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R E V I S T A

Prêmio Boas Práticas  
teve três vencedoras 

A Busworld de 2019 
apontou alternativas

O Sistema de Segurança Ativa (SSA) da Volvo

Nova geração



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

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

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.
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A Volvo apresentou uma nova geração de tecnologias de segurança ativa para seus ônibus, identificadas pela 

sigla SSA. A geração SSA traz importantes recursos destinados a auxiliar o motorista na condução cada vez mais segu-

ra do veículo. Traz também dispositivos já conhecidos, mas que foram aperfeiçoados. Como já ocorria antes, os novos 

recursos podem ser instalados nos veículos em pacote único ou separadamente.  

A vigésima-quinta edição da 

Busworld, realizada em 

Bruxelas, Bélgica, poderia

ser considerada a exposição 

das alternativas. Principal-

mente das alternativas ao 

diesel. A presença de vários 

ônibus elétricos, híbridos, a 

gás ou movidos a HVO 

mostrou a forte evolução 

tecnológica havida de dois

anos para cá, traduzindo a 

preocupação dos fabricantes 

de entregar veículos que 

atendam às crescentes 

exigências ambientais.
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Pela primeira vez em nove edições do Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas do Transporte Terrestre 

de Passageiros registrou-se um empate na final deste ano 

entre as três concorrentes melhor pontuadas. E assim, 

Viação Águia Branca, Viação Ouro e Prata e Planalto 

Transportes foram declaradas vencedoras de 2019.

Fundada em 1939, a poucos dias da eclosão da Segunda 

Guerra Mundial, a Auto Viação Venâncio Aires, Viasul, é  

uma das mais importantes e tradicionais empresas do Rio 

Grande do Sul. Ao comemorar 80 anos, ela segue 

operando uma das mais modernas frotas do País.

O ano 2030 não está tão longe, mas pouca gente consegue imaginar como 

será uma viagem de ônibus nesse futuro imediato. A evolução tecnológica 

voltada ao ônibus e aos serviços tem sido bastante rápida. A Revista ABRATI 

convidou dois importantes executivos da indústria de ônibus a tentarem 

antecipar como será uma viagem de ônibus daqui a 11 anos.

A Marcopolo e as 
empresas Randon estão 

implementando um acordo 
para desenvolvimento 

conjunto no Centro 
Tecnológico Randon. O CTR 
disponibilizou à Marcopolo 

uma área para estudos 
avançados de engenharia 
para seus ônibus. Pág. 26
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arta do PresidenteC

Eduardo Tude de Melo  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 
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De repente, sem 
nenhum aviso, e sem 
a necessária consulta 

pública, o poder 
concedente muda as 
regras, permitindo a 
operação do serviço 
a qualquer empresa 

que queira entrar 
no sistema, sem 

maiores exigências 
técnicas, operacionais 

e financeiras. Na 
prática, introduz uma 
desregulamentação 

onde qualquer 
aventureiro 
pode entrar.

Marco jurídico  
      atropelado
Mais um ano se aproxima do final e o setor de transporte rodoviário de passageiros 

se vê envolvido por uma teia de decisões administrativas governamentais que 

trazem enorme insegurança jurídica para o segmento. São decisões tomadas sem a 

devida análise jurídica e técnica, num verdadeiro atropelamento ao marco regulatório 

vigente, cujas regras emanam do próprio poder concedente e que, se implementadas, 

podem vir a desorganizar o atual modelo adotado no Brasil.

Nosso País ocupa hoje posição destacada no ranking mundial de transporte de 

passageiros por rodovia, graças ao sistema adotado e aperfeiçoado durante décadas 

pela iniciativa privada, sempre com apoio em regulação adequada erigida pelos orga-

nismos gestores do sistema, no âmbito da União Federal. 

O atual sistema foi construído graças aos esforços dos pioneiros do transporte, 

que começaram do zero, quando não existiam estradas nem regulamentos, atendendo 

comunidades que não tinham ligações com cidades maiores ou capitais, esforços 

que se caracterizaram sempre como de largo alcance social e de integração nacional. 

Em cerca de 80 anos, o sistema se estruturou em perfeita sinergia com os sistemas 

intermunicipais dos estados, crescendo de forma sustentada e alcançando atualmente 

os mais de 5.500 municípios brasileiros.

De repente, sem nenhum aviso prévio, e sem a necessária consulta pública, o poder 

concedente muda as regras, permitindo a operação do serviço a qualquer empresa que 

queira entrar no sistema, sem maiores exigências técnicas, operacionais e financeiras. 

Na prática, introduz uma desregulamentação onde qualquer aventureiro pode entrar.

Não é preciso ter bola de cristal para saber que os novos entrantes irão operar 

apenas nas linhas mais rentáveis, deixando os municípios com menor demanda total-

mente desassistidos, o que não ocorre hoje. E isso, sem cumprir os compromissos 

que as empresas regulares estão obrigadas a assumir, especialmente o atendimento 

de gratuidades a deficientes, idosos e jovens carentes.

O que a ANTT vem sinalizando com essas medidas destemperadas poderá, se elas 

forem levadas a efeito, extinguir o atual padrão de qualidade que o setor exibe, além 

de jogar na cena cinzenta da incerteza o próprio futuro do setor para a larga maioria da 

população que necessita do ônibus como único meio de locomoção a tarifas módicas. 

Na reunião dos associados deste dezembro, a ABRATI prestou merecida home-

nagem a José Antônio Fernandes Martins, empresário que durante 53 anos esteve 

vinculado à Marcopolo e foi um dos responsáveis pelo aperfeiçoamento do transporte 

rodoviário de passageiros no Brasil. Em seu agradecimento, Martins destacou o ele-

vado nível do sistema de transporte rodoviário de passageiros no mundo. Do alto do 

conhecimento que angariou aqui e em visitas a diversos países onde teve a oportuni-

dade de conhecer os vários padrões de transporte, o homenageado concluiu que os 

transportadores do Brasil oferecem o melhor transporte de todos os que conheceu, 

não só pela excelência dos equipamentos, mas pelo alto padrão de qualidade e res-

ponsabilidade dos transportadores nacionais.
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Uma experiência única. É assim que você se sente viajando de Guanabara pelo Brasil inteiro. Nossa política 

é investir constantemente em tecnologia e inovação para aumentar o seu prazer de viajar e um desses 

investimentos são as novas poltronas com Sistema de Massageamento*, que trazem ainda mais conforto 

pra você. Quando pensar em viajar, escolha uma experiência única. Escolha a Guanabara.
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Novo item de série:
massagem relaxante pra você.

viajeguanabara viajeguanabaraoficial www.viajeguanabara.com.br 0800.728.1992
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B A G A G E I R O

RECONHECIMENTO

MOBILIDADE

APOIO

SEGURANÇA

QUALIDADE

MARCOPOLO FOI UMA 
DAS VENCEDORAS DO 
MAIORES & MELHORES

A Marcopolo foi destaque na categoria 

Fabricante de Carroçarias de Ônibus, 

tendo sido eleita também “A melhor 

entre as melhores da categoria 

Indústria” pelos indicadores de 

desempenho avaliados. Assim, a 

encarroçadora foi uma das principais 

vencedoras do 32º Prêmio Maiores do 

Transporte & Melhores do Transporte, 

evento anual promovido pela OTM 

Editora. A premiação destacou a maior 

eficiência produtiva da encarroçadora 

e seu crescimento nos mercados. 

MERCEDES E BOSCH ASSINAM CONVÊNIO PARA 
CRIAÇÃO DE CENTRO DE TESTES VEICULARES 

GRUPO REDENTOR COMPRA 120 ÔNIBUS NEOBUS NEW 
MEGA, QUE JÁ ESTÃO OPERANDO NO RIO DE JANEIRO

EM BOTUCATU, A CAIO INDUSCAR PARTICIPA DA EXPO 
EDUCAÇÃO E DO FÓRUM SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL

APP DA VOLVO AVISA 
O CONDUTOR PERTO 
DE TRECHOS CRÍTICOS 

Luciano Piccirillo Neto, gerente comercial 

da Marcopolo, recebeu os troféus.

Philipp Schiemer (Mercedes-Benz) e 

Besaliel Botelho (Bosch). 

Um dos ônibus urbanos fornecidos à Viação 

Redentor pela Neobus.
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Juntas, a Mercedes-Benz e a Bosch 

vão criar um Centro de Testes 

Veiculares no Campo de Provas da 

montadora em Iracemápolis-SP. 

O Centro viabilizará a realização de 

ensaios com automóveis, comerciais 

leves, motos e máquinas agrícolas. 

O início das obras está previsto para 

o primeiro semestre de 2020 e a 

inauguração deverá ocorrer em 2021. 

O Centro terá pistas para avaliações 

de segurança veicular, eficiência 

energética e novas tecnologias, 

facilitando o desenvolvimento, por 

exemplo, de veículos equipados 

com os modernos sistemas de 

assistência ao condutor.

O Grupo Redentor, operador de 

transporte urbano na cidade do Rio de 

Janeiro, adquiriu 120 ônibus Neobus 

New Mega, da Neobus, para operação 

no novo Sistema de Mobilidade de 

Transporte do Rio de Janeiro. Os 

carros já estão sendo incorporados às 

frotas da Viação Redentor, Transporte 

Barra e Transporte Futuro. Foi a maior 

venda realizada pela fabricante este 

ano no segmento de urbanos. 

O Programa Volvo de Segurança no 

Trânsito, da Volvo, criou um APP que 

emite alerta sonoro sempre que, 

na estrada, o veículo se aproxima 

de um trecho considerado campeão 

de acidentes. Denominado “Eu 

rodo seguro”, o aplicativo pode ser 

programado para emitir um aviso por 

bip ou um alerta de voz.

A Caio Induscar participou da segunda edição da Expo Educação Botucatu, 

em 27 e 28 de novembro, na cidade de Botucatu. Todas as escolas da rede 

municipal de ensino da cidade tomaram parte nos trabalhos e demonstraram 

atividades realizadas durante o ano letivo. Também foram apresentados 

projetos educacionais desenvolvidos em parceria com empresas.
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O PRIMEIRO

ÔNIBUS

VIAGGIO 1050 ELÉTRICO 
E PARADISO DD DE 15 
METROS NA FRETAMENTO

PRODUTO

PREDOMÍNIO

CAMPANHA DE LANÇAMENTO DA NOVA SPRINTER DESTACA 
OS TEST-DRIVES E A PARCERIA COM OS EMPREENDEDORES

Recém-lançada, a campanha utiliza a 

mídia especializada e as redes sociais. 

Ela se apoia em intenso programa de 

test-drives e coloca os produtos do 

portfólio no atual padrão global da 

marca. A campanha de comunicação 

traz o conceito mundial “Nova 

Sprinter 100% pra você” e destaca 

o veículo como grande parceiro 

dos empreendedores. As equipes 

de vendas, peças e serviços foram 

treinadas e preparadas para oferecer o 

melhor nas concessionárias. 

EM GOTEMBURGO, SUÉCIA, A VOLVO DEMONSTRA SUA 
EVOLUÇÃO NA CORRIDA RUMO AO AUTÔNOMO SEGURO

MERCEDES-BENZ VENDE 
590 ÔNIBUS PARA QUATRO 
OPERADORAS DE BRASÍLIA

“Nova Sprinter 100% pra você” é o conceito 

mundial trabalhado pela campanha.

D
iv

ul
ga

çã
o

A Volvo vem dando passos importantes na direção de criar um ônibus 

autônomo seguro, eficiente e funcional. A fabricante demonstrou isso 

recentemente na cidade sueca de Gotemburgo, quando apresentou um 

veículo dessa natureza que circulou sozinho em um trecho entre uma baia de 

estacionamento, áreas de limpeza, manutenção e o pátio central. Também foi 

realizada – sempre em modo autônomo – uma operação de recarga elétrica. 

Tudo com passageiros a bordo.

No âmbito do programa de renovação 

da frota do Distrito Federal, a 

Mercedes-Benz vendeu 590 unidades 

para as operadoras locais Pioneira 

(320 unidades), Urbi (130), Marechal 

(70) e Piracicabana (também 70). 

A entrega dos veículos já foi iniciada 

e o cronograma prevê que todos eles 

deverão estar em operação 

até janeiro de 2020. 

Na Fretamento, realizada em São 

Paulo, a Marcopolo mostrou um ônibus 

Viaggio 1050 elétrico, desenvolvido em 

parceria com a BYD, e um G7 Paradiso 

1800 DD, de 15 metros. O modelo 

elétrico foi o centro das atenções, 

por ser o primeiro rodoviário nacional 

100% elétrico. “Nosso foco foram os 

segmentos de turismo e fretamento”, 

explicou um diretor da encarroçadora.

