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Com mais fiscalização, a ANTT intensifica 
em todo o país a pressão sobre os piratas
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Nada menos que 420 ônibus piratas 
foram apreendidos nas estradas brasi-
leiras pelos fiscais da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres - ANTT -, 

transporte rodoviário de passageiros de 
competência da ANTT – interestadual, 
semiurbano interestadual e internacio-
nal. A Agência anunciou que a operação 
vai até dezembro próximo.   

Nas ações de fiscalização, os fiscais 
procuram alertar os viajantes sobre os 
riscos de embarcar em ônibus clandesti-
nos, ainda mais neste momento de pan-
demia do Novo Coronavírus. Os fiscais 
lembram que os veículos piratas jamais 
cumprem os protocolos sanitários e de 
higienização, todos eles rigorosamente 
adotados pelas empresas regulares. 
Além disso, são muito comuns as irre-
gularidades de sempre, a começar pelo 
estado de conservação dos veículos e 
passando pela ausência de itens obriga-
tórios de segurança, por pneus carecas 
e por para-brisas trincados.         Pág.2 

Passageiros frustrados depois da aventura de embarcar em um ônibus clandestino. A viagem será 
retomada, porém em outro ônibus, seguro e legal, com passagens custeadas pelo infrator.  

 Letícia Pineschi Kitagawa João Paulo de Souza Alde da Costa Santos Júnior

desde o início da pandemia do Novo 
Coronavírus. Trata-se de uma operação 
de amplitude nacional, coordenada pela 
Agência, e que abrange os sistemas de 

No webinar “Transporte clandestino em tempos de pandemia”, realizado em 25 
de junho pela ABRATI, o Gerente de Fiscalização da ANTT, João Paulo de Souza, 
abordou as ações de fiscalização que a Agência vem realizando para coibir as ações 
dos transportadores clandestinos. Souza antecipou que a ANTT pedirá a ajuda das 
empresas regulares de transporte rodoviário de passageiros na identificação de pon-
tos de embarque utilizados pelos piratas. Ele enfatizou que o transporte clandestino 
precisa ser combatido, principalmente neste momento de retomada, marcado por 
uma forte queda de demanda decorrente da pandemia da Covid-19. Pág. 2 

Scania comemora 
63 anos com 
edição especial de 
dois caminhões

Em webinar da ABRATI, o gerente de 
fiscalização dá detalhes da operação

A Scania completou em 2 de julho 
63 anos de presença oficial no Brasil. 
Para comemorar a data, anunciou o 
lançamento de uma edição especial 
denominada Heróis da Estrada, com 
dois de seus modelos de caminhão: 
o R 450 6x2 e o R 410 4x2. Os com-
pradores terão ainda outro motivo 
para comemorar: o pagamento da 
primeira parcela poderá ser feito até 
seis meses depois do faturamento. 
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Webinar da ABRATI trata dos clandestinos com a ANTT

No webinar “Transporte clandestino 
em tempos de pandemia”, realizado no 
dia  25 de junho pela ABRATI, o Gerente 
de Fiscalização da ANTT, João Paulo de 
Souza, abordou as ações de fiscalização 
que a equipe da Agência vem realizando 
com vistas a coibir as ações dos trans-
portadores clandestinos e também fez 
referência a alguns dos recursos tecno-
lógicos que estão sendo empregados na 
realização do trabalho.

O webinar teve a mediação da co-
ordenadora do Grupo de Marketing da 
ABRATI, Letícia Pineschi Kitagawa, e 
também contou com a participação de 
Alde da Costa Santos Júnior, advogado 
da ABRATI. 

A mediadora Letícia Pineschi Kita-
gawa destacou que é preciso privilegiar 
a segurança da formalidade e da regula-
ridade, especialmente diante da questão 
da saúde pública. 

“Em tempos de crise – ela disse –, a 
informalidade tende a crescer. E o que 
preocupa mais ainda são as formas mais 
sofisticadas desse serviço ilegal, que 
eventualmente vem travestido de inter-
mediação, plataformas de vendas digitais, 
carona solidária, transporte alternativo, 
enfim, nomes diversos que ao final sig-
nificam a mesma pirataria de sempre.”

