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O ÔNIBUS, CADA VEZ 
MAIS TECNOLÓGICO

ABRATI comemora os 
25 anos de sua criação

Revista ABRATI também 
está fazendo 25 anos

Veja como foi a evolução 
do ônibus nesses 25 anos 
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SEMPRE AQUI

A cada novo roteiro, por todos os destinos, o nosso compromisso 
é fazer parte do seu dia a dia. Marcamos presença nos cinco 
continentes e trabalhamos para entregar soluções de mobilidade 
carregadas de inovação, solidez e tradição em qualidade. E a cada 
ônibus produzido, prezamos pela segurança, conforto, design e 
tecnologia. Tudo, para você ir cada vez mais longe. Enquanto isso, 
continuaremos sempre ao seu lado, sempre por perto, sempre 
inovando, sempre aqui!

Levando você por todos os caminhos.
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SEMPRE AQUI!

Cinto de segurança salva vidas.

Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de 
sua região para saber mais sobre os modelos e suas confi gurações.
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Fundada em 1995, a ABRATI assumiu desde o primeiro instante a defesa permanente do sistema brasileiro 
de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. Já são 25 anos de atuação balizada por esse objetivo.

Em 2012, a ABRATI criou a 
Rede Juntos a Bordo. Desde então 
ela segue aproximando  empresas 
e milhões de passageiros.

Também há 25 anos 
chegavam às mãos dos 
associados as primeiras 
edições da Revista ABRATI.
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A ABRATI promove a 
realização periódica 
de pesquisas junto aos 
usuários das linhas 
rodoviárias no Brasil. 
Ano a ano, os índices de 
satisfação fi cam cada vez 
mais altos.  Pág. 26 
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Nos 25 anos de sua existência até aqui, a ABRATI 
e as empresas rodoviárias de passageiros 
acompanharam todos os avanços tecnológicos 
dos ônibus, sempre mais seguros e confortáveis.

A segurança dos veículos é um dos aspectos mais bem-cuidados pelas 
empresas fabricantes de ônibus do Brasil. Entre elas, a Volvo.
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Uma das mais tradicionais fábricantes de ônibus do País – a Busscar – 
parou por 5 anos. Agora, enfrenta o desafi o de voltar ao mercado. 

5REVISTA ABRATI, MARÇO 2020



CARTA DO PRESIDENTECARTA DO PRESIDENTE

AABRATI completou, em janeiro, 
25 anos de sua criação. Resulta-
do da fusão de outras entidades 

que na época representavam o segmen-
to de transporte rodoviário junto aos 
Poderes Constituídos, a nova entidade 
buscou, desde o seu lançamento, pro-
mover a união e a harmonia entre as 
operadoras do sistema.

Nesse quarto de século, o papel 
desempenhado pela Associação foi o de 
permanente acompanhamento e defesa 
dos interesses dos seus associados, 
mantendo um diálogo aberto com os 
entes governamentais responsáveis 
pela regulação dessa importante ati-
vidade, de modo a propiciar a máxima 
transparência na relação, por meio de 
canais institucionais adequados.

Além desse acompanhamento, a 
Associação proporciona suporte jurídi-
co e técnico às demandas coletivas das 
empresas associadas, principalmente 
em face de decisões emanadas dos 
entes reguladores. Apesar dos grandes 
desafios surgidos no caminho, alguns 
motivos para comemorações também 
existiram. 

Há que se destacar ainda o gran-
de incentivo que é dado às questões 
de inovação tecnológica, objetivando 
aprimorar cada vez mais a qualidade 
dos serviços prestados aos milhões de 
usuários desse modal de transporte, 
que atende a mais de cinco mil muni-
cípios brasileiros, possibilitando uma 
grande integração que só o transporte 
terrestre tem como fazer.

No entanto, o setor vive, há algum 
tempo, fase de grande insegurança 
jurídica, que só faz trazer muita incer-
teza para os empresários, em especial 
no momento da definição  das políticas 
de investimento. O engessamento 

gerado pela insuficiência regulatória 
tem funcionado como trava natural 
nos planos de expansão e renovação 
de frota.

O desafio agora é a desregulamen-
tação ampla que está sendo sinalizada 
pelo Poder Público, permitindo que 
novos entrantes, sem maiores exigên-
cias de habilitação, possam começar a 
operar mercados, desrespeitando as 
mais simples regras de mercado, e sem 
contrapartidas. Ou seja, pode ser que 
venha a ocorrer uma concentração de 
empresas só nos trechos mais rentá-
veis, levando ao abandono as conexões 
menos atraentes que ligam o interior 
do País, e produzindo, por via reflexa, 
o desabastecimento nessas regiões.

A ABRATI está atenta e buscando 
junto ao Governo Federal uma interlo-
cução de alto nível que demonstre os 
equívocos de até aqui, em perspectiva 
para uma abertura sem regras, que, 
longe de atender ao interesse público, 
contribuirá para o completo desmonte 
de um sistema que vem funcionando 
bem há décadas e que é constituído 
por mais de 250 empresas. Não há, 
portanto, nenhuma justificativa que 
possa demonstrar uma eventual falên-
cia do atual modelo, exigindo, assim, a 
adoção de uma nova plataforma, esta 
sim, de resultados incertos em todos 
os aspectos.

Registre-se que, com a presente 
edição, a Revista ABRATI completa 
25 anos de circulação ininterrupta, 
marcando, com este seu número 100, 
um período fértil de busca permanente 
de informações atualizadas que pos-
sam contribuir para que as empresas 
associadas se mantenham sempre 
bem-informadas em relação às novi-
dades incorporadas ao setor.
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Risco em perspectiva

A ABRATI está atenta 
e buscando junto ao 
Governo Federal uma 
interlocução de alto 
nível que demonstre 
os equívocos de até 
aqui, em perspectiva 
para uma abertura 
sem regras, que, 
longe de atender ao 
interesse público, 
contribuirá para o 
completo desmonte 
de um sistema que 
vem funcionando 
bem há décadas 
e que é constituído 
por mais de 250 
empresas.

Eduardo Tude de Melo
Presidente do Conselho Deliberativo 
da ABRATI
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No trânsito, dê sentido à vida.

Referência em ônibus.

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

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

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

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

7010_Mer_An. ônibus robô Rodoviário_205x275_Fab.indd   1 06/03/20   14:25
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RECONHECIMENTO CAMINHO DA ESCOLA

MOBILIDADE

VENDAS 

Horta urbana na fábrica da 
Mercedes-Benz do Brasil 
é premiada na Alemanha 

Um inédito projeto de cultivo de verduras 
em área específica dentro das instalações 
industriais de uma grande montadora 
no Brasil foi reconhecida na Alemanha 
com a distinção Daimler Environmental 
Leadership Award 2020 (Prêmio de 
Liderança Ambiental). Denominado 
Fazenda Urbana, o projeto, inédito no 
mundo, está localizado dentro da fábrica 
de veículos comerciais da Mercedes-
Benz, em São Bernardo do Campo, e foi 
inaugurado no ano passado. Toda a sua 
produção de verduras é 100% livre de 
agrotóxicos, destinando-se ao consumo 
dos colaboradores nos restaurantes 
da empresa. O sistema de produção 
utiliza uma estufa, localizada ao lado do 
principal restaurante da montadora, o 
que elimina o desperdício de alimentos 
durante o transporte, e a emissão de CO2.

Recursos de iluminação asseguram o 
pleno desenvolvimento das verduras.

115 cidades paulistas 
recebem 129 novos 

ônibus escolares da Caio
A Caio concluiu em fevereiro a entrega de 

129 ônibus escolares adquiridos por 115 
cidades do Estado de São Paulo por meio 

do programa Caminho da Escola. O pedido 
total era de 301 unidades e já havia sido  

parcialmente atendido. Os ônibus são do 
modelo F 2400 ORE 2 e estão equipados com chassis Mercedes-Benz LO 916 R 

com eixo blocante, saia lateral e balanço traseiro elevado para operação em zonas 
urbanas e rurais de acesso difícil. No caso da Mercedes-Benz, as 129 unidades 
entregues agora vieram somar-se a outras 180 que haviam sido entregues em 

outubro. Chassis Mercedes-Benz do mesmo modelo têm sido 
fornecidos para vários estados, dentro do mesmo programa federal.  

Alguns dos ônibus escolares do mais 
recente lote entregue às escolas.

Modelo totalmente elétrico de 12 metros da BYD, 
o mais vendido na Europa, conquista o If Design Award

Com 88% de participação, a Mercedes-Benz é a maior 
fornecedora de ônibus do mercado de Belo Horizonte

O conceito “Home from Home” convenceu 
um júri formado por 70 especialistas. 

A BYD, fabricante de ônibus elétricos, 
recebeu o prêmio If Design Award, 
importante premiação internacional, na 
categoria de transporte público, pelo seu 
modelo de 12 metros, o ônibus elétrico 
mais vendido da Europa, destacando o seu 
conceito de design ‘Home from Home’. 
Um júri formado por 70 especialistas de 
20 países foi o responsável pela avaliação 
de todos os projetos concorrentes. 
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No ano passado, de acordo com balanço recém-divulgado pela Mercedes-Benz, foram 
emplacados em Belo Horizonte 440 ônibus urbanos da marca. Todas eles eram do 

modelo OF 1724 L. Para a fabricante, os pedidos 
representaram uma participação de mercado de 
88% na capital mineira, com 11% de incremento 

sobre os resultados do ano anterior. Todos 
os ônibus foram equipados com suspensão 

pneumática e ar condicionado. E todos, 
conforme acentuou Walter Barbosa, diretor de 

Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz, 
atenderam às exigências da BHTrans.
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A Marcopolo vai fornecer 
as carroçarias de 199 novos 

ônibus que serão incorporados 
brevemente nas diferentes 

categorias de linhas do 
sistema de transporte urbano 
de passageiros da cidade de 
Curitiba. O lote é integrado 
pelos modelos Torino (com 

motorização traseira e dianteira), 
Torino Express (articulado) e 

Viale BRT (biarticulado). O sistema 
de Curitiba opera com 1.250 ônibus, que transportam 1,23 milhão de passageiros por 

dia. São 14.100 viagens diárias, com 273.000 quilômetros rodados. O sistema conta 
atualmente com 254 linhas urbanas, operadas por três consórcios.

CORREDORES

A FORÇA DA MARCA

SUPREMACIA 

O biarticulado Viale BRT faz parte da lista de novos 
fornecimentos da Marcopolo para a capital do Paraná.

Ônibus elétricos BYD de dois andares operam na Rota 
94 da cidade de Londres, agora totalmente eletrificada
Uma das linhas de ônibus mais conhecidas da cidade de Londres, Inglaterra 
– a chamada Rota 94 – , acaba de receber 29 novos ônibus elétricos de dois 
andares da BYD. Com isso, desde a segunda semana de fevereiro, segundo 
a BYD Europe, a linha passou a ser totalmente operada por ônibus elétricos. 
Com capacidade para 67 lugares, sendo 24 no salão inferior e 43 no superior, o 
ônibus BYD tem 10,9 metros de comprimento e autonomia de 250 quilômetros 
com uma carga. Detalhe curioso é a escada envidraçada que equipa o veículo.

Marcopolo aumenta sua participação no sistema 
de transporte urbano de passageiros de Curitiba

A Revista ABRATI é uma publicação da 
Associação Brasileira das Empresas de 
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A Mercedes-Benz liderou com folga as 
vendas de caminhões no ano de 2019
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Em 2019, pelo quarto ano consecutivo, a Mercedes-
Benz foi a primeira colocada em vendas de caminhões 
no Brasil, tendo sido licenciados 29.950 veículos da 
marca – um crescimento de 42% sobre as 21.150 
unidades comercializadas em 2018. O resultado 
garantiu a liderança à montadora, com quase 30% de 

participação no mercado. A diferença para a segunda 
colocada foi de 3.200 unidades. “Temos aumentado  

nossa liderança porque estamos fazendo a lição de casa”, 
resumiu o presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO 

América Latina, Philipp Schiemer. De acordo com o executivo, a 
expectativa no setor é de que 2020 seja ainda melhor para as vendas de caminhões. 
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das empresas operadoras e para a 
contínua e crescente modernização do 
sistema que elas operam com grande 
eficiência.

Decorridos 25 anos desde a fun-
dação, pode-se afirmar que, tal como 
ocorreu desde o primeiro instante de 
sua existência, os objetivos definidos 
pelos fundadores não só foram pre-
servados como ampliados. 

A defesa dos interesses comuns 
das empresas e do transporte ter-
restre de passageiros foi e continua 
sendo exercida com zelo e dedicação 
sempre maiores. Os princípios da livre 
iniciativa e da economia de mercado 
foram defendidos com entusiasmo 
sempre crescente. Intensificou-se a 
incessante busca da Associação por 
uma legislação ordenatória estável 
nos níveis estadual e federal.

A
criação da ABRATI significou 
a constituição de uma entida-
de de representação do setor 

ainda mais abrangente e devidamente 
instrumentada para a defesa efetiva 
e permanente do segmento junto 
aos órgãos que representam o Poder 
Concedente.