A Revista ABRATI é uma publicação da 

Associação Brasileira das Empresas de 

Transporte Terrestre de Passageiros
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Prêmio Boas Práticas 2019 teve 

Três empresas alcançaram as notas mais altas (e praticamente iguais) na avaliação do corpo de 

jurados do Prêmio ANTP-ABRATI de Boas Práticas. Com o tríplice empate, as empresas Viação Ouro e 

Prata, Planalto Transportes e Viação Águia Branca foram declaradas  vencedoras da edição de 2019.

três ganhadoras

A premiação foi anunciada durante a festa de confraternização anual do setor rodoviário de passageiros, no Clube Naval, em Brasíllia.
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Um tríplice empate nas notas das 

três concorrentes mais bem 

avaliadas pelo corpo de juízes levou a 

um resultado inédito na edição deste 

ano do Prêmio ANTP/ABRATI de Boas 

Práticas do Transporte de Passageiros: 

de dos trabalhos apresentados pelas 

três empresas determinou um rigoroso 

equilíbrio das notas e justificou que 

elas fossem declaradas vencedoras.

Na mesma ocasião, a empresa 

Verde Transportes recebeu Menção 

as três foram declaradas vencedoras 

em 2019.

O resultado inédito premiou a 

Viação Ouro e Prata, a Planalto Trans-

portes e a Viação Águia Branca. Os 

jurados explicaram que a alta qualida-
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Honrosa pela iniciativa de criar um 

projeto que reserva, em cada um dos 

seus ônibus, e exclusivamente para 

as passageiras que vão viajar desa-

companhadas, poltronas restritas em 

uma área denominada Espaço Mulher. 

ATUALIZAÇÃO

A edição de 2019 deixou claro o 

empenho das empresas brasileiras 

que se dedicam ao transporte rodo-

viário de passageiros em se manterem 

permanentemente atualizadas em 

relação a todos os principais avanços 

tecnológicos e sistêmicos pertinentes 

à atividade. 

Na avaliação da banca de juízes 

do Prêmio, a quase totalidade dos tra-

balhos inscritos trouxe contribuições 

importantes para o aperfeiçoamento 

da atividade. Por isso, tais trabalhos 

podem constituir parâmetros e subsí-

dios importantes para as atividades e 

os métodos de gestão e operação do 

setor. Diante do nítido equilíbrio entre 

as notas atribuídas pelos juízes às três 

primeiras colocadas, eles decidiram 

declará-las igualmente vencedoras 

Homenagem e aplausos para José Antonio Fernandes Martins
Também durante a festa anual de 

confraternização do setor, o execu-

tivo e empresário José Antonio Fer-

nandes Martins, que durante muitos 

anos integrou os quadro diretivos da 

encarroçadora Marcopolo, foi alvo 

de calorosa homenagem do setor 

brasileiro de transporte rodoviário 

de passageiros. “Nunca recebi uma 

homenagem como esta”, declarou o 

emocionado Martins ao receber, sob 

intensos aplausos, um diploma das 

mãos do presidente do Conselho De-

liberativo da ABRATI, Eduardo Tude. 

Fo
to

s:
 Jú

lio
 F

er
na

nd
es

do Prêmio desta edição de 2019, re-

nunciando à intenção de escolher um 

único trabalho isolado. A premiação 

e a entrega dos diplomas e troféus 

aconteceram na mesma noite – 3 de 

dezembro –, durante a festa anual de 

confraternização do setor rodoviário 

de passageiros, no Clube  Naval, em 

Brasília.

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA 

Em abril deste ano, a Viação Águia 

Branca passou a utilizar o processo de 

embarque eletrônico com passagem 

digital, inédito no Brasil até então. 

Com ele, os passageiros que com-

pram suas passagens pelos canais 

não presenciais podem embarcar sem 

necessidade de impressão do bilhete, 

com comodidade e conforto. A inova-

ção garantiu à empresa a conquista do 

Prêmio ANTP-ABRATI de Boas Práticas 

do Transporte Terrestre de Passagei-

ros, edição de 2019. No processo de 

embarque digital, o passageiro recebe 

um bilhete de passagem digital em 

seu e-mail e um cupom de embarque 

que pode ser adicionado também a 

aplicativos de tíquetes e passagem 

como, por exemplo, o Wallet para iOS.

O passageiro deve apresentar esse 

bilhete ao motorista, no embarque, 

junto com um documento com foto. Por 

meio de um dispositivo smartphone, o 

motorista faz a leitura do QR Code da 

passagem digital. Nesse momento, o 

aplicativo realiza o check-in e envia a 

informação em tempo real aos siste-

mas da empresa, e ela é compartilhada 

com a ANTT. 

Os projetos vitoriosos 

A festa, à qual compareceu gran-

de número de empresários do setor 

rodoviário de passageiros, além de au-

toridades, parlamentares e membros 

dos poderes Legislativo e Judiciário, 

foi patrocinada pela Mercedes-Benz 

do Brasil e copatrocinada pela BR 

Distribuidora, com o apoio da FABUS, 

da Click Bus e da RJ Consultores.
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Representantes da Águia Branca, Planalto e Ouro e Prata exibem os troféus conquistados. 

Da esquerda para a direita: Paulo Renato Oaskes, Dácio Ferreira, Alexandre Resende, Paula 

Barcellos Tomasi Correa, Reinaldo Herman, Jeana Teixeira Dal Ponte, Eduardo Tude, Hugo 

Fleck, José Pedro Teixeira e Carlos Bernaud.   

 A Viação Águia Branca e a Ex-

presso Brasileiro, que fazem parte da 

Divisão de Passageiros do Grupo Águia 

Branca, foram as primeiras empresas 

do setor de transporte rodoviário de 

passageiros a implantar no Brasil 

esse sistema de embarque totalmen-

te eletrônico e integrado por meio da 

passagem digital. A compra por meios 

eletrônicos é operada há mais tempo. 

Em 2018, por exemplo, a Águia Branca 

transportou um milhão de passageiros 

que realizaram a compra do bilhete de 

passagem por meios eletrônicos. 

VIAÇÃO OURO E PRATA 

A ideia de mudar a comunicação 

interna da Ouro e Prata surgiu no 

Comitê de Inovação da empresa. A 

escolha do Workplace, plataforma 

social do Facebook dedicada ao mer-

cado corporativo, decorreu do fato de 

essa plataforma se mostrar um avanço 

no fluxo da informação dentro das 

empresas. Em um momento em que 

impera a comunicação em rede, a nova 

plataforma favorece a comunicação 

mais distribuída e menos centralizada.

O Workplace foi implantado em 

26/11/2018 e, antes, houve uma 

avaliação dos instrumentos de comu-

nicação então existentes. A seguir, op-

tou-se por uma transformação digital. 

O periódico impresso Circulando foi 

descontinuado, o mesmo acontecendo 

com a distribuição de informação via 

SMS, Skype, WhattsApp e e-mail. Mu-

rais físicos e digitais passaram a ser 

destinados a campanhas específicas.

Seguindo a metodologia de implan-

tação indicada pela Alest, foram esco-

lhidos inicialmente  110 colaboradores 

com reconhecida liderança e influência 

sobre os demais colegas em cada 

setor. Eles receberam treinamento e 

foram os primeiros a interagir com a 

plataforma, com um aplicativo em seus 

celulares pessoais ou nos computado-

res da empresa. Mais tarde, passou a 

haver o engajamento do conjunto dos 

colaboradores. Os números de julho 

de 2019 mostraram que havia 75% 

dos colaboradores ativos na platafor-

ma, totalizando 960 pessoas. Foram 

criados 63 grupos temáticos, com 83% 

dos colaboradores ativos acessando o 

Wlorkplace e o Workchat.

A primeira Pesquisa de Clima 

aplicada depois da implantação do 

Workplace foi respondida por 79,7% 

dos colaboradores do Grupo. Um dos 

resultados mostra que aumentou de 

69,5% (2018) para 75,3% (2019) o 

percentual dos colaboradores que 

se declaram informados sobre o que 

acontece no Grupo. 

A plataforma permite análise de 

dados de eficiência e efetividade. Para 

um grupo empresarial que tem colabo-

radores espalhados em vários lugares 

do País, a maioria deles trabalhando 

como motoristas, sempre em trânsito 

intermitente, faz todo sentido uma co-

municação multidirecional e com a agi-

lidade que o Workplace disponibiliza.
Da esquerda para a direita: André Luiz de Oliveira, Alexandre Resende, José Pedro Teixeira, 

Jeana Teixeira Dal Ponte, Pedro Teixeira, Reinaldo Herman e Paulo Corso.
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A implantação do Projeto Espaço 

Mulher garantiu à Empresa Verde 

Transportes menção honrosa no 

Prêmio ANTP-ABRATI 2018 – Boas 

Práticas do Transporte Terrestre de 

Passageiros.

Na apresentação do projeto, a 

Verde Transportes mostrou que relatos 

constantes na mídia do país descre-

vem casos de abuso e de abordagens 

negativas dos homens em relação às 

mulheres em viagens rodoviárias. Des-

sa forma, as mulheres que necessitam 

do serviço de transporte rodoviário se 

acham muitas vezes desprotegidas e 

desconfortáveis. 

Diante dessa constatação e com 

o objetivo de proporcionar mais se-

gurança, tranquilidade e conforto as 

mulheres, a Verde decidiu criar o Pro-

jeto Espaço Mulher, que consiste em 

ofertar as poltronas de número 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13 e 14 exclusivamente 

para mulheres desacompanhadas. 

Menção Honrosa para Verde 
pelo Projeto Espaço Mulher  

As poltronas estão sinalizadas pelo 

encosto de cabeça na cor rosa e com 

a logomarca do Projeto Espaço Mulher 

em toda a linha das peças da campa-

nha de divulgação do serviço. Para ins-

tituir o programa, a Verde Transportes 

envolveu os departamentos comercial 

e operacional, que bloqueiam os 

assentos especificados nas linhas 

integrantes do programa, a fim de que 

não sejam vendidos para homens. O 

bloqueio ocorre mesmo no caso de o 

ônibus estar lotado. 

Se o objetivo do programa é ofertar 

mais tranquilidade e conforto às mu-

lheres que viajam desacompanhadas, 

o desafio embutido na ideia é conse-

guir  equilibrar a oferta de poltronas de 

modo a não haver redução da receita 

auferida com a venda de passagens 

para o público masculino. O projeto 

seguiu metodologia específica de im-

plantação e foi feita uma campanha 

de lançamento. 

PLANALTO TRANSPORTES

O Programa de Vantagem Moveflex 

foi o primeiro projeto da recém-implan-

tada área de inovação da Planalto 

Transportes. Ele garantiu à empresa o 

Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas 

de 2019 e tem, entre seus objetivos, 

o de gerar informações sobre o perfil e 

os hábitos dos passageiros em relação 

às viagens realizadas pela empresa.

Além disso, ele busca estreitar 

o relacionamento com os clientes e 

fidelizar os passageiros atuais, bem 

como conquistar novos passageiros 

com a escolha de recompensas. 

O programa abrange todas as 

linhas intermunicipais, interestaduais 

(ligando o Rio Grande do Sul a Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, Minas 

Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia 

e Tocantins) e internacionais (Brasil e 

Argentina) da empresa. 

O passageiro cadastrado acumula 

pontos com a Planalto e pode trocá-los 

por novas passagens. Além disso, 

com a atratividade de um “clube de 

vantagem” (cinco diferentes planos) e 

com a compra de pontos extras para 

troca por uma passagem, o passageiro 

pode escolher ser recompensado de 

outra forma, trocando seus pontos 

acumulados com viagens por outros 

produtos ou serviços. 

O programa conta ainda com uma 

ferramenta de business intelligence, o 

que possibilita a operação com ofertas 

personalizadas para cada participante 

e o planejamento de ações de comu-

nicação e relacionamento de forma 

segmentada, conforme o perfil dos 

passageiros que usam o programa, 

que tem como metas aumentar o nú-

mero de novos passageiros e favorecer 

a frequência de retorno dos atuais, à 

medida que aumentar o número de 

cadastros. Outra meta é gerar informa-

ções de perfis e hábitos de compras. 

A Verde fez uma campanha de lançamento do Projeto Espaço Mulher.
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Novo Lubrax Top Turbo PRO.
Alcance o maior nível de desempenho nos negócios.
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A linha Lubrax está mais completa.
Chegou Lubrax Top Turbo PRO, API CK-4, o maior nível de desempenho da categoria, 
que garante alta proteção para motores a diesel.

O novo lubrifi cante é adequado aos mais modernos sistemas de controle de emissões, 
em atendimento aos requisitos do Proconve P7 (EURO 5) e do Proconve MAR 1 (TIER 3), 
além de ser compatível com as tecnologias anteriores.

