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No início de novembro, a 

Volvo apresentou um conjunto 

de recursos de segurança ativa 

para seus ônibus rodoviários, 

prometendo que contribuirão 

decisivamente para apoiar o 

motorista e melhorar a operação 

de transporte de passageiros. 

Comentando os novos recursos, 

o presidente da Volvo Buses La-

tin America, Fabiano Todeschini, 

afirmou que a companhia é líder 

mundial em segurança e que no 

Brasil não é diferente. Controle 

de Velocidade a Distância, Avi-

so de Colisão Frontal, Sinal de 

Alerta no Parabrisa e Assento 

Vibratório são alguns dos novos 

recursos. Pág 7

Volvo apresenta 
rodoviários ainda 
mais seguros

2019

Neste momento, a Comissão Jul-

gadora do Prêmio Boas Práticas se 

prepara para finalizar o difícil trabalho 

de avaliação do grande número de 

trabalhos concorrentes. 

Logo em seguida serão pré-selecio-

nados os trabalhos que, no entender 

dos juízes, passarão por novas ava-

liações. 

Só depois disso, já em dezembro, 

em momento próximo da data da festa, 

os trabalhos mais bem-avaliados serão 

submetidos ao crivo final dos juízes, 

com escolha da empresa vencedora. 

Promovida pela ABRATI, será na 

noite do próximo dia 3 de dezembro, 

em Brasília, a festa de entrega do 

Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas 

do Transporte Terrestre de Passagei-

ros, que é também a tradicional festa 

anual de confraternização do setor.  

Nesse dia, no Clube Naval, a partir 

das 20 horas, serão anunciadas a 

empresa vencedora da edição de 2019, 

a empresa Referencial de Excelência 

e a empresa merecedora da Menção 

Honrosa. Os troféus e diplomas corres-

pondentes serão entregues na ocasião. 

Prêmio Boas Práticas 2019 
será entregue na festa de
confraternização do dia 3/12

A Mercedes-Benz do Brasil 

tem novo diretor de Compras: 

Matthias Kaeding, com 20 anos 

de serviços ao Grupo Daimler. 

Ele será também responsável 

por Compras na América Latina. 

Sua diretoria engloba uma rede 

de mais de 400 fornecedores de 

peças, componentes e sistemas 

para caminhões e ônibus. Antes 

de assumir as novas funções, 

o executivo ocupava o cargo de 

gerente sênior de Engenharia de 

Custos Powertrain Europa.

Assume o novo 
diretor de Compras 
da Mercedes-Benz

A Marcopolo acaba de criar uma 

divisão de inovação – a Marcopolo 

Next – , totalmente voltada ao futuro da 

mobilidade. Com ela, a Marcopolo pro-

põe-se, entre outros objetivos, desen-

volver serviços e sistemas inteligentes 

destinados a facilitar o deslocamento 

e a conexão das pessoas.  

James Eduardo Bellini, CEO da 

Marcopolo, explica que a criação da 

Marcopolo Next está intimamente 

ligada ao propósito da encarroçadora 

de melhorar a qualidade de vida nas 

cidades por meio de soluções de mo-

bilidade que conectem e aproximem 

facilmente as pessoas. Pág. 2
James Eduardo Bellini, 

CEO da Marcopolo.

Marcopolo cria divisão voltada à 
inovação e futuro da mobilidade
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Marcopolo cria divisão de inovação voltada para 
os sistemas inteligentes e o futuro da mobilidade

Marcopolo Next é a recém-criada 

divisão de inovação voltada ao futuro 

da mobilidade, com a qual a Marco-

polo pretende desenvolver serviços 

e sistemas inteligentes que facilitem 

o deslocamento e a conexão das 

pessoas. Segundo a encarroçadora, a 

nova divisão estará focada nos vetores 

futuros de crescimento da organização, 

que incluem novos sistemas e serviços 

de mobilidade, a partir do conceito de 

construção de startups e lançamento 

de novos negócios. A nova divisão 

também atuará na gestão da inovação 

do grupo e seus desdobramentos na 

cultura organizacional, além de fazer a 

conexão do negócio atual com o futuro 

da companhia. 

O CEO da Marcopolo S/A, James 

Eduardo Bellini, explicou que  a criação 

da Marcopolo Next está intimamente 

ligada ao propósito de melhorar a qua-

lidade de vida nas cidades, conectando 

e aproximando as pessoas. 

