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Um dos novos ônibus Double Decker de 15 metros da Empresa Gontijo.

A Volvo tem o maior  
número de veículos 
conectados

Do início da pandemia do 
Novo Coronavírus até o fim de 
dezembro último, os ônibus das 
empresas do Grupo JCA trans-
portaram gratuitamente mais 
de 250 toneladas de alimentos e 
itens e saúde e higiene, destina-
dos a 128 entidades sociais do 
Sul e do Sudeste do Brasil. Pág 8

A Caio está comemorando 
75 anos de atividades e, como 
sempre, figura entre as empresas 
líderes na produção de carro-
çarias de ônibus. O Grupo Caio 
fechou o ano de 2020 com 40% de 
share na venda de ônibus urba-
nos e se manteve no topo desse 
segmento. Pág. 3

Na crise, Grupo JCA 
leva mais de 250 
ton em donativos

Aos 75 anos, Caio 
segue liderando no 
segmento urbano Gontijo e São Cristóvão recebem 

novos rodoviários DD de 15 m

Sob o argumento de que a pande-
mia do Novo Coronavírus causou a 
interrupção de testes que vinham sendo 
realizados para o desenvolvimento das 
novas tecnologias destinadas a reduzir 
as emissões de poluentes e ruído dos 
veículos automotores, a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) pediu ao Minis-
tério do Meio Ambiente que adie a fase 
8 do Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Veículos Automotores – Pro-

conve. A fase 8 valerá para os novos 
veículos em janeiro de 2022 e para todos 
os novos veículos em janeiro de 2023. A 
Anfavea alega que a pandemia obrigou 
a indústria a paralisar suas atividades 
em 2020, o que resultou em atraso no 
desenvolvimento das novas tecnologias 
exigidas. Atividades de engenharia que 
requerem ações junto com os produtos, 
desenvolvimento de protótipos, bem 
como testes em laboratório e de rodagem 
teriam sido fortemente afetados. 

Anfavea quer que seja adiado 
o início da fase 8 do Proconve

O Grupo Gontijo, de Belo Horizonte, 
um dos maiores e mais tradicionais 
compradores brasileiros de ônibus 
Scania, adquiriu para suas empresas 
Gontijo e São Cristóvão ônibus DD de 15 
metros com carroçaria Comil. Os ônibus 
vão operar nas linhas interestaduais 
e em fretamento das duas empresas e 
representam novas opções de conforto 

e qualidade nos serviços. Os veículos 
dispõem de 47 poltronas leito premium 
com descansa pernas e pés, todas com co-
nector USB, roteadores Wi-Fi, televisores 
de LCD e porta-copos, além de sistemas 
de áudio e vídeo independentes nos dois 
pisos. Também nos dois pisos geladeiras, 
ar condicionado e sanitário são outros 
itens de conforto. Pág 2  

Segundo a Volvo, atualmente, 
existem 102,9 mil veículos co-
merciais da marca conectados 
na América Latina. No mundo, 
ela lidera, com mais de 1,1 mi-
lhão de veículos conectados. 
Consideram-se conectados os 
veículos que tenham um módulo 
de comunicação operando e tro-
cando dados com a plataforma de 
conectividade da marca. Pág 7
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São Cristóvão opera ônibus double decker de 15 
metros em linhas interestaduais e em fretamento
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A Gontijo volta a investir em mais uma moderna opção para os seus passageiros.

Conforto total nas linhas interestaduais e nos serviços de fretamento da São Cristóvão.

O Grupo Gontijo, de Belo Horizonte, 
um dos maiores e mais tradicionais 
compradores brasileiros de ônibus da 
marca Scania, incluiu em sua frota 
novos rodoviários Scania K40 B 8x2, de 
15 metros, montados sobre carroçaria 
Comil modelo Campione Invictus DD. 
Com essa configuração, o modelo é 
considerado ideal para a operação de 
serviços interestaduais e de fretamento 
turístico. 

O modelo está sendo fornecido ao 
Grupo com 47 poltronas leito premium, 
todas dotadas de descansa pernas e 
pés, conector USB, roteadores wi-fi, 
televisores de LCD e porta-copos. Sis-
tema de áudio e vídeo nos dois pisos, 
geladeiras, ar condicionado e sanitário 

Gontijo adquire novos rodoviários DD de 15 metros, 
com mecânica Scania K40 B 8x2 e carroçaria Comil

completam a lista dos itens de conforto. 
O Grupo Gontijo está presente em mais 
de 20 estados brasileiros e no Distrito 

Federal. Opera 282 linhas nacionais e 
uma internacional, ligando Salvador a 
Assunção, no Paraguai.

Também a São Cristóvão, empre-
sa do Grupo Gontijo, está incluindo 
em sua frota o rodoviário Scania 
K40 B 8x2, de 15 metros. O chassi 

é o Scania K440 B8x2, e a carroçaria 
é da Comil, modelo Campione Invictus 
DD. Esse modelo de ônibus dispõe de 47 
poltronas leito premium com descansa 

pernas e pés, todas com conector USB, 
roteadores Wi-Fi, televisores de LCD e 
porta-copos, além de sistemas de áudio 
e vídeo independentes nos dois pisos. 
Geladeiras, ar condicionado e sanitário 
são outros itens de conforto. O novo veí-
culo vai operar nas linhas interestaduais 
e no fretamento turístico da companhia. 