Instalada em Brasília-DF desde o 
seu início, a Associação transformou-
-se rapidamente em polo catalizador 
das demandas, propostas e aspirações 
dos transportadores brasileiros de 
passageiros por ônibus. E, assim, 
assumiu naturalmente a condição 
de porta-voz credenciada e legítima 
de um dos mais avançados sistemas 
dedicados a essa atividade em todo o 
mundo. Desde então, ela vem contri-
buindo com eficiência e empenho cada 
vez maiores para o fortalecimento 

ABRATI, 25 anos 
de atuação pelo setor
Em 2020, a Associação Brasileira das Empresas de 
Transporte Terrestre de Passageiros, ABRATI, está 
comemorando 25 anos de muito trabalho voltado à defesa 
e promoção do mais importante segmento de transporte 
coletivo de passageiros do País – o rodoviário. Fundada em 
janeiro de 1995, como sucessora das entidades que até 
então zelavam pelos interesses das empresas rodoviárias 
de passageiros nos segmentos internacional, interestadual 
e intermunicipal), a ABRATI não somente manteve a luta 
de suas antecessoras como contribuiu decisivamente – e 
continua contribuindo – nos esforços do conjunto do setor 
para tornar-se cada vez mais moderno, forte e atuante.

Um dos pontos altos da atuação da 
ABRATI tem sido sempre o permanen-
te acompanhamento, junto ao Governo 
Federal e aos Poderes Legislativo e 
Judiciário – especialmente na Capital 
do País –, de todo e qualquer assunto 
de interesse do setor de transporte 
rodoviário de passageiros. Outro des-
ses pontos altos é o assessoramento 
de estudos técnicos e pesquisas de 
opinião pública sobre o sistema, com 
o objetivo de subsidiar as empresas 
associadas nos seus esforços para a 
permanente melhoria do padrão de 
seus serviços. 

Um terceiro aspecto, dos mais 
importantes, tem sido a participação 
ativa em seminários técnicos, assim 
como na celebração de acordos de 
cooperação e convênios com outras 
entidades, na colaboração perma-



ABRATI 25 ANOSABRATI 25 ANOSABRATI 25 ANOS

12 REVISTA ABRATI, MARÇO 2020

nente com as empresas montadoras 
e encarroçadoras de ônibus, na rea-
lização de visitas técnicas e na crite-
riosa edição de publicações legais e 
técnicas voltadas ao setor.

Ao mesmo tempo, preservada 
a legitimidade da concorrência, a 
ABRATI envida continuamente esfor-
ços para a manutenção de um clima 
de convivência harmoniosa entre 
todas as empresas associadas. Sob 
esse aspecto, como em tantos outros, 
a Associação, sem dúvida, cumpriu e 
continua cumprindo com eficiência e 
sucesso o seu papel.

Em síntese, ao longo de toda a sua 
existência até aqui, em ações diárias, 
sistematizadas e permanentes, a 
ABRATI sempre acompanhou todos 
os assuntos de interesse do transporte 
rodoviário de passageiros junto ao 
Governo Federal e aos poderes Legis-
lativo e Judiciário. Da mesma forma, 
sempre zelou por eles. 

Acrescente-se que a ABRATI 
promoveu e continua promovendo 
o debate e a discussão dos grandes 
temas relacionados ao transporte 
rodoviário de passageiros, como tam-
bém a elaboração de estudos técnicos 
e pesquisas de opinião pública sobre 
o sistema – sempre com o objetivo de 
subsidiar as empresas associadas a 
melhorarem e modernizarem cada vez 
mais os seus serviços. 

A promoção ou participação em 
seminários técnicos, a celebração de 
acordos de cooperação com outras 
entidades, a colaboração permanente 
com as montadoras e encarroçadoras 
de ônibus, a realização de visitas 
técnicas e a edição de publicações 
legais voltadas ao setor sempre foram 
e seguem sendo atividades desenvol-
vidas pela ABRATI, que tem perfeita 
consciência do papel e do alcance das 
atividades desenvolvidas por suas 
associadas em benefício do País.  
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De 1995 até hoje, a ABRATI teve seis presidentes, todos com ampla 
vivência do setor brasileiro de transporte rodoviário de passageiros. 

O primeiro presidente foi o empresário Walter Lemes Soares, que esteve 
à frente da entidade de 1995 a 1999. 

Em seguida, assumiu Oscar Conte, que ficou de 1999 a 2002. 
De 2002 a 2008, a Associação foi comandada pelo empresário Sérgio 

Augusto de Almeida Braga.
Ele foi sucedido pelo empresário Renan Chieppe, cujo mandato se 

estendeu até 2013. 
Em 2013, o cargo de presidente passou a ser ocupado por Paulo Porto 

Lima, que ficou até o início de agosto de 2016. 
Naquele mês, as associadas aprovaram, em Assembleia Geral Ordi-

nária, alterações na estrutura administrativa da ABRATI. O empresário 
Eduardo Tude de Melo foi eleito presidente do Conselho Deliberativo e, 
para vice-presidente, o empresário Francisco Carlos Mazon. Tude de 
Melo foi reconduzido no ano passado e, para vice-presidente, foi eleita a 
empresária Luana Fleck.     

Ao assumir a presidência do Conselho Deliberativo, em 2016, o empre-
sário Eduardo Tude de Melo disse que o setor de transporte rodoviário 
de passageiros do Brasil chegou aos seus atuais padrões de qualidade na 
prestação dos serviços graças ao trabalho e à dedicação permanentes das 
empresas que operam o sistema, assim como dos dirigentes da ABRATI, 
entre os quais destacou seus dois antecessores imediatos, Paulo Porto 
Lima e Renan Chieppe. Tude de Melo mencionou ainda os investimentos 
contínuos das empresas, especialmente em manutenção e renovação de 
frota, treinamento de motoristas e uso cada vez mais intenso dos recursos 
da informática, como nos totens e terminais eletrônicos nas rodoviárias e 
na compra e emissão de passagens. Ele considerou digno de nota o monito-
ramento eletrônico com que as operadoras acompanham a distância todas 
as viagens, de forma a poderem passar ou receber todo tipo de informação 
sobre o estágio do momento de cada ônibus ao longo do percurso. 

O quadro dirigente

Sérgio Augusto de Almeida Braga
2002 a 2008

Paulo Porto Lima
2013 a 2016 

Renan Chieppe
2008 a 2013

Eduardo Tude de Melo
2016 até agora

Oscar Conte
1999 a 2002

Walter Lemes Soares
1995 a 1999
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Poucos países no mundo dis-
põem, como o Brasil, de um 
sistema de transporte rodo-

viário de passageiros tão eficiente, 
com cobertura tão ampla do território 
nacional, operado por tantas empre-
sas e com tarifas acessíveis a todas as 
camadas da população.

Todas as cidades brasileiras, mes-
mo as menores e mais distantes, estão 
interligadas por ônibus. São responsá-
veis por essa gigantesca tarefa deze-
nas de empresas regulares de todos os 
tamanhos. As frotas vão de dois, cinco 
ou dez veículos a, no caso das maiores, 
mais de 1.000 ônibus. Só nos setores 
interestadual e internacional – área 
representada pela ABRATI – atuam 
mais de uma centena de empresas 
que, no conjunto, movimentam quase 
11.000 ônibus. Suas linhas, operadas 
por outorgas regulares, cobrem todo 

o território brasileiro e chegam ao 
Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, 
Bolívia e Venezuela.  

O sistema interestadual e inter-
nacional gera aproximadamente 
60.000 empregos diretos. O quadro de 
motoristas tem cerca de 18.000 profis-
sionais. Mecânicos, administradores, 
técnicos, vendedores, atendentes 
e pessoal de apoio também fazem 
parte do universo de trabalhadores 
responsáveis pela movimentação do 
sistema, que transporta nada menos 
que 90% dos passageiros que se des-
locam pelo País.

Trata-se, portanto, de uma ati-
vidade legalmente regular, juridica-
mente ordenada e funcionalmente 
fiscalizada. Mais ainda: de uma 
atividade que sempre respondeu com 
competência e presteza a esse desafio 
de enorme proporção que é assegurar 
transporte eficiente e acessível para 
milhões de brasileiros em todo o ter-
ritório nacional.

As empresas que formam o siste-
ma sempre se submeteram às regula-
mentações vigentes, por se tratar de 
serviço público que exige a outorga 
formal do Estado, sempre cumprindo 
com os encargos tributários, traba-
lhistas e previdenciários. 

Toda essa gama de condutas e 
práticas que levaram o sistema ao pri-
meiro nível na qualidade e reputação 
do serviço prestado, teve como elo de 
ligação entre as empresas e o poder 

público a entidade de classe que atuou 
e continua atuando na busca das me-
lhores práticas e das condutas ética 
e profissional para melhor atender 
aos usuários.

Deste modo, o sistema tornou-se 
referência em todo o mundo, atraindo 
o interesse de empresas e países que 
pensam implantar ou elevar o padrão 
de qualidade e funcionalidade de seus 
próprios serviços de transporte de 
passageiros.

A atuação da ABRATI, enquanto 
agregadora setorial, aliada à eficiên-
cia e à dedicação empresarial que 
caracterizam o sistema, têm muito a 
ver com o êxito do modal, que, desde 
o seu início, não teve qualquer espécie 
de favorecimento oficial. 

Nos dias atuais, esse sistema 
atravessa cenário de elevado risco 
de desestruturação, seja pela baixa e 
frágil atividade regulatória do poder 
público, que gera insegurança jurídi-
ca e desestímulo aos investimentos 
privados, seja pela tolerância de 
avanços do transporte ilegal que vem 
proliferando em diversas regiões do 
País, sem preocupação com aspectos 
sociais do serviço, que é público, além 
de outros como oferta universal, se-
gurança e acessibilidade para toda a 
população. Os gestores têm presente o 
grande desafio de promover a susten-
tabilidade e as melhorias do sistema, 
ao invés de assistirem sua decadência, 
que vem sendo anunciada.

Um sistema de transporte 
democrático e desconcentrado

Jú
lio

 F
er

na
nd

es

José Luiz Santolin 
Diretor-Geral da ABRATI



Cada vez mais perto de você.

www.comilonibus.com.brwww
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A Revista ABRATI, de circulação tri-
mestral, também nasceu em 1995, quase 
simultaneamente com a Associação. Sua 
primeira edição circulou em junho daquele 
ano. A presente edição é a de número 100. 
A revista foi criada para fazer a divulgação 
sistemática do alto nível de qualidade alcan-
çado em nosso País pelo sistema de trans-
porte de passageiros rodoviários. Diga-se de 
passagem, ela tem cumprido bem esse papel. 

Ao longo deste quarto de século, a revista 
dedicou-se com empenho à abordagem e dis-
cussão dos mais variados aspectos e temas 
relacionados ao setor. Devem ser citados, 
entre eles: política tributária, privilégios 
concedidos a outros modais de transporte, 
situação da malha rodoviária brasileira, 
transporte clandestino, estado dos terminais 
rodoviários, política de concessões, política 
de financiamento, legislação específica para 
a atividade de transporte rodoviário de 
passageiros, fiscalização das estradas e da 
atividade transportadora, política de privati-
zação de rodovias e de terminais rodoviários, 
valorização do empresário transportador de 
passageiros, levantamento e preservação da 
memória dos empreendedores que criaram 
o sistema, evolução tecnológica, gestão 
administrativa, tendências na atividade 
empresarial, meio ambiente, segurança no 
trânsito e muitos outros.

A Revista ABRATI empenha-se, ainda, 
em estabelecer e manter a maior proximida-
de possível entre as empresas operadoras, 
a indústria brasileira de ônibus (chassis e 
carroçarias) e o universo dos usuários do 
transporte rodoviário de passageiros no 
Brasil. Ela também está no site da ABRATI 
e pode ser acessada em www.abrati.org.br.

A Revista ABRATI
A ABRATI dispõe de dois veículos impressos para o exercício da sua comunicação com as empresas 
associadas: a Revista ABRATI, que também está completando 25 anos, e o Informativo ABRATI, 
que é uma publicação mensal voltada exclusivamente às associadas e à defesa de seus interesses.

1995 1996

2005

2006

19981997

1999 2000

2001 2002

2003

2004
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REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2007 �

DEZEMBRO/2007  ANO 12  Nº 51

200 anos
de bons serviços

1001 + Cometa + Catarinense

Respeito ao usuário,  
marca da Catarinense

Modernidade e 
tradição na Cometa

A vocação da 1001  
para crescer e inovar

Carlos Otávio de Souza Antunes, 

do Conselho de Administração 

do Grupo JCA

SETEMBRO/2009  ANO 14  Nº 58

segurança
conforto
bom atendimento

O tripé da qualidade

Retomada das 
compras anima o 

mercado de 
ônibus

JUNHO/2011  ANO 16 Nº 65

Marcopolo lança o Low 
Driver 1600 e o DD 1800

Geração 7

Viação Cometa dá lições de 
excelência em manutenção

Montadoras já estão prontas 
para atender o Proconve P7

Empresas aperfeiçoam suas práticas ambientais

MARÇO/2013  ANO 18  Nº 72

Ao passageiro, com carinho
Eucatur

As muitas 

vantagens 

de viajar 

de ônibus

Como as empresas do setor atuam 
na preservação do meio ambiente

MARÇO/2015 ANO 20 Nº 80

R E V I S T A

Economia e reciclagem de água 

A ABRATI comemora 
20 anos de intensa 

atividade em defesa 
do transporte rodoviário  

de passageiros

MARÇO/2017 ANO 22 Nº 88

R E V I S T A

O ônibus antecipa seu futuro

Neobus busca 
recuperar espaço

Volvo pronta para a
reação da economia

Os cinco hexágonos azuis na lateral da carroçaria identificam cinco notáveis avanços 

tecnológicos no ônibus acima: ele freia sozinho frente a um obstáculo, mantém-se 

alinhado entre as faixas pintadas na pista, controla a pressão e a temperatura dos 

pneus, previne tombamentos, evita derrapagens. E, o melhor, esse ônibus já existe.   

