo e as estatísticas alar-

mantes de mortes no trânsito justifi-

cam os avanços das tecnologias e da 

legislação. Atualmente, os números da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 

indicam 1,25 milhão de vítimas de 

acidentes fatais por ano, 90% delas 

em países de média e baixa renda. 

Reforça esses dados o fato de que 

tais países concentram aproximada-

mente 54% dos veículos do mundo, 

o que mostra a necessidade de uma 

atuação mais precisa e efetiva no que 

toca à segurança viária. 

Diga-se que os números incluem o 

Brasil, onde se estima que o trânsito 

faça 50.000 vítimas fatais e mais de 

500.000 inválidas por ano, grande par-

te em fase economicamente produtiva. 

Segundo o Centro de Pesquisa e 

Economia de Seguro (CPES), o Brasil 

gasta algo em torno de 2,3% do seu 

Números alarmantes  
   que é preciso reduzir

PIB com custos relativos às vítimas 

de acidentes de trânsito, incluindo 

fatalidades e invalidez permanente. 

O percentual corresponde a algo em 

torno de R$ 146 bilhões por ano e não 

é tão distante da estimativa da própria 

OMS, de aproximadamente 3% do PIB 

dos respectivos países. 

A redução desses números é o 

grande desafio do Brasil e de muitas 

outras nações, e faz parte dos objeti-

vos da Década de Ação pela Segurança 

no Trânsito (2011-2020) da ONU, 

apoiada por governos em âmbito global 

comprometidos com a prevenção e 

redução de acidentes no trânsito e da 

qual o Brasil é signatário. 

Entre as ações desse programa 

estão avanços na segurança nos 

veículos vendidos no País, com a fina-

lidade específica de reduzir os riscos 

de ferimentos fatais aos ocupantes, 

resultado que pode ser obtido por meio 

de tecnologias embarcadas, no veículo 

e na composição da carroçaria. 

Muito mais acessível e possível de 

ser instalada em gama cada vez maior 

de veículos, a tecnologia desenvolveu 

recursos que operam preventivamente. 

Muitos deles estão disponíveis no mer-

cado brasileiro e auxiliam o motorista 

a diminuir a distração ao volante e 

melhorar a dirigibilidade, entre outras 

funções. A consequência é um trans-

porte mais seguro para todos, com 

melhoria no fluxo do trânsito crítico 

dos grandes centros. 

Bem informados em novidades tec-

nológicas, que surgem em velocidade 

cada vez maior, os consumidores se 

tornaram muito mais exigentes. Isso 

favorece o desenvolvimento de veícu-

los mais adequados às necessidades 

e desejos do usuário. 

Em termos de América Latina, e 

tomando como exemplo o Chile, itens 

como o sistema de frenagem autôno-

ma não passam de 21% nas versões 

de veículos disponíveis à venda na-

quele país. Já no Brasil e Argentina 

esses números são de 6,5% e 19% 

respectivamente, o que demonstra que 

temos um longo caminho a percorrer. 

Tudo o que foi exposto aqui aponta 

para a necessidade premente de se de-

bater a Segurança Veicular na América 

Latina à luz da engenharia, que tem a 

missão de tornar a segurança presente 

a todos os usuários de veículos em 

todos os continentes. O desafio está 

lançado. 

Bem informados em 
novidades tecnológicas, 

que surgem em 
velocidade cada vez 

maior, os consumidores 
se tornaram muito mais 
exigentes. Isso favorece 
o desenvolvimento de 

veículos mais adequados 
às necessidades e 
desejos do usuário.

Alessandro Rubio, Coordenador Técnico 

de Pesquisa & Desenvolvimento do Cesvi 

Brasil e membro do Comitê Segurança 

Veicular do Congresso SAE BRASIL 2017.
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Ônibus Volvo. Qualidade de vida no transporte

a evolução 
pede passagem
Novo B8R  

Continue rodando.
novo Volvo b8R

A Volvo se supera mais uma vez e apresenta o novo ônibus B8R.
Com um maior conjunto de peças produzidas no Brasil, como o motor 8 litros, o veículo 

gera um melhor custo-benefício e conta com maior disponibilidade de peças.

O consumo de combustível foi reduzido em até 3% em relação ao modelo antecessor. 

Torque otimizado ao segmento urbano. O intervalo maior na troca de óleo reduz o custo  
de manutenção em até 4% e aumenta a disponibilidade do veículo.

O B8R é a Volvo elevando o patamar dos ônibus urbanos.
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Até 3% mais 
econômico

Custo de manutenção 
até 4% menor

Motor 8 litros 
fabricado no Brasil

Pacote de 
conectividade