Saiba mais em www.lubrax.com.br

Principais benefícios do produto:

• Elevada resistência contra a oxidação
• Alta proteção contra o desgaste
• Maior controle da viscosidade
• Limpeza do pistão  e controle da fuligem

SAC
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4090 1337
Demais Regiões: 0800 770 1337

ABY-0021_19_BR_ANUNCIO_ONIBUS_41x27,5cm.indd   1 12/3/19   3:28 PM
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Até pouco tempo atrás, já em 2019, 

ainda não era possível comprar 

uma passagem de ônibus pela internet 

e embarcar direto na rodoviária. Quem 

comprava um bilhete, mesmo online, 

precisava, antes, trocá-lo por um com-

provante físico, no guichê da operado-

ra. Neste momento, quando estamos 

entrando em 2020, podemos ver que 

essa situação mudou. Agora, uma 

viagem de ônibus pode ser tão digital 

quanto a experiência de quem se des-

loca de avião. Nos últimos anos, vários 

fatores se conjugaram para trazer para 

o Século 21 o transporte rodoviário de 

passageiros brasileiro – desde a oferta 

de mais alternativas até a maior dis-

ponibilidade de uma nova geração de 

16 REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2019

ecnologiaT

Como seria uma viagem de ônibus em 2030? Apesar de não parecer um ano tão distante, 

muitos passageiros brasileiros talvez ainda não consigam imaginar o forte impacto que as novas 

tecnologias vão ter sobre o transporte de pessoas por ônibus ao longo da próxima década. 

Viajando de
ônibus em 2030
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dispositivos de tecnologia embarcada. 

Os efeitos dessa conjunção de fatores 

já começam a ser sentidos. 

Um smartphone, por exemplo, 

usado para escanear um QRCode, 

possibilita a compra da passagem 

acompanhada da vantagem de eli-

minar o overbooking. Melhor ainda, 

o passageiro compra sua passagem 

pelo aplicativo, pois desapareceram, 

ou quase, aqueles guichês de venda 

de passagens nas grandes rodoviárias. 

O passageiro pode escolher sua alter-

nativa de rota, o ponto de embarque 

e o nível do veículo.

O gerente sênior de Marketing de 

Produto Ônibus da Mercedes-Benz, 

Curt Axtlelm, foi convidado a responder 

àquela pergunta que o leitor encontrou 

na abertura desta matéria. “O poder 

de decisão do passageiro vai ficando 

mais acessível”, comenta ele. “Talvez 

em 2030 não exista mais uma estação 

rodoviária como as de hoje. Quem sabe 

uma praça arborizada, ou uma entrada 

de shopping, possam virar um ponto 

de embarque”.

Outro executivo, Silvio Munhoz, 

diretor Comercial da Scania, admite 

que até o papel das fabricantes de 

ônibus poderá ser revisto no futuro. 

“Estamos investindo em mobilidade 

sustentável para o futuro – ele diz –, 

e isso não tem a ver só com o ônibus 

em si. Tem a ver com a propriedade do 

ônibus, com a forma como a pessoa 

que necessita se mover vai interagir 

com a empresa de ônibus. Então, será 

que nós vamos continuar sendo unica-

mente um provedor de chassis? Será 

que, em 2030, não teremos de ser 

também um provedor de mobilidade? 

E o operador, ainda vai querer comprar 

o ônibus ou teremos de ter serviços 

Kurt Axtelm, da Mercedes-Benz: em 2030 

talvez não exista mais estação rodoviária.

Tecnologias já disponíveis nos dias de hoje provavelmente serão aperfeiçoadas a patamares inimagináveis.  
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Haverá flexibilidade para os desembarques, que poderão ser previstos em aplicativos.

de aluguel para essas empresas? Ou, 

quem sabe, até mesmo fornecer um 

serviço de deslocamento para o pas-

sageiro do ponto A para o ponto B?”

 

FLEXIBILIDADE

Nas projeções de Axthelm, de-

verão aumentar as facilidades para 

embarque no trajeto, com os pontos 

flexíveis sendo previstos em aplicativo. 

Na outra ponta, segundo ele imagina, 

deverá ocorrer também uma integração 

do longa distância com a chamada 

última milha. Com isso, já estaria pre-

visto o local de desembarque de cada 

passageiro e até a contratação de um 

Uber ou equivalente para uso dele.

Por sua vez, Munhoz acredita que 

a interação com o passageiro também 

será incrementada. “A gente já vê em-

presas de transporte interestaduais in-

vestindo em plataformas virtuais para 

que o passageiro possa implementar 

todo o processo, da compra ao em-

barque, assim como já acontece com 

as viagens aéreas. Toda a interação 

que se faz com o Uber também será 

possível com o ônibus, por exemplo.” 

Algumas empresas já estão indo 

além das rodoviárias. É possível, 

por exemplo, por meio de aplicativo, 

conectar o usuário com uma empresa 

de fretamento de ônibus, de modo que 

os passageiros possam dividir o custo 

da viagem. Em vez de nas rodoviárias, 

os pontos de encontro são marcados 

em shoppings, postos de gasolina, 

estacionamentos, em operações que 

poderiam ser chamadas de “Uber de 

ônibus”.  

Sem dúvida, há um potencial de 

inovação em todas as áreas, como, 

por exemplo, em pagamentos ou em 

inteligência na logística. Mas não é 

tudo. O Grupo JCA, dono das viações 

Cometa, 1001, Catarinense, Rápido 

Ribeirão e outras, planeja investir em 

tecnologia no atendimento, com robôs 

de conversa no WhatsApp. Hoje, com 

a ajuda de algoritmos no site da em-

presa, ela já trabalha para entender, 

individualmente, os hábitos de cada 

cliente. Outro operador importante, a 

Reunidas Paulista, propõe-se utilizar 

assistentes de voz como o Google As-

sistant e a Siri, da Apple, para facilitar 

ao máximo a operação de compra de 

passagens.

Como se sabe, o mercado de 

transporte rodoviário de passageiros 

é amplo. Com 230 empresas opera-

doras administrando cerca de 12.000 

ônibus, conforme os números da 

ABRATI, o sistema transporta mais de 

80 milhões de passageiros/ano, em 

2,2 milhões de viagens que cobrem 

1,8 milhão de quilômetros. Continuar 

modernizando todo esse universo, 

considerando ainda os entraves buro-

cráticos e de legislação, não parece 

tarefa fácil.

“O desenvolvimento de produtos e 

a conectividade vão evoluir muito até 

2030. No futuro, o operador poderá 

fazer toda a gestão remota do veículo. 

No Brasil, por força de legislação e dos 

operadores, a parte de remuneração 

também poderá ser feita digitalmente, 

de forma mais simples e eficaz”, avalia 

Silvio Munhoz.

AVANÇOS

Na mobilidade de média e longa 

distância, a motorização elétrica é 

mais cara, pois necessitaria de linhas 

ou estações de abastecimento ao lon-

go do trajeto. Hoje, para rotas de longa 

distância, ainda não existe nenhuma 

verdadeira solução de combustível al-

ternativo que não seja motor a combus-

tão, diz Munhoz. “O  primeiro passo é o 

desenvolvimento de combustível mais 

limpo a combustão, e de combustíveis 

mais sustentáveis. Estamos trabalhan-

do com óleo diesel, biodiesel 100% ou 

misturado, gás natural e biometano. 

Isso já está sendo desenvolvido e com 

certeza estará presente na mobilidade 

em 2030”, destaca Munhoz.

ecnologiaT
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Veículos autônomos serão relativamene populares em 2030, exigindo menor nível de interação do veículo com o motorista: maior segurança.

Avaliando as propostas para a 

propulsão de ônibus no futuro, Curt Ax-

thelm diz que não acredita no elétrico 

puro para as aplicações de estrada. A 

Mercedes-Benz, por sua vez, defende o 

HVO, um biodiesel de segunda geração 

com processo de hidrotratamento do 

óleo vegetal. “O HVO se aplica a qual-

quer mistura e com ele é preservada 

a infraestrutura da operadora, como 

garagem e logística de abastecimen-

to”, explica o executivo, lembrando 

que o HVO reduz o CO² em até 90% e 

particulados e NOx entre 10% e 15%. 

Em face dessas complexidades, 

a existência, por exemplo, de Wi-Fi e 

pontos para recarga de celular a bordo 

dos ônibus são avanços simples. “Um 

avanço significativo poderia consistir 

em um sistema de entretenimento a 

bordo via servidor da empresa ou o 

5G”, comenta Curt Axthelm.

Quanto ao veículo em si, os dois 

executivos imaginam uma forte evolu-

ção no aspecto segurança. Itens como 

ACC, LDWS e outros (ver box) podem 

até ganhar legislação própria, seguidos 

por sistemas anticolisão lateral, detec-

ção de ponto cego e câmeras em lugar 

dos retrovisores. Imagina-se que, em 

2030, esses ecursos deverão estar 

popularizados. 

Deve-se registrar que a Mercedes-

-Benz vem antecipando tecnologias. Al-

gumas já estão  presentes no inovador 

Future Bus Mercedes-Benz, na Europa, 

que passou por demonstrações em 

trechos de circuito fechado na Holan-

da. Pode-se presumir que sensores, 

câmeras, sistemas de navegação GPS 

controlados por satélite, além de co-

nectividade – elementos do Future Bus 

–, provavelmente servirão de referência 

para o desenvolvimento e operação 

de um futuro ônibus autônomo aqui 

no Brasil.

Para os próximos anos, rumo a 

2030, Silvio Munhoz prevê um grande 

avanço na direção dos veículos au-

tônomos. “Estamos introduzindo, no 

Brasil, as tecnologias de segurança, 

como o sistema ADAS, com câmeras 

e radares. Em dez anos, já estaremos 

numa escala de dois ou três pontos, 

de um total de cinco, no caminho de 

um veículo autônomo. O ADAS já dimi-

nui muito a interação do veículo com 

o motorista para que se tenha uma 

viagem mais segura. Essa tecnologia 

já vai ser bastante popular em 2030.” 

   

AUTÔNOMOS

Para o executivo da Scania, o moto-

rista vai interagir cada vez menos com 

a direção. Ele acredita que o condutor 

só irá interagir quando achar necessá-

rio, como em casos de algumas ma-

nobras e aceleração, por exemplo. “O 

piloto automático, agregado ao ADAS, 

já possibilita que o motorista se limite 

a virar o volante somente. O resto, a 

máquina faz sozinha”, conta Munhoz. 

No caso da Mercedes-Benz, segun-

do Curt Axtelm, pode-se antecipar uma 

tecnologia de segurança e conforto que 
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certamente estará presente no ônibus 

do futuro, quando o veículo chegar ao 

país, seja ele autônomo ou não. Por 

meio de sensores na dianteira, o piloto 

automático adaptativo (ACC) ajuda o 

motorista a manter o ônibus numa dis-

tância segura em relação ao veículo que 

vai à frente. Se o condutor não reagir, 

o sistema entra em ação, freando ou 

acelerando automaticamente o veículo 

para evitar o impacto.

A conectividade entre veículos deve 

avançar bastante, mas, para o Brasil, a 

previsão mais razoável para se pensar 

em um veículo autônomo, afirma Silvio 

Munhoz, é o de nível 2, em uma escala 

de 1 a 5, em que cinco seria aquele 

que abriria totalmente mão do moto-

rista. O nível 2 já prevê uma interação 

com o motorista, com a direção elétrica 

prevalecendo e corrigindo o veículo em 

caso de desvio de trajetória. 

A comunicação em 5G, ele diz,  

poderá promover um entrosamento 

entre reações possíveis muito além 

da interpessoal ou do entretenimento 

do passageiro. “Em uma situação de 

Ítens de segurança em ônibus rodoviários hoje  

• ACC (Active Cruise Control) – piloto automático adaptativo

• 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

• Retarder – sistema auxiliar de freio

• Top-Brake – freio-motor auxiliar

• Suspensão com sistema antitombamento

• ABS – sistema antitravamento

• ASR – sistema de controle de tração

• EBS – sistema eletrônico de freios

• ECAS – suspensão pneumática controlada eletronicamente

• ESP – controle eletrônico de estabilidade

• Eixo direcional ERA: maior estabilidade

frenagem, um chip contendo todas as 

informações do veículo, como dimen-

sões, peso e velocidade, atuaria para 

atenuar os efeitos de uma reação 

brusca. E até mesmo controlar o espa-

çamento entre veículos, embora sem 

o platooning completo. Silvio Munhoz 

chega a antecipar um cenário: “Em 

2030, a gente já vai ter operações de-

dicadas. Quanto à operação autônoma, 

poderá chegar a 100% em locais restri-

tos, onde não exista muito transito e 

onde as rotas sejam pré-determinadas 

e fixas.”
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Em 2030, a operação autônoma de um ônibus poderá chegar a 100%, mas ainda em locais restritos e em rotas predeterminadas.

ecnologiaT
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Segurança e modernidade

 Comemorando 80 anos de atividades (foi fundada em agosto de 1939), a Viasul, Auto Viação 

Venâncio Aires, é uma das empresas mais importantes e tradicionais da região do chimarrão e dos 

Vales do Taquari e Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. E é também uma das mais modernas. Com frota 

de 80 ônibus – idade média de 6 anos – ela opera 18 linhas municipais e quatro interestaduais. 