Segundo Petras Amaral, Head de 

Inovação da Marcopolo e responsável 

pela Marcopolo Next, a nova empresa 

terá foco  global e deverá “lançar um 

olhar para novos modais e negócios”, 

buscando atrair as novas gerações e os 

usuários do transporte individual para a 

mobilidade coletiva, de forma a diminuir 

o tempo e o custo dos deslocamentos. 

A Marcopolo Next manterá equipes 

dedicadas e multidisciplinares, além 

de contar com parceiras tecnológicas 

para o desenvolvimento de projetos de 

impacto e potencial disruptivo. 

As equipes deverão atuar em hubs 

em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) 

e Caxias do Sul (RS), onde fica a sede 

da empresa. 

Patrocínio Copatrocínio Apoio

Petras Amaral, Head de Inovação da 

Marcopolo, responsável pela Next.
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oO Grupo Volvo está criando uma 

área de negócios voltada ao fortale-

cimento de soluções em transporte 

autônomo. A nova Volvo Autonomous 

Solutions deverá buscar o desenvol-

vimento, comercialização e vendas 

nesse segmento. O objetivo é atender 

a uma demanda crescente e oferecer 

soluções em setores variados como 

mineração, portos e transporte entre 

centros de logística, complementando 

os atuais produtos e serviços já ofe-

recidos pela Volvo para essas áreas.  

Grupo Volvo vai ter uma área de negócios para 
desenvolver soluções em transporte autônomo

Caminhão autônomo e linhas futurísticas, duas das soluções já em franco desenvolvimento.   

2019
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Comil fornece seu ônibus Campione 
Invictus DD para operadora do Chile

BYD tem 285 ônibus elétricos de sua 
fabricação já operando em Santiago

Os ônibus elétricos da BYD, desembarcados 

recentemente, já operam na capital chilena.

A encarroçadora Comil forneceu seu 

ônibus Campione Invictus DD à empre-

sa EME Bus, do Chile. A configuração 

adotada dá ao modelo capacidade 

para transportar 31 passageiros em 

poltronas leito. O Campione Invictus 

DD está equipado com ar condicionado, 

conectores individuais nas poltronas, 

sanitário central, Wi-Fi, tomadas 110 

V, monitores, áudio e vídeo individuais, 

câmeras e sensor de estacionamento. 

O chassi é o K 400, da Scania.

A BYD passou a ter 285 ônibus 

elétricos de sua fabricação operando 

em Santiago do Chile. Eles integram o 

primeiro corredor de ônibus elétricos da 

América Latina e pertencem às empre-

sas chilenas Piñera e Metbus. Além do 

Chile, outros países da América Latina 

adquiriram ônibus elétricos da marca, 

entre eles Brasil, Colômbia, Equador, 

Argentina, Peru e Uruguai. Em termos 

globais, os ônibus e táxis elétricos da 

BYD estão presentes em mais de 50 

países, segundo informa a empresa. 

Agora o Chile dispõe de 386 ônibus 

elétricos, o que torna Santiago a cidade 

do mundo com a maior frota de ônibus 

100% elétricos fora da China. A BYD 

domina o mercado de ônibus elétricos 

de Santiago, com cerca de 74% de 

participação. 

A Neobus, do grupo Marcopolo, 

entregou 28 ônibus urbanos para a Em-

presa de Transporte Coletivo Viamão, 

operadora de transporte público na 

região metropolitana de Porto Alegre. 

São 23 unidades do New Mega e cinco 

unidades do rodoviário Spectrum.

A fabricante destaca nos modelos 

o visual moderno, a economia opera-

cional, a extrema robustez, o espaço 

interno para os passageiros e a econo-

mia para o operador. Todos os veículos, 

inclusive os cinco Spectrum, receberam 

motorização Mercedes-Benz Euro 5.

Neobus entrega 28 
novos ônibus urbanos 
a empresa gaúcha

BYD e Toyota  
assinam acordo para 
criação de empresa

O ônibus Campione Invictus DD, da Comil, já com a pintura da empresa chilena EME Bus.

Patrocínio Copatrocínio Apoio

A BYD e a Toyota assinaram acordo 

para a criação de uma empresa foca-

da em pesquisa e desenvolvimento 

de veículos 100% elétricos movidos 

a bateria. A expectativa é de que ela 

seja estabelecida em 2020, na China, 

a partir da transferência de engenheiros 

e projetos atualmente desenvolvidos 

pelas equipes de pesquisa das duas 

empresas. Durante a assinatura do 

acordo, o vice-presidente senior da BYD 

explicou que o objetivo é combinar os 

pontos fortes das duas empresas em 

desenvolvimento e competitividade. 

