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ABRATI propõe medidas para 
preservar empregos e a 
saúde financeira das empresas

O ano de 2020 marca o décimo 
aniversário do Prêmio ANTP/
ABRATI de Boas Práticas do 
Transporte Terrestre de Passa-
geiros. Trata-se de importante  
ação realizada anualmente pela 
ABRATI em parceria com a ANTP, 
Associação Nacional do Trans-
porte Público, com o propósito de 
distinguir as empresas de trans-
porte rodoviário interestadual 
e internacional de passageiros 
que mais se destacaram por suas 
ações operacionais. 

O objetivo é do Prêmio é va-
lorizar as ações das operadoras 
que estejam voltadas à qualida-
de, à responsabilidade social e 
à responsabilidade ambiental. 
Para tanto, o Prêmio busca dar 
visibilidade e reconhecimento 
aos esforços voltados à promoção 
do transporte de passageiros de 
média e longa distância. Pág. 8

A ABRATI – Associação Bra-
sileira das Empresas de Trans-
porte Terrestre de Passageiros 
– está comemorando 25 anos de 
muito trabalho, todo ele voltado 
à defesa do transporte coletivo 
rodoviário de passageiros do 
Brasil. Fundada em janeiro de 
1995, desde então a entidade não 
só manteve como intensificou 
seus esforços em prol do forta-
lecimento do setor, de modo que 
este possa tornar-se cada vez 
mais moderno e atuante. Pág. 3

Em 2020, o Prêmio 
Boas Práticas 
comemora 10 anos

ABRATI, 25 anos de 
atuação voltada 
à defesa do setor 

Devido à crise da Covid-19, ABRATI 
adia a Assembleia Geral Ordinária

A propósito da pandemia da Co-
vid-19, a ABRATI encaminhou aos minis-
tros Paulo Guedes, da Economia,  Tarcí-
sio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, 
e ao Secretário Nacional de Transportes 
Terrestres, Marcelo da Costa Vieira,  
sugestões e pleitos que, na avaliação 
do presidente do Conselho Deliberativo, 
Eduardo Tude, possibilitarão preservar 
empregos no setor e evitar a insolvência 
das operadoras do sistema. 

Ao ministro Paulo Guedes, Eduardo 
Tude acentuou que “as empresas do 
setor de transporte terrestre de pas-
sageiros precisam do apoio urgente e 
imediato do Governo Federal na tarefa 
de preservar empregos, que se consubs-
tancia em um dos principais objetivos 
neste momento de insegurança jurídica 
e econômica”.

Em nome do setor, Eduardo Tude 
pediu a edição de Medida Provisória 
para alterar a Consolidação das Leis 
do Trabalho (Decreto-Lei no 5.452/43) e 
permitir: (i) a suspensão dos contratos 
de trabalho, sem pagamento de remu-

neração pelo empregador, mantidos 
os benefícios previstos nos Acordos e 
Convenções Coletivas, pelo prazo de 
noventa (90) dias, prorrogável por iguais 
períodos de acordo com o quadro da 
pandemia causada pela Covid-19 e a 
critério do empregador; (ii) Custeio da 
remuneração do empregado pelo seguro 
desemprego/FGTS enquanto perdurar a 
suspensão do contrato de trabalho; e (iii) 
Os empregados que tiveram o contrato 
de trabalho suspenso gozarão de esta-
bilidade durante o período de suspensão 
e após o retorno às suas atividades pelo 
mesmo período da suspensão.”

Junto ao Ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, a ABRATI re-
gistrou que o setor rodoviário de passa-
geiros atende, de forma capilarizada, a 
todo o território nacional, transportando 
principalmente as pessoas, mas também 
medicamentos e mercadorias. Com as 
restrições, e até a impossibilidade, de 
circulação de ônibus, empresas estão, 
em grande parte, sendo levadas a para-
lisar suas operações. Pág. 2

Em razão da declaração de estado nacional de calamidade pública, provocado 
por força maior, em função da crise internacional do Coronavírus (Covid-19),  a 
ABRATI adiou para o dia 15 de abril próximo  a realização da Assembleia Geral 
Ordinária da Associação, marcada inicialmente para o dia  12 de março. 