Também atua na área de fretamentos para excursões no Brasil e em países da América Latina.

nas estradas do Sul

22 REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2019



Um dos grandes orgulhos da Viasul 

é o índice de acidentes permanen-

temente estacionado em Zero, para 

satisfação de seu principal diretor, Sér-

gio Büchner, neto do fundador Valter 

Büchner, que chegou ao Brasil em julho 

de 1918, fugindo das consequências 

da grave crise instalada na Alemanha 

com a Primeira Guerra Mundial. Sérgio 

explica que a principal preocupação 

da empresa sempre foi, desde a sua 

fundação, e continua sendo, a segu-

rança dos usuários. Ele define essa 

diretriz como uma herança importante 

recebida do avô alemão.   

Outra preocupação, não menos 

importante, se traduz no empenho 

em oferecer o máximo de conforto e 

modernidade aos passageiros – por 

exemplo, acessibilidade e internet a 

bordo –, além de uma frota sempre 

nova e sempre limpa. São exemplos 

disso os modernos ônibus Double 

Decker que operam as linhas interes-

taduais da companhia. Aliás, ela utiliza 

esse tipo de ônibus desde 1998. “E 

hoje continuamos inovando e aper-

feiçoando nossos serviços”, reforça 

Sérgio Büchner.   

Também herança deixada pelo avô 

é a habilidade de artesão. Valter 

Büchner sempre man-

teve uma carpintaria nos fundos de 

casa. Já naquele tempo a organização 

do local chamava atenção do menino 

Sérgio. “Cada ferramenta tinha um 

lugar próprio na parede. Era tudo muito 

organizado”, recorda. Sérgio começou 

na empresa aos 14 anos, passando 

praticamente por todos os postos den-

tro da empresa, de cobrador a diretor.

Hoje, a habilidade herdada tem 

sido muito útil na cria-

ção de soluções 

Ônibus de hoje: equipado com poltrona 
especial para embarque e desembarque de 
portadores de deficiência. 
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Na década de 1930, Valter concebe e constrói o primeiro ônibus de Venâncio Aires

Valter Büchner foi pioneiro no trans-

porte coletivo na cidade gaúcha de Ve-

nâncio Aires. Com sua habilidade em 

trabalhar com madeira, construiu sobre 

o chassi de um caminhão o primeiro 

ônibus da localidade. Tendo chegado 

ao Rio Grande do Sul em 1918, ele 

escolhera um lugar chamado Linha 

Sampaio, na jurisdição de Venâncio 

Aires, para viver e constituir família. 

Garantia o sustento dos seus cons-

truindo carroças, móveis e utensílios 

em madeira, até o dia em que teve a 

ideia de encarroçar um caminhão e 

oferecer transporte para as famílias 

rurais que viviam e trabalhavam nas 

para diferentes demandas dentro da 

empresa. Um exemplo: do senso de 

observação de Sérgio, passando pela 

elaboração e execução pela equipe 

da oficina, os andares superiores dos 

ônibus DD ganharam cortinas que ga-

rantem a privacidade dos passageiros. 

Também a instalação de tomadas de 

110 volts permite o uso de carregado-

res de celulares e notebooks durante 

as viagens. 

MODERNIDADE

Sérgio tinha 11 anos quando o avô 

Valter morreu. Faltou tempo para uma 

convivência mais prolongada, mas 

houve tempo suficiente para que o neto 

pudesse ver no avô um homem brinca-

lhão, que gostava muito de conversar e 

estava sempre preocupado em ensinar 

algo aos filhos e, principalmente, aos 

netos. 

Do primeiro ônibus de madeira, que 

transitava pelos domínios da cidade de 

Venâncio Aires, aos potentes e confor-

táveis Double Decker da empresa que 

hoje circulam pelo Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina, a Viasul tem sempre 

utilizado toda a tecnologia disponível 

para facilitar a vida dos passageiros. 

Além do conforto e da segurança 

nas estradas, a conectividade tem 

sido primordial. “Estamos sempre 

em busca de novidades. É o caso da 

Um pouco 
de história

áreas mais afastadas do município. 

Com isso, proporcionou a elas acesso 

à saúde, agências bancárias, comércio 

e demais serviços oferecidos na sede. 

O veículo começou a rodar em agosto 

de 1939, há mais de 80 anos.

Sampaio-Venâncio Aires foi a 

primeira linha, logo estendida para 

venda de passagens pela web, prática 

em que fomos pioneiros”, exemplifica 

Sérgio Büchner. Ele explica que, hoje, 

o passageiro pode baixar o aplicativo 

e comprar os bilhetes para sua viagem 

sem precisar sair de casa.

A acessibilidade também começa 

a ganhar espaço na frota. No ano pas-

sado, a operadora adquiriu dois ônibus 

Na década de 1960 empresa se instala na sede do município de Venâncio Aires

radiçãoT
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Lajeado. Como ainda não havia estra-

da asfaltada, o ônibus cobria o trajeto 

pelo interior, passando por várias 

localidades. Dava para fazer duas via-

gens por dia à cidade vizinha, em um 

trajeto de 45 quilômetros. Hoje, com 

rodovias asfaltadas, os deslocamentos 

são feitos em dez diferentes horários 

até a cidade de Estrela.

Na década de 1940, Büchner 

comprou um Ford F5 para reforçar o 

serviço. Nos anos de 1950, adquiriu 

um Ford F600 – o que havia de melhor 

em transporte coletivo. Naqueles anos, 

os filhos de Valter também foram se 

integrando à empresa: primeiro Lauro, 

depois Bruno, o mais velho, seguido 

dos outros dois irmãos, Germano e 

Adolfo. Hoje, apenas Germano vive. 

Está com 88 anos.

ano, a família perdeu o patriarca, aos 

73 anos de idade.

A partir da morte de Valter Büchner, 

os quatro filhos seguiram tocando a 

empresa, que continuou se expan-

dindo. Em 1982, nova garagem foi 

construída em Lajeado e, em 1999, 

também uma na cidade de Joinville, 

em Santa Catarina, para atender a 

primeira linha interestadual.

Em 1995, a identidade visual da 

Viasul foi totalmente reformulada em 

função de mudança societária. Lauro 

assumiu as linhas urbanas com empre-

sa própria, ficando os descendentes 

de Bruno, Germano e Adolfo com a 

parte do transporte coletivo interio-

rano, intermunicipal e interestadual 

e também com o nome Auto Viação 

Venâncio Aires.

Foram anos de muitas dificuldades 

e desafios. Nas estradas de chão ba-

tido, a família Büchner, para cumprir 

suas jornadas, enfrentava buracos, 

muito pó e, em tempos de chuva, muito 

barro. Inúmeras vezes os motoristas ti-

nham de recorrer a juntas de bois para 

desatolar os ônibus. Sérgio Büchner, 

hoje com 52 anos, conta que o pai, 

Adolfo, chegou a atolar na rua Osvaldo 

Aranha, em pleno centro de Venâncio 

Aires, onde hoje é o centro comercial. 

Ônibus não mais circulam por lá.  

Em meados de 1965, a Auto 

Viação Venâncio Aires instalou-se na 

sede do município. Além das rotas do 

interior e das intermunicipais, passou 

a servir a população urbana com linhas 

interligando os bairros. Em 1974, a 

sede ganhou uma garagem. Nesse 

New G7 Paradiso Double Decker, da Mar-

copolo, equipados com poltronas que se 

projetam para fora do veículo, facilitando 

o acesso de cadeirantes e pessoas com 

dificuldades de locomover-se. 

PROXIMIDADE

Nas palavras de Sérgio Büchner, a 

Viasul se orgulha de manter excelente 

relação com gaúchos e catarinenses. 

Nas três cidades onde mantém gara-

gens – Venâncio Aires-RS, Lajeado-RS e 

Joinville-SC – a empresa busca sempre 

maior proximidade com a população, 

participando de ações e dando apoio a 

organizações não governamentais, em 

especial escolas.

Todo ano, quando o inverno come-

ça, a empresa mobiliza seus passagei-

ros em uma campanha para recolher 

agasalhos. Este ano, por exemplo, fo-

ram angariadas mais de 5.000 peças, 

distribuídas em seguida. As doações 

são recebidas nos ônibus pelos moto-

ristas e cobradores. É comum, no Dia 

da Criança, a doação de brinquedos 

pela Viasul. Ela também proporciona 

transporte a diferentes entidades. Seja 

na educação, no esporte, no setor de 

segurança pública ou de assistência 

à terceira idade, a empresa e seus 

140 funcionários estão sempre envol-

vidos e dispostos a ajudar de alguma 

forma. “Isso só é possível porque há o 

empenho de uma bela equipe que não 

mede esforços no trabalho”, avalia 

Sérgio Büchner. A companhia apostou 

na tradição e nas raízes, mas também 

reuniu e manteve uma equipe alta-

mente especializada e uma das frotas 

mais modernas do país, para que os 

passageiros tenham orgulho e prazer 

de viajar em seus ônibus.

Ao longo das últimas oito décadas, 

sempre mantendo o caráter familiar, a 

Viasul tem sido uma empresa exem-

plar, que se deu bem no negócio com o 

apoio de todos os envolvidos. “Tanto é 

que estamos na terceira geração”, diz 

o diretor, confirmando que há planos 

para expandir as operações.

Em 1999, Viasul inaugura, em Joinville, sua primeira linha interestadual
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Marcopolo e Randon 

Pouco mais de um ano depois de terem iniciado uma inovadora parceria tecnológica voltada a testes 

e validações, a Marcopolo e as Empresas Randon, ambas de Caxias do Sul-RS, estão implementando 

um acordo para desenvolvimento conjunto no Centro Tecnológico Randon. Desde o dia 20 de 

novembro o CTR disponibilizou à Marcopolo uma Área de Sigilo que será dedicada a estudos 

avançados de engenharia para seus ônibus. 

ampliam a parceria

O acordo possibilitará a implantação de uma Área de Dinâmica Veicular no Centro Tecnológico Randon.
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“A ampliação da parceria com 

as Empresas Randon está 

alinhada à estratégia da Marcopolo de 

foco na qualidade, inovação e compe-

titividade. Ela demonstra o sucesso 

alcançado pelas duas empresas, unin-

do conhecimento e experiências numa 

enorme sinergia vivencial em favor da 

excelência do produto final”, afirma o 

CEO da Marcopolo, James Bellini. 

Por sua vez, Daniel Randon, CEO 

das Empresas Randon, observa:

“Na prática, demonstramos a força 

da Serra Gaúcha como referência de 

um polo automotivo inovador, otimizan-

do os recursos disponíveis e diminuin-

do custos com desenvolvimento num 

processo colaborativo, exatamente 

como exigem os modernos modelos de 

negócios. Trata-se de uma ação local 

que alcança amplitude global.”

A Área de Sigilo acordada, com to-

tal confidencialidade e acesso restrito, 

conta com a estrutura tecnológica ne-

cessária para atender os profissionais 

da Marcopolo envolvidos no processo 

de validação dos projetos. Conforme 

informou Sérgio Carvalho, da divisão 

Autopeças das Empresas Randon,  

“a sinergia entre as áreas técnicas 

já ocorre de forma intensa, a ponto 

de as empresas terem conseguido 

transcender os propósitos inicialmente 

estabelecidos”. Ele exemplificou com 

os estudos de correlações estruturais 

e a elaboração de testes que visam a 

celeridade na validação de subsiste-

mas do veículo, estudos estes que já 

se tornaram objeto de patente conjunta 

entre as duas companhias.

A aproximação das duas empresas 

– que, por coincidência, nasceram 

no mesmo ano, são líderes em seus 

respectivos segmentos e conquistaram 

o mercado internacional –, já rendeu 

ótimos frutos. Entre outros resultados, 

foram realizadas ações internacionais 

para mapeamento de parâmetros 

em diferentes rotas. Também foram 

realizados estudos de correlações 

físico-virtuais para classificação de 

severidade para danos estruturais 

oriundos do tráfego nestas diferentes 

vias, e desenvolvimento de testes em 

componentes. 

Como explicou o Diretor de Enge-

nharia da Marcopolo, Luciano Resner, 

o espaço, que será dedicado a estu-

dos, inovações e desenvolvimentos 

avançados de engenharia, também 

proporcionará visitas de clientes, 

reiterando o compromisso com a qua-

lidade e confiabilidade dos produtos 

fabricados pela encarroçadora.

O CENTRO TECNOLÓGICO 

Com a construção de uma nova 

área asfaltada de 53.000 m2, o CTR, 

Centro Tecnológico Randon, torna-se 

o primeiro da América Latina a contar 

com uma Área de Dinâmica Veicular 

(VDA, na sigla em inglês). O avanço per-

mitirá avaliações dinâmicas em veícu-

los comerciais para desenvolvimento e 

homologação de sistemas de controle 

de estabilidade – uma demanda legal 

exigível para toda a frota brasileira a 

partir de 2022. A ampliação contará, 

também, com uma pista especial 

para testes de sistemas auxiliares 

de frenagem, o ABS, com 300 m de 

comprimento e seis de largura, e com 

áreas de escape para execução segura 

de manobras. O complexo se torna 

uma opção diferenciada para o merca-

do, com dimensões e capacidades de 

carga adequadas às Combinações de 

Veículos de Carga (CVCs) existentes 

no Brasil. 