MARÇO/2020 - ANO 25 Nº 100

R E V I S T A

O ÔNIBUS, CADA VEZ MAIS TECNOLÓGICO

ABRATI comemora os 25 anos de sua criação Revista ABRATI também está fazendo 25 anos

Veja como foi a evolução dos ônibus nesses 25 anos 

MARÇO/2008  ANO 13  Nº 52

Decisão do governo 
coloca o setor na 
iminência de colapso 
e desemprego 
em massa

PLUMA

O conforto faz jus ao nome

ABRATI participa da 
assembleia da AITBUS 

no México

Águia Branca renova com G7 
e incorpora mais 90 ônibus

Frota

Os 120 anos 
de inovações da 

encarroçadora Irizar

JUNHO/2010  ANO 15  Nº 61

MARÇO/2012  ANO 17  Nº 68

O trabalho das empresas 
pela segurança do passageiro

Princesa dos Campos 
estreia novos DD

A Sertaneja 
unindo pessoas

Ouro e Prata 
renova com G7

O transporte está garantido
Copa do Mundo

Comil produz 

em Lorena

Santa Cruz 

renova a frota
MARÇO/2014  ANO 19  Nº 76

R E V I S T A

MARÇO/2016 ANO 21 Nº 84

R E V I S T A

Nossos ônibus ainda mais seguros 

Tecnologia 

Cidade do Aço, 65 
anos de bons serviços 

Marcopolo Ana Rech 
faz ônibus há 35 anos

Princesa dos Campos 
continua renovando

MARÇO/2018 ANO 23 Nº 92

R E V I S T A
Indústria do ônibus vê 

2018 com otimismo

Santa Cruz põe mais  
tecnologia nos ônibus 

Para atender às mais diversas predileções a empresa 
oferece grande variedade de escolhas.

Entretenimento mais variado a 
bordo dos ônibus da Ouro e Prata

MARÇO/2019 ANO 24 Nº 96

R E V I S T A
Reunidas (SC) renova 

a frota e se renova

Marcopolo, presença 
global aos 70 anos 

Frota moderna e serviços cada vez melhores  

Penha

2007 2008

2009 2010

2011 2012

2013

2015

2017

2020

2014

2016

2018 2019

A ABRATI é responsável pela edição e distribuição de publicações 
técnicas diversas quando elas se fazem necessárias. São exemplos os 
textos legais da ANTT, suas Resoluções, e especialmente, os anuários 
estatísticos do transporte rodoviário de passageiros, com os 
números produzidos pelos órgãos oficiais como o Ministério dos 
Transportes e a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres. 
Entre 1999 e 2008, a ABRATI editorou e custeou a impressão de 
nove edições sucessivas do Anuário Estatístico do Transporte 
Rodoviário Coletivo Interestadual e Internacional de Passageiros, cada 
uma com dados completos sobre o desempenho do setor 
no ano anterior ao da capa. Todas as nove edições foram distribuídas 
gratuitamente pela ABRATI às associadas e à própria ANTT. 
Os anuários foram e ainda continuam sendo nde grande utilidade para 
as empresas do setor. De 2010 para cá suas edições passaram a ser 
disponibilizadas em meio digital pela ANTT. 

Edição de publicações
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O
Informativo dedica aten-
ção especial às informações 
relacionadas à legislação 

normativa e às disposições legais e 
tributárias. Daí a sua concepção e o 
formato de boletim. 

Outra importante finalidade aten-
dida há 25 anos pelo Informativo é 
a de noticiar, detalhar e interpretar, 
geralmente em edições especiais, os 
resultados das sondagens de opinião 
realizadas periodicamente por institu-
tos de pesquisa junto aos usuários do 
transporte rodoviário de passageiros, 
por iniciativa da ABRATI. As opiniões 
dos passageiros sobre os serviços 
são criteriosamente levantadas e há 
vários anos vêm se traduzindo em 
percentuais ascendentes. 

Para efeito de avaliação, as res-
postas são enquadradas em alterna-
tivas, como, por exemplo: “totalmente 
satisfeito”, “satisfeito”, “não satis-

O Informativo ABRATI
Um importante veículo para o estreito contato com as empresas associadas é o Informativo ABRATI, 
boletim mensal de notícias sobre as atividades da Associação. O Informativo cumpre o 
papel de repassar às associadas, com a necessária agilidade e detalhamento, informações de inte-
resse direto das empresas de transporte rodoviário de passageiros e do setor a que elas pertencem. 

feito” e “totalmente insatisfeito”. Os 
percentuais de satisfação situam-se 
em níveis bastante altos. 

Um exemplo: em 2003, pesquisa 
telefônica feita pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres apurou que 
o índice de satisfação dos passageiros 
com o transporte rodoviário de passa-
geiros no País era de 85,1%, conside-
rada a soma das respostas “satisfação 
em nível normal” e “satisfação acima 
da esperada”. Quatro anos depois, em 
2007, pesquisa feita para a ABRATI 
pelo Instituto Vox Populi apurou que, 
somados os quesitos “totalmente 
satisfeito” e “satisfeito”, o percentual 
era de 87,6%. Em 2019, nova pesquisa 
do Vox Populi apurou 87,1% na soma 
dos mesmos quesitos. Registre-se que 
as pesquisas de iniciativa da ABRATI 
descem a detalhes para apurar com 
rigor o grau de satisfação ou insa-
tisfação do passageiro com os vários 
aspectos da prestação do serviço. 

O Informativo ABRATI também 
é utilizado para levar às associadas 
informações completas sobre as vá-
rias iniciativas da Associação como, 
por exemplo, palestras, reuniões 
técnicas, reuniões com entidades 

congêneres de outros países, seminá-
rios, exposições e falas em comissões 
permanentes da Câmara dos Deputa-
dos, audiências com ministros e com 
o presidente da República e outras. 
As palestras geralmente são dadas 
por técnicos e dirigentes de outras 
entidades ou por parlamentares. Há 
também as palestras contratadas 
de profissionais da mídia, como os 
jornalistas Alexandre Garcia, Heraldo 
Pereira e Carlos Alberto Sardenberg. 
Outros palestrantes conhecidos, como 
o publicitário Washington Olivetto e o 
economista e ex-ministro Antônio Del-
fim Netto já falaram aos associados da 
ABRATI, em Brasília. 

A ABRATI também sistematiza e 
imprime textos legais relacionados ao 
transporte rodoviário de passageiros, 
além das estatísticas produzidas por 
órgãos e agências do Poder Conceden-
te relacionadas à atividade. 

Registre-se que, ao longo dos 25 
anos de existência da Associação, 
praticamente todos os ministros dos 
Transportes sempre fizeram questão 
de visitar a ABRATI em dias de reu-
niões dos associados com a diretoria, 
para falarem diretamente a eles. 

Site
Outro recurso de comunicação da ABRATI com as empre-
sas associadas e com o público é o site abrati@abrati.org.
br, no ar há quase 15 anos. As edições da Revista ABRATI, 
do Informativo ABRATI e da Rede Juntos a Bordo, além 
dos comunicados da ABRATI, podem ser acessados facil-
mente. Também estão disponíveis textos legais, resoluções 
do Poder Concedente e notícias de interesse das operado-
ras de transporte rodoviário de passageiros.   
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Um dos momentos mais to-
cantes de toda a história da 
ABRATI aconteceu na noite de 

4 de dezembro de 2003, no Clube das 
Nações, em Brasília, a pouco menos 
de um mês da data em que a Asso-
ciação completaria seu oitavo ano de 
existência. Naquela noite, o setor de 
transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros realiza-
va em Brasília a sua tradicional festa 
de confraternização de fim de ano. 

Além da festa, no entanto, algo 
diferente estava acontecendo. Vindos 
de vários pontos do País, pioneiros do 
setor encontravam-se ali para receber 
uma calorosa homenagem de seus 
colegas empresários do transporte 
rodoviário de passageiros. 

O próprio Ministro dos Trans-
portes da época, Anderson Adauto, 
compareceu para participar da ho-
menagem como representante do 

presidente da República, que estava 
em viagem ao exterior. O então presi-
dente da ABRATI, Sérgio Augusto de 
Almeida Braga, falou sobre o papel 
dos homenageados na criação e for-
talecimento do sistema brasileiro de 
transporte rodoviário de passageiros. 
Também  participaram da homenagem 
o Diretor-Geral da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres, José 
Alexandre Resende, o ex-Ministro e 
deputado federal Eliseu Resende, o 
presidente da Comissão de Viação e 
Transporte da Câmara, deputado Ro-
meu Queiroz, e o líder do Governo na 
Câmara, deputado Beto Albuquerque. 
Todos agradeceram aos pioneiros e 
ressaltaram seu esforço de anos e 
anos para implantar e fortalecer o 
sistema. Em noite de muita emoção, 
cada um dos homenageados recebeu 
uma placa e o Troféu Pioneiros, criado 
pela artista plástica Hyida Lucena.        

O tributo do setor 
aos seus criadores

Abílio Pinto Gontijo
Empresa Gontijo de Transportes
Affonso Oger
Expresso Itamarati
Arthur Schwambach
Real Alagoas de Viação
Camilo Cola
Viação Itapemirim
Dimas José da Silva
Viação Presidente
Francisco Sebastião Noel
Viação Salutaris e Turismo
Aylmer Chieppe
Viação Águia Branca
João Mansur
Empresa Unida Mansur e Filhos
Jacob Barata
Expresso Guanabara
Jelson da Costa Antunes
Auto Viação 1001
José Augusto Pinheiro
Real Expresso
José Moacyr Teixeira
Viação Planalto
Vallécio Chieppe
Viação Águia Branca
Wander Chieppe
Viação Águia Branca

Os homenageados

Ka
su

o 
O

ku
bo
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Dia e noite, a Rede Juntos a Bordo 
alcança milhões de passageiros

Juntos a Bordo é o nome da Rede 
de Comunicação criada pela ABRATI 
em agosto de 2012 e integrada pelas 
empresas do setor de transporte rodo-
viário de passageiros com o objetivo 
de produzir e divulgar mensagens 
estruturadas e unificadas, visando 
informar os passageiros que usam 
diariamente esse meio de transporte 
no Brasil. 

A Rede, que anteriormente con-
tava com materiais off line para ca-
pilarizar a comunicação, hoje aposta 
nas redes sociais como principal 
divulgador. Com mais de 200.000 
seguidores, somando Instagram, 
Facebook e Youtube, a Rede chega a 
atingir mensalmente quase 8 milhões 
de usuários.   

No escopo, mensagens que bus-
cam destacar a importância do ônibus 
como meio moderno, versátil e demo-
crático de transporte de pessoas, for-

talecendo assim sua imagem positiva. 
Além disso a Rede divulga campanhas 
de instituições parceiras (Ministério 
da Saúde, MInfra, CNT e outras) e 
promove campanhas próprias que 
venham agregar valor aos serviços 
das associadas e informar sobre 
assuntos de interesse coletivo, como, 
por exemplo, o combate ao transporte 
clandestino e as fraudes na venda de 
passagens. A Rede tem a coordenação 
do Grupo de Marketing da ABRATI. 

A  interação constante com as 
empresas associadas resulta na cor-
reta definição das demandas e na sua 
ade quada comunicação, tendo sempre 
como denominador comum realçar a 
importância do ônibus e fortalecer sua 
imagem positiva como símbolo maior 
de um sistema comprometido com 
altos padrões de qua lidade, além de 
grande gerador de empregos, impos-
tos e investimentos.



A UTIL 
OFERECE O 
MELHOR DA 
TECNOLOGIA 
para transportar 
pessoas e 
SORRISOS.

Os mais modernos sistemas 
de vendas online e offline

Salas VIP equipadas com 
WI-FI nos principais 
terminais do país

Entretenimento de 
bordo

Nova frota de ônibus Double 
Decker com assentos

Sistema SIGLA de otimização 
da frota, monitoramento 24h 
e telemetria voltada ao 
menor consumo.

visite nosso novo site:

www.util.com.br

viajeutil
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Um prêmio que contribui ano a ano 
para valorizar sempre mais o setor 

U
ma das ações de grande al-
cance desenvolvidas desde 
2011 pela ABRATI é o Prêmio 

Boas Práticas do Transporte Terres-
tre de Passageiros, realizado anual-
mente em cooperação com a ANTP, 
Associação Nacional do Transporte 
Público. Desde a primeira a sua pri-
meira edição anual, o Prêmio já tinha 
o propósito de distinguir as empresas 
de transporte rodoviário interesta-
dual e internacional de passageiros 
que mais se destacassem por suas 
boas práticas operacionais; portanto, 
sempre com a finalidade de valorizar 
as ações das operadoras voltadas à 
qualidade, à responsabilidade social 
e à responsabilidade ambiental. Até 
aqui, já foram nove edições. 

