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Unida investe na geração de 
energia elétrica para suprir 
suas próprias necessidades

Como sempre fez, a Empresa 

Unida, de Juiz de Fora, uma das mais 

antigas e tradicionais operadoras de 

Philipp Schiemer: reconhecimento da SAE.

As placas estão instaladas na cobertura.

No início de setembro, durante 

o encerramento do Congresso SAE 

Brasil 2018, em São Paulo, o presi-

dente da Mercedes-Benz do Brasil e 

CEO América Latina, Philipp Schiemer, 

foi homenageado com o Prêmio SAE 

Brasil 2018. Esse importante reconhe-

cimento é concedido anualmente pelo 

conselho superior da entidade a uma 

personalidade com relevantes contribui-

ções para a mobilidade no País, pelo 

envolvimento em projetos nacionais e 

internacionais e pela grande represen-

tatividade no setor.

Ao agradecer a homenagem, Philipp 

Schiemer explicou que as empresas do 

Grupo Daimler e as pessoas que nele 

trabalham estão sempre motivadas 

Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do 
Brasil, personalidade do ano no Prêmio SAE BRASIL

a construir o futuro da mobilidade, 

inventando e reinventando caminhões, 

ônibus, veículos comerciais leves e 

automóveis. E acrescentou: “Mostra-

mos ao mundo novas maneiras de 

transportar pessoas e cargas, de se 

conectar ao veículo, de utilizar avança-

das tecnologias e novos recursos como 

instrumentos de trabalho”.

Philipp Schiemer declarou ainda 

que o reconhecimento de uma enti-

dade como a SAE Brasil o motiva a 

seguir contribuindo com os avanços 

da mobilidade e a inspirar os colabo-

radores da Mercedes-Benz do Brasil 

a compartilhar com ele essa missão. 

Finalizou lembrando que transformação 

digital, conectividade e Indústria 4.0, 
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Coordenador do 
Boas Práticas 
faz novas visitas

Expresso Princesa dos Cam-

pos e Expresso Gardenia foram 

mais duas empresas a receber 

a visita do Coordenador do 

Prêmio Boas Práticas do Trans-

porte Terrestre de Passageiros, 

Alexandre Resende. Em ambas, 

o Coordenador pôde testemu-

nhar o grande interesse das 

associadas pela edição de 

2018 do Prêmio e, especial-

mente, pelo estímulo que ele 

representa para as operadoras 

ao valorizar suas boas práticas 

e sua permanente busca por 

novos avanços na qualidade 

da prestação de serviços cada 

vez mais eficientes, aliados ao 

conforto e à segurança. Pág.2 

que foram temas do Congresso SAE 

deste ano, “já são realidade na Mer-

cedes-Benz do Brasil”.

transporte rodoviário de passageiros do 

País, continua oferecendo serviços de 

alta qualidade aos seus usuários. Mas, 

recentemente, ela se tornou, também, 

produtora de energia elétrica por meio  

de placas fotovoltaicas, que muitos 

chamam de energia solar.  Para livrar-se 

dos contínuos reajustes das tarifas, a 

companhia montou uma estação gera-

dora com 200 módulos solares, mais 

inversores, capaz de gerar estimados 

100.000 kWh/ano. A empresa acredita 

que a energia gerada será suficiente 

para suprir o consumo da sua matriz e 

de pelo menos alguns dos seus guichês 

de venda de passagens.  Pag. 4



2 INFORMATIVO ABRATI - SETEMBRO/18

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

Conselho Deliberativo
Presidente
Eduardo Tude de Melo
Vice-Presidente 
Francisco Carlos Mazon

Diretor-Geral
José Luiz Santolin

Diretores 
Cláudio Nélson de Abreu
Telmo Joaquim Nunes

Endereço: SAUS Quadra 1 - Bloco J 
Edifício CNT Torre A – 8º andar - Entrada 10/20 
CEP 70070-944 – Brasília – Distrito Federal
Fones: (61) 3322-2004 – Fax: (61) 3322-2058 – 3322-2022 
E-mail: abrati@abrati.org.br
Internet: http://www.abrati.org.br