A previsão é de que as obras 

estejam concluídas na metade de 

2020. O projeto de expansão conta 

com a devida e adicional compensação 

ambiental. 

Desde a concepção, o espaço foi 

desenhado para comportar veículos 

comerciais de até 16 toneladas por 

eixo. Ao fim da execução, estará 

plenamente capacitado para atender 

toda a gama de veículos automotores 

e rebocados em circulação, incluindo 

os de passeio e as motos.

“Todo o complexo foi cuidado-

samente projetado, desenvolvido e 

estruturado para atender as particula-

ridades de combinações de veículos 

de carga previstas pela legislação 

brasileira”, disse o diretor de Tecnolo-

gia e Inovação de Produto da Divisão 

Autopeças das Empresas Randon, 

César Augusto Ferreira.

Com aproximadamente R$ 10 mi-

lhões investidos na ampliação, o com-

plexo, de 87 hectares, que hoje conta 

com mais de 20 diferentes tipos de 

pistas, terá novas e melhoradas áreas 

para execução de ensaios dinâmicos. 

Além disso, cerca de R$ 3 milhões 

foram recentemente adicionados para 

incremento do laboratório estrutural, 

expandindo ainda mais a capacidade 

de testes para atendimento de monta-

doras e das Empresas Randon.

AS NOVIDADES CHEGAM 

PARA ANTECIPAR-SE AO 

ATENDIMENTO DE UMA 

DETERMINAÇÃO LEGAL QUE 

ENTRARÁ EM VIGOR POR ETAPAS ATÉ 

2024: A RESOLUÇÃO 641 DO 

CONTRAN, QUE PASSARÁ A EXIGIR 

CONTROLE DE ESTABILIDADE EM 

TODA A FROTA NACIONAL. 

A LEGISLAÇÃO PREVÊ PARÂMETROS 

RIGOROSOS E MANOBRAS 

ESPECÍFICAS PARA 

HOMOLOGAÇÃO DOS VEÍCULOS. 

SÃO NECESSIDADES QUE O CTR JÁ 

ESTÁ PRONTO PARA ATENDER.
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 A sigla SSA designa o Sistema de Segurança Ativa, apresentado no início de novembro pela Volvo, 

que está ampliando mais uma vez sua oferta de segurança no Brasil. Trata-se de um avançado pacote 

de tecnologias que contribuem poderosamente para evitar colisões e prevenir acidentes.

Ônibus Volvo equipado com o SSA.  

As tecnologias do novo sistema 

foram instaladas em ônibus de turismo, 

mas já estão disponíveis para operadoras dos 

demais setores. Elas podem ser instaladas em 

pacote único ou separadamente.  Ônibus Volvo esbanja  
segurança ativa
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A proposito das inovações, o presi-

dente da Volvo Buses Latin Ame-

rica, Fabiano Todeschini, enfatizou: 

“Somos líderes mundiais em seguran-

ça e no Brasil não é diferente.” Por sua 

vez, a área de engenharia de vendas 

da Volvo Buses Latin America explicou 

que o SSA é um conjunto de recursos 

de segurança ativa que contribuem 

para apoiar o motorista e melhorar a 

operação. 

É o caso, por exemplo, do “Aviso 

de Colisão Frontal com Frenagem de 

Emergência”, que é dotado de radar 

e câmera para monitorar veículos e 

obstáculos à frente dos ônibus. O sis-

tema emite aviso sonoro e visual caso 

a distância em relação ao veículo da 

frente esteja diminuindo, o que pode 

ocorrer em situações de sonolência 

ou distração. Nessas situações, se 

a velocidade não for diminuída, o 

sistema aciona uma pré-frenagem, 

que também funciona como mais um 

aviso ao condutor. Finalmente, caso se 

configure a iminência de um acidente, 

o sistema aplica imediatamente uma 

frenagem total de emergência, para 

evitar uma batida.    

O “Aviso de Mudança de Faixa” 

também funciona nos mesmos mol-

des. Ele entra em ação quando o 

ônibus passa sobre as faixas da pista 

à esquerda ou à direita sem que as 

setas tenham sido ligadas. Isso é 

interpretado pelo sistema como de-

satenção ou descuido do motorista. 

São emitidos sinais sonoro e visual no 

display do painel e o assento do moto-

rista começa a vibrar. Essa tecnologia 

de segurança precisa ser instalada 

durante o processo de encarroçamento 

do ônibus.     

Outro equipamento bastante efi-

ciente para prevenir o motorista 

quando há risco de impacto com outro 

veículo é o “Sinal de Alerta no Para-

-brisa” (Heads Up Display). Ele projeta 

Fabiano Todeschini, presidente da Volvo 

Bus Latin America: “Somos líderes 

mundiais em segurança e no Brasil  

não é diferente.”

Por meio de GPS, um dos sistemas aponta com precisão a localização do ônibus.

Ônibus Volvo equipado com o SSA.  

As tecnologias do novo sistema 

foram instaladas em ônibus de turismo, 

mas já estão disponíveis para operadoras dos 

demais setores. Elas podem ser instaladas em 

pacote único ou separadamente.  
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uma barra vermelha de luz de Led no 

parabrisa para o condutor visualizar 

mais facilmente uma situação de pe-

rigo. O recurso é exclusivo da Volvo no 

mercado brasileiro de ônibus. 

Foi também  demonstrado um 

sistema chamado Piloto Automático 

Adaptativo, que mantém uma distância 

de segurança em relação ao veículo 

à frente, definida previamente pelo 

condutor.

Por fim, a Volvo Latin America está 

disponibilizando para os ônibus rodo-

viários o seu “Controle Automático de 

Velocidade”. Por meio de GPS, iden-

tifica-se com precisão onde o veículo 

está circulando; quando ele ingressa 

em áreas críticas (por exemplo, dentro 

de terminais rodoviários ou em trechos 

com curvas perigosas), o sistema re-

duz a velocidade independentemente 

da ação do motorista. Para ativar o 

sistema o operador do veículo define 

os pontos em que deseja reduzir a ve-

locidade e faz a programação remota, 

usando a plataforma de conectividade 

Volvo. A tecnologia permite reprogra-

mação a qualquer momento, ajustando 

a velocidade máxima do veículo de 

forma remota e instantânea, de acordo 

com a necessidade de cada empresa 

de transporte.

SEGURANÇA NO DNA

Ao apresentar a  nova geração 

do Sistema de Segurança Ativa para 

ônibus rodoviários, o presidente da 

Volvo Bus Latin America, Fabiano 

Todeschini, lembrou que a montadora 

foi pioneira no Brasil na introdução de 

equipamentos que melhoraram a ope-

ração de transporte do ponto de vista 

de segurança e contribuíram para fazer 

a sociedade olhar com mais atenção 

para essa necessidade”. Todeschini 

A Volvo entende que seus sistemas têm contribuído para fazer a sociedade olhar com maior atenção as necessidades de segurança.

ecnologiaT
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Paulo Arabian, Diretor Comercial de Ônibus 

da Volvo no Brasil, acredita que o pacote 

opcional SSA é mais uma solução que 

fortalece a posição da Volvo no mercado.
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referiu-se, por exemplo, ao lançamen-

to, pela Volvo, dos freios ABS (sistema 

antibloqueio das rodas) em chassis da 

marca, em 1991, numa época em que 

o mercado local ainda praticamente 

desconhecia essa tecnologia que, bem 

mais tarde, se tornaria comum. 

“A segurança está no DNA da 

Volvo”, sustenta o Diretor Comercial 

de Ônibus da Volvo no Brasil, Paulo 

Arabian, acentuando que trazer o ABS 

em ônibus para o Brasil naquela época 

foi um importante passo para ajudar 

a conscientizar o mercado acerca de 

novidades em segurança que já eram 

utilizadas em países desenvolvidos. 

Desde 1997 os ônibus rodoviários 

da montadora já saem da fábrica equi-

pados com o ESP (Programa Eletrônico 

de Estabilidade), que a Volvo considera 

um dos mais modernos dispositivos de 

segurança veicular ativa, uma vez que 

reduz a possibilidade de derrapagem 

e de capotagem em curvas fechadas. 

Os freios a disco e o sistema 

EBS (freios com controle eletrônico, 

que fazem a frenagem individual das 

rodas, aumentando sensivelmente a 

segurança dos ônibus) são oferecidos 

pela marca há 12 anos. 

Agora, é a vez do SSA, já disponí-

vel em todas as configurações – 4x2, 

6x2 e 8x2 – de chassis rodoviários da 

marca, com motor traseiro.

EM PACOTES   

“Há muito tempo os nossos chas-

sis já têm uma série de tecnologias de 

segurança standard. O pacote opcional 

SSA é mais uma solução que fortalece 

a posição da Volvo no mercado”, ob-

servou Arabian, citando com ênfase 

aquela inovação apresentada pela 

Volvo Buses em 2007, quando lançou 

o ESP no Brasil e nos demais países 

da região hispânica da América Latina.  

Outro sistema que passa a estar 

disponível de forma regular em ônibus  

rodoviários  é o controle automático 

de velocidade, com tecnologia ex-

clusiva da Volvo. Por meio de GPS, 

é possível identificar com precisão 

onde o veículo está circulando e re-

duzir a velocidade em áreas críticas 

como curvas perigosas, ou dentro de 

terminais rodoviários, entre outras si-

tuações, independentemente da ação 

do motorista. Para ativar o sistema, o 

operador do veículo define os pontos 

em que deseja reduzir a velocidade e 

usa a plataforma de conectividade Vol-

vo para fazer a programação remota. 

A tecnologia permite reprogramação 

a qualquer momento, ajustando a ve-

locidade máxima do veículo de forma 

remota e instantânea, de acordo com 

a necessidade de cada operadora. 

Esta não foi a primeira vez que a 

Volvo reuniu em um único pacote vá-

rios equipamentos e recursos voltados 

à segurança dos ônibus rodoviários. 

No segundo trimestre de 2008, por 

exemplo, ela apresentou um sistema 

completo de frenagem, incluindo ABS 

(controle de frenagem); ASR (controle 

de equalização da força de frenagem 

nas rodas); dispositivo de auxílio de 

frenagem de emergência; sensor de 

desgaste de pastilha de freio; sistema 

de auxílio para arranque em subidas, 

(Hill Start AID), que, mesmo na subida, 

imobilizava o veículo durante três ou 

quatro segundos, dando tempo ao mo-

torista para tirar o pé da embreagem e 

pisar no acelerador; e até um bafôme-

tro incorporado à cabine, o Alcolock, 

que impossibilitava o acionamento do 

motor se a respiração do motorista o 

traísse, revelando que ele havia inge-

rido bebida alcoólica.   

O ESP, Programa Eletrônico de Estabilidade, data de 1997. O ônibus acima roda também com o SSA.



lternativaA

Scania defende    

Em face das crescentes exigências ambientais, todas as grandes fabricantes estão empenhadas 

em desenvolver alternativas viáveis ao diesel para utilização nos ônibus e caminhões. É o caso da 

Scania, que prevê para o primeiro semestre de 2020 a homologação do seu ônibus GNV/biometano, 

desenvolvido na fábrica de São Bernardo do Campo. A montadora entende que esse veículo, hoje,  

é a solução mais eficiente sob o aspecto de sustentabilidade ambiental e econômica. 

“alternativa viável”

A sustentabilidade é um caminho sem volta, afirma Fábio DAngelo, gerente executivo de Vendas de Ônibus da Scania no Brasil. 
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A Scania sustenta que seu ônibus a 

GNV/biometano (gás purificado), 

além de enquadrar-se nas exigências 

de sustentabilidade ambiental, re-

duzindo as emissões de CO
2
, ainda 

pode diminuir em até 20% o custo por 

quilômetro rodado do ônibus e do cami-

nhão. A montadora está convencida de 

que a atual dependência 100% ao die-

sel é um tema que a cada dia se torna 

mais difícil de ser defendido do ponto 

de vista da sustentabilidade para me-

lhorar o planeta. Hoje, as emissões 

de CO
2
 dos automóveis, caminhões 

e ônibus contribuem fortemente para 

o aumento da poluição global, além 

de aumentar os contaminantes locais 

nocivos à saúde e ao ecossistema, 

como material particulado e os óxidos 

de enxofre, entre outros gases. 

A montadora afirma ter consciên-

cia de fazer parte deste problema e 

trabalha para ser parte da solução na 

busca por alternativas viáveis ao die-

sel. E defende que, neste momento, o 

modelo ideal para o Brasil é o ônibus 

movido a gás natural veicular (GNV) e/

ou biometano, que, ela assegura, se 

enquadra nos três pilares sustentá-

veis: econômico, social e ambiental.

“No que se refere ao transporte 

de passageiros, estamos vivenciando 

uma mudança fundamental para o 

ecossistema da mobilidade ideal: os 

veículos elétricos. Este é o futuro, 

certamente. Antes, porém, no Brasil, 

devemos passar pela tecnologia movi-

da a gás e biometano. Na Europa, foi e 

está sendo assim. Aqui ainda não há 

viabilidade econômica para o ônibus 

elétrico”, afirma Silvio Munhoz, dire-

tor comercial da Scania no Brasil. Ele 

acrescenta que “as grandes cidades 

estão se preparando para o futuro e, 

assim, todas as formas de transporte 

deverão se ajustar para atender as 

metas de redução global de carbono, 

como firmado no Acordo de Paris. 