Por sua vez, o vice-presidente executi-

vo da Toyota comentou que a ideia é 

conseguir que as empresas se tornem 

“colegas de equipe”, trocando a com-

petitividade em prol da colaboração. 
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Mercedes-Benz foi a marca mais 
premiada do Best Truck 2019

A linha de caminhões e veículos leves de carga da montadora; sempre entre as primeiras. 
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A Mercedes-Benz venceu em cinco 

das 11 categorias da premiação Best 

Truck 2019, do Grupo GG Mídia, das 

revistas O Carreteiro, Transporte Mun-

dial e TranspoData, e também da TV 

Caminhão. As escolhas foram feitas a 

partir de votação de leitores e internau-

tas dessas publicações. 

O caminhão Atego tornou-se tricam-

peão em duas categorias: “caminhão 

de distribuição” e “caminhão vocacio-

nal urbano”. Já o Axor foi premiado 

como “caminhão vocacional fora de 

estrada”, enquanto a Sprinter foi esco-

lhida tricampeã em “furgões acima de 

3,2 ton”, além de campeã em “chassi 

cabine”. Finalmente, os veículos Atego, 

Accelo e Sprinter venceram o prêmio 

“Os Melhores do Estradão 2020”. 

Roberto Leoncini, vice-presidente 

de Vendas e Marketing Caminhões e 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, 

ressaltou que as premiações demons-

tram que a Mercedes-Benz está sempre 

atenta às expectativas dos clientes de 

todos os segmentos e suas demandas.

Pela décima-primeira vez a marca 

Mercedes-Benz de caminhão foi aponta-

da como a mais lembrada do Brasil no 

“Top of Mind 2019” da Folha. Trata-se 

do maior e de um dos principais estu-

dos de lembrança de marcas do País. 

A marca Mercedes-Benz ficou sem-

pre em primeiro lugar desde que essa 

premiação foi instituída, 11 anos atrás. 

Segundo o vice-presidente de Vendas 

e Marketing Caminhões e Ônibus da 

Mercedes-Benz do Brasil, Roberto 

Leoncini, esse reconhecimento tem 

um significado muito especial porque a 

pesquisa do Dafolha é presencial: ouve 

pessoas de várias camadas sociais 

em todo o País e vai direto ao ponto, 

indagando sobre produtos e serviços 

que vêm imediatamente à mente do 

entrevistado.  

A marca de caminhão mais lembrada 
do Brasil, pela décima-primeira vez

A Cummins Inc. apresentou em 

Atlanta, Estados Unidos, sua mais 

recente inovação: um caminhão pe-

sado com célula de combustível a 

hidrogênio e energia elétrica de bateria. 

O protótipo foi mostrado na North Ame-

rican Commercial Vehicle Show 2019. 

O propósito da Cummins é forne-

cer aos clientes um amplo portfólio 

de opções de energia – diesel e gás 

natural, híbridos, bateria de célula 

de combustível, elétrica e hidrogênio. 

O caminhão foi desenvolvido e fa-

bricado pela Cummins em Columbus, 

Indiana, e inclui o uso de células de 

combustível da Hydrogenics, empre-

sa recém-adquirida pela Cummins. 

Foi projetado para receber células 

de combustível de 90 kW e possui 

capacidade de bateria de íons de lítio 

de 100 kWh. Tem autonomia entre 

250 a 400 quilômetros, que pode ser 

aumentada com tanques adicionais de 

hidrogênio, aumentando-se a pressão 

de armazenamento do tanque ou ins-

talando células de combustível adicio-

nais para otimizar o gerenciamento do 

fator de carga do veículo. Muitos dos 

componentes críticos do trem de força, 

incluindo a célula de combustível, o 

controlador do sistema, os controles do 

trem de força, entre outros, foram pro-

jetados e desenvolvidos pela Cummins.

O veículo apresentado (um Classe 

8), com emissões zero, é um pro-

tótipo de tecnologia adequado para 

aplicações profissionais, incluindo 

transporte regional, operações de 

entrega urbana e transporte portuário.

Cummins apresenta 
caminhão movido a 
célula de combustível

Patrocínio Copatrocínio Apoio

2019



5INFORMATIVO ABRATI - NOVEMBRO/19

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, alcançando 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.

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

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.