A nova data será confirmada e informada a todas as associadas mediante 
reconvocação, tão logo a normalidade da circulação de pessoas seja declarada 
pelas autoridades competentes.



2 INFORMATIVO ABRATI - MARÇO/20

A pandemia do Coronavírus  
afetou e segue afetando fortemente 
o transporte rodoviário de passa-
geiros, reduzindo negativamente os 
deslocamentos de pessoas em todo 
o País e impactando diretamente as 
operações das empresas do setor. 
Nas últimas semanas, desde que fo-
ram registrados os primeiros casos 
da doença causada pela Covid-19, a 
ABRATI vem adotando várias provi-
dências, além de manter sucessivos 
contatos com as autoridades fede-

A ABRATI propõe medidas para 
preservar empregos e empresas

O setor pleiteia “medidas 
mitigadoras” dos efeitos da crise 
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Paulo Guedes, Ministro da Economia

Ao Secretário Nacional de 
Transportes Terrestres, Marcelo 
da Costa Vieira, a ABRATI apon-
tou que o cenário provocado pela 
pandemia do Coronavírus vem se 
agravando a cada dia, exigindo a 
adoção de medidas firmes e ajusta-
das à nova realidade. Lembrou que 
o setor rodoviário de passageiros 
atende de forma capilarizada a todo 
o território nacional, transportando 
pessoas mas também medicamentos 
e mercadorias para as regiões mais 
afastadas e interioranas. 

Com as restrições, e mesmo a 
impossibilidade, à circulação de ôni-
bus, as empresas estão, em grande 
parte, sendo levadas a paralisar 
suas operações, fato que tem causa-
do sérias dificuldades de locomoção 
da população, uma vez que o ônibus 
é o meio de maior utilização. 

Acrescentou que levantamentos 
feitos com as principais operado-
ras das regiões Sul e  Sudeste, do 
Distrito Federal e da Bahia, reve-
lam que a pandemia, somada aos 
bloqueios de tráfego determinados 
por estados e municípios, provocou 
retração de aproximadamente 80% 
da demanda regular do setor. De 
acordo com o documento, a situação 
exige providências específicas em 
função da retração de demanda e da 
ociosidade proporcional de veículos 
e trabalhadores. As empresas não 
reúnem condições de manter os 
empregos no cenário de incerteza e 
haverá demissões em larga escala se 
medida mitigadora não surgir, pois 
a retração da receita inviabilizará 
o fluxo de caixa das empresas, tor-
nando inevitável o seu fechamento 
em curto espaço de tempo. 

rais, em Brasília, com o propósito 
de levar a elas o quadro real e atua-
lizado da situação das operadoras. 
Também estão sendo apresentadas 
sugestões para a manutenção da 
oferta dos serviços aos passageiros, 
a preservação dos empregos que 
elas geram e a sobrevivência das 
transportadoras.

Os vários ângulos da crise foram 
abordados pela ABRATI em ofícios 
aos ministros Paulo Guedes, da 
Economia (22 de março), Tarcísio 
Gomes de Freitas, da Infraestrutura 
(17 de março), e ao Secretário Nacio-
nal de Transportes Terrestres, Mar-
celo da Costa Vieira (23 de março). 

Ao ministro da Economia, Paulo 
Guedes, o presidente do Conselho 
Deliberativo da ABRATI, Eduardo 
Tude de Melo, ponderou que se trata 
“de um momento de força maior co-
letiva e indiscriminada, a demandar 
soluções imediatas e urgentes para 
que se reduza, no limite do possível, 
efeitos colaterais irreversíveis.