Ela acrescentou que as empresas 
regulares estão investindo muito em 
pesquisas de produtos e equipamentos 
de higienização, de modo a tranquilizar os 
passageiros sob o ponto de vista da saúde.

O Gerente de Fiscalização da Agên-
cia antecipou a intenção da ANTT 
de pedir às empresas regulares de 
transporte rodoviário de passageiros 
que atuem no trabalho de inteligência, 
ajudando no trabalho de identificação 
dos pontos de embarque utilizados pe-
los transportadores clandestinos. Ele 
enfatizou que o transporte clandestino 
precisa ser combatido, principalmente 
neste momento de retomada, diante da 
forte queda de demanda causada pela 
pandemia da Covid-19.

João Paulo de Souza informou que, 
no planejamento das ações de combate 
ao transporte irregular, a Agência vem 
utilizando os dados levantados por uma 
rede nacional inteligente de percepção 
denominada Canal Verde Brasil, que 
faz o acompanhamento e mapeamento 
dos fluxos de transporte nos corredores 
logísticos. A rede também subsidia, com 
esse trabalho, a produção dos dados da 
ANTT. Faz parte da rede uma série de 
“pórticos” estrategicamene posicionados 
em vários lugares de todo o Brasil, os 

quais são dotados de instrumentos que 
leem as placas dos veículos nas rodovias 
e apontam sua localização em tempo real 
para a ANTT. 

Segundo ele, os dados mais recen-
tes revelaram que, durante a atual 
pandemia do Novo Coronavírus, o fluxo 
de transporte de passageiros diminuiu 
pouco em comparação com a demanda 
identificada pelas empresas de trans-
porte regular. Isto seria um indicativo 
da forte presença do transporte sem 
autorização. O Gerente prometeu  forne-
ce à ABRATI os dados disponíveis, para 
possível divulgação.

Alde da Costa Santos Júnior, advoga-
do da ABRATI, fez referência a matéria 
publicada pelo jornal Correio Brazilien-
se, segundo a qual cerca de 40% dos 
acidentes nas rodovias envolvem algum 
tipo de transporte clandestino. Ele 
afirmou que é preciso atuar de maneira 
competente na coibição desse tipo de 
atividade irregular, tanto pela questão 
econômica como pela de saúde pública. 

“Apenas com uma medida regulató-
ria, legislativa, que implique no perdi-
mento da autorização para o transporte 
de fretamento e regular, é que consegui-
remos melhorar a coibição a esse tipo de 
transporte”, afirmou Alde.

As operações de fiscalização também chegam aos terminais rodoviários: a ousadia dos clandestinos não tem limites. Documentos retidos pelos fiscais.
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Em abril o setor de transporte teve 
seu pior desempenho desde 2011
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O setor brasileiro de transporte 
registrou retração de 21,2% na compa-
ração com abril de 2019, e de 17,8% em 
relação ao desempenho de março deste 
ano. Os resultados correspondem ao 
pior desempenho no volume de serviços 
prestados pelo setor de transporte, ar-
mazenagem e correio na série histórica 
iniciada em fevereiro de 2011.  

Assinale-se que o setor poderia ter 
apresentado resultado ainda pior se, 
em abril, o volume transportado nas 
ferrovias brasileiras, mensurado em 
Toneladas Úteis (TU), não tivesse cres-
cido 18,9%, tanto na comparação com 
abril de 2019 quanto em relação a março 
deste ano. Além disso, o setor aquaviário 
cresceu 16,3% em abril de 2020 se com-
parado com o mesmo período de 2019, 
e ficou praticamente estável (-0,1%) em 
relação a março de 2020.

De acordo com a análise da CNT, os 
dados da PMS de abril mostraram uma 
realidade que já havia sido desenhada 

nas três rodadas da Pesquisa de Impacto 
no Transporte – Covid-19 – realizadas 
pela Confederação desde o início da 
pandemia do Novo Coronavírus.