7010_Mer_An. ônibus robô Rodoviário_ Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 05/10/18   11:22
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Marcopolo antecipa-se às mudanças na legislação e 
já está apta a cumprir as novas exigências de testes 

A encarroçadora Marcopolo anteci-

pou-se às mudanças que passarão a 

ser exigidas em 2020 pela legislação 

brasileira de trânsito. A empresa de-

clarou-se já preparada para atender 

às exigências da resolução número 

629, de 30 de novembro de 2016, 

do Contran, que estará em vigor a 

partir de janeiro. A resolução trata da 

simulação de tombamento em modelos 

rodoviários e de fretamento, de piso 

único, com acréscimo de peso similar 

a meia carga de passageiros. A nova 

resolução, que é equivalente à norma 

internacional ECE R66.02, deverá 

garantir ainda mais segurança para os 

ônibus produzidos no Brasil. 

O primeiro ônibus elétrico para fretamento produzido 
no Brasil está sendo apresentado este mês pela BYD

Fretamento tem ônibus totalmente elétrico fabricado no Brasil.

A BYD apresentou na primeira 

quinzena de novembro um ônibus es-

pecificamente voltado às operações de 

fretamento, e totalmente elétrico. Com 

carroçaria Marcopolo Viagio 1050 G7, o 

veículo tem motor elétrico com 402 cv 

de potência. A plataforma é do modelo 

D9F, produzida na unidade fabril da 

montadora chinesa em Campinas-SP. 

Segundo a fabricante, o veículo tem 

autonomia para rodar até 400 quilô-

metros e a operação de recarregar as 

baterias, além de bastante simples, 

pode ser feita em até quatro horas.

A chegada ao mercado desse 

veículo específico para fretamento 

e para linhas rodoviárias de curta e 

média distâncias é resultado de uma 

produtiva parceria entre a BYD, de 

Patrocínio Copatrocínio Apoio

Desde 2018 a Marcopolo tem a certificação ECE R66.02, concedida pela agência britânica VCA.

origem chinesa, e a brasileira Marco-

polo, que nos últimos meses dedicou 

especial empenho ao projeto. A grande 

expe riência de projeto e execução 

acumulada pelas duas companhias 

possibilitou considerável ganho de tem-

po e de qualidade, além de resultados 

confiáveis ao produto final.   
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Volvo apresenta ônibus rodoviários equipados com  
sua nova geração de dispositivos de segurança ativa

uma barra vermelha de luzes de Led 

no para-brisa para o condutor visualizar 

mais facilmente um eventual risco de 

impacto com outro veículo. A Volvo in-

forma que esse recurso é exclusivo da 

marca no mercado brasileiro de ônibus.

Em relação ao “Piloto Automático 

Adaptativo”, trata-se de um sistema 

que mantém uma distância de seguran-

ça definida previamente pelo condutor 

em relação ao veículo à frente.  

Por sua vez, o “Assento Vibratório” 

é um dispositivo de segurança bastante 

prático nos casos de mudança invo-

luntária de faixa. É a única tecnologia 

de segurança do SSA que precisa ser 

instalada durante o encarroçamento do 

ônibus. E, finalmente, outro sistema 

que passa a ser disponibilizado pela 

Volvo para os ônibus rodoviários é o 

Os primeiros ônibus da Volvo equi-

pados com as novas tecnologias foram 

entregues no início de novembro a duas 

empresas do segmento de turismo. A 

proposito das inovações, o presidente 

da Volvo Buses Latin America, Fabiano 

Todeschini, enfatizou: “Somos líderes 

mundiais em segurança e no Brasil não 

é diferente.”   

De acordo com a área de engenha-

ria de vendas da Volvo Buses Latin 

America, o SSA é um conjunto de recur-

sos de segurança ativa que contribuem 

decisivamente para apoiar o motorista 

e melhorar a operação. Assim, o “Aviso 

de Colisão Frontal com Frenagem de 

Emergência” é dotado de radar e câme-

ra para monitorar veículos e obstáculos 

à frente dos ônibus. O motorista recebe 

avisos sonoro e visual caso a distância 

esteja diminuindo – em situações de 

sonolência ou distração, por exemplo. 

Se a velocidade não for diminuída, 

o sistema aciona uma pré-frenagem 

que funciona como aviso ao condutor. 

Caso se configure a iminência de um 

acidente, é aplicada imediatamente 

uma frenagem total de emergência.  

Já o “Aviso de Mudança de Faixa” 

entra em ação quando o ônibus passa 

sobre as faixas da pista à esquerda 

ou à direita sem que as setas tenham 

sido ligadas. Essa falha de direção 

é interpretada pelo sistema como 

desatenção ou descuido do condutor. 