Inicialmente, foram premiadas 
ações que se enquadrassem em uma 
das seguintes categorias: Adesão dos 
Colaboradores, Atendimento ao Clien-
te e Responsabilidade Socioambien-
tal. Esse formato de três categorias foi 
mantido até a edição de 2013, quando 
a ABRATI e a ANTP introduziram 
uma quarta premiação, denominada 
“Referencial de Excelência” – dis-
tinção atribuída a organizações que 
houvessem participado de todas as 
edições do Prêmio realizadas até en-
tão, sendo vencedoras em pelo menos 
uma das três categorias em cada ano. 

Em 2014, o Prêmio Boas Práticas 
passou a ter uma categoria única – 
Inovação – mantidas a premiação 
para Referencial de Excelência e a 
Menção Honrosa. Por sua boa acei-
tação pelas associadas, o formato se 
manteve em todas as edições subse-
quentes, de 2015 até agora.

Na entrega do troféu correspondente à primeira colocação, Alexandre Resende, Carlos Bernaud, 
Eduardo Tude e Hugo Fleck.

Entrega do troféu correspondente à primeira colocação no Prêmio Boas Práticas 2019. Da 
esquerda para a direita, Dácio Ferreira, Alexandre Resende, Paula Barcellos Tomasi Correa, 
Eduardo Tude e Paulo Renato Oaskes. 

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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Neste exato momento todos 
os importantes setores da 
economia estão passando 

por enormes transformações em seus 
processos de prestação de serviços, no 
atendimento às demandas dos clien-
tes e em sua estrutura de produção.

Desta forma, precisamos analisar 
os processos já existentes e acres-
centar metodologias, estratégias e 
tecnologias ao ambiente produtivo, 
de forma eficaz e eficiente, sistema-
ticamente.

Estas inovações e quebras de 
paradigmas, até pouco tempo, eram 
consideradas impensáveis e imutá-
veis, são as chamadas disrupções, que 
visam alavancar todos os processos e 
setores da Empresa.

No caso específico das Empresas 
de transporte rodoviário de pas-
sageiros esta disrupção, já nesta 
última década se faz perfeitamente 
visível, pois percebemos iniciativas 

de implantação e implementação de 
ferramentas de trabalho, melhoria dos 
processos, e inovação de metodologias 
já consagradas, adaptando-se assim 
às novas contingências e concorrên-
cias do mercado.

É neste contexto de mudanças 
e disrupções que apresentamos e 
procuramos inserir o Prêmio Boas 
Práticas, desde a sua criação em 2011, 
completando neste ano uma década 
de contribuições ao setor, estando 
consolidado como uma parceria téc-
nica, de sintonia e de pensamento 
entre a ANTP e ABRATI, em prol de 
um transporte cada vez melhor para 
a população brasileira.

O Prêmio Boas Práticas cujo 
principal objetivo é dar visibilidade 
e reconhecimento aos esforços des-
tinados à promoção do transporte de 
passageiros de média e longa distân-
cia, tem ciclos anuais e foi elaborado 
para mostrar à sociedade, à imprensa, 
aos órgãos gestores, e  principalmente 
às empresas associadas da ABRATI, 
o trabalho de excelência que estas 
próprias Empresas possuem, e que 
colocam a disposição de seus clientes.

No início da década, o julgamento 
dos trabalhos se dava em três catego-
rias, adesão dos colaboradores, aten-
dimento ao cliente, e responsabilidade 
sócio ambiental, sendo premiadas três 
Empresas por categoria.

Em 2014, em decisão consensual, 
entre ANTP e ABRATI, foram altera-
dos os itens categoria e quantidade 
de vencedoras, mantendo os demais 
critérios ate 2020. A categoria que 
se tornou única e com somente uma 

Empresa vencedora, passou a tratar 
principalmente de inovação e tecnolo-
gia, para adaptar e compactuar com 
o novo mundo que se apresenta no 
momento, o mundo disruptivo.

A Inovação não está somente 
associada à velocidade requerida 
em ambiente altamente competitivo. 
Ela deve estar em soluções simples 
ou complexas, sistêmicas ou não, 
advindas de simples observações ou 
complexas análises.

A Inovação não deve estar restrita 
as áreas de pesquisa e do desenvolvi-
mento, mas deve abranger todos os 
aspectos dos processos e do negócio. 
Cultivar esta maneira de pensar deve 
ser uma filosofia da organização. 
Neste aspecto, o papel da liderança é 
fundamental para manter o ambien-
te propício à criatividade, de gerar 
ideias e implantar as novas soluções 
encontradas.

Outro ponto forte e marcante do 
Programa é o compartilhamento de 
ideias apresentadas nos trabalhos 
inscritos, analisados e premiados 
pela Banca Examinadora, constituída 
especificamente para esta missão.

Estes trabalhos são divulgados na 
Revista ABRATI, no Informativo da 
ANTP, e inclusos nos sites das duas 
Associações.

Merece destaque o Seminário 
de Inovação no Transporte de Pas-
sageiros reunindo experiências das 
Empresas associadas, relatando as 
praticas vencedoras compartilhadas 
em palestras, realizado em São Paulo 
em setembro de 2019, em mais uma 
parceria ANTP e ABRATI.

Boas Práticas: uma retrospectiva, 
as contribuições e as expectativas

D
iv

ul
ga

çã
o

Alexandre Rezende, da ANTP
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A evolução tecnológica do 
ônibus nos últimos 25 anos
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Cláudio Nelson Rodrigues de Abreu 
Diretor da ABRATI.

PROCONVE “EURO
 EQUIVALENTE”

VIGÊNCIA
DIÓXIDO DE

CARBONO (CO2)
ÓXIDO DE

NITROGÊNIO (NOX)
MATERIAL

PARTICULADO (MP)

(g/kWh) índice (g/kWh) índice (g/kWh) índice

Fase P-1 - 1989/1993 14,00 - 18,00 - - -

Fase P-2 Euro 0 1994/1995 11,20 100,00 14,40 100,00 0,60 100,00

Fase P-3 Euro 1 1996/1999 4,90 43,75 9,00 62,50 0,40 66,67

Fase P-4 Euro 2 2000/2005 4,00 35,71 7,00 48,61 0,15 25,00

Fase P-5 Euro 3 2006/2011 2,10 18,75 5,00 34,72 0,10 16,67

Fase P-7 Euro 5 2012/2022 1,50 13,39 2,00 13,89 0,02 3,33

Fase P-8 Euro 6 a partir de 2023 1,50 13,39 0,40 2,78 0,01 1,67

Nota: a Fase P-6 (que seria 2009/2011), equivalente à Euro 4, nunca foi implantada porque o Diesel com baixo teor de enxofre não estava disponível

À época da constituição da ABRATI, em 1995, vivíamos 
a era dos motores enquadrados na norma do Programa 
de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 
(Proconve) P-2, equivalente ao Euro Zero. Hoje, estamos na 
norma Proconve P-7, equivalente ao Euro 5, e caminhando 
para a norma Proconve P-8, equivalente ao Euro 6. Pela 
tabela a seguir, é possível observar a signifi cativa evolução 
alcançada nesse período quanto à redução dos níveis de 
emissão de poluentes de ônibus e caminhões.

O
utro progresso formidável dos 
ônibus, de 1995 para cá, é a 
tecnologia embarcada, com 

foco na segurança e otimização dos 
veículos. Com os recursos da teleme-
tria, os computadores de bordo possi-
bilitam o acompanhamento em tempo 
real, nas garagens, das velocidades 
instantânea e média, distância percor-
rida, tempo de viagem, rpm, e várias 
outras informações interessantes. O 
computador de bordo permite, tam-
bém, agilizar o diagnóstico de falhas.

Some-se a isso uma série de dispo-
sitivos como, por exemplo, o controle 
de potência preditivo (PPC), pelo qual, 
o computador, acessando um banco de 
dados com a topografia das estradas 
em combinação com o GPS, faz mu-
danças automáticas de marcha, de 
modo a ajustar a potência do ônibus 
para otimizar o seu desempenho; o 
controle da velocidade de cruzeiro 
(ACC), que controla a velocidade do 
ônibus nas rodovias dependendo da 
distância do veículo que vai à frente; 

o assistente ativo de freio (ABA), que 
leva à frenagem independentemente 
da ação do motorista, quando o ônibus 
se aproxima demais do veículo que vai 
à frente; o antitravamento das rodas 
quando o freio é acionado (ABS); o 
sistema eletrônico de frenagem (EBS), 
que reduz a distância de frenagem e 
melhora a estabilidade da direção; o 
programa eletrônico de estabilidade 
(ESP); o sistema que previne a der-
rapagem do veículo (ASR); o leitor de 
faixa de rolagem (LDWS), que alerta 
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Nos tempos mais recentes, mui-
tos dos lançamentos das montado-
ras no Brasil estão relacionados 
à segurança. Foi o que aconteceu 
no fim do ano passado, quando a 
Mercedes-Benz passou a equipar o 
seu caminhão Actros com o sistema 
Mirror Cam de câmeras em substi-
tuição aos espelhos retrovisores.

Também recentemente, em 
novem bro, a Volvo lançou o seu 
Sistema de Segurança Ativa – SSA 
–, pacote de tecnologias vocaciona-
do para a prevenção das colisões e 
outros acidentes. Destaque para o 
Aviso de Colisão Frontal com Frena-
gem de Emergência, sistema dotado 
de radar e de câmera, que monitora 
veículos ou obstáculos à frente, e 
que emite um aviso sonoro e visual 
sempre que a distância se reduz pe-
rigosamente, como nos casos de so-
nolência ou distração do motorista. 
Se a velocidade não for diminuída, o 
sistema aciona uma pré-frenagem. 
Se isso não for suficiente, entra em 
ação uma frenagem total para evi-
tar qualquer batida. E antes disso, 
ainda em 2019, a Mercedes-Benz do 

Brasil já havia lançado o seu Piloto 
Automático Adaptativo, para os 
ônibus O 500 RS e 0 500 RSD. É um 
sistema de segurança que funciona 
por meio de sensores instalados 
na parte dianteira do ônibus e que 
estão conectados a um sistema que 
entra em ação sempre que o ônibus 
se adianta em excesso em relação a 
um veículo à frente. O sistema tem 
autonomia para frear ou acelerar 
o veículo, atuando de maneira a 
manter sempre a uma distância se-
gura. Quando a velocidade é menor 
que 15 quilômetros por hora ele é 
desativado. Para acelerar o veículo 
e retomar a velocidade de cruzeiro 
o motorista tem total autonomia. 
Os sensores identificam veículos 
à frente a distâncias de até 200 
metros, mesmo havendo neblina.

Outros dispositivos que tendem 
a se tornar mais comuns são: Sis-
tema de aviso de faixa, freio motor 
auxiliar, auxiliar de freio (retar-
der), sistemas antitombamento e 
antitravamento, controle de tração, 
freio monitorado eletronicamente e 
controle eletrônico da suspensão. 

Tecnologia a serviço da segurança

o motorista quando ele muda de faixa 
sem acionar a seta de direção; o moni-
toramento da pressão e temperatura 
dos pneus (TPMS).

E, mais recentemente, começa, 
pouco a pouco, a substituição dos 
espelhos retrovisores externos por 
câmeras de alta definição, que transmi-
tem a imagem para duas telas junto ao 
painel, em ambos os lados internos da 
cabine. Dentre outras vantagens, veri-
fica-se a melhor visibilidade do veículo 
que vem ao lado, independentemente 
de estar chovendo ou com neblina, 
e a eliminação de pontos cegos, isto 
sem falar na redução do consumo de 
combustível, por diminuir o arrasto 
aerodinâmico – há quem diga que essa 
economia pode chegar até a 3,5%, o que 
não é pouco.

Finalmente, porém não menos im-
portante, é a questão do limite legal do 
comprimento dos ônibus rodoviários. 
Talvez nem todos se lembrem, mas em 
1995, a Marcopolo já produzia double 
deckers_ sobre chassi Scania K-113 
TL, com motor de 360 cv, que saía de 
fábrica 6x2 e recebia, adaptado pela 
Tutto Trasporti, também de Caxias 
do Sul, o segundo eixo dianteiro, dire-
cional, transformando-o em 8x2; tinha 
14,00m de comprimento e destinava-se 
apenas à exportação porque, na época, 
o limite era 13,20m dentro do Brasil. Os 
14,00m só vieram a ser liberados para o 
mercado interno pelo Decreto nº 2.069, 
de 12/11/1996. E os atuais 15,00m de 
comprimento para ônibus rodoviários 
foram aprovados pela Lei nº 13.281, 
de 04/05/2016, exclusivamente para os 
8x2. Isto veio ao encontro do interesse 
dos passageiros porque facilitou às 
empresas oferecerem mais opções de 
serviços graças à combinação de vários 
tipos de poltrona: em geral, no piso 
superior, existe a opção das convencio-
nais e executivas e, no primeiro piso, a 
opção das poltronas leito e leito-cama.