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Assessoria Técnica
Ataíde de Almeida 

Editor responsável
Ciro Marcos Rosa

Produzido por Plá Comunicação Ltda. 
Brasília – DF

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

O Coordenador do Prêmio Boas Prá-

ticas do Transporte Terrestre de Pas-

sageiros, Alexandre Resende, viajou 

às cidades de Ponta Grossa e Curitiba 

para visitar a sede e as instalações 

da Expresso Princesa dos Campos, 

associada à ABRATI. Para recebê-lo, a 

O Coordenador do Prêmio Boas Práticas 2018 
visita mais duas empresas associadas à ABRATI

empresa organizou um evento com a 

presença de cerca de 60 colaboradores 

de seus diversos setores e de cida-

des onde ela atua. Estava presente, 

também, toda a diretoria da Princesa 

dos Campos. Uma equipe apresentou 

o trabalho vencedor do ciclo 2017 do 

Prêmio Boas Práticas e, na sequência, 

Alexandre Resende apresentou a meto-

dologia, o regulamento e considerações 

sobre a edição 2018. Finalizando, 

falou o coordenador dos trabalhos da 

empresa para renovação do processo 

de implantação da ISO 9002.    

O Coordenador do Prêmio também 

fez uma visita à Expresso Gardênia, 

onde se reuniu com seus represen-

tantes para expor a metodologia e os 

cenários, além de esclarecer questões 

relacionadas ao Prêmio Boas Práticas 

ABRATI/ANTP, edição 2018. Na visita 

(foto acima) Alexandre Resende foi 

recebido por Juliana Coimbra, José 

Eustáquio Guido e Marcílio Alves.

Florisvaldo Hudinik e Alexandre Resende.

Todos os ônibus foram montados sobre chassis 17210 da MAN Volkswagen.

Dúvidas puderam ser dirimidas na visita. 

Marcopolo conclui a entrega de 500 ônibus 
Torino para a mobilidade escolar de Angola

A Marcopolo concluiu a entrega 

de 500 ônibus do seu modelo Torino 

ao Ministério dos Transportes de 

Angola. Destinam-se ao programa de 

mobilidade escolar daquele país. O 

programa prevê a utilização dos veícu-

los no transporte de 14.000 crianças 

e adolescentes das 18 províncias do 

país. Os ônibus foram montados sobre 

chassis Volkswagen 17210 Jungle Bus, 

com comprimentos totais de 10,5 m 

e 12,6 m. Parte deles está equipada 

com elevador para o atendimento de 

usuários com deficiência ou mobilidade 

reduzida. A produção e fornecimento 

dos ônibus seguiu todos os itens exi-

gidos pelo protocolo internacional de 

transporte escolar. 
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No processo de renovação da frota, a Reunidas começa pelos ônibus top de linha da Marcopolo, os 1800 Double Decker.

Presente há 67 anos na vida dos 

brasileiros, o Grupo Reunidas, de Caça-

dor, Santa Catarina, está apresentando 

novos ônibus e adotando a nova marca 

que passará a identificar seus ônibus. 

Com isso, sinaliza o início de um novo 

momento na vida da empresa e, ao  

mesmo tempo, preserva zelosamente 

os seus principais valores, que podem 

ser resumidos na diretriz de atender 

com empatia e cuidado. 

Para os dirigentes da companhia, 

os novos ônibus e a nova marca retra-

tam um processo de modernização e 

de muito investimento em tecnologia, 

tudo isso voltado a proporcionar aos 

clientes mais comodidade em suas 

viagens. Afinal, aproximar pessoas e 

encurtar distâncias com segurança 

e responsabilidade sempre foram os 

propósitos do Grupo. 