São então emitidos os sinais sonoro e 

visual no display do painel e o assento 

do motorista começa a vibrar. 

Quanto ao “Sinal de Alerta no Para-

-brisa” (Heads Up Display), ele projeta 

“Controle Automático de Velocidade” 

– também tecnologia declarada como 

exclusiva pela Volvo. Por meio de GPS, 

é possível identificar com precisão 

onde o veículo está circulando e reduzir, 

de forma automática, a velocidade em 

áreas críticas como curvas perigosas, 

ou dentro de terminais rodoviários, en-

tre outras situações, o que é feito inde-

pendentemente da ação do motorista. 

Para ativar o sistema o operador do 

veículo define os pontos em que deseja 

reduzir a velocidade e faz a programa-

ção remota, usando a plataforma de co-

nectividade Volvo. A tecnologia permite 

reprogramação a qualquer momento, 

ajustando a velocidade máxima do 

veículo de forma remota e instantânea, 

de acordo com a necessidade de cada 

empresa de transporte.

As novas tecnologias, ou outras atualizadas, foram instaladas inicialmente em alguns ônibus 

que operam no segmento de turismo.
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Produtos fabricados no Brasil acompanharam os avanços da Europa e dos Estados Unidos e trafegam nas estradas brasileiras. 

Na Fenatran, montadoras apresentam novidades 
que prometem sacudir o mercado de caminhões 

A Mercedes-Benz reservou para 

apresentar na Fenatran duas novas 

versões do caminhão Actros, ambas 

trazendo o inédito motor OM 471 de 

530 cv e – principal novidade – ausên-

cia de espelhos retrovisores externos.

O presidente da Mercedes-Benz do 

Brasil e CEO América Latina, Philipp 

Schiemer, observou que com a chegada 

dos modelos 2553 6x2 e 2653 6x4, e 

com as novas motorizações, a linha Ac-

tros passa a contar com seis versões. 

“Mais uma vez a Mercedes-Benz 

revoluciona o transporte de cargas no 

mercado brasileiro”, destacou Schie-

mer, comentando o fato de os retroviso-

res externos convencionais terem sido 

substituídos por câmeras no inédito 

sistema MirrorCam de retrovisores di-

gitais, que está sendo oferecido como 

item opcional para os compradores do 

novo Actros.

Já o presidente da Volvo na América 

Latina, Wilson Lirmann, deu ênfase à 

informação de que a montadora estuda 

produzir caminhões elétricos no Brasil. 

“Ainda não há definição quanto à data, 

mas é certo que na próxima década 

teremos de investir em elétricos por 

aqui”, admitiu o executivo. 

A Volvo apresentou também a 

chamada manutenção inteligente, um 

sistema que utiliza a tecnologia dos 

caminhões conectados para saber o 

momento de realizar qualquer manu-

tenção e guiar o cliente à oficina mais 

próxima, cuidando para que ele tenha 

seu veículo reparado o mais rapida-

mente possível. 

“Também estamos trazendo uma 

grande inovação de produto, que é a 

aceleração inteligente Volvo”, disse 

o presidente global da Volvo Cami-

nhões, Roger Alm, garantindo que se 

trata de “uma verdadeira revolução 

em consumo inteligente, que promove 

redução de consumo de até 10% nas 

aplicações mais severas”. 

A Volkswagen Caminhões e Ônibus 

(MAN), destacou seu portfólio completo 

para a mobilidade, com a apresentação 

de caminhões elétricos e de muitas 

novidades que vão dos leves aos extra-

pesados. A empresa anunciou para o 

próximo ano a produção dos caminhões 

e-Delivery de 11 e 14 toneladas.

Por sua vez, a Iveco apresentou 

produtos que vão dos leves aos pesa-

dos, já disponíveis em concessionárias 

de norte a sul do País. Os modelos 

das linhas Daily, Tector, Hi-Road e 

Hi-Way mostraram que a empresa 

continua investindo, desenvolvendo 

e aprimorando processos e produtos.  

O destaque foi para a linha Daily, 

que em 2020 trabalhará um novo con-

ceito: o de veículo leve ideal para o 

transporte urbano, por possuir robustez 

com conforto de automóvel, tecnologia 

e segurança de ponta e o melhor custo 

operacional. São atributos que mantêm 

o modelo como líder dessa categoria.

Patrocínio Copatrocínio Apoio
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