A São Cristóvão tem sede na cida-
de mineira de Patos de Minas e opera 
no setor de transporte rodoviário de 
passageiros há quase 65 anos, que 
serão completados agora em 2021. 
Ela mantém garagens em Uberlândia, 
Brasilândia de Minas, Paracatu, Unaí 
e Brasília,dispondo de pontos de apoio, 
garagens e guichês em outras cidades. 
É reconhecida pela excelência dos ser-
viços, prestados por profissionais com-
petentes e continuamente preparados. 
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Caio, presença de 75 anos entre as marcas mais 
prestigiadas do transporte urbano de passageiros

Pioneirismo: estruturas metálicas, em 1952.

A Caio foi fundada em dezembro de 
1945. A produção da sua primeira car-
roçaria foi concluída em 10 de janeiro 
de 1946. Desde então, ela veio ditando 
tendências marcantes no segmento de 
ônibus, sempre lançando produtos de 
vanguarda, invariavelmente se colo-
cando entre as maiores fabricantes de 
ônibus urbanos do mercado e se fazendo 
cada vez mais reconhecida, inclusive 
internacionalmente, por sua excelência e 
qualidade, pela robustez estrutural, pelo 
design e pelas soluções diferenciadas. 

Em 2001, depois de atravessar um 
momento difícil, a Caio foi assumida por 
um grupo com forte atuação no mercado 
de transporte da cidade de São Paulo e 
iniciou uma nova etapa em sua história. 
Em 2021, essa nova etapa estará com-
pletando 20 anos. 

Atualmente, a Caio é a marca mãe de 
um conglomerado formado por empresas 
que atendem às demandas de clientes 
internos e externos de vários segmentos. 
A relação é extensa: CPA (Centro de 
Processamento de Alumínio); Fiberbus 

(fabricante de peças em fibras); GR3 (Cen-
tro de Distribuição de Alumínio); Inbrasp 
(fabricante de peças de plásticos auto-
motivas) com três unidades fabris, duas 
em Botucatu-SP, e uma em Betim-MG; Te-
cglass (fabricante de vidros temperados). 

O mais recente investimento do 
Grupo é a Busscar, uma das marcas 
mais tradicionais na produção de ônibus 
rodoviários do país. 

O Grupo Caio, integrado por essas 
empresas, gera cerca de 5.300 empre-
gos. Dado importante, a empresa Caio 
está fechando 2020 com 40% de share 
na venda de ônibus urbanos no Brasil, 
mantendo-se como líder nesse segmento. 

Desde o seu nascimento, a marca 
mantém o título de líder na produção de 
ônibus urbanos no país. Seu portfólio 
abrange modelos urbanos (padrón e 
articulados), mídis, micros e minis. O 
Apache VIP é o ônibus urbano recordista 
de vendas no país, conhecido por sua 
eficiência operacional e facilidade de ma-
nutenção. Em sua quarta geração, está 
completando  20 anos agora em 2021. 

Também fazem parte do portfólio da 
marca veículos especiais para atender 
à demanda de grandes centros urbanos. 
Completam o mix de produtos os veículos 
híbridos e os 100% elétricos, com baixa 
e zero emissão de poluentes, mais os 
utilizados em sistema trólebus. 

A Caio foi a primeira fabricante de 
carroçarias do Brasil a conquistar o 
certificado ISO 9001, certificação que 
é mantida até os dias atuais, numa de-
monstração da perene preocupação pela 
qualidade de seus produtos e processos. 

Em 2020, em face da pandemia, a 
marca lançou o conjunto de itens de 
biossegurança Caio Protect, com itens 
de proteção para motorista, cobrador e 
passageiros, e priorizando o combate a 
vírus e bactérias.

Ônibus urbano Apache Vip da Geração 4.
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A montagem final foi feita no México.

Prevê-se que os caminhões movidos a hidrogênio serão realidade ainda nesta década.

Daimler Truck AG e outras parceiras unem esforços 
para viabilizar o transporte a hidrogênio na Europa

Ônibus da Caio passam a operar no sistema de 
transporte urbano da Cidade do México
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A Daimler Truck AG juntou-se à 
Iveco, OMV, Shell e ao Grupo Volvo para 
a realização de um trabalho conjunto 
com o objetivo de criar condições para 
a introdução do transporte a hidrogê-
nio em massa na Europa. Na parceria 
denominada H2Accelerate (H2A), as 

empresas participantes acreditam que 
o hidrogênio é um combustível essencial 
para viabilizar a eliminação do carbono 
no setor de caminhões. 

Segundo Martin Daum, CEO da 
Daimler Truck AG e membro do Con-
selho de Administração da Daimler AG, 

as empresas participantes da iniciativa 
H2Accelerate acreditam que os cami-
nhões movidos a hidrogênio serão a 
chave para permitir o transporte livre 
de CO2 no futuro. Ele sustenta que 
essa parceria sem precedentes é um 
marco importante para impulsionar 
as condições estruturais corretas para 
o estabelecimento de um mercado em 
massa para caminhões baseados em 
hidrogênio. É também uma chamada 
à ação para os governantes, demais 
envolvidos e a sociedade como um todo.

Os participantes da H2A acreditam 
que os investimentos sincronizados em 
todo o setor durante a década de 2020 
deverão gerar condições para a introdu-
ção de um mercado em massa de trans-
portes rodoviários pesados abastecidos 
com hidrogênio, necessário para atender 
a ambição europeia de atingir o nível 
zero de emissões até 2050.

Em parceria com a Volvo Group 
México, a encarroçadora brasileira 
Caio está entregando 87 novos ônibus 
urbanos destinados ao programa de 
renovação de frota da empresa RTP, 
Rede de Transporte de Passageiros, 
que opera no sistema de transporte 
coletivo da Cidade do México. To-
dos os 87 veículos são do modelo 
Millennium