Para a nova fase, a marca foi 

redesenhada e modernizada, mas 

continuou preservando os valores 

constituídos ao longo dos anos, valores 

esses que tornaram a empresa cada 

Grupo Reunidas investe em novas tecnologias, 
apresenta novos ônibus e adota nova logomarca

vez mais confiável e respeitada. As 

asas, utilizadas desde o início, e que 

identificam a marca instantaneamente, 

continuam. Mas, agora, elas ganham 

um toque de modernidade. A fonte 

empregada carrega um estilo simples 

e sofisticado. Já o símbolo central da 

marca, representado por dois elos, 

como duas mãos unidas e formando 

um círculo, cumpre o papel de mostrar 

o zelo e o cuidado sempre dispensados 

aos clientes que fizeram e fazem parte 

da empresa desde 1950.

A nova marca também acompanha 

o processo de renovação da frota, 

que está se processando de forma 

gradativa, começando pela aquisição 

de ônibus Marcopolo Geração 7, do 

modelo Paradiso 1800 DD. A escolha 

desse veículo se deveu aos elevados 

padrões de segurança e comodidade 

que ele proporciona. Com seus 14 me-

tros de comprimento, o carro oferece 

serviço semileito no piso superior, com 

42 lugares. No piso inferior, são nove 

lugares com serviço de leito. Tudo em 

ambiente sofisticado, com amplo espa-

ço interno e muita tecnologia.

Além das confortáveis poltronas, a 

operadora oferece um kit de entreteni-

mento a bordo, com Wi-Fi, USB e o equi-

pamento Digital Video Bus Streaming, 

que dá ao passageiro a possibilidade 

de assistir no seu celular, tablet ou 

computador todo o conteúdo disponível 

de filmes, documentários e músicas.

Sandoval Caramori, presidente do 

Grupo, explica este novo momento da 

empresa: “Nessa evolução, a Reuni-

das se posiciona como uma empresa 

moderna, inovadora, com experiência e 

tradição nos seus segmentos de atua-

ção, atualizando sua identidade visual 

e iniciando um processo gradativo de 

renovação da frota.”
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Referência em ônibus.

Os novos ônibus rodoviários da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em cada detalhe.  
Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno, lcançando um padrão de conforto  
e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia  
e à durabilidade para rodar em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte  
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.
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Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.
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Graças aos seus investimentos 

em tecnologia fotovoltaica, a Empresa 

Unida, de Juiz de Fora, tornou-se recen-

temente a maior produtora de energia 

elétrica por meio de placas fotovoltai-

cas da cidade mineira. Com isso, ela 

passou a ser autossustentável em 

energia elétrica. A Unida montou uma 

estação geradora com 200 módulos 

solares e inversores, capaz de gerar 

estimados 100.000 kWh/ano. Confir-

mada essa estimativa, a energia gera-

Empresa Unida é uma das pioneiras no uso de 
energia solar no setor rodoviário de passageiros

da será suficiente não só para suprir o 

consumo da matriz da empresa, mas 

alguns dos seus guichês de venda de 

passagens nas rodoviárias. Calcula-se 

que a energia gerada seria  suficiente 

para abastecer 100 casas populares 

por mês. 

O coordenador comercial da Uni-

da, Bernardo Mansur, explica que os 

custos com energia elétrica vinham 

crescendo exponencialmente ao longo 

dos anos, o que levou a operadora 

a pensar em soluções inovadoras, 

dentre elas a energia solar, também 

vista como opção de investimento. 

“Vislumbramos a possibilidade de criar 

um projeto sustentável e, ao mesmo 

tempo, estratégico para a empresa, 

que fica protegida de reajustes tarifá-

rios de energia”, afirma. 

Em médio e longo prazo, segundo 

ele, o sistema fotovoltaico permitirá 

realocar recursos que antes cobriam 

gastos com energia. Além do viés 

financeiro há o viés ambiental, pois 

a energia solar é uma fonte limpa e 

renovável, e sua operação ocorre sem 

a emissão de poluentes. Por fim, além 

da economia permanente nas contas, 

a companhia fica menos exposta aos 

aumentos tarifários praticados pelas 

distribuidoras no sistema convencional.