Instalado na parte dianteira do ônibus, o Piloto Automático Adaptativo funciona por meio 
de sensores conectados a um sistema que pode frear o veículo quando há risco de batida.
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Pesquisas

Entre as iniciativas desen-
volvidas pela ABRATI voltadas à 
valorização do transporte rodo-
viário de passageiros e, especial-
mente, às empresas que operam o 
setor, está a realização periódica 
de seminários e palestras com a 
participação de especialistas e re-
presentantes das associadas. Um 
dos eventos mais recentes foi o 
Seminário de Inovação no Trans-
porte Rodoviário de Passageiros, 
realizado na cidade de São Paulo 
pela ABRATI com o patrocínio da 
BR Distribuidora. Representantes 
das empresas Ouro e Prata, Via-

Nos 25 anos de sua existência, 
até aqui, a ABRATI sempre 
se preocupou em aferir os ín-

dices de satisfação dos usuários com 
os serviços prestados pelas empresas 
brasileiras de transporte rodoviário 
de passageiros nos segmentos inte-
restadual e internacional. Para tanto, 
ela encomenda periodicamente a 
institutos especializados a realização 
de pesquisas específicas. 

O mais recente levantamento, 
realizado pelo Instituto Vox Populi, 
voltou a confirmar os altos percen-
tuais de satisfação sistematicamente 
apontados pelas pesquisas realizadas 
em anos anteriores. Verificou-se que 
80,9% dos passageiros que utilizam 
os ônibus do sistema interestadual 
estão satisfeitos com os serviços pres-
tados pelas empresas operadoras. O 
percentual é ainda mais alto que os 
apurados em pesquisas anteriores, 

confirmando, assim, a tendência ob-
servada em todos os levantamentos 
feitos em anos anteriores.  

Ao apurar um determinado per-
centual de satisfação, os pesquisa-
dores esclarecem que ele resulta da 
soma das respostas dos passageiros 
que se declararam “totalmente sa-
tisfeitos” e das respostas dos que 
se declararam “satisfeitos” com os 
serviços. No caso da pesquisa mais 
recente, verificou-se que 50,5% dos 
passageiros declararam-se total-
mente satisfeitos e 30,6% disseram 

ção Planalto e Viação Águia Branca 
apresentaram cases voltados à Ino-
vação, enquanto a BR Distribuidora 
abordou o tema Sustentabilidade. A 
ABRATI também promove palestras 

Seminário realizado pela ABRATI no Centro de Exposições Transamérica, em São Paulo, reuniu 
empresários e representantes do setor brasileiro de transporte rodoviário de passageiros.
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Seminários

de profissionais da mídia televisiva 
e da propaganda, como nos casos do 
publicitário Washington Olivetto e dos 
jornalistas Alexandre Garcia, Heraldo 
Pereira e Carlos Alberto Sardenberg. 

estar satisfeitos com os serviços. Daí, 
portanto, o percentual de satisfação 
de 80,9% mostrado no gráfico acima.

Os levantamentos não se limitam 
a perguntas sobre determinados as-
pectos dos serviços. São pesquisados 
todos os serviços não diretamente 
relacionados com a prestação do 
serviço rodoviário, como, por exem-
plo, as estradas, as instalações dos 
terminais rodoviários, as instalações 
sanitárias. Do mesmo modo, são 
pesquisados os aspectos diretamente 
relacionados às empresas. 

5,9

13,1

30,6

50,3

1 2 3 4

Interestadual (%)

GRAU DE SATISFAÇÃO FINAL COM O TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - DEZEMBRO DE 2018 (%)

1 - Totalmente insatisfeito

2 - Insatisfeito

3 - Satisfeito

4 - Totalmente satisfeito





Mulheres no transporte 
de passageiros trazem 
novos ares ao setor
O setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros sempre foi dominado 
pela mão de obra masculina, seguindo padrões e conceitos hoje defasados. 
De algum tempo para cá as mulheres começaram a invadir esse universo, usando 
a sensibilidade, a inteligência e a versatilidade inerentes ao sexo feminino. 
A Revista ABRATI presta homenagem a todas essas profi ssionais contando aqui 
as histórias de algumas delas. 
Verônica Monteiro, Luana Fleck, Valdete Cabral e Paula Tomasi Barcellos Corrêa 
representam alguns dos exemplos de participação feminina nas empresas de 
transporte. 
Mas não só elas. Outras estão desempenhando papeis importantes em 
empresas de todo o País. Estão na linha de frente e ocupam os mais 
variados cargos, participando de negociações difíceis e duras com 
fornecedores, por exemplo, e fazendo com que os vários setores 
das companhias trabalhem de forma homogênea e harmônica. 
Cada uma em sua esfera de atuação dá sua contribuição para 
o aperfeiçoamento e aprimoramento 
dos serviços prestados.

Verônica Cristina Augusto 
Monteiro: sempre muito ativa em 

todas as funções. 

A intimidade com o setor no qual 
predominam homens na maioria das 
funções faz parte da rotina de tra-
balho de Verônica Cristina Augusto 
Monteiro, 39 anos, que há quatro atua 
no controle operacional da UTIL, no 
Rio de Janeiro, empresa pioneira no 
transporte de passageiros (ônibus), 
com tradição de mais de 60 anos e 
oferta de transporte rodoviário para 
os principais destinos do País.

Responsável pelo setor que 
reúne informações sigilosas 
da empresa, onde se averigua 
questões de fraude, toda a parte 
disciplinar interna, de contro-
ladoria, de certificação de eti-
lômetros (bafômetros) e outras 

Saber fazer várias coisas a um só tempo

HOMENAGEMHOMENAGEM
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atividades correlatas, Verônica entrou 
na empresa há quatro anos, como 
auxiliar administrativo. Passou pela 
manutenção e se habilitou a exercer 
diversas atividades ao mesmo tempo. 
“Sempre fui muito ativa em todas as 
funções que já exerci no setor e ainda 
vou agregando e acumulando outras 
tarefas”, revela a funcionária formada 
em Processos Gerenciais e aluna do 6º 
semestre de Biologia, outra paixão.

Verônica admite que o ambiente 
de trabalho é árduo e nada amistoso 
para o tipo de atividade que exerce. 
“Hoje sou respeitada e os colegas 
de trabalho me admiram, mas ainda 
existe muito preconceito nessa área, 
onde ainda tem funcionários que são 
de um tempo em que não havia mulhe-
res fazendo o que eu faço”, desabafa. 

Feliz com a profissão, informa que 
tem incentivos e apoio da diretoria da 
empresa, assim como investimento 
na formação profissional, e destaca 
o desafio constante de se realizar na 
carreira e na vida pessoal. “Ainda bem 
que sou mulher, pois nós temos essa 
habilidade de fazer bem várias coisas 
ao mesmo tempo”, afirma Verônica, 
que é mãe de um casal de jovens e 
ainda encontra tempo para ajudar 
o marido a administrar a pequena 
empresa da família.

Seja ao volante de um ônibus ou 
atuando no primeiro escalão de uma 
empresa de transporte rodoviário 
interestadual de passageiros, con-
quistar respeito e confiança em um 
ambiente totalmente dominado pela 
liderança masculina não é tarefa fácil 
para mulheres que se disponham a 
enfrentar o desafio. 

Luana Fleck, vice-presidente da 
ABRATI – entidade que representa o 
setor de transporte rodoviário interes-

“Hoje sou respeitada 
e os colegas de trabalho 
me admiram, mas 
ainda existe muito 
preconceito nessa 
área, onde ainda tem 
funcionários que são de 
um tempo em que não 
havia mulheres fazendo 
o que eu faço”

Luana Fleck: meu desejo é atrair mais mulheres para o setor de transportes.

Equilibrar diferentes tarefas e o tempo

“O maior desafi o é 
equilibrar a liderança na 

empresa e na Associação 
e ainda dividir o tempo de 

trabalho entre ambas e 
com a família. 

Não consigo parar de 
estudar, mas não é fácil 

conciliar tudo.”

29REVISTA ABRATI, MARÇO 2020



HOMENAGEMHOMENAGEM

Valdete Cabral: "O desafi o do processo seletivo era grande, porque a partir daquele momento eu 
estaria transportando vidas, e não cargas".

“A rotina de trabalho 
é desgastante e 

estressante, apesar 
do amor que tenho à 
profi ssão, mas o fato 
de ser mulher me dá 

condições de oferecer um 
atendimento diferenciado 
ao passageiro, com maior 

cautela ao volante e um 
jeito especial de lidar com 

meus passageiros”

Acostumada a vencer desafios em 
ambientes onde homens se destacam, 
a ex-caminhoneira Valdete Cabral, 45 
anos, não se intimidou com mais um. 
Indicada por um amigo para fazer 
uma seleção à vaga de motorista no 
Grupo Águia Branca, que domina o 
mercado de transporte rodoviário de 
passageiros no Espírito Santo, Valdete 
passou por três meses de processo 
seletivo e levou a melhor. “O desafio 
era grande, porque a partir daquele 
momento estaria transportando 
vidas, e não cargas.” Ela relembra a 
diferença entre a rotina de caminho-
neira, que durou oito anos, e o início 
da carreira na Viação Águia Branca, 
como motorista, profissão que exerce 
há cinco anos. 

Com os incentivos e investimentos 
em treinamentos, a motorista seguiu 
em frente, enfrentando a dura rotina 
das estradas, transportando 80 pas-
sageiros em ônibus gigantes de 15 
metros de comprimento e dividindo a 
rotina das estradas com a maternida-
de. Mãe de dois filhos, um deles de seis 
anos, a motorista conta com o apoio 

Lidar bem com gente e com o volante
da mãe para equilibrar o tempo dedi-
cado ao trabalho e à família, dividido 
entre os cinco dias fora de casa e uma 
folga semanal. “A rotina de trabalho 
é desgastante e estressante, apesar 
do amor que tenho à profissão, mas o 
fato de ser mulher me dá condições de 
oferecer um atendimento diferenciado 
ao passageiro, com maior cautela ao 
volante e um jeito especial de lidar 
com meus passageiros”.

tadual e internacional de passageiros 
no Brasil – conhece bem esse desafio.
Pós-graduada em Administração de 
Empresas e Mestre em Estratégia 
Empresarial, Luana também é em-
presária do setor: pertence à terceira 
geração do Grupo Ouro e Prata, com 
sede em Porto Alegre-RS. A Ouro e 
Prata é uma das mais tradicionais 
companhias gaúchas do setor. Foi 
fundada no ano de 1939, em uma 
data sempre associada ao início da 
Segunda Guerra Mundial, 1º de se-
tembro. Ali, Luana exerce o cargo de 
diretora, com atribuições suficientes 
para ocupar todo o seu tempo. 

“O maior desafio é equilibrar a li-
derança na empresa e na Associação, 
e ainda dividir o tempo de trabalho 
entre ambas e com a família”, reco-
nhece a empresária, acentuando que 
só consegue fazer tudo isso porque 
tem o apoio do marido e dos filhos. Ela 
não para por aí, uma vez que segue 
investindo em capacitação pessoal e 
preparo profissional – mais um desa-
fio na rotina de viagens e reuniões da 
empresária e vice-presidente da Asso-
ciação. “Não consigo parar de estudar, 
mas não é fácil conciliar tudo”, admite. 

Ela também revela que hoje se 
sente mais à vontade nas reuniões 
de Conselho da ABRATI, onde é a 
única mulher à mesa. “Tenho ouvido 
treinado para ouvir piadas machis-
tas”, avisa.

Ela acrescenta que, além das 
habilidades intelectuais, a sensibi-
lidade feminina é forte nos projetos 
para o desenvolvimento do setor de 
transporte rodoviário interestadual, 
especialmente aqueles que incluem 
o estímulo ao compartilhamento 
de boas práticas e ações de endo-
marketing. “Meu desejo é atrair mais 
mulheres para o setor de transportes. 
A mulher tem o olhar mais sensível 
para solucionar problemas”, afirma. 
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Também movida pela paixão ao 
trabalho realizado no setor de trans-
porte rodoviário de passageiros, a 
executiva Paula Barcellos Tomasi Cor-
rêa ingressou no Grupo Águia Branca, 
com sede no Espírito Santo, há 16 
anos, em um projeto para desenvolvi-
mento da gestão dos líderes. Depois 
disso, foi gerente comercial e por 11 
anos atuou na Diretoria Comercial e 
de Marketing. 

A seguir, Paula foi convidada para 
participar do processo seletivo contra-
tado pelo Grupo Águia Branca para a 
escolha do novo Diretor Executivo do 
grupo, na área de passageiros. Foi um 
processo longo e complexo, que durou 
sete meses, com avaliação criteriosa 
do perfil e das competências técnicas 
dos profissionais que disputavam o 

cargo. Em janeiro de 2019 veio a con-
solidação do trabalho realizado até 
então, ao ser escolhida para assumir 
a Diretoria Executiva da Viação Águia 
Branca.

A escolha como nova Diretora 
Executiva representou também um 
marco no setor de transporte de 
passageiros, pois Paula foi a primeira 
mulher a participar do comando de 
uma empresa de ônibus não sendo in-
tegrante do quadro de acionistas nem 
tendo relação de parentesco com os 
controladores. O Grupo Águia Branca 
possui uma governança muito forte, 
mesmo para os membros da família 
controladora, onde todos passam 
por um rigoroso processo de seleção 
e desenvolvimento antes de assumir 
cargos de liderança.

Como diretora da Água Branca, 
Paula é responsável por toda a ges-

tão da Divisão Passageiros, com a 
entrega focada em uma operação 

segura, na satisfação dos clien-
tes, em um bom ambiente de 
trabalho e na rentabilidade 
do negócio. “Acredito que 
podemos ser líderes muito 

focados na entrega de resul-
tado e fazer isso por meio das 

pessoas, seguindo uma frase que 
eu gosto muito: firme com propósito 

e suave com as pessoas”, explica a 
executiva.