Na mesma análise divulgada no iní-
cio de julho, um estudo feito pela CNT 
aponta que no mês de maio o setor de 
transporte fechou 20.852 vagas de traba-
lho com certeira assinada. Foi o quarto 
pior saldo da série histórica para o setor. 
A maior perda foi registrada no setor de 
transporte rodoviário de passageiros, 
com o fechamento de 12.342 vagas,  e no 
de cargas, com 7.955 empregos formais 
perdidos. 

No período de março a maio de 2020 
foram fechados 56.117 postos de traba-
lho no setor de transporte. Para se ter 
uma ideia da extensão dessa perda de 
vagas, é suficientelembrar que em cinco 
anos atrás, em 2015 – um ano de reces-
são econômica no País –, a atividade 
transportadora fechou em 12 meses o 
total de 60.541 vagas. 

De acordo com dados da empre-
sa ClickBus – que opera na comer-
cialização online de passagens ro-
doviárias –, apesar da crise causada 
pela pandemia da Covid-19 mais pes-
soas estão recorrendo a esse canal 
para a compra de passagens para as 
viagens que não podem adiar e para 
datas mais distantes. Nos últimos 
três meses a ClickBus registrou 
picos de até 40% no movimento de 
compra online de passagens, sendo 
que antes da pandemia a média era 
de 10%. Tradicionalmente, a maior 
parte das compras de passagens era 
feita na rodoviária.

Segundo a operadora, o salto 
rumo ao online nos últimos três 
meses ilustra claramente que hou-
ve um aumento do uso de serviços 
digitais no Brasil em consequência 
da pandemia do Novo Coronavírus.

Venda online de 
passagens tem 
picos de até 40%

Em parceria 
com a empresa 
Chroma-Líquido 
Tecidos Tecnoló-
gicos, a Caio In-
duscar revestiu 
poltronas, pega-
-mãos e balaústres 
de um ônibus ge-
ração quatro Mil-

lenium com tecido em fio de poliamida Amni® Virus-Bac OFF, 
desenvolvido pela Rhodia. O tecido tem ação antibacteriana e 
antiviral. O protótipo está em fase final de testes, após o que 
a inovação estará disponível tanto no portfólio de produtos da 
marca Caio, de ônibus urbanos, como da Busscar, que fabrica 
ônibus rodoviários. 

Uma empresa de transporte de Stuttgart, Alemanha, especializada em 
transporte de cargas pesadas, utilizou quatro caminhões Mercedes-
Actros para transportar um enorme tanque de pressão industrial à prova 
de vazamento de gás, indo das instalações do fabricante na Renânia do 
Norte - Vestfália – até as docas no canal Datteln-Ems em Lüdinghausen. 
Dois Actros de quaro eixos com 650 cv de potência transportaram a parte 
mais pesada da carga – o tanque. Outros dois caminhões levaram a tampa 
de 20 toneladas e os acessórios, todos com largura de cerca de 8 metros.

Caio testa novo tecido com 
ação antibacteriana e antiviral

Interior do ônibus que recebeu revestimentos.
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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

Clube cearense recebe Paradiso 1200 New G7 para 
transportar equipe de futebol e comissão técnica

O Ceará Sporting Club, fundado há 
106 anos, adquiriu o ônibus Marcopolo Pa-
radiso 1200 New G7 para transportar os 
jogadores e a comissão técnica da equipe 
durante os campeonatos estadual e nacio-

nal. O ônibus incorpora equipamentos de 
conforto e comodidade, além de itens de 
segurança ativa e passiva. Foi entregue a 
dirigentes do clube no recém-inaugurado 
Espaço do Cliente, na fábrica da empresa, 

em Ana Rech, Caxias do Sul.
O veículo tem chassi Mercedes-Benz 

O500R 1830 Euro 5, com suspensão 
pneumática. A carroçaria Marcopolo 
tem 13.100 mm de comprimento total e 42 
poltronas do modelo Semileito 1060, com 
manta Super soft de Neoprene no apoio 
de cabeça, tomadas USB, cinto de segu-
rança retrátil e descansa-pernas e pés.