Nessa transição para um setor de 

transporte mais sustentável, a Scania 

se apresenta como incansável parceira 

líder do cliente”.

No entendimento da Scania, outras 

tecnologias, como o veículo movido a 

eletricidade, implicam grandes custos 

na aquisição de baterias e alto inves-

timento na implantação da infraes-

trutura de carregamento. O mesmo 

acontece, entende a empresa, com 

os veículos híbridos, que demandam 

altos custos de aquisição e operação.  

TRÊS FASES 

Enquanto isso, a Scania segue 

firme no processo de homologação, 

no Brasil, do seu ônibus movido a gás 

natural veicular (GNV) e/ou biome-

tano. No caso, a homologação está 

dependendo de três fases: do chassi, 

da carroçaria e do sistema de abaste-

cimento de gás. 

O chassi já está homologado.

“A Scania acredita que o processo 

completo de homologação esteja apro-

vado no primeiro semestre de 2020. 

No momento estamos preparando a 

linha de produção e fazendo os investi-

mentos necessários na fábrica de São 

Bernardo do Campo. A previsão para 

início da comercialização do produto é 

que será a partir do segundo semestre 

do próximo ano. Serão disponibilizados 

modelos urbanos e rodoviários”, anun-

cia Munhoz.

Segundo o gerente executivo de 

vendas de Ônibus da Scania no Brasil, 

Fábio D’Angelo, de 2014 até agora 

foram realizadas pelo país “dezenas 

de demonstrações do ônibus a gás”, 

ficando comprovada a sua viabilidade 

em comparação com o diesel. Ainda 

de acordo com o executivo, também foi 

comprovada a redução da emissão de 

gases poluentes e da poluição sonora. 

Na comparação entre os atuais preços 

dos dois combustíveis, “verificou-se 

que a redução do custo por quilôme-

tro rodado pode ser de até 20%”. Ele 

acrescenta:    

“As consultas sobre essa tec-

nologia não param, e temos certeza 

do potencial de vendas e da cadeia 

sustentável que será criada. Os opera-

dores urbanos e de linhas rodoviárias, 

além dos órgãos gestores, buscam 

uma alternativa viável ao diesel. Eles 

estão abertos a conhecer, e nós esta-

mos dispostos a apresentar”, afirma 

Fábio D´Angelo.
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 Desde 2014, quando a Scania 

trouxe um modelo 100% sueco para 

iniciar as demonstrações no Brasil, inú-

meras cidades foram contempladas. 

A primeira experiência aconteceu no 

Paraná, na Itaipu, onde o veículo sue-

co, abastecido com biometano gerado 

pela Granja Haacke, fez o transporte 

interno de funcionários. O ônibus 

também passou por São Paulo, Rio de 

Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul e pela cidade de Sorocaba-SP. Em 

2016, foi lançado o modelo nacional 

e dezenas de localidades puderam 

conhecer a tecnologia – por exemplo, 

a cidade paulista de Campinas. As 

mais recentes demonstrações foram 

realizadas em Recife, Belo Horizonte, 

Florianópolis e Curitiba.

O propulsor é 100% a gás e bio-

metano, e pode ser abastecido com 

qualquer mistura de ambos. Não é pre-

ciso conversão. Um detalhe acerca da 

efetividade dessa alternativa: o motor 

é desenvolvido no Ciclo Otto, o mesmo 

dos automóveis, e não no Ciclo Diesel, 

como ocorre tradicionalmente com os 

motores de veículos comerciais. Desta 

forma, o motor é muito mais silencio-

so, pois as velas reduzem o barulho 

na hora da combustão. O biometano 

pode ser oriundo de dejetos animais 

e humanos, lodo sanitário e resíduos 

de culturas agrícolas, como cana-de-

-açúcar, cascas de frutas, ovos etc. É, 

portanto, um combustível inteiramente 

sustentável e pode perfeitamente ser 

injetado na rede de abastecimento já 

existente do gás natural veicular.

URGÊNCIAS DA MOBILIDADE

A linha Scania motorização a gás 

veicular natural (GNV/biometano) 

oferece três modelos de chassi. O K 

280 4x2 pode receber carroçarias de 

12,5 a 13,20 metros de comprimento 

e tem capacidade para 86 a 100 pas-

sageiros. O K 280 6x2, de 15 metros 

de comprimento, com terceiro eixo 

direcional, tem capacidade para até 

130 passageiros. Esses dois chassis 

são equipados com motor de 280 ca-

valos. O terceiro é o articulado K 320 

6x2/2, de 18,6 metros e capacidade 

para 160 ocupantes, com propulsor 

de 320 cavalos.

Destaque-se que os ônibus movi-

dos a GNV e/ou biometano não exigem 

alterações significativas nos projetos 

das carroçarias. Apenas, é preciso 

instalar os cilindros de gás. No caso 

dos veículos com piso normal, os 

cilindros são colocados nos espaços 

disponíveis entre as longarinas do 

chassi, abaixo do assoalho. No caso 

dos ônibus com entrada baixa, são 

colocados sobre o teto.

Os veículos Scania a gás recebem 

um trem de força que não só atende, 

como supera a legislação mais avan-

çada sobre emissões da Europa – a 

Euro 6. No Brasil, a lei atual exige 

conformidade com a norma equivalente 

à Euro 5. Em relação à autonomia, a 

dos ônibus da linha Scania é de 300 

km. Caso a operação exija autonomia 

maior, é avaliada a possibilidade de 

colocação de mais cilindros.

Especificamente para a linha ro-

doviária, no primeiro momento o foco 

será no fretamento e nas linhas de 

curta distância, com a versão 4x2. 

“Temos a certeza de que as outras 

opções virão com o aumento da de-

manda, quando os clientes avaliarem 

os benefícios que os modelos a gás 

proporcionam em comparação com o 

diesel. Nossos investimentos e estu-

dos contemplam cenários de médio 

e longo prazo; estamos pensando 

sempre no melhor para o cliente. E a 

sustentabilidade é um caminho sem 

volta”, afirma Fábio D´Angelo.

lternativaA

Silvio Munhoz: na transição para um setor de transporte mais sustentável, a Scania se apresenta como incansável parceira líder do cliente.
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0800 643 0534



ão PauloS

Por enquanto, só  

Da frota total de ônibus urbanos da cidade de São Paulo, estimada em15.000 unidades  

(praticamente todas movidas a combustíveis fósseis), pelo menos 15 unidades já podem ser 

apontadas como exceções. Pois 15 foram os ônibus 100% elétricos movidos a bateria entregues 

pela BYD à concessionária paulistana Transwolff . Podem ser os primeiros de uma longa lista.

15 ônibus elétricos

Estacionados sobre o Viaduto do Chá, no Centro Velho da Capital, os 15 ônibus elétricos foram apresentados ao prefeito da cidade de São Paulo. 
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A chegada desses 15 ônibus novos 

não significa que a Prefeitura de 

São Paulo já tenha feito uma opção 

pelos elétricos a bateria. Na verdade, 

trata-se ainda de um projeto piloto em 

implementação pela SPTrans, que é o 

órgão responsável pela gestão do sis-

tema de transporte público por ônibus 

da capital paulista. Mesmo assim, a 

entrega dos elétricos foi saudada pelo 

prefeito da cidade, que vislumbrou um 

cenário otimista já para 2020, quando, 

segundo ele, poderão estar rodando no 

sistema de transporte urbano da Ca-

pital pelo menos 500 desses veículos 

movidos a bateria. 

Até mesmo o cálculo da economia 

possível já foi feito, embora valendo 

apenas para os 15 ônibus entregues: 

cada um deles deverá evitar a emissão 

de 110 toneladas de CO
2
 por ano – 

isso considerando que cada ônibus 

a combustão em operação consome 

cerca de 90 litros de diesel por dia. 

A conclusão inevitável é que os 

ônibus elétricos podem representar 

um eficiente instrumento para dar um 

empurrão nos planos da administração 

municipal de forçar a redução dos po-

luentes locais e dos gases causadores 

do efeito estufa. 

Os chassis dos 15 ônibus entre-

gues são da fabricante chinesa BYD, 



Estacionados em frente à Prefeitura de São Paulo, os ônibus elétricos a bateria aguardam a visita do prefeito paulistano.
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que tem uma fábrica em Campinas, 

a apenas 100 quilômetros da cidade 

de São Paulo. São todos do modelo 

urbano D9W, para carroçarias com até 

13,2 metros de comprimento. Juntos, 

os dois motores BYD-2912TZ-XY-A de 

150 KW equivalem a 402 cavalos de 

potência. Eles estão integrados às 

rodas do eixo traseiro e dispõem de 

um módulo de controle eletrônico de 

tração. Os carros completos, incluindo 

espaço para cadeirante, têm capa-

cidade para transportar 29 pessoas 

sentadas e 51 em pé. No caso dos 

veículos entregues em São Paulo, os 

chassis foram encarroçados pela Caio 

e pela Marcopolo.  

Os elétricos da Transwolff têm 

autonomia para rodar até 250 quilô-

metros sem recarga. Assim, poderão 

operar um dia inteiro, retornando à noi-

te à garagem, onde terão suas baterias 

recarregadas. A operação completa 

demora entre três e quatro horas e a 

fabricante enfatiza o detalhe de que a 

energia elétrica tem custo menor no 

período noturno. 

Segundo a BYD, a autonomia dos 

ônibus é potencializada pela atuação 

dos freios a disco regenerativos, que 

dispõem de ABS nas rodas dianteiras e 

traseiras. O aproveitamento da energia 

cinética dá ao veículo a capacidade de 

reverter a energia gerada nos momen-

tos de frenagem, permitindo a reali-

mentação dos sistemas de baterias. 

Os freios a disco, obviamente, propor-

cionam maior segurança ao veículo. 

Outro detalhe é que, no caso da 

Transwolff, a energia elétrica usada 

no abastecimento será limpa, gerada 

por uma fazenda solar.

Ainda na parte dos cálculos, a fa-

bricante assegura que os ônibus D9W 

têm custo operacional 70% menor que 

o do ônibus a diesel convencional. 

Pelas contas da BYD o abastecimen-

to elétrico pode equivaler a 25% do 

gasto com um veículo a diesel. Outro 

argumento é que o número reduzido de 

peças no veículo 100% elétrico reduz a 

necessidade de manutenção, propor-

cionando assim maior disponibilidade 

na comparação com o convencional a 

combustão.

Os ônibus da BYD são movidos a 

bateria de ferro-lítio – segundo ela “a 

única que, em contato com o oxigênio, 

não explode e não pega fogo”. Outra 

vantagem seria o fato de que, depois 

de usadas por 15 anos nos ônibus, 

essas baterias ainda estariam em con-

dições de ser utilizadas em sistemas 

de armazenamento de energia. 

Apesar do começo aparentemente 

tímido na capital paulista, a BYD está 

otimista quanto ao rápido desenvol-

vimento desse novo e importante 

mercado. 

No momento, a administração da 

cidade se prepara para, a partir de 1º 

de janeiro próximo, zelar pela observân-

cia das exigências da lei municipal nº 

16.802/2018 – a Lei do Clima. 

Essa lei exige para os próximos dez 

anos uma redução de 50% nas emis-

sões totais de Óxido de Carbono de 

origem fóssil (CO
2
) e, em percentuais 

ainda mais altos, também nas emis-

sões de material particulado (90%) e 

de óxido de nitrogênio (80%), em dez 

anos. A lei vai ainda mais longe ao 

estabelecer que, dentro de 20 anos, 

a Capital terá de estar completamente 

livre das emissões de CO
2
, devendo as 

emissões de MP e de NOx situar-se no 

limite máximo de 5%.          

   

 

 



rotaF

Xavante faz 50 anos

A Viação Xavante, de Mato Grosso, comemorou os 50 anos de sua fundação, completados 

em setembro, incorporando seis novos ônibus rodoviários Marcopolo à sua moderna frota. 

Todos são do modelo Paradiso New G7 1600 LD e receberam configuração especial.

com ônibus novos

José Eduardo Pena, proprietário da Viação Xavante, e suas filhas Luciana Pereira Pena e Daniella Pena recebem um dos novos ônibus Marcopolo.
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Com capacidade para 44 passagei-

ros sentados em poltronas semi-

leito 1.060 mm com descansa-pernas, 

os veículos já estão sendo utilizados 

nas diferentes rotas interestaduais 

atendidas pela operadora. Eles se des-

tacam pela conectividade e pela tecno-

logia de entretenimento, dispondo, in-

clusive, de preparação para streaming. 

Possuem sistema de ar condicionado, 

tomadas USB individuais em todas as 

poltronas, geladeira, cortinas, itinerá-

rio eletrônico, bagageiro, porta-copos 

e porta-pacotes.