Em um cenário de 
incerteza poderá 
haver demissões 

No ofício ao ministro Tarcísio Gomes 
de Freitas, da Infraestrutura, a ABRATI 
pediu a adoção de cinco “medidas mi-
tigadoras” para o setor de transporte 
rodoviário interestadual e internacional: 
1) A suspensão do pagamento de PIS/
COFINS por, no mínimo, 3 meses e pos-
tergação para o recolhimento a partir de 
outubro de 2020; 2) Liberação de linha 
de crédito de longo prazo para fazer 
face à redução drástica da receita das 
operadoras; 3) Suspensão temporária 

de todas as gratuidades, com a intenção 
de redução de circulação de pessoas 
e para preservar a saúde coletiva e 
principalmente de grupos de risco; 4) 
Suspensão temporária das exigências 
de frequência mínima, permitindo maior 
discricionariedade ao operador para 
eventuais cancelamentos de transporte 
interestadual de passageiros por ausên-
cia de demanda; 5) Que os reembolsos 
decorrentes do cancelamento de passa-
gens possam ocorrer em até 12 meses.
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A ABRATI – Associação Brasileira 
das Empresas de Transporte Terrestre 
de Passageiros – está comemorando 25 
anos de muito trabalho, todo ele voltado 
à defesa do transporte coletivo rodoviá-
rio de passageiros do Brasil. Fundada 
em janeiro de 1995, desde então a enti-
dade não só manteve como intensificou 
os seus permanentes esforços em prol do 
fortalecimento do setor, de modo que ele 
possa se tornar cada vez mais moderno 
e atuante.

Instalada em Brasília desde os seus 
primeiros dias, a Associação tornou-se 
um polo catalizador das demandas, pro-
postas e aspirações dos transportadores 
brasileiros de passageiros. Assumiu, 
assim, naturalmente, a condição de 
porta-voz credenciada e legítima de um 
dos mais avançados sistemas dedicados 
à atividade. Ano a ano, ela vem contri-
buindo com eficiência e empenho cada 
vez maiores para o desenvolvimento das 
empresas operadoras e para sua cres-
cente e contínua modernização. 

Decorridos 25 anos, percebe-se que 
os objetivos definidos há um quarto de 
século pelos fundadores foram alcança-
dos, preservados e ampliados. A defesa 
dos interesses comuns das empresas e 
do setor de transporte terrestre de pas-
sageiros foi e continua sendo exercida 
com zelo e dedicação sempre maiores. 
Os princípios da livre iniciativa e da 
economia de mercado foram e são defen-
didos com entusiasmo sempre crescente, 
assim como se intensifica cada vez mais 
a busca por uma legislação ordenatória 
estável nos níveis estadual e federal.

Um dos pontos altos da atuação da 
ABRATI tem sido o atento acompanha-
mento junto ao Governo Federal e aos 
poderes Legislativo e Judiciário, espe-
cialmente na Capital do País, de todo e 
qualquer assunto de interesse do setor 

ABRATI, 25 anos de atuação em defesa do setor  
brasileiro de transporte rodoviário de passageiros 

brasileiro de transporte rodoviário de 
passageiros. 

Outro ponto de destaque é o assesso-
ramento 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 dos 
serviços prestados à população.

Um terceiro aspecto, também dos 
mais valorizados, tem sido a partici-
pação ativa em seminários técnicos, 
assim como na celebração de acordos 
de cooperação e de convênios com ou-
tras entidades. Devem ser destacadas 
ainda a colaboração permanente com 
as empresas montadoras e encarroça-
doras de ônibus, as visitas técnicas e a 
criteriosa edição de publicações legais 
voltadas ao setor.

Ao mesmo tempo, preservada a le-
gitimidade da concorrência, a ABRATI 
envida continuamente esforços para a 
manutenção de um clima de convivência 
harmoniosa entre todas as empresas 
associadas. 