A pintura externa é alusiva ao clu-
be, na cor preta, com destaque para o 
emblema e os dizeres “Time do Povo” e 
“Vozão” nas laterais. No interior, pacote 
termoacústico, parede de separação 
total com porta deslizante, geladeira, 
sanitário, sistemas de ar condicionado 
Valeo CC355, tomada de energia 110v, 
porta-pacotes, iluminação em LED e pre-
paração para sistema de entretenimento 
com áudio e vídeo (rádio e DVD), e moni-
tor no teto do salão de passageiros. Sis-
tema GPS e internet sem fio completam 
os itens de segurança e comodidades.

Sistema GPS e internet sem fio completam os itens de segurança e comodidade do novo ônibus.

Mercedes-Benz entrega a municípios paulistas 
mais 168 ônibus escolares do Caminho da Escola

Mais um lote de 168 ônibus escolares foi enviado para 
os municípios paulistas por meio do programa Caminho da 
Escola do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da 
Educação). Os veículos, todos da marca Mercedes-Benz, foram 
doados pelo governo do Estado de São Paulo e serão utilizados 
no transporte de estudantes em zonas rurais.

Todos os veículos foram encarroçados pela Caio e atendem 
às especificações do modelo ORE 2 (Ônibus Rural Escolar 
– Categoria Médio) com 44 assentos, mais o banco do moto-
rista. Os chassis de microônibus têm suspensão dianteira e 
traseira adequadas às aplicações severas, e ainda, bloqueio 
de diferencial automático, pneus mistos (terra/asfalto), para-
-choques elevados e itens de acessibilidade como porta larga 
e DPM (Dispositivo de Poltrona Móvel), que permite acesso 
prático e seguro aos alunos que têm dificuldade de locomoção.

Os ônibus disponibilizam dois assentos reservados a 
alunos com deficiência física e os cintos de segurança têm 
quatro pontos. Além disso, a carroçaria dispõe de porta-
-pacotes vazados para acomodação de mochilas. O layout do 
salão de passageiros permite transportar 44 crianças sentadas 
confortavelmente.  

Com seus ônibus escolares, a Mercedes-Benz atende aos 
programas federais e dos governos estaduais e municipais. 
Desde que a marca aderiu ao  Programa Caminho da Escola, 
em 2013, já forneceu cerca de 6.000 ônibus para o programa. 
A Mercedes-Benz tem uma completa linha de chassis para 
todos os tipos de veículos escolares, formada pelos modelos 
LO 916 R (ORE 2) e OF 1519 R (ORE 3), atendendo aos pro-
gramas estaduais e federais, tanto para o transporte escolar 
urbano e rural.
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Com edição especial de dois dos seus modelos, a 
Scania comemora 63 anos de presença no Brasil

Um dos diferenciais dos articulados fornecidos ao sistema Red Mobilidad é a 
separação de cabine para o motorista, uma proteção eficiente. 

A Scania entende que o dono de um caminhão 
como este não abre mão da cor exclusiva.

Marcopolo e Mercedes-Benz entregam mais 240 
ônibus para o sistema Red Mobilidad, de Santiago

No dia 2 de julho a Scania completou 
63 anos de presença oficial no Brasil. 
Para tornar a data ainda mais emble-
mática ela anunciou o lançamento da 
edição especial Heróis da Estrada, com 
seus modelos R 450 6x2 e R 410 4x2 e 

com a vantagem do primeiro pagamento 
só seis meses depois do faturamento. 

“Estamos orgulhosos pelos nossos 
63 anos de Brasil, reconhecidos por 
pioneirismos, revoluções na indústria de 
caminhões, ônibus e motores, pela rede 
de concessionárias moderna e sólida e 
pela condução em transformações tec-
nológicas e soluções personalizadas de 

produtos e serviços dos quais 
o cliente realmente precisa”, 
declarou o vice-presidente das 
Operações Comerciais da Sca-
nia no Brasil, Roberto Barral.