Segundo ela, só 
há pouco tempo 
caiu a ficha sobre 
o diferencial de 

“Acredito que podemos 
ser líderes muito focados 

na entrega de resultado 
e fazer isso por meio das 

pessoas, seguindo uma 
frase que eu gosto muito: 

firme com propósito e 
suave com as pessoas. Só 
há pouco tempo descobri 

que a mulher tem a 
vantagem de falar coisas 

difíceis com voz mansa 
e firme.”

Saber dizer de um modo firme e suave

Paula Barcellos 
Tomasi Correa: saber 
dizer de um modo 
firme e suave. 

uma liderança feminina dentro de 
um setor notadamente dominado por 
homens. “Há pouco tempo descobri 
que a mulher tem a vantagem de 
falar coisas difíceis, com voz mansa 
e firme”, ensina.

Com relação ao tratamento dentro 
do setor, afirma que nunca se sentiu 
discriminada, mas que já viveu situa-
ções curiosas pelo fato de ser líder. 
“Uma vez, me perguntaram se eu 
tinha cabelo curto para parecer um 
homem e se isso facilitava o meu tra-
balho”, lembra e reconhece que esse e 
outros episódios parecidos a fizeram 
entender que “o mais relevante na 
carreira não é o gênero, mas a postura 
e a história que construímos todos os 
dias com nossas escolhas.”

Segundo Paula, o maior desafio da 
liderança feminina no setor é comum  
a todas as mulheres – equilibrar os 
diversos papéis que a vida oferece: 
“Não é necessário escolher entre 
realizar-se na vida pessoal ou pro-
fissional, mas com certeza a mulher, 
pelo contexto social, tem o grande 
desafio de conseguir equilibrar a 
família, que é, sem dúvida o projeto 
mais importante”. Ela considera que 
todos os desafios são semelhantes 
para executivos homens e mulheres. 
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O desafi o do recomeço

ENCARROÇADORAENCARROÇADORA

Antonio Ferro

Depois de permanecer afastada 
do mercado por cinco anos,  
a encarroçadora catarinense 

Busscar retorna ao mercado, sob nova 
administração e buscando recuperar 
o lugar que era seu. 

Por cinco anos, um silêncio total se 
abateu sobre planta fabril de uma das 
mais tradicionais encarroçadoras de 
ônibus do País. Seus galpões e escri-
tórios, localizados em área de quase 
70.000 m2 construídos, permaneceram 

vazios, ausente o movimento frenético 
que durou até o fim da primeira déca-
da dos anos 2000, quando sobreveio a 
turbulência, a falência bateu à porta e 
a Busscar sucumbiu ante grave crise 
financeira e administrativa. 

Área de pintura da fábrica da Busscar, em Joinville, “cuidados de alfaiataria”: pequenos segredos do tradicional bom acabamento. 
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Hoje, entretanto, hoje a situação já 
é outra. O que se vê ali é o recomeço, 
que se pode perceber no vai e vem de 
funcionários que vestem a camisa da 
empresa na tentativa de reerguer a 
marca e sua tradição de desenvolver 
e produzir ônibus rodoviários. O ritmo 
ainda não lembra o período glorioso, 
mas já se pode sentir o otimismo que 
percorre ambiente. 

“Recomeçar uma empresa é muito 
desgastante”, sintetiza Paulo Corso, 
executivo que por 39 anos trabalhou 
na principal concorrente da Busscar 
e que hoje é o seu diretor comercial. 
Corso tem um desafio e tanto pela 
frente: reconquistar clientes e con-
quistar clientes novos. 

“Trata-se de um trabalho árduo, 
desafiador mesmo. Há ainda no 
mercado um certo receio de que não 
poderemos atender os operadores. O 
que posso dizer é que temos suporte, 
estamos confiantes e temos como 
meta aumentar nossa participação, 
disponibilizando os melhores produ-
tos e dando o atendimento adequado 
a cada transportador”, observa o 

executivo, que ressalta um aspecto 
importante: para oferecer ao mercado 
a mesma referência de qualidade que 
a Busscar tinha no passado, a marca 
manteve o padrão estrutural de suas 
carroçarias, preservando ainda os 
atributos de conforto das poltronas 
e o layout interno, mas promovendo 
algumas alterações no design externo 
para a atualização de conceitos. 

São cinco os modelos rodoviários 
à escolha do operador – El Buss 320 
(em duas versões para chassis com 
motorização dianteira), Vissta Buss 
340, 360 e 400 e Double Decker (mo-
torização traseira). 

“Os transportadores buscam ter o 
melhor veículo. Aos poucos estamos 
vendo que eles querem ter os nossos 
modelos em suas frotas. Estamos em-
penhados em um trabalho de conven-
cimento, feito com calma e oferecendo 
confiança e segurança nos negócios”, 
afirma Corso. 

DE VOLTA PARA O FUTURO 
No momento, o quadro da encar-

roçadora tem 1.040 colaboradores, 

sendo 70% da gestão passada. No 
ano passado, foram produzidas 462 
carroçarias, das quais o mercado 
nacional absorveu 60% e os clientes 
externos, 40%. Entre os modelos mais 
comercializados, destaque para as 
versões do Double Decker e do Vissta 
Buss 340 (4x2). 

“Alguns clientes antigos já rece-
beram nossos produtos, entre eles 
os grupos Guanabara, Águia Branca, 
Eucatur e Progresso de Recife. Signi-
fica que estamos no caminho certo. 
Para este ano, temos a expectativa 

Paulo Corso, ex-Marcopolo: um desafio e, de 
certo modo, também um recomeço para ele.  

As linhas modernas dos novos modelos impressionam bem quando recebem as cores e o design de algumas operadoras.

33REVISTA ABRATI, MARÇO 2020



de produzir 1.000 unidades, manten-
do novamente a proporção de 60% e 
40%, mas com vendas para mercados 
como Argentina, Chile e Peru, que 
consideramos  importantes para nós”, 
explica. 

Quanto a ser competitivo em 
relação às demais encarroçadoras, 
o diretor ressalta que o diferencial 
para a conquista do cliente é praticar 
preços adequados. 

“Temos no mercado um concor-
rente com preços bem baixos, porém, 
estamos com valores bem próximos 
da nossa maior concorrente”.

Além das operadoras rodoviárias, 
Corso também cita os serviços de 
fretamento, que respondem por 30% 
a 40% do mercado, um nicho impor-
tante. E prevê:

“É um setor que pode trazer re-
sultados positivos para nós em 2020.” 

Detalhe que pode favorecer a 
empresa é dispor de veículos “de 
prateleira” ou de pronta entrega. De 
acordo com o executivo, “trata-se 
de uma estratégia para expandir os 
negócios”, atendendo ao cliente de 
fretamento ou de operação em linhas 
regulares que acrescentem novos 
destinos aos seus serviços. 

ENCARROÇADORAENCARROÇADORA

“Esse detalhe garante um rápido 
atendimento às demandas que sur-
jam”, explica Corso. 

Em uma visita à linha de pro-
dução, pode-se ver que os diversos 
modelos são fabricados de um modo 
muito parecido aos adotados em uma 
alfaiataria, com observância de todos 
os detalhes de acabamento e com o 
cuidado de promover qualidade em 
cada versão. 

Para 2020, a marca pretende 
lançar o modelo El Buss 340 também 
para chassi com motor dianteiro, vi-
sando serviços de fretamento e linhas 
intermunicipais de curta distância. 
Segundo Corso, “é um ônibus mais 
econômico, com bagageiro maior, para 
operações robustas, e também voltado 
a nichos específicos que necessitem de 
uma versão mais simples”. 

O departamento de engenharia 
da empresa preservou os mesmos 
cuidados dos antigos administradores 
ao desenvolver os produtos, utilizando 
sensores, softwares e simulações grá-
ficas para conhecer o comportamento 
de cada modelo, promovendo testes 
virtuais e testes reais para verificar 
pontos críticos da estrutura e fadiga 
de determinas áreas. Pode-se assim 
oferecer ao mercado produtos resis-
tentes e adequados para o cotidiano 
operacional. 

É nítida a preocupação em propor 
qualidade para manter a empresa 
competitiva. E as pessoas envolvidas 
no esforço para recuperar o bom nome   
da marca corroboram o projeto.

Há um trabalho de convencimento junto a antigos clientes sobre as virtudes dos novos produtos.  

A atividade na linha de montagem mantém um ritmo ajustado ao volume das vendas.  
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Rentabilidade e meio 
ambiente, os focos da Scania

MONTADORAMONTADORA

Antonio Ferro

Oano de 2019 representou, no-
vamente, um ganho comercial 
para a Scania no segmento de 

ônibus. A montadora tem a celebrar a 
conquista de um crescimento de 18,6% 
no emplacamento de seus chassis, em 
comparação com os resultados do ano 
anterior. Foram emplacadas 901 uni-
dades contra 760 em 2018, com forte 
predomínio dos modelos rodoviários, 
uma tradição já longa da marca no 
mercado brasileiro. 

Dois aspectos operacionais são reforçados pela montadora como forma de os seus clientes 
se benefi ciarem de vantagens e de sustentabilidade ambiental em seus serviços. 

Deve-se considerar que, no con-
texto do transporte coletivo, ano após 
ano, a predominância dos veículos 
mais simples na mobilidade urbana 
determina os maiores volumes de ôni-
bus comercializados no Brasil. Este 
não é o caso da Scania, que possui a 
expertise de oferecer produtos pesa-
dos, mais sofisticados, com destaque 
para o mercado rodoviário e para os 
serviços de fretamento. Entretanto, a 
montadora não fica aquém à mobilida-
de urbana, com um portfólio completo 
em termos de sistemas estruturados. 

De acordo com o novo gerente 
de Vendas de Ônibus da empresa, 
Fábio D’Angelo, a montadora cresceu 
aqueles 18,6% oferecendo ao cliente 
soluções que englobam produto, ser-
viços, gestão de frota, conectividade e 
modalidade financeira. “Nossa parti-
cipação no mercado geral foi de 5,2%, 
mas as 901 unidades emplacadas em 
2019 consagraram o Brasil como o 
segundo maior mercado dentro da 
Scania”, observa.

Do total licenciado no ano passado 
com a marca do grifo, 845 unidades 
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Silvio Munhoz: a expertise da 
Scania de oferecer ao mercado 
chassis pesados e mais sofisticados para 
o mercado rodoviário e serviços de fretamento.

Fábio D’Angelo: “Não basta apenas comprar ônibus novo”.   

foram de chassis rodoviários, com 
acréscimo de 20,4% sobre os 702 de 
2018. O mercado total de rodoviários 
no Brasil chegou a 3.980 unidades, 
contra as 3.320 de 2018 – alta de 
19,9%. A Scania ficou com 21,2% de 
share, o que lhe garantiu a segunda 
posição no segmento. No mix da oferta 
de seus produtos, a montadora desta-
ca em primeiro lugar o K 360 4x2, com 
305 unidades comercializadas no ano 
passado, acréscimo de 53,3% sobre 
as vendas do ano anterior, que foram 
de 199 chassis. O chassi K 440 8x2 
ficou em segundo, com 245 unidades 
e expansão de 107,6%. Em terceiro, 
o K400 6x2, utilizado em serviços de 
turismo, com 232 unidades e alta de 
23,4% em relação a 2018.

No que se refere ao mercado urba-
no,  a Scania tem uma linha de chassis 
que vai na contramão dos negócios. 
São veículos equipados com motores 
traseiros, suspensão pneumática e 
outros itens mais sofisticados, não 
tão valorizados pelas operadoras 
urbanas. Nesse segmento, foram em-
placados apenas 56 chassis Scania, 
sendo 30 do modelo K250 UB 4x2 com 
entrada baixa. 

Em relação ao que a Scania espera 
do mercado em 2020, Fábio D’Angelo 
ressalta que o ritmo de crescimento 

não deverá ser muito alto, ficando em 
torno de 5% devido a fatores como a 
possível desregulamentação do setor 
de linhas interestaduais e o aumento 
da participação dos aplicativos de 
transporte, com o natural aumento 
da concorrência. “Todo movimento 
de abertura de mercado promove 
o aumento da oferta e atrai novos 
concorrentes”, acredita o executivo, 
acrescentando: “A  estratégia de quem 
já está na operação será buscar o 
equilíbrio de suas receitas e a racio-
nalização de seus custos, já que o mo-
mento exigirá maior competitividade. 
Vejo, sim, uma mudança que exige dos 

transportadores nova postura no seu 
cotidiano. Aqueles que mantiverem 
seus padrões de qualidade permane-
cerão no segmento”. 

Em termos de tecnologias em-
barcadas e da oferta de serviços, a 
Scania pretende trabalhar a maior 
utilização dos recursos de conecti-
vidade e valorizar seu portfólio de 
programas de manutenção, voltados 
a aumentar  a rentabilidade do cliente 
pela maior disponibilidade dos veí-
culos e pelo alto nível de qualidade 
dos serviços prestados. “Não basta 
apenas comprar ônibus novo”, ele 
diz. “É preciso olhar pelo prisma do 
melhor treinamento dos motoristas, 
do investimento em sistemas de 
segurança como o nosso ADAS, e da 
reavaliação dos  processos de manu-
tenção da frota, com atenção para 
os planos de manutenção e para os 
serviços customizados como os  ofe-
recidos pela Scania. Esses aspectos 
possibilitam a maior disponibilidade 
dos veículos e, consequentemente, 
mais rentabilidade ao empresário”.  