Em síntese, ao longo de toda a sua 
existência até aqui, a ABRATI, por meio 
de ações diárias, sistematizadas e per-
manentes, sempre acompanhou todos 

os assuntos de interesse do transporte 
rodoviário de passageiros junto ao Go-
verno Federal e aos poderes Legislativo 
e Judiciário, zelando permanentemente 
por eles.

Registre-se ainda que a ABRATI 
promoveu e continua promovendo o 
debate e a discussão dos grandes temas 
relacionados ao transporte rodoviário 
de passageiros, como também a elabo-
ração de estudos técnicos e pesquisas 
de opinião pública sobre o sistema, 
sempre com o objetivo de subsidiar as 
empresas associadas nos seus esforços 
para melhorarem e modernizarem cada 
vez mais os 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 laboriosamente desenvol-
vidas pela ABRATI, que tem perfeita 
consciência do papel e do alcance das 
atividades desenvolvidas década após 
década por suas associadas, em bene-
fício do País.  

ABRATI, capas da edição número 1 e da edição número 100.
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Philipp Schiemer, 
atual presidente da Mer-
cedes-Benz do Brasil e 
também CEO América 
Latina, vai voltar para a 
Europa, onde assumirá, 
em julho próximo,  a 
chefia do departamento 
mundial de Marketing, 
Vendas e Serviços ao 
Cliente da Daimler Bu-
ses. Antes, porém, pas-
sará suas atuais funções 
no Brasil ao executivo 
Karl Deppen, que era 
chefe de Controlling na 
Mercedes-Benz AG. 

Philipp Schiemer começou na 
Daimler em 1984, tendo ocupado várias 
funções nas áreas de vendas e gestão 
de produtos, primeiro na Alemanha e 
depois no Brasil. Também foi líder de 
Marketing e Vendas da marca Smart. 
A partir de 2004, assumiu a chefia 

Promovido, Schiemer retornará à 
Europa para assumir cargo mundial 

de Vendas no Brasil. 
Em 2009 voltou para a 
Alemanha como Head 
de Marketing de Auto-
móveis da Mercedes-
-Benz em Stuttgart. 
Finalmente, em 2013, 
foi transferido para o 
Brasil para assumir 
seu cargo atual de pre-
sidente da Mercedes-
-Benz do Brasil e CEO 
América Latina.

No Brasil, Philipp 
Schiemer tornou-se um 
dos executivos estran-

geiros mais conhecidos, tendo recebido 
várias homenagens de instituições e 
entidades. Em 2018, por exemplo, foi es-
colhido personalidade do ano no Prêmio 
SAE Brasil. Outra premiação importante 
foi o título de CEO da Década, em 2019, 
no Prêmio Consumidor Moderno de Ex-
celência em Serviços ao Cliente.

O paranaense Márcio Pedroso 
assumiu em 16 de março a presi-
dência da Volvo Financial Services 
(VFS), divisão financeira do Grupo 
Volvo. É o primeiro brasileiro a 
comandar globalmente uma área 
de negócios da Volvo. Aos 51 anos, 
Pedroso passa a ocupar a principal 
posição da VFS, seguindo uma 
trajetória de sucesso desde que 
ingressou na organização em 2001. 

Com mais de 20 anos de ex-
periência no setor de transportes 
comerciais e em serviços financei-
ros, Pedroso começou sua carreira 
na corporação na própria Volvo 
Financial Services, em Curitiba, 
onde está localizado o complexo 
industrial da Volvo no Brasil. Nos 
anos seguintes, desempenhou di-
ferentes funções e ocupou vários 
cargos de liderança no México, 
Chile e no Brasil. Graduado em 
Ciência da Computação, Pedroso 
tem mestrados em Administra-
ção Industrial pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e em 
Marketing pela Fundação Getúlio 
Vargas, além de especializações 
em negócios pela Wharton School 
(EUA) e pela Fundação Instituto 
de Administração (FIA).