Por sua vez, Silvio Munhoz, 
diretor de Soluções de Vendas da Scania 
no Brasil, assinalou que o mercado está 
começando a ver sinais de retomada e, 
por isso, “o Brasil vai precisar de muitos 
caminhões para a recuperação da eco-
nomia”. Segundo ele, a edição especial 
Heróis da Estrada chega com preço 
muito competitivo para os clientes se 

prepararem com uma frota nova nesta 
gradativa recuperação do mercado. 

A edição especial Heróis da Estrada 
chega numerada e limitada a 350 uni-
dades, dos modelos R 450 6x2 e R 410 
4x2, ambos na versão teto alto Highline. 
A cor exclusiva da série é a vermelho 
Hero (herói em inglês). O grifo, animal 
mitológico símbolo da Scania, aparece 
de uma forma inédita ao longo da cabine. 
“O cliente deste tipo de caminhão não 
abre mão da exclusividade da cor. E o 
grifo na cabine gera maior identificação, 
pois representa a força nas estradas”, 
explica Sílvio Munhoz.

A edição especial marca a introdu-
ção da tecnologia Actcruise, evolução do 
controle de cruzeiro Ecocruise. O Scania 
Actcruise atua por meio de posiciona-
mento via GPS e há um mapa topográfico 
integrado ao módulo de conectividade 
para gravar rotas e aproveitar aclives e 
declives de maneira mais eficiente. 

Em parceria com a Mercedes-Benz, a Marcopolo 
entregou um novo lote de 240 novos ônibus para o 
sistema Red Mobilidad de transporte público urbano 
da capital chilena, Santiago. Os veículos são todos 
do modelo Torino Low Entry Articulado, com chassi 
MBB 0500 UA Euro 6, e já estão sendo utilizados pelos 
operadores Metbus e STP. Com a entrega desse último 
lote, a encarroçadora brasileira completou 740 ônibus 
fornecidos a operadores chilenos desde o fim de 2018. 
No caso da Mercedes-Benz, foram 582 chassis.

Com 18m60 de comprimento, capacidade para 
152 passageiros e piso baixo, os veículos dispõem 
de sistema de ar condicionado, portas USB e cabine 
separada para o motorista, um novo item para maior 
segurança do motorista.
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Depois do encarroçamento, o articulado elétrico passará pelo processo de homologação. 

A BYD produz na fábrica de Campinas o primeiro 
chassi de ônibus articulado 100% elétrico do Brasil

A BYD concluiu a montagem do 
primeiro chassi de ônibus articulado 
100% elétrico fabricado no Brasil. A fase 
seguinte será a produção em escala na 
fábrica da empresa, em Campinas-SP. 
Identificado pela referência D11B, o 
modelo tem 22 metros de comprimento 
e comporta baterias de fosfato ferro lítio 
(LifePO4). Sua autonomia é de até 250 
quilômetros com uma carga completa. 
No momento, o veículo está sendo en-
carroçado e, em seguida, deverá ser 
homologado.

Karl Deppen assume o cargo de presidente da 
Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina

Karl Deppen: no Grupo Daimler há 30 anos e 
agora presidindo a Mercedes-Benz do Brasil. 

Desde o último dia 1º de julho, o 
executivo alemão Karl Deppen ocupa 

oficialmente o cargo de presidente da 
Mercedes-Benz do Brasil & CEO América 
Latina. Ele substituiu Philipp Schiemer, 
que, após sete anos à frente da empresa 
no País, será o novo CEO da Mercedes-
-AMG na Alemanha.

Karl Deppen está no Grupo Daimler 
há 30 anos. Ocupou vários cargos de 
liderança nas áreas de Compras, Lo-
gística, Operações e Controlling. Atuou 
por muitos anos nos Estados Unidos, 
Turquia e Japão. Em 2007, assumiu 
a gestão estratégica de projeto para 
os caminhões Atego e Atego BlueTec 
Hybrid. De 2011 a 2014, foi responsável 
pela capacitação de lideranças em todo 

o mundo na Daimler, antes de assumir 
o cargo de CFO do Grupo Daimler na 
China. Em 2017, passou a responder pela 
vice-presidência de controle de custos na 
Mercedes-Benz AG. Agora, Deppen está 
assumindo uma empresa 100% focada 
nas operações de caminhões e ônibus, 
que emprega mais de 10.000 funcioná-
rios e que contempla as unidades de São 
Bernardo do Campo, Campinas, o Campo 
de Provas de Iracemápolis-SP e a planta 
de Juiz de Fora-MG. 