Rodrigo Pikussa, diretor do Negócio 

Ônibus da Marcopolo, considera a Via-

ção Xavante um exemplo de empreen-

dedorismo e sucesso. “Comemorar 50 

anos de atividades em um segmento 

tão competitivo e difícil como o do 

transporte rodoviário de passageiros 

é um grande feito. Estamos muito 

orgulhosos em poder participar deste 

momento de celebração fornecendo 

mais seis sofisticados ônibus a um tra-

dicional parceiro”, afirmou o executivo. 

A Viação Xavante foi fundada em 

1969, em Barra do Garças-MT, na 

região do Araguaia. Surgiu operando 

linhas regionais com ônibus de peque-

no porte e, com o tempo, ampliou suas 

linhas entre Barra do Garças e Água 

Boa, Canarana, São Félix do Araguaia, 

Novo São Joaquim e Alto Araguaia, 

todas em Mato Grosso. Em 1990, ela 

modernizou sua estrutura e passou a 

focar na renovação contínua da frota, 

passando a operar também nas rotas 

de Cuiabá e Vila Rica, no nordeste do 

estado e, a partir de toda região do 

Araguaia mato-grossense, as rotas  

para Goiânia e Brasília.





ecnologia LimpaT

Marcopolo e Scania parceiras
em ônibus a gás
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Em parceria, a Scania argentina 

e a Marcopolo desenvolveram 

o primeiro ônibus urbano 100% 

movido a gás natural GNV do 

país vizinho. A iniciativa faz 

parte dos testes para 

adoção de veículos voltados à 

mobilidade urbana e 

movidos com combustíveis 

alternativos naquele país.

Operação de abastecimento do Torino Marcopolo Scania a gás

O ônibus tem autonomia para 290 quilômetros.
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O ônibus desenvolvido pelas em-

presas parceiras é um Torino 

Low Entry com chassi Scania K280 UB 

4X2 Euro 6 GNV. Vem sendo testado 

desde abril, e agora passou a operar 

na linha 132, em Buenos Aires, pela 

empresa Nuevos Rumbos. É equipado 

com motor Scania de 9 litros e cinco 

cilindros, e tem potência de 280 cv, o 

que proporciona alto torque em baixas 

rotações e garante menor consumo de 

combustível. A autonomia do veículo é 

de 290 quilômetros.  

“A Marcopolo e a Scania argentina 

já são parceiras tradicionais e bus-

cam promover novas soluções para 

o mercado argentino. Esta ação está 

alinhada com nossa visão estratégica 

e posicionamento quanto a veículos 

movidos com combustíveis alternati-

vos”, destaca José Goes, gerente de 

Negócios Internacionais da Marcopolo.

O Torino Low Entry movido a GNV 

dispõe de ar condicionado Valeo 

CC355, itinerário eletrônico, rampa 

manual para total acessibilidade, dois 

espaços para cadeirantes e 31 poltro-

nas que oferecem grande conforto para 

os passageiros. Dois outros atributos 

são a robustez e a durabilidade. 

De acordo com dados da Scania, 

o veículo movido a GNV chega a ter 

custo operacional 37% menor quando 

comparado ao convencional movido 

a diesel. O nível de ruído emitido é 

consideravelmente menor.



xposiçãoE

A Busworld das

A vigésima-quinta edição da Busworld Europe foi realizada em casa nova. De 18 a 23 de outubro, pela 

primeira vez, o Centro de Exposições de Bruxelas abrigou a mais importante feira internacional de 

ônibus do mundo, realizada bienalmente, nos anos ímpares. A sede até 2017, Kortrijk, igualmente na 

Bélgica, tornou-se pequena. Com a mudança, o espaço coberto passou de 50.000 m2 para 

79.000 m2; houve maior número de expositores, 511 (em 2017, 376), de 37 países, 

com 39.798 visitantes, de 143 países (em 2017, foram 37.274 visitantes, de 118 países).  

alternativas

Equipado com câmeras em lugar de espelhos retrovisores externos, o Futura FHD 2-129, 

da VDL, tem 12,875m de comprimento, e motor DAF MX-11 com 270 kW (370 hp).

Cláudio Nelson Rodrigues  

de Abreu

Diretor da ABRATI 
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O estande da Marcopolo: presença calculadamente discreta.

Ônibus elétricos ou híbridos, a gás 

ou movidos a HVO (hydro-trated 

vegetal oil ou óleo vegetal hidrogena-

do) dominaram a cena. Registre-se a 

impressionante evolução tecnológica, 

de dois anos para cá, no quesito 

alternativa ao diesel. Fabricantes 

alemães, holandeses, franceses, ita-

lianos, chineses, turcos, portugueses, 

para citar alguns, apresentaram o que 

existe de mais moderno, ficando claro 

que a melhor opção depende do que 

se adapta a cada região. O objetivo 

permanente é eliminar ou reduzir os 

níveis de emissão de poluentes.

Os espelhos retrovisores laterais 

começaram a ser substituídos por 

câmeras de alta definição, que trans-

mitem a imagem para duas telas junto 

ao painel, nos dois lados internos da 

cabine. No Brasil, a câmera em lugar 

do retrovisor foi lançada recentemente 

pela Mercedes-Benz no novo Actros. O 

equipamento, opcional, e que aqui cus-

ta algo em torno de R$ 11 mil, traz mais 

segurança, ao eliminar pontos cegos, 

e economia, com o custo de reposição 

de um espelho retrovisor convencional 

e com a redução do consumo de com-

bustível – fala-se em até 3,5% -- graças 

à melhora no arrasto aerodinâmico. 

Para se ter uma ideia, basta comparar 

o monitor em destaque na foto de aber-

tura desta matéria com os espelhos do 

Yutong T13, por exemplo, na página 50.

Despertou atenção, ainda, em ôni-

bus rodoviários, a acessibilidade dos 

portadores de mobilidade reduzida. Em 

um i8, da Irizar, a plataforma elevatória 

– algo operacionalmente talvez bem 

mais adequado do que o nosso sofis-

ticado dispositivo de poltrona móvel – 

DPM –   estava colocada exatamente 

sobre o eixo traseiro motriz, solução 

possível apenas para as carroçarias 

mais altas, o que representa uma 

vantagem interessante porque não há 

perda de espaço no bagageiro. 

Um júri internacional de jornalistas 

destinou o prêmio Coach of the Year 

2020 para o Lion’s Coach C, da MAN. 

Receberam selos de excelência: 

RODOVIÁRIOS

• Comfort Label Coach: Van Hool EX 

11H

• Comfort Label Coach: Setra Top-

class S 531 DT

• Design Label Coach: Yutong T13

• Ecology Label Coach: Yutong Ice 12

• Safety Label Coach: Volvo 9900, 

igualmente premiado com o The 

Grand Award Coach

URBANOS

• Comfort Label Bus: Mercedes-Benz 

eCitaro

• Safety Label Bus: MAN Lion’s City 

Hybrid

• Design Label Bus: Yutong U12

• Ecology Label Bus: Van Hool Exqui.

City 18, que recebeu também The 

Grand Award Bus

OUTROS PRÊMIOS

• Sustainable city bus: Mercedes-Benz 

eCitaro

• Regional bus: Iveco Crossway Na-

tural Power

• Touring Coach: VDL Futura FHD2

O Brasil esteve representado na 

Busworld 2019 pela Marcopolo, além 

da Braslux e da Sinalsul, estas fabri-

cantes de produtos de sinalização 

veicular e, quem sabe por coincidência, 

todas de Caxias do Sul. 

A Marcopolo não expôs qualquer 

um dos seus ônibus, já que hoje não 

atua no mercado europeu, marcando 

sua presença apenas de forma dis-

creta e institucional. Discreta porque 

a Marcopolo, além de ter fábricas 

em vários continentes, é acionista 

da canadense New Flyer Industries – 

NFI, controladora, dentre outras, da 

britânica Alexander Dennis Ltd., esta 

sim com um estande próprio na Feira. 

A empresa foi adquirida este ano do 

grupo escocês Stage Coach, muito 

forte no transporte de passageiros no 

Reino Unido e nos Estados Unidos da 

América.

Nas páginas seguintes, comentá-

rios sobre alguns expositores.
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xposiçãoE

SCANIA  
A coletiva de imprensa foi condu-

zida por Anna Carmo e Silva, Head 

of Buses and Coaches da Scania, e 

por Karin Rådström, vice-presidente 

executiva de Vendas e Marketing da 

montadora. Foram brilhantes na sua 

exposição, que primou pela clareza e 

concisão (a apresentação não passou 

de 15 minutos). No estande estava 

exposta a nova geração do Citywide, 

um low floor com amplas janelas 

laterais e design interno renovado e 

clean. Sem rodeios, disseram que era 

o estado da arte em matéria de ônibus 

urbanos e suburbanos, confortáveis o 

suficiente para convencer as pessoas 

a substituírem o transporte individual 

pelo transporte público. Tratava-se de 

um veículo elétrico a bateria, de 12 

metros de comprimento. A Scania estu-

da a possível reciclagem das baterias 

após o fim de sua vida útil para uso 

veicular. O ônibus também pode ser 

equipado com motores a diesel, gás, 

HVO, biodiesel, de 7 ou 9 litros, com 

função start/stop para economizar 

combustível. Consideram que ainda 

levará um certo tempo para a eletricida-

de ser competitiva com o gás. Também 

ocupava lugar de destaque no estande 

o rodoviário Interlink medium decker, 

com motor movido a gás liquefeito e 

com autonomia em torno dos 900 km. 

Interlink Medium Decker: 13m de comprimento, motor Scania 9 litros, 5 cilindros em linha, LNG/LBG, com 235 kW (320 hp).
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Volvo 9900, 13,90m de comprimento, motor Volvo D11K, com 343 kW (460 hp), pronto para 

HVO e biodiesel, premiado com o Safety Label Coach.

Tourismo, 12,30m de comprimento, motor MB OM-936, com 236 kW (316 hp).

DAIMLER 
Com as marcas Mercedes-Benz 

e Setra reunidas na EvoBus, seu 

executivo chefe, Till Oberwörder, 

falou em “soluções holísticas” para 

o transporte urbano de passagei-

ros, sob medida para cada cliente 

ou município, aí incluídos ônibus 

elétricos a bateria, por exemplo – o 

eCitaro tem se revelado um grande 

sucesso de vendas –, sendo que, a 

partir de 2022, oferecerá ônibus a 

bateria com célula de combustível 

à base de hidrogênio. Foram come-

morados os 25 anos do Tourismo, 

ônibus integral rodoviário vendido 

no mercado europeu, fabricado 

na Turquia, que substituiu defini-

tivamente o Travego alemão, com 

o qual convivia. Da linha Setra, o 

double decker S 516 HDH continua 

sendo o destaque de sempre.

VOLVO 
A coletiva de imprensa, liderada 

por Håkan Agnevall, foi curta (10 

minutos) e objetiva. Ele enalteceu o 

prêmio Safety Label Coach atribuído 

ao 9900, seu ônibus topo de linha, 

com salão em forma de anfiteatro, 

herança da Drögmuller, fábrica 

alemã de ônibus adquirida há anos 

pela Volvo; o 7900 articulado elé-

trico e o 9700 6x2 15 metros de 

comprimento, com uma das portas 

de entrada localizada no balanço 

traseiro (e não no entre-eixos, como 

é habitual), aumentando assim o 

espaço dos bagageiros. 

O que não foi divulgado na 

Busworld Europe,é que, segundo 

consta, em 2020 a Volvo lançará 

o 9700 Double Decker com motor 

de 460 hp (343 kW), que poderá 

ser utilizado, além do diesel, com 

biodiesel, B100 e HVO.
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IRIZAR 
Não faz muito tempo, a Irizar ti-

nha participação discreta nas feiras 

europeias, hospedada no estande 

da Scania. A fabricante comemora 

130 anos neste 2019 e não guarda 

relação alguma com aquela de antes, 

a não ser o respeito à tradição e aos 

seus valores. Com veículos a diesel, 

gás comprimido, HVO e elétricos, é  

uma empresa atualizada, que investe 

fortemente em pesquisa e desenvolvi-

mento. Impressionante o crescimento 

e diversificação impostos por seu 

ex-presidente, José Manuel Orcasitas, 

que pavimentou o futuro da organiza-

ção, hoje nas mãos de Rafael Sterling. 

MAN / NEOPLAN 
Com uma gama variada de veícu-

los, incluindo naturalmente os urba-

nos a diesel, gás natural, elétricos e 

híbridos, o rodoviário Lion’s Coach C 

da MAN ficou com o título de Coach of 

the Year 2020. Na área ocupada pela 

Neoplan, o double decker Skyliner, com 

acabamento impecável, era o grande 

destaque, além de já trazer câmeras 

em lugar dos retrovisores externos, 

em sistema denominado de OptiView.