Volvo Financial 
Services passa a ter 
presidente brasileiro

Destinados ao Egito, a Mercedes-Benz do Brasil está embarcando 58 cami-
nhões Atego e Accelo produzidos em sua fábrica de São Bernardo do Campo. São 
28 modelos Atego 1725/48 4x2, dois Atego 1725/36, oito Atego 1418 e 20 Accelo 
915. Os veículos se destinam à limpeza de esgotos e estradas no grande projeto 
egípcio Nova Capital do Cairo, que está sendo implantado a cerca de 40 quilô-
metros da atual capital. Os caminhões Atego 1725 e Atego 1418 serão equipados 
com  vassoura móvel (sweeper) para limpeza de ruas e estradas. Já os Accelo 
915 receberão o implemento jet vaccum para serviços de limpeza de esgoto.

Caminhões Mercedes-Benz produzidos no Brasil fazem sucesso no Egito em 
operações severas fora de estrada. Atualmente, por exemplo, modelos Atego 1725 
4x4, adquiridos no ano passado, são utilizados como caminhões-tanques e para 
suporte logístico em operações da ONU no deserto. Além do Atego e do Accelo, 
a montadora oferece outras opções de veículos para serviços. 

58 caminhões Atego Mercedes-Benz 
para o projeto Nova Capital do Cairo

Philipp Schiemer 

Márcio Pedroso
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Referência em ônibus.

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

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

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

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

7010_Mer_An. ônibus robô Rodoviário_ Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 05/10/18   11:22
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A Marcopolo foi uma das  empresas 
mais destacadas e lembradas pelos em-
presários do Estado do Rio Grande do 
Sul, na edição 2020 do Prêmio Marcas 
de Quem Decide. A empresa foi pre-
miada nas categorias “Marca Gaúcha 
Inovadora”, “Grande Marca Gaúcha do 
Ano” e “Marca Gaúcha Ambiental”, na 
categoria especial.

O diretor do Negócio Ônibus da 
Marcopolo, Rodrigo Pikussa, disse 
que as conquistas consolidam todos os 
investimentos e o foco da encarroça-
dora em inovação, novas tecnologias, 
sustentabilidade, respeito e valori-

Marcopolo ganha três vezes no 
Prêmio Marcas de Quem Decide

zação das pessoas. Ele acrescentou: 
“Também ficamos muito felizes com 
a nossa presença inédita na categoria 
especial ‘Marca Gaúcha Ambiental’, 
porque demonstra o reconhecimento 
da sociedade às nossas ações em prol 
do meio ambiente.”

A vigésima-segunda edição da pes-
quisa Marcas de Quem Decide foi 
realizada pela Qualidata, que entre os 
meses de novembro de 2019 e janeiro 
de 2020, entrevistou gestores de quase 
50 municípios gaúchos, abrangendo 
participação igual ou superior a 0,5% 
do PIB do Estado do Rio Grande do Sul.

“Sempre aqui” é o mote escolhido 
pela encarroçadora para este ano

Após negociações com sindi-
catos, a Mercedes-Benz no Brasil 
adotou medidas com o objetivo de 
prevenção à Covid-19, entre elas a 
concessão de férias coletivas de 20 
dias em todas as unidades no País. 
Iniciadas em 30 de março, as férias 
se prolongarão até o dia 4 de maio. 

Alem das férias, a montadora 
deu folgas a todo o seu pessoal 
nos dias 25, 26 e 27 de março, e 
também no dia 20 de abril. As 
folgas serão debitadas em banco 
de horas.

A companhia antecipou sua 
campanha de vacinação contra a 
gripe, que neste ano foi realizada 
de 18 a 24 de março. 

Os serviços essenciais volta-
dos a atender os clientes com veí-
culos em circulação, estão sendo 
mantidos, preservadas todas as 
medidas de proteção das pessoas 
envolvidas.  

A data para o reinício das 
atividades ainda não foi anuncia-
da, pois depende da evolução da 
situação sanitária do País.