Quanto ao presidente que está sendo 
substituído, Philipp Schiemer, ele assu-
me, a partir de 1o de agosto, na Alema-
nha, o cargo de CEO da Mercedes-AMG.
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A Caixa I-Shift, da Volvo, alcança o marco das 
100.000 unidades produzidas na fábrica de Curitiba 

Chile recebe 150 novos ônibus 
elétricos BYD produzidos no Brasil 

Com a entrega dos 150 novos ônibus da BYD, o sistema RED Mobility, de Santiago do Chile, 
passou a operar a maior frota de ônibus elétricos das Américas.

A Volvo atingiu no Brasil um marco 
considerado histórico pela montadora. 
Alcançou a produção de 100.000 uni-
dades da I-Shift, a caixa de câmbio que 
equipa caminhões e ônibus da marca. 
“A transmissão automatizada da Volvo 
foi o maior avanço para economia de 
combustível, conforto e produtividade 
no setor de transportes comerciais 
desde sua introdução no Brasil”, afirma 
Alan Holzmann, diretor de estratégia de 
produto da Volvo.

Atualmente, 100% dos caminhões da 
linha F, dos modelos pesados da linha 
VM e dos ônibus rodoviários com motor 
traseiro da marca saem da linha de 
produção com a I-Shift. “Foi uma acei-
tação espetacular”, destaca Holzmann, 
lembrando que a caixa automatizada 
era uma tecnologia nunca vista antes no 
setor de transporte comercial nacional 
quando foi lançada em 2003, ainda em 
sua versão importada da Suécia. “Mes-
mo na Europa, era um projeto disruptivo, 
muito superior às caixas manuais e às 
caixas automáticas tradicionais com 
conversor de torque. A I-Shift da Volvo 

foi um grande divisor de águas, muito à 
frente da tecnologia de qualquer outro 
fabricante de transmissões”, assegura.

“A I-Shift é um dos produtos mais 
admirados da marca em todo o mun-
do”, destaca Luiz Bohatch, diretor de 
produção de Powertrain na Volvo no 
Brasil, divisão responsável pela produ-
ção dessa caixa no complexo industrial 
da marca em Curitiba, Paraná: “Hoje, 
ela está presente em quase todos os 
veículos comercializados nos mercados 

internacionais da Volvo”.
Em 2011, engenheiros, técnicos e 

montadores brasileiros e suecos traba-
lharam em cooperação no projeto para 
implementar a linha de produção de 
caixas I-Shift no Brasil. “Além do desen-
volvimento de competências técnicas de 
produto e processo, a experiência de tra-
balhar com colegas suecos e brasileiros 
em um projeto que, na época, já previa 
soluções alinhadas com a Indústria 4.0, 
foi marcante”, recorda Luiz Bohatch.

No último dia 27 de junho, a conces-
sionária de transporte público Metbus, 
de Santiago do Chile, recebeu um lote 
de 150 novos ônibus elétricos BYD 
produzidos no Brasil. Os ônibus foram 
incorporados ao sistema local RED. A 
Metbus opera atualmente a maior frota 
de ônibus elétricos das Américas, com 
455 veículos.

RED Mobility é o padrão definido 
para o transporte coletivo da capital 
chilena e que começou a ser implantado 
em 2018. A partir do RED, o governo 
chileno busca estabelecer um novo nível 
de qualidade para o transporte urbano. 

Todos os caminhões pesados da linha VM da Volvo, assim como todos os rodoviários com motor 
traseiro já saem das linhas de montagem da fábrica de Curitiba com a caixa de marchas I-Shift. 