Duzentas placas captam os raios solares 

para transformação em energia elétrica.

Ônibus da Unida no pátio da garagem, onde agora também se gera energia elétrica solar.

Os chassis Volvo receberam carroçarias Caio.
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Em setembro, o sistema de trans-

porte urbano de passageiros da Capital 

paulista e da Grande São Paulo está 

São Paulo passa a operar 110 novos ônibus Volvo
denominado Volvo Equipe Dedicada 

(VED), integrado por técnicos da fábrica 

e de uma concessionária, procederão 

ao monitoramento permanente de 

todos os veículos em operação. “Isso 

nos dá proximidade para entender as 

demandas do cliente e velocidade para 

implementar soluções. É um fator de-

cisivo para aumentar a disponibilidade 

da frota”, assegura Gilberto Verdânega, 

diretor comercial de ônibus da Volvo. 

Os 110 novos carros Volvo rece-

beram carroçaria Caio do modelo Mil-

lenium Padron, com ar condicionado.

passando a operar com mais 110 

ônibus novos, todos com chassis da 

marca Volvo, modelo B250R. São 

ônibus de piso baixo, que introduzem 

melhorias de segurança e conforto para 

os passageiros, tais como freios eletrô-

nicos a disco e controle eletrônico de 

aceleração, além de muita eletrônica e 

conectividade embarcada. 

A Volvo, fabricante dos chassis dos 

novos ônibus, vai desenvolver um tra-

balho de acompanhamento constante 

da operação dos veículos na Capital 

paulista. Um time de especialistas 
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Actros, o mais vendido da Mercedes-Benz.

Inscrições estão abertas novamente. 

O primeiro equipado com o sistema ADAS.

Vendas do caminhão extrapesado Mercedes-Benz 
Actros 2651 crescem 350% no acumulado do ano 

Considerando o volume acumulado 

de janeiro a agosto deste ano, os nú-

meros apontam que o caminhão Actros 

bém está ocorrendo em outros setores, 

como mineração, logística, transporte 

de combustíveis e produtos químicos.

Até agosto, computando-se as ven-

das de toda a linha Actros (2651 6x4, 

2646 6x4 e 2546 6x2 on-road e 4844 

8x4 off-road), foram emplacadas 2.668 

unidades no País, correspondendo a 

mais de 200% dos emplacamentos re-

gistrados no mesmo período em  2017. 

Na soma geral, foram emplacados 

5.781 caminhões da marca Mercedes-

-Benz, representando um crescimento 

de 86% em relação ao mesmo período 

do ano passado.

2651 6x4, modelo top de linha da Mer-

cedes-Benz do Brasil, foi o extrapesado 

mais vendido pela marca no País, tendo 

sido emplacadas 1.763 unidades. 

“Tivemos cerca de 350% de cres-

cimento em relação ao volume obtido 

no mesmo período do ano passado”, 

informa o vice-presidente de Vendas 

e Marketing Caminhões e Ônibus da 

montadora, Roberto Leoncini. Ele acres-

centa que em 2018 as vendas estão 

sendo puxadas pelas renovações de 

frotas e por novas demandas de seto-

res do agronegócio, como transporte 

de grãos e de cana-de-açúcar. Isso tam-

Como faz tradicionalmente, a Mer-

cedes-Benz do Brasil abriu inscrições 

para a contratação de novos trainees. 

Os programas de trainee da montado-

ra já são bem conhecidos. As vagas 

estarão disponíveis para candidatos 

com bacharelado nas áreas de exatas 

e humanas. O programa aceita a can-

didatura de formandos entre dezembro 

de 2015 e julho de 2018, de todas as 

universidades e de todas as idades. O 

objetivo é atrair futuros talentos dos 

mais variados perfis para a companhia. 

Mercedes-Benz busca 
talentos para novo 
Programa de Trainee
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A Scania anunciou a venda do seu 

primeiro ônibus equipado com o siste-

ma ADAS de segurança, lançado em 

2016. O sistema faz parte do pacote 

de segurança opcional da montadora 

e oferece assistência ao motorista, de 

modo a melhorar a condução e prevenir 

acidentes de trânsito. 