Com a Covid-19, a 
Mercedes-Benz dá 
férias coletivas

BYD no Brasil fabrica 
o centésimo chassi de 
ônibus 100% elétrico

A Marcopolo adotou para sua campanha comercial ao longo de 2018 o mote 
“Sempre aqui”. A campanha, segundo informou a encarroçadora, vai destacar 
diferenciais competitivos considerados relevantes pelos clientes, parceiros e 
usuários de transporte coletivo. 

Segundo Rodrigo Pikussa, diretor do Negócio Ônibus da companhia, o conceito 
“Sempre aqui” tem como objetivo resgatar a presença da empresa na vida das 
pessoas por meio de um relacionamento 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 serviços e pós-venda”, explica 
o executivo.

A BYD, instalada em Campinas, pro-
duziu em março seu centésimo chassi no 
Brasil. A linha de produção faz a monta-
gem de ônibus padron de piso alto (D9A), 
piso baixo (D9W) e Midi Bus (D7M). 
Ainda em 2020, ela passará a produzir 
chassis para ônibus articulados de 22 
metros. Todos movidos a bateria.
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Todo o consumo desta unidade da Volvo vem de fontes como biocombustíveis e hidrelétricas.
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Energia de fontes renováveis supre 
as necessidades de fábrica da Volvo 

Por Coronavírus, 
Volvo também deu
férias coletivas 

Na cidade sueca de Borås, a fábrica 
de ônibus da Volvo tornou-se uma das 
primeiras a usar exclusivamente apenas 
energia renovável. Todo o consumo da 
unidade vem de fontes como geração 
hidroelétrica e biocombustíveis. Nos 
últimos anos o consumo energético geral 
da planta foi reduzido em 15 %.

Joaquim Wretman, gerente de pro-
dução da planta da Volvo Buses em 
Borås, disse que a companhia tem muito 
orgulho de reduzir o impacto climático 
por meio do uso de fontes renováveis, 
livres de combustíveis fósseis. 

“Nossa eletricidade – afirma – vem 
de geração hidroelétrica; no aquecimen-
to dos ambientes usamos biocombustí-
veis e as empilhadeiras só utilizam ele-
tricidade ou HVO, que é um combustível 
renovável”. 

Em razão disso, a fábrica recebeu o 
selo de “Instalação de Energia Renová-
vel”, certificação emitida após uma série 
de etapas implementadas para minimi-
zar a pegada climática da unidade. 

Nos últimos anos, a fábrica de Borås 
também implementou medidas que re-
duziram o consumo de energia em 15%. 
Foram substituídas as lâmpadas fluores-
centes por luzes de LED. A iluminação 
da área de manufatura passou a ser 
regulada automaticamente para perma-
necer ativa somente durante a produção 
efetiva. Também nenhum equipamento 
permanece ligado sem necessidade.

Outra iniciativa que tem a participa-
ção da planta de Borås está no projeto 
Autofreight, cujo objetivo é reduzir o 
transporte entre o terminal logístico de 
Viared e o Porto de Gotemburgo.

O Grupo Volvo suspendeu a pro-
dução da sua fábrica de Curitiba por 
quatro semanas, contadas a partir 
de 30 de março. A medida alcançou 
os 3.700 funcionários que trabalham 
no complexo fabril da marca na ca-
pital do Paraná. Ali  são produzidos 
caminhões, ônibus, motores, caixas 
de câmbio e cabines. Com isso, a 
empresa, seguindo as orientações 
das autoridades epidemiológicas, 
soma esforços com a sociedade para 
conter a velocidade de expansão do 
Covid-19.

A Volvo já vinha promovendo vá-
rias ações para diminuir o impacto 
da crise do Coronavírus, como o 
home office para funcionários que 
pudessem trabalhar remotamente 
em casa. Também já haviam sido 
canceladas viagens e a participação 
em eventos. A comunicação interna 
na fábrica trouxe orientação de dis-
tanciamento social e recomendações 
da área médica. Foi disponibilizado 
álcool gel em locais de circulação.