Em 2019, 1.800 ônibus Scania 
estavam conectados, aproveitando 
as vantagens do monitoramento que 
a marca possibilita ao transportador.
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Em 2020, a campanha comercial 
da encarroçadora Marcopolo 
tem como mote duas palavras: 

“Sempre aqui”. O objetivo da campa-
nha, ao logo do ano, será destacar di-
ferenciais competitivos considerados 
relevantes por clientes, parceiros e 
usuários de transporte coletivo. Os 
atributos foram definidos a partir 
de pesquisas realizadas pela fabri-
cante de ônibus e buscará garantir e 
oferecer ainda mais acessibilidade, 
versatilidade de aplicação, conforto, 
segurança e inovação, a partir do 
compromisso de gerarem menor 
impacto ambiental, mais eficiência e 
sustentabilidade para a sociedade e 
para o negócio dos seus clientes.

O diretor do Negócio Ônibus da 
Marcopolo, Rodrigo Pikussa, afirma 
que o conceito da campanha é resgatar 
a presença da empresa na vida das 
pessoas por meio de um relaciona-
mento cada vez mais forte e próximo. 
“Quando dizemos ‘Sempre Aqui’, 
queremos reforçar nossa atuação para 
criar soluções inovadoras, amplo mix 
de produtos e estar sempre próximos 
de nossos clientes, com uma ampla 
rede de vendas e atendimento de ser-
viços e pós-venda”, detalha. 

A campanha também vai mostrar 
que a fabricante gaúcha está atenta 
às constantes mudanças que vêm 
ocorrendo cada vez mais rapidamente 
na sociedade. 

Para o passageiro e o público 
em geral, o conceito “Sempre Aqui” 
estará ligado à experiência do usuá-
rio com a marca. “A maneira de se 
relacionar e de enxergar o ônibus e o 
transporte coletivo vem se transfor-
mando rapidamente. O novo cliente 
entende o seu papel e a estreita 
ligação que o ônibus tem com a mobili-
dade, qualidade de vida e bem-estar”, 
enfatiza Pikussa.

A campanha da Marcopolo será 
veiculada nas redes sociais como 
Facebook, Instagram, YouTube e 
WhastApp, e também em alguns dos 
principais meios e veículos de comuni-
cação, como revistas especializadas, 
jornais e portais, entre outros.

A campanha da Marcopolo em 
2020 tem o mote “Sempre aqui”

COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO
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Volvo aposta em segurança 
e na expansão dos mercados

MONTADORAMONTADORA

Antonio Ferro

No ano em que completou 
quatro décadas no Brasil, a 
Volvo registrou crescimento 

de 73% nas vendas no mercado inter-
no, quando registrou o licenciamento 
de 744 chassis, sendo 389 rodoviários 
(62% de crescimento) e 355 urbanos 
(87% de crescimento). 

Somadas as vendas no Brasil e 
em países da América Latina, o total 
alcançou 1.864 chassis, com incremen-
to de 77% sobre o total das vendas de 

Em 2019, a montadora comemorou 40 anos no País, mas não parou para comemorar. 
Preferiu ampliar ainda mais sua presença no Brasil e em outros países da América Latina.

2018 (1.055 unidades).  Destaque para 
as exportações, que representaram 
60% do número de chassis entregues 
pela Volvo no ano passado.

As vendas da Volvo se concentra-
ram em alguns mercados, como São 
Paulo, que recebeu 200 unidades en-
tre os modelos Padron e articulados; 
Curitiba, com 65 chassis entre Padron, 
articulados e biarticulados;  Bogotá, 
Colômbia, 700 unidades, sendo 594 
chassis de grande porte; Santiago, 
Chile, com 120 unidades já com moto-
rização Euro VI, e a cidade de Santo 

Domingo, Republica Dominicana, que 
adquiriu 50 articulados. 

O presidente da Volvo Buses La-
tin America, Fabiano Todeschini, dá 
ênfase ao crescimento de 70% nas 
vendas. “Tivemos dois diferentes 
ritmos de crescimento no mercado 
brasileiro, com os urbanos na faixa 
de 87% e os rodoviários com 62% de 
alta. Lá fora, Bogotá, Santiago e Santo 
Domingo se destacaram como grandes 
compradores. Enfim, tivemos vendas 
bem expressivas ao longo de 2019”, 
observa.  

40 REVISTA ABRATI, MARÇO 2020



Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o

Fabiano Todeschini: entusiasmo com os 
avanços eletrônicos e com as vendas.

A introdução da tecnologia embar-
cada de segurança no decorrer do ano 
passado também foi salientada pelo 
executivo, especialmente os serviços 
conectados. Segundo ele, as primeiras 
entregas de chassis rodoviários com 
a nova geração do SSA, Sistema de 
Segurança Ativa Volvo, contando com 
avançados recursos eletrônicos que 
ajudam a prevenir acidentes, mostra-
ram que o mercado está atento para 
novidades voltadas a uma operação 
segura.

“Além do SSA, outro item do DNA 
da Volvo referente a segurança que 
disponibilizamos foi o sistema de 
controle automático de velocidade, 
tecnologia que permitiu, nos primeiros 
veículos a contar com a eletrônica, 
uma redução de 50% dos índices de 
acidentes”, assegura Todeschini. 

Ele também cita o aplicativo Eu 
Rodo Seguro, com o mapeamento de 
grande número de pontos perigosos 
das rodovias federais, possibilitando 
que o operador acompanhe mais de 
perto a condução dos seus veículos.

“Com isso, as empresas de trans-
porte podem ter à mão todas as 
informações sobre áreas com maior 
risco de acidentes. Contando com 
essa tecnologia, o operador vai definir 
ações para maior segurança em seus 
serviços. Lembro que só a Volvo possui 
essa solução, que está imbuída em 
nossa visão Zero de Acidentes.”  

Todeschini destaca como exem-
plos de chassis Volvo que incorporam 
alta tecnologia, segurança e conforto, 
os modelos B420R e B450R, nas ver-
sões 6x2 e 8x2. 

“São veículos que alcançam a 
fronteira da tecnologia. Notamos uma 
procura maior de nossos chassis por 
pequenos operadores, preocupados 
em oferecer aos seus clientes ônibus 
com mais sofisticação e com alto grau 
de segurança. Em transportadores 

com frotas de 10 ônibus, por exemplo, 
tivemos um share acima de 25%”.

PROJEÇÕES 
Analisando como será o comporta-

mento do mercado de ônibus agora em 
2020, o presidente da Volvo Bus Latin 
America registra sua expectativa de 
um aumento superior a 10% na comer-
cialização dos veículos com mais de 
16 toneladas no mercado brasileiro.

“No setor do transporte rodoviário 
de passageiros nossa expectativa é 
ainda maior, aumento de 15% nas 
vendas. A possível desregulamen-
tação das linhas interestaduais e o 
maior uso dos aplicativos de trans-
porte poderão puxar mais negócios. 
As pessoas estão atentas para novas 
formas de mobilidade. Com a chega-
da de novos concorrentes, os atuais 
operadores terão que diversificar 
suas formas de atender o público, tor-
nando-se mais competitivos”, afirma 
Todeschini.  

No tocante ao mercado externo, 
ele mencionou dois importantes 
mercados que terão licitações para a 
renovação de suas respectivas frotas,  
as cidades de Bogotá e Santiago, que 
exigem veículos com motores Euro VI, 
uma evolução em termos ambientais. 

A visão de Todeschini sobre ele-
tromobilidade no Brasil é no sentido 
de que esse novo conceito, que logo 
chegará por aqui, necessita de um 
equilíbrio entre os pilares envolvidos 
(o ambiental, o social e o econômico). 
Segundo ele, em se tratando do mer-
cado brasileiro, a eletromobilidade 
ainda não é viável economicamente.

“O futuro é elétrico, sem dúvida, 
mas precisamos observar que a nova 
tecnologia deverá contar com um 
suporte que proporcione o equilíbrio 
operacional, o que exige investimen-
tos. No momento, acreditamos que a 
simples renovação da atual frota bra-

sileira de ônibus já traria um impacto 
bem interessante no que se refere 
à redução das emissões poluentes”, 
explica.

Uma das diretrizes da Volvo para 
este ano, no que diz respeito ao trans-
porte urbano, é dar maior atenção ao 
chassi de 15 metros, com motorização 
dianteira, terceiro eixo e suspensão 
pneumática. 

“Projetamos a absorção pelo 
mercado de 100 unidades do modelo 
B270F 6x2 em 2020, com destaque 
para Belo Horizonte e Recife. Trata-
-se de um veículo que promove bom 
desempenho operacional e tem acei-
tação pelos operadores que buscam 
um custo operacional otimizado”, 
acredita o presidente da Volvo. 

Esse chassi pode transportar até 
50% mais passageiros que os modelos 
convencionais, de até 13,20 metros. 

A Volvo anuncia que irá investir 
R$ 1,25 bilhão entre 2020 e 2023 para 
atualizar sua linha de produção, che-
gando aos moldes da indústria 4.0, 
como também no desenvolvimento de 
novos veículos e na atualização da 
gama de produtos, com ênfase para 
a nova norma de emissão Euro VI e 
para os serviços conectados. 
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Após 35 anos na Daimler AG, 
Ulrich Bastert, chefe mundial 
de Marketing, Vendas e Servi-

ços ao Cliente da Daimler Buses, se 
aposentará em 1º de julho de 2020.
  Philipp Schiemer, atual presidente 
da Mercedes-Benz do Brasil & CEO 
América Latina, será o seu sucessor, 
enquanto Karl Deppen, que era chefe 
de Controlling na Mercedes-Benz AG, 
se colocará à frente da Mercedes-Benz 
no Brasil.

Philipp Schiemer começou sua 
carreira na Daimler em 1984 e ocupou 
diversas funções de liderança nas 

áreas de vendas e gestão de produtos 
na Alemanha e no Brasil até 1997. 
Também foi líder de Market ing e 
Vendas da marca Smart. Em 2004, re-
tornou ao Brasil e assumiu a chefia de 
vendas no País. Em 2009, foi promovi-
do a Head de Marketing de Automóveis 
da Mercedes-Benz em Stuttgart, na 
Alemanha. Em seguida, assumiu seu 
cargo atual, respondendo desde 2013 
como presidente da Mercedes-Benz do 
Brasil & CEO América Latina.

Nesta sua atual passagem pelo 
Brasil, Philipp Schiemer tornou-se 
um dos executivos estrangeiros mais 

conhecidos e acatados no País, rece-
bendo várias homenagens das insti-
tuições e entidades brasileiras mais 
importantes do mundo empresarial. 

Em 2018, por exemplo, ele foi esco-
lhido personalidade do ano no Prêmio 
SAE Brasil 2018. O reconhecimento 
foi concedido pelo Conselho Superior 
da entidade. 

Schiemer recebeu também várias 
homenagens por relevantes contribui-
ções para a mobilidade no País e por 
seu envolvimento em diversos proje-
tos nacionais e internacionais. Em 
mais de uma oportunidade, ele con-

Promovido, Philipp Schiemer volta 
à Europa para assumir novo posto

CARREIRACARREIRA
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Com ampla formação e muita experiên-
cia no setor de veículos comerciais,  Karl 
Deppen assume a Mercedes-Benz do Brasil.

fessou sua preocupação em trabalhar 
pela disseminação de conhecimento e 
de experiências, trazendo para dentro 
das empresas as melhores lições de 
como a tecnologia pode melhorar a 
cadeia produtiva, o transporte, a mo-
bilidade e, principalmente, o futuro.

Acerca de seu próprio trabalho na 
Mercedes-Benz no Brasil, o executivo 
afirma que na empresa todos estão 
sempre motivados a construir o futuro 
da mobilidade, inventando e reinven-
tando caminhões, ônibus, veículos 
comerciais leves e automóveis:

“Mostramos ao mundo novas 
maneiras de transportar pessoas e 
cargas, de se conectar ao veículo, 
de utilizar avançadas tecnologias e 
recursos como instrumento de traba-
lho”, acrescenta. 

Uma das premiações mais re-
centes (2019) atribuídas a Schiemer 
foi o título de “CEO da Década” no 
Prêmio Consumidor Moderno de 
Excelência em Serviços ao Cliente. 
O reconhecimento levou em conta o 
desempenho de Schiemer à frente da 
Mercedes-Benz do Brasil e sua grande 
influência no mercado e na política de 
relacionamento com clientes.  

Sob esse aspecto, uma das mais 
eficientes iniciativas inspiradas por 
ele na Mercedes-Benz aconteceu em 
2014. Denominada “A Voz do Cliente” 
ela colocou vários dos principais exe-
cutivos da montadora, o próprio Phi-
lipp Schiemer entre eles, em contatos 
diretos com consumidores, utilizando 
os canais de comunicação do setor. Ao 
lado de outros integrantes do board da 
companhia, eles foram até a Central 
de Relacionamento e acompanharam 
e participaram, em tempo real, de 
todo o atendimento normalmente 
prestado aos clientes que contatavam 
a empresa. Depois, eles fizeram uma 
reunião exclusivamente para trocar 
impressões acerca da experiência.