A sigla ADAS designa o sistema 

Advanced Driver Assistance Systems, 

de auxílio ao motorista. Ele utiliza 

uma câmera instalada no para-brisa 

do veículo e um radar instalado no 

para-choque.  Os  equipamentos me-

dem e monitoram permanentemente 

a distância e a velocidade relativa 

de qualquer veículo na pista. Quando 

necessário, eles entram em ação para 

intervir e evitar acidentes. Para tanto, 

utilizam os freios de serviço auxiliares 

e as trocas de marchas por meio da 

caixa automatizada Opticruise. Desta 

forma, o sistema reduz, principalmente, 

o risco de colisões frontais.

Scania vende seu primeiro ônibus 
com sistema ADAS de segurança

Um segundo componente é o aviso 

de saída de faixa (LDW), que monitora 

as faixas de rolagem da pista e avisa 

o motorista quando o ônibus invade o 

espaço ao lado. Há ainda um terceiro e 

último item do ADAS, que é o controle 

de cruzeiro adaptativo (ACC). Ele opera 

por meio de radar localizado no para-

-choque dianteiro e auxilia o condutor a 

manter um intervalo de distância cons-

tante em relação ao veículo à frente.
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UTIL cria a Ponte Rio-BH, patrocina 3ª Parada 
do Orgulho LGBTi+ e lança pintura temática  

A UTIL sorteou passagens rodoviá-

rias para o público da 13ª Parada do 

Orgulho LGBTi+, que aconteceu no dia 

16 de setembro, na Av. Paulo Faccini, 

em Guarulhos-SP. A empresa, que 

opera várias das principais linhas do 

Sudeste do país – entre elas o trecho 

Rio-Guarulhos-Santos –, foi patrocina-

dora do evento. 

Em apoio à causa LGBT e com o 

objetivo de difundir o respeito à diversi-

dade de gêneros e a liberdade para ser 

diferente, a UTIL lançou um ônibus com 

pintura temática criada pela jovem de-

signer carioca Yone Alves, sob o tema 

“Cores”. O ônibus, de dois andares e 

serviços de luxo, busca difundir uma 

mensagem para o “não à intolerância” 

pelas ruas e estradas por onde passa. 

A pintura foi premiada recentemente 

no 48º Concurso de Pintura de Frotas 

promovido pelo setor de transportes. 

Outra novidade recente da UTIL foi o 

lançamento do novo serviço de conexão 

direta RJ-BH-RJ, a Ponte Rio-BH, que 

oferece viagem direta, sem paradas, 

com check in expresso, terceira baga-

gem sem custo adicional e atendimento 

vip em guichês preferenciais nas rodo-

viárias. A viagem é feita em ônibus de 

luxo, de dois andares (Double Deckers), 

com muito conforto e entretenimento a 

bordo (Wi-Fi).

Para inaugurar o novo serviço, 

a UTIL ofereceu aos torcedores que 

viajaram a Belo Horizonte para assistir 

ao jogo entre Cruzeiro e Flamengo, pelo 

Campeonato Brasileiro, um desconto 

de 30% no preço da passagem. Ela tam-

bém diligenciou para que os torcedores 

obtivessem descontos nas diárias de 

hotéis da capital mineira.

Ônibus da UTIL com pintura premiada em apoio à causa LGBT: pelo respeito à diversidade.

teressaram pelo ônibus elétrico. No 

momento, três carros estão sendo tes-

tados pela prefeitura de Volta Redonda. 
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Dentro de dois meses a cidade de 

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vai 

receber oito ônibus elétricos dotados 

do chassi BYD modelo D9A, com car-

roçaria Caio, que passarão a operar no 

sistema local de transporte urbano de 

passageiros. Os ônibus têm piso alto e 

suas baterias estão localizadas sob o 

assoalho. Elas são carregadas em três 

a quatro horas, no máximo, e cada car-

ga total assegura ao veículo autonomia 

para rodar até 280 quilômetros. 