Por sua vez, as oficinas de mais 
de uma centena de concessionárias 
da Volvo foram mantidas abertas 
e estão prestando atendimento a 
veículos utilizados no transporte de 
alimentos, medicamentos, combus-
tíveis e em outros casos especiais.
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O ano de 2020 marca o décimo ani-
versário do Prêmio ANTP/ABRATI de 
Boas Práticas do Transporte Terrestre 
de Passageiros. Trata-se de uma impor-
tante ação realizada anualmente pela 
ABRATI em parceria com a ANTP, Asso-
ciação Nacional do Transporte Público. 
Seu objetivo é distinguir as empresas 
de transporte rodoviário interestadual 
e internacional de passageiros que mais 
se destacaram por suas ações operacio-
nais, valorizando suas ações voltadas à 
qualidade, à responsabilidade social e à 

A partir de maio, em parceria 
com a Mercedes-Benz, a Marcopolo 
entregará 240 ônibus às operadoras 
chilenas Metbus e STP, que utiliza-
rão os veículos nas suas operações 
no sistema de transporte público 
urbano da cidade de Santiago, o Red 
Metropolitana de Movilidad. Todas 
os carros são do modelo Torino 
Low Entry Articulado, com chassi 
MBB 0500 UA Euro 6. Ao atender 
esse novo pedido, a encarroçadora 
brasileira mantém-se na liderança 
que conquistou no sistema de trans-
porte chileno. 

José Luis Moraes Goes, gerente 
executivo de Negócios Internacio-
nais da Marcopolo, destaca essa 

Em 2020, o Prêmio Boas Práticas do Transporte 
Terrestre de Passageiros está completando 10 anos

Marcopolo e Mercedes-Benz fornecerão lote de 
240 novos ônibus para o sistema de Santiago

responsabilidade ambiental. Para tanto, 
o Prêmio busca dar visibilidade e reco-
nhecimento aos esforços de promoção 
do transporte de passageiros de média 
e longa distância. 

O Prêmio faz isso mostrando à socie-
dade, à imprensa, aos órgãos gestores 
e, principalmente, às próprias empresas 
associadas à ABRATI, o trabalho de 
excelência de que elas próprias dispõem 
e colocam à disposição de seus clientes. 
Foi assim nas últimas nove edições e 
continuará a ser na deste ano. 

O ônibus articulado da Marcopolo e da Mercedes-Benz que vai rodar no sistema de Santiago.

Na décima edição, a etapa de visitas 
da Coordenação do Prêmio às empresas 
associadas está sendo iniciada agora no 
segundo trimestre do ano.    

As empresas que desejarem con-
correr deverão inscrever trabalhos 
que estejam enquadrados em uma 
categoria única: Inovação. A definição 
da categoria única, pela ABRATI e a 
ANTP, teve como justificativa o fato de 
que nela se enquadram à perfeição os 
esforços permanentes das operadoras 
brasileiras de transporte rodoviário de 
passageiros para, com o emprego de 
novas tecnologias, metodologias e es-
tratégias, manterem-se sempre à frente 
na prestação dos melhores serviços aos 
milhões de passageiros que transportam 
diariamente em todas as porções do 
território nacional. 

2020

liderança em um dos mais estruturados 
sistemas de mobilidade do mundo. Na 
opinião dele, encarroçadora brasileira 
está colaborando para o aprimoramento 
do sistema de transporte coletivo de 
Santiago. “Desde o final de 2018 já são 
cerca de 800 unidades que enviamos 

somente para o Chile. A frota total do 
sistema é de cerca de 6.600 ônibus, dos 
quais 1.600 operam com carroçarias 
Marcopolo”, informa.  

 O Torino Low Entry Articulado tem 
18,60 metros de comprimento, capaci-
dade para 152 passageiros e piso baixo. 