Sobre a designação de Philipp 
Schiemer para chefiar o departamen-
to mundial de Marketing, Vendas e 
Serviços ao Cliente da Daimler Buses, 
o chefe mundial da Daimler Buses,  
Till Oberwörder, disse que o departa-
mento terá um executivo de veículos 
comerciais altamente competente e 
experiente. “Em seus mais de 15 anos 
no Brasil, Philipp Schiemer devolveu a 
marca Mercedes-Benz à sua posição 
de liderança e reestruturou completa-
mente nossa empresa nesse mercado 
estratégico. Estamos muito felizes por 
receber Philipp, agora como membro 
do Board da Daimler Buses.” 

AGRADECIMENTO
“Agradeço profundamente a Ul rich 

Bastert por mais de três décadas de 
sucesso em diversas posições-chave 
na Daimler Trucks & Buses”, afirmou 
Martin Daum, CEO da Daimler Truck 
AG, a propósito da aposentadoria 
de Ulrich Bastert. Ele acrescentou: 

“Dono de amplo conhecimento, e uma 
de nossas mais fortes lideranças, 
agora Ulrich Bastert desfrutará de 
merecida aposentadoria. Sua postura 
empresarial e a incansável dedicação 
ao cliente são exemplares. Desejamos 
ao ele tudo de bom nessa nova etapa 
de sua vida.”

Philipp Schiemer gosta de vivenciar ações práticas com as quais avaliar a efetividade de 
projetos, ideias e ações voltadas à aproximação entre empresa e cliente.
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AMercedes-Benz considera o 
Novo Actros “o caminhão mais 
inteligente, conectado e eficien-

te do Brasil” – além de ser o primeiro 
digital do mercado. E anuncia para 
abril o início das entregas aos com-
pradores brasileiros. 

 Os executivos da montadora admi-
tem uma expectativa bastante otimista 
quanto à aceitação pelo mercado do 
novo caminhão e consideram que neste 
momento o Brasil está ingressando 
em um período mais positivo para a 
economia. 

 Segundo Philipp Schiemer, presi-
dente da Mercedes-Benz do Brasil e 
CEO América Latina – cargo que ele 
deixará para assumir, em julho, as 
funções de chefe mundial de Marke-
ting, Vendas e Serviços ao Cliente da 
Daimler Buses –, a companhia está 
convencida de que no próximo ano  
haverá um volume maior de renova-
ções e ampliações de frotas de ônibus 
e caminhões. Schiemer considera que 
a conjuntura é favorável e justifica: “A  
inflação está sob controle, as taxas 
de juros se situam em um nível mais 
baixo e as reformas estão em anda-
mento.”
 Por conta do bom ambiente econô-
mico, a Mercedes-Benz até já fechou 
uma estimativa: em 2020 as vendas de  
caminhões no Brasil deverão ficar em 
torno de 120.000 unidades, cerca de 
18% a mais do que as vendas do ano 
passado. “A conjuntura é favorável”, 
diz o executivo, “para que o Brasil 
acelere seu crescimento, como tanto 
esperamos. E o aumento que estamos 
tendo nas vendas é um sinal significa-
tivo da retomada.”
 Schiemer acredita que as prin-
cipais demandas por caminhões 
virão do agronegócio, varejo, bebidas, 
logística, mineração, transporte de 
combustíveis e produtos químicos. 
A construção civil, que se manteve 
retraída nos últimos anos, deverá 
reingressar nesse grupo. 

Caminhão do Ano 2020 na Europa, o Novo Actros está chegando ao mercado brasileiro 
pronto para operar nas condições locais. Mesmo antes do lançamento ofi cial já foram 
comercializadas cerca de 500 unidades do veículo. Destaque-se o otimismo da Mercedes-
Benz, que está confi ante em uma retomada segura das vendas de caminhões e ônibus.

Chega ao mercado a versão do Novo Actros preparada para as condições brasileiras.

O novo caminhão Actros 
chega em bom momento

MERCADOMERCADO
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Com o Novo Actros, Roberto Leoncini prevê uma transformação nas estradas brasileiras.

 E para estimular um pouco essas 
demandas, o executivo anuncia: 

“Nós temos mais temperos para 
acrescentar. Em 2020, iremos lançar 
dois modelos de caminhões e um ôni-
bus, além de novos serviços e tecno-
logias inéditas. Ou seja, não paramos 
de trazer novidades para o mercado, 
porque os transportadores de cargas e 
passageiros sempre nos trazem novas 
solicitações, que buscamos atender 
de forma eficiente e rápida”, afirma. 

O plano de investimentos de R$ 
2,4 bilhões no Brasil entre 2018-2022 
foi mantido e já envolveu a implanta-
ção da Linha de Cabinas 4.0 em São 
Bernardo do Campo (SP), além do 
desenvolvimento do Novo Actros.

“A modernização de nossas fá-
bricas e dos processos de produção 
também dá corpo à nossa receita”, 
explica Schiemer. “A partir de 2020, 
as próximas etapas da Indústria 4.0 
envolverão a linha de produção de 
chassis de ônibus, os agregados e 
as atividades de logística. O plane-
jamento prevê até mesmo uma Rede 
de Concessionários 4.0. Além disso, 
continuaremos investindo em novos 
veículos, serviços e tecnologias, 
como, por exemplo, a preparação dos 
produtos para a futura legislação de 
emissões Euro 6, prevista para 2023 
no Brasil”.

ÔNIBUS
Em relação aos ônibus, Schiemer 

lembra que a expectativa da Anfavea  
é de que o mercado brasileiro alcance 
23.000 unidades em 2020. Um total que 
corresponde a aproximadamente 10% 
de crescimento sobre os 20.741 empla-
camentos do ano passado. E observa:  

“As renovações de frota de ônibus 
urbanos e as aquisições para o pro-
grama Caminho da Escola, que foram 
muito expressivas em 2019, deverão 
perder fôlego em 2020, em função das 

eleições municipais. Porém, outros 
segmentos, como por exemplo os ro-
doviários, urbanos e micros, mostram 
um bom potencial de vendas. Nosso 
objetivo será manter a tradicional 
liderança da Mercedes-Benz.”

 TRANSFORMAÇÃO    
Por sua vez, o vice-presidente 

de Vendas e Marketing Caminhões e 
Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, 
Roberto Leoncini, acredita que ao 
trazer o Novo Actros para as estradas 
brasileiras a Mercedes-Benz se conso-
lida cada vez mais  como referência 
em mobilidade para o transporte, com 
reflexos nos dias de hoje e também no 
futuro da sociedade.  

“Muito mais do que um moderno e 
avançado caminhão – ele acredita –, o 
Novo Actros traz um novo sentido ao 
termo Transporte Responsável, que é 
o de pensar na segurança e também 
na economia de combustível, que, 
como consequência, tem impacto po-
sitivo no meio ambiente, contribuindo 
para o início de uma transformação 
em todo o ecossistema de transporte. 
Nosso desafio para 2020 é avançar 
com esse conceito”. 

Leoncini dá ênfase especial ao 
quesito segurança. Ele lembra que o 
Novo Actros traz para o Brasil inédi-
tas tecnologias de segurança ativa que 

evitam acidentes e protegem vidas. 
Por exemplo, os Assistentes Ativos 
de Frenagem (ABA 5), Ponto Cego, 
Fadiga e Programa Eletrônico de 
Estabilidade ESP. Além disso, o Novo 
Actros também terá os já conhecidos 
Controle de Proximidade e Assistente 
de Faixa de Rolagem. Todos os itens 
são de série no modelo. 

“O Novo Actros é o único caminhão 
do mercado brasileiro que freia sozi-
nho quando identifica pedestres à sua 
frente”, diz Leoncini. “Isso comprova 
que estamos avançados quando o 
tema é segurança ativa, no sentido 
de preservar a vida, o caminhão, a 
carga e as demais pessoas e veículos 
nas vias. Como resultado, com o Novo 
Actros poderemos chegar a ter 40% 
menos acidentes, a partir da diminui-
ção do número de colisões traseiras e 
frontais, e também de tombamentos. 
Certamente, a partir deste ano, vamos 
passar a ver uma transformação nas 
estradas com a circulação do novo 
caminhão  Actros.”

Por fim, o executivo enfatiza que o 
Novo Actros traz para o Brasil inédi-
tas tecnologias de segurança ativa que 
evitam acidentes e  protegem vidas, a 
exemplo dos Assistentes Ativos e dos 
já conhecidos Controle de Proximida-
de e Assistente de Faixa de Rolagem, 
todos itens de série. 
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OPINIÃOOPINIÃO

Diariamente milhões de pes-
soas cruzam o Brasil do norte 
ao sul, do leste ao oeste a 

bordo de ônibus. Sem falar nos que 
cruzam as fronteiras com outros 
países. O transporte rodoviário de 
passageiros é um importante setor da 
economia brasileira.

E qual será a reação de um passa-
geiro ao entrar num ônibus se souber 
que o veículo em que ele vai viajar tem 
controle automático de velocidade? 
Que por monitoramento remoto e geo-
localização o ônibus está programado 
para reduzir a velocidade em áreas de 
alta sinistralidade, como curvas peri-
gosas ou descidas de serras sinuosas? 

Não tenho dúvidas de que ele terá 
mais confiança e fará uma viagem 
mais agradável e tranquila. Afinal, 
nossos clientes são uníssonos em di-
zer que segurança é um dos principais 
itens na escolha de uma empresa de 
transporte.  

A Volvo sabe disso. É líder mundial 
em segurança. E é também reconheci-
da por estar à frente em conectividade 
em veículos comerciais.

O que o passageiro talvez não 
saiba é que o Controle Automático de 
Velocidade, opcional nos chassis da 
marca, utiliza o GPS para identificar 
com precisão onde o veículo está cir-
culando e reduzir ou ajustar, de forma 
automática e remota, sua velocidade. 
É a conectividade ajudando na melho-
ria da gestão do transporte de passa-
geiros, otimizando a rentabilidade do 
negócio e, principalmente, tornando 
o transporte de pessoas mais seguro.

Desde 2007, por exemplo, os chas-
sis de ônibus rodoviários deixam a 
linha de montagem com o ESP – Pro-
grama Eletrônico de Estabilidade 
–, que ajuda a evitar derrapagens e 
capotagens em curvas fechadas. O 
ABS, Sistema Antibloqueio das Rodas, 
foi introduzido pioneiramente pela 
Volvo em 1991, e o freio a disco e com 
controle automático é oferecido pela 
marca há mais de uma década. Uma 
história de permanente evolução.

A última versão do SSA – Sistema 
de Segurança Ativa – é um exemplo 
disso. Ele inclui o “Aviso de Colisão 
Frontal” com frenagem de emergên-
cia;  o “Piloto Automático Adaptativo”, 
que mantém uma distância segura 
em relação ao veículo da frente, e 
o “Heads Up Display”, exclusivo da 
Volvo, que emite luzes de LED no 
para-brisa para alertar o condutor 
sobre um eventual risco de impacto 
com outro veículo. Há ainda o “Aviso 
de Mudança de Faixa”, que entra em 
ação quando o ônibus passa sobre 

as faixas da pista sem ligar as setas. 
Além de emitir sinal sonoro e visual no 
painel, o sistema faz vibrar o assento 
para alertar o motorista. Também faz 
parte deste pacote a 5ª geração do 
EBS, freios com controle eletrônico, 
que a Volvo oferece há 12 anos.

É, portanto, uma lista imensa de 
tecnologias de última geração. Al-
gumas, só disponíveis com a marca 
Volvo, a exemplo do Volvo Engine 
Brake (VEB), sistema de freio motor 
que, conjugado com sistema Retarder, 
pode oferecer até 800cv de potência 
para auxiliar nas frenagens.

São tecnologias que ajudam a evi-
tar colisões e trazem mais segurança 
no transporte de pessoas, e também 
para os motoristas.  

No que depender da Volvo, não 
vamos medir esforços e investimentos 
para oferecer, cada vez mais, veículos 
com mais tecnologia e segurança.
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Na vanguarda da segurança

Desde 2007, os chassis 

de ônibus rodoviários da 

Volvo deixam a linha de 

montagem com o ESP, 

Programa Eletrônico de 

Estabilidade, que ajuda 

a evitar derrapagens e 

capotagens em curvas 

fechadas. O ABS, 

Sistema Antibloqueio das 

Rodas, foi introduzido 

pioneiramente em 1991.

Paulo Arabian
Diretor Comercial de Ônibus
Volvo do Brasil
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A CAPEMISA Seguradora parabeniza os grandes vencedores do 

Prêmio ANTP – ABRATI 2019: Viação Águia Branca, Viação 

Planalto e Viação Ouro e Prata.

Da esquerda para a direita: Renato Oaskes, Dácio Ferreira da Silva, Alexandre Resende, Paula Tommasi Barcellos Correa, 

Reinaldo Herrmann, Jeana Teixeira Dal Ponte, Eduardo Tude, Hugo Fleck, José Pedro Teixeira e Carlos Bernaud.



A Volvo sempre esteve à frente quando o assunto é segurança. Temos uma linha de ônibus rodoviários econômicos 
com excelente conforto para seus passageiros e motorista, além do melhor custo operacional do segmento. 
Temos as melhores soluções para o seu negócio, feitas por pessoas para pessoas.

www.volvobus.com.br

Imagem meramente ilustrativa.

Ônibus Volvo. Qualidade de vida no transporte

Alerta de Emergência
no para-brisa

MAIOR Segurança, economia 
e mais rentabilidade para o seu negócio.
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