A BYD, que tem fábrica em Campi-

nas-SP, informa que a vida útil dessas 

baterias é de 15 anos. 

Oito ônibus 100% elétricos da BYD passarão a 
operar no transporte urbano de Uberlândia

Segundo a fabricante, o que mais 

diferencia seu ônibus elétrico movido 

a baterias é que, além de utilizar 

uma energia 100% limpa e renovável, 

sua operação pode atingir um ciclo 

totalmente sustentável se o operador 

dispuser de uma planta de painéis 

fotovoltaicos que possa garantir o 

abastecimento dos veículos. Ao for-

necer o ônibus elétrico, a BYD se 

oferece como parceira do comprador 

no dimensionamento e montagem de 

planta desse tipo. 

Outras cidades brasileiras, como 

Bauru, por exemplo, também se in-

Bauru testa o ônibus BYD 100% elétrico.
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A Rota é uma das empresas de 

transporte rodoviário de passageiros 

que mais crescem no Estado da Bahia. 

Começou sua história em 1978, na 

cidade de Itapetinga, e foi adquirida 

em 1995 pelo Grupo Brasileiro, tendo 

sua sede transferida para Itabuna, 

eixo rodoviário que interliga as regiões 

sul, sudoeste e extremo sul da Bahia. 

Hoje, a companhia está presente em 

mais de 150 cidades baianas, incluindo 

as regiões do Recôncavo e do sertão, 

e também em vários destinos nos es-

tados de Sergipe, Alagoas e Paraíba. 

A empresa atua nos setores de 

transporte de passageiros, fretamen-

to, turismo e encomendas, sempre 

focando no atendimento aos clientes 

mediante a permanente qualificação 

dos colaboradores, a manutenção 

rigorosa da frota com base na susten-

tabilidade, a inovação em tecnologia e 

a certificação do padrão de qualidade 

de seus serviços. 

Nesse sentido, o diretor-executivo 

Paulo Carletto considera os investi-

mentos da operadora em treinamento, 

capacitação e gestão de pessoas como 

uma bússola para suas conquistas e 

crescimento.

Rota, uma história de empenho e determinação 
iniciada em 1978 e que continua sendo escrita 

O aporte tecnológico tem sido uma 

das ferramentas usadas pela Rota para 

garantir a qualidade e a segurança do 

serviço de transporte de passageiros. 

Os avanços decorrem dos fortes in-

vestimentos nas áreas de tecnologia, 

gestão e atendimento aos clientes, e 

no aprimoramento profissional dos co-

laboradores. O mais recente instrumen-

to de modernização tecnológica foi a 

implantação do sistema de Telemetria, 

para acompanhamento e vídeomonito-

ramento da frota em tempo real. Isso é 

feito pelo moderno Centro de Controle 

Operacional – CCO.

A Rota dispõe de 105 lojas de 

vendas para atendimento, que recente-

mente passaram pela modernização do 

leiaute e da estrutura. A empresa tam-

bém oferece Salas VIP nos terminais 

de Itabuna, Feira de Santana, Aracaju, 

Salvador e Maceió. 

A Rota Transportes promove ou par-

ticipa de numerosos projetos de caráter 

social. As parcerias estão voltadas 

para os setores de educação, saúde 

e assistência social. Um exemplo é o 

projeto No Caminho Tem um Livro, que 

disponibiliza aos passageiros livros 

para leitura a bordo. 
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Baixa média de idade, limpeza e manutenção rigorosa são características dos ônibus da Rota.

Da esquerda para a direita, Kádma Soares, superintendente 

corporativa, Elaine Carletto, diretora de desenvolvimento, Paulo 

Carletto, diretor-executivo, Jonatas Amorim, gerente de operações 

corporativo e Ícaro Silva, gerente comercial corporativo.

Os irmãos Carletto: da esquerda para a direita, Márcio Carletto, 

Paulo Carletto e Ronaldo Carletto. 