VDL 
Na linha dos urbanos, o e-Citea, da 

VDL, é um sucesso. Nos rodoviários, 

o Futura, idem: é a única fabricante 

independente que anuncia garantia 

de três anos ou 300.000 quilômetros, 

além de carroçarias mais leves, que 

resultam  em menor consumo de com-

bustível. Na linha dos rodoviários, já é 

padrão o Predictive Powertrain Control 

(PPC), que funciona com arquivos de 

GPS, permitindo a identificação da 

topografia da rodovia para a seleção 

automática das marchas. Câmeras substituem retrovisores externos e projetam as imagens dentro da cabine. 

Irizar i8, 14,07m de comprimento, motor DAF MX 13 390, com 395 kW (530 hp).

MAN Lion’s Coach C, 13,091m de comprimento, motor MAN D2676 LOH, 346 kW (470 hp), 

Coach of the Year 2020.
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VAN HOOL 
Dentre os rodoviários, além do tradi-

cional double decker TDX 27 Astromega, o 

que chamou mesmo a atenção de todos foi 

o lançamento do CX45E, um 6x2 elétrico, 

com baterias Proterra e autonomia de 300 

quilômetros, exclusivamente para o mercado 

norte-americano. Outro lançamento foi o 

EX11, com 11,00 metros de comprimento, 

que recebeu o prêmio Comfort Label Coach. 

Nos urbanos, o articulado Exqui.Citi 18, ali-

mentado a hidrogênio. Double Decker, 14,105m de comprimento, motor Paccar MX13 NG com 390 kW (523 hp).

A pergunta não comporta só uma 

resposta, pelo que se viu até agora. 

Depende pelo menos da região em que 

o veículo vai operar – estamos falando 

de ônibus e caminhões – e, principal-

mente, da relação custo x benefício. 

A infraestrutura de abastecimento ou 

reabastecimento certamente determina 

o sucesso ou fracasso de uma opção. 

E quem paga a conta é uma pergunta 

incômoda, mas inevitável, uma vez 

que esses veículos via de regra exigem 

maior investimento inicial e tendem a 

ter menor valor residual em relação aos 

movidos a diesel. Isto tudo acontece 

num momento em que as empresas 

formais precisam reduzir os custos 

para aumentar sua competitividade.

O tema, que em um primeiro mo-

mento poderia parecer distante para 

nós (na Europa e nos EUA definitiva-

mente a questão é para já), pode não 

ser assim. Com efeito, basta lembrar a 

Lei Municipal de São Paulo nº 16.802, 

de 17/01/2018, que “dá nova re-

dação ao artigo 50 da Lei Municipal 

de São Paulo nº 14.933/2009, que 

dispõe sobre o uso de fontes motrizes 

de energia menos poluentes e menos 

geradoras de gases do efeito estufa 

Eletricidade, Híbrido, Gás ou HVO?
na frota de transporte coletivo urbano 

do Município de São Paulo e dá outras 

providências”. Chama a atenção o ar-

tigo 9º, que, ao contrário da ementa, 

expande a obrigatoriedade para outros 

veículos além dos ônibus urbanos. 

Vamos ao seu texto:

“Art. 9º – Os operadores de servi-

ço de transporte coletivo por ônibus, 

integrantes do Sistema de Transporte 

Urbano de Passageiros do Município 

de São Paulo, empresas que prestam 

serviços de coleta de lixo no Município 

de São Paulo, as pessoas jurídicas e 

físicas que mantenham contratos com 

a Administração Pública Direta e Indi-

reta, pessoas jurídicas e físicas pro-

prietárias e/ou possuidoras de ônibus 

fretados e que realizem o transporte de 

passageiros no âmbito do Município 

de São Paulo ou que nele adentrem, 

como também toda a frota de veícu-

los de carga, independentemente de 

capacidade e modelo, que abasteçam 

a Companhia de Entrepostos e Arma-

zéns Gerais de São Paulo – CEAGESP 

e, finalmente, toda a frota de veículos 

de transporte intermunicipal de pas-

sageiros, independentemente de ca-

pacidade e modelo, que adentrem no 

Município de São Paulo devem obser-

var o disposto nesta Lei, inclusive os 

cronogramas de transição e as metas 

intermediárias e finais de redução de 

emissão de gases poluentes a serem 

definidos pelo Poder Público.”

Para os ônibus urbanos, as alterna-

tivas ao diesel – partindo da premissa 

de que os motores a Diesel Euro 6 

(Proconve P8), que serão obrigatórios 

no Brasil a partir de 2023, não conse-

guirão atender os níveis de emissão 

exigidos -- são o ônibus elétrico a bate-

ria, os movidos a HVO ou a gás, seja o 

comprimido, seja o liquefeito, além dos 

híbridos. Para os rodoviários, por uma 

questão de autonomia, aparentemente 

apresentam-se como melhores opções 

o HVO e o gás liquefeito. Todas as 

montadoras e fabricantes de motores 

detêm tecnologia para oferecer ao 

mercado quaisquer das possibilidades. 

Mas, repetindo, existe a questão custo 

x benefício para a equação fechar.

Será que a ANFAVEA poderia aju-

dar a esclarecer o que hoje está mais 

para um problema do que para uma 

solução (em que pese o fato de todos 

compreendermos a sua importância 

para o meio ambiente)?
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Van Hool CX 45 E, lançamento para o mercado norte-americano, 

45 pés de comprimento, 6x2, com baterias Proterra, potência não 

informada, autonomia de 300 Km.

xposiçãoE

Neoplan Skyliner, double decker, 14m de comprimento, motor MAN 

d2676 LOH, com 375 kW (510 hp).

ADL Enviro 500 Class II Interurban, double decker, 13,00m de 

comprimento, motor Cummins L9, com 272 kW (365 hp).

Ayats Horizon, double decker, 13,00 m de comprimento,motor

Cummins L9, com 272 kW (365 hp).

Yutong T13, com 13,175 m de comprimento, motor DAF MX-11, com 330 

kW (443 hp), premiado com o Design Label Coach.

Setra S531 DT, double decker, 14m de comprimento, motor MB OM-

471, com 375 kW (510Hp), premiado com o Comfort Label Coach.
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Caetano H2, City Gold, com 10,74 m de comprimento, motor Toyopta 

a hidrogênio de 60 kW alimenta baterias que geram uma potência de 

180 kW (241 hp). 

Irizar ie Tram, 12,165m de comprimento, motor Siemens, com 180 kW 

(equivalente a 241 hp), alimentado por baterias de ion de lítio.

Beulas Jewel, double decker, 14,98m de comprimento, motor MAN 

com 358 kW (480 hp).

Evadys, 12,097m de comprimento, motor Cursor 9, com 294 kW, 

(400 hp). 

Midibus BYD, 8,75m de comprimento, 2 motores de 90 kW, que, 

somados, equivalem a 241 hp.

Golden Dragon Triumph, 12,98 m de comprimento, motor FIAT C9, com 

294 Kw (394 hp). 
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Um exemplo bem-sucedido da práti-

ca atual são as 24 unidades que a 

encarroçadora está entregando neste 

momento à UTIL, do Grupo Guanabara, 

do Rio de Janeiro. São ônibus do mo-

delo Vissta Buss 360, todos montados 

sobre chassis Mercedes-Benz. Até 

agora, a fabricante entregou 11 unida-

des, em cumprimento à programação 

estabelecida pelo comprador. As 13 

unidades restantes serão entregues 

nas próximas semanas. Em breve a 

Busscar vai fornecer à UTIL também 

uma unidade do seu Vissta Bus DD 

6x2, de dois pisos e três eixos. O veí-

culo está sendo preparado conforme  

as especificações da própria operado-

ra. A pintura segue o mesmo padrão 

daquela aplicada nos Vissta Bus já 

entregues. Os chassis são todos da 

marca Mercedes-Benz.

 Registre-se que recentemente a 

Busscar entregou à Viação Águia Bran-

ca, de Cariacica-ES, duas unidades 

do seu modelo top de linha, o Vissta 

Bus DD 8x2 (dois pisos), montados 

sobre chassis Mercedes-Benz, além 

de quatro unidades do modelo Vissta 

Bus 340 4x2, igualmente montados 

sobre chassis Mercedes-Benz. 

Para a Empresa Auto Viação Pro-

gresso, de Recife, a encarroçadora 

também entregou quatro unidades do 

modelo Vissta Bus DD (dois pisos), 

com chassis Scania, e dez unidades 

do Vissta Bus 400 6x2, com chassis 

Mercedes-Benz.   

E por fim a Eucatur, a Busscar 

destinou dois Vissta Bus 8x2 (dois 

pisos) com chassis Scania 8x2, que 

receberam pinturas temáticas alusivas 

à Amazônia e à fauna da região.

ncarroçadoraE

A Busscar segue apostando no impacto visual da pintura de seus ônibus com as cores de algumas das 

principais operadoras. A pintura sobre ônibus de linhas modernas se torna um argumento a mais para 

convencer novos e antigos clientes acerca da qualidade e da beleza dos produtos da marca.

Pintura temática “Onça”, alusiva à fauna da Amazônia, para a Eucatur. Para a UTIL, 25 ônibus, sendo 24 Vissta Bus 360, como o da foto acima.

Viação Águia Branca: ônibus Vissta Bus 340, chassi Mercedes-Benz. Para a Auto Viação Progresso, ônibus Vissta Bus 8x2 DD, chassi Scania.

Novos ônibus Busscar 
inspiram novas pinturas
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O mais importante da mostra foi que 

todos os principais fabricantes 

mundiais mostraram as tecnologias 

que irão mover as pessoas de manei-

ra limpa e sustentável nos próximos 

anos. O transporte sem poluição e 

seguro está muito próximo dos paí-

ses da Europa e pode ser um sonho 

factível nem tão distante dos países 

em desenvolvimento. O Brasil esteve 

representado, entre outras empresas, 

pela Marcopolo, líder nacional e um 

dos principais players da indústria do 

ônibus mundial.

As principais montadoras e encar-

roçadoras assumiram um status que 

vai muito além do produto: apresenta-

ram-se como provedores de tecnologia 

e não mais somente de fabricantes de 

veículos. Pode parecer paradoxal, mas 

ônibus como produto não foi o princi-

pal destaque. Isso apesar dos muitos 

novos modelos lançados e/ou apre-

sentados. O discurso dos expositores 

se concentrou nas novas tecnologias 

(e nas vantagens oferecidas) para 

uma solução completa de mobilidade. 

Cada um com a sua própria tecnologia 

de powertrain, de eletrificação ou 

hibridização. Todos criaram empresas 

específicas e focadas na inovação, ou 

se associaram com outras para não 

dependerem de nenhum fabricante de 

bateria ou motorização. 

As grandes empresas do setor 

apresentaram seus modelos 100% 

elétricos, híbridos, plug-in e recarregá-

veis em rede externa; mas os produtos 

foram apresentados como parte de um 

“pacote” muito maior e mais complexo 

que vai direcionar toda a mobilidade ur-

bana do futuro. O cliente não vai mais 

comprar ônibus apenas. Ele vai receber 

um pacote completo no qual o ônibus é 

um dos componentes, não o mais im-

portante. Gestão da frota, tecnologias 

das baterias elétricas, gerenciamento 

total dos veículos, arquitetura de toda 

a infraestrutura necessária para aten-

der o cliente, como comprimento da 

linha, volume de passageiros, requisi-

tos de energia, para tornar o transporte 

coletivo urbano uma experiência muito 

mais agradável, confortável, eficiente, 

rápida e sustentável, com zero ou 

quase zero emissão. Os fabricantes 

destacaram suas vantagens e procura-

ram mostrar por que suas tecnologias 

são as melhores e mais indicadas para 

o mercado, a mobilidade e a susten-

tabilidade das cidades. Mas nenhum 

apresentou elementos suficientes 

para que houvesse a possibilidade de 

comparações. A “briga” foi no sentido 

de mostrar o quanto as novas tecno-

logias permitiam baterias menores, 

mais leves e com recarga mais rápida. 

Os potenciais clientes também 

ganharam importância e relevância 

decisória. Não são mais apenas os 

operadores de transporte, mas sim 

os governos de cada cidade ou região. 

Pelo fato de a questão envolver muito 

mais que um produto e estar direta-

mente ligada à sustentabilidade, à 

preservação ambiental e à qualidade 

de vidas nas cidades, os governantes 

estão “assumindo” o controle e são 

eles que vão decidir sobre qual solução 

a ser aplicada em suas cidades. 
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Soluções sob medida
 para a mobilidade

Os potenciais clientes 
também ganharam 

importância e relevância 
decisória. Não serão mais 

apenas os operadores 
de transporte, mas sim 
os governos de cada 
cidade ou região. Os 
governantes estão 

assumindo o controle e 
são eles que vão decidir 

sobre qual solução a 
ser aplicada em suas 

cidades.

José Carlos Secco, Diretor da

Secco Consultoria de Comunicação
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No trânsito, dê sentido à vida.

Movendo
vidas para
transformar
o futuro.

www.volvo.com.br

As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos.  
Há 40 anos, a Volvo trabalha com paixão e inovação 
para desenvolver soluções seguras e de qualidade. 
São 4 décadas transformando o futuro do nosso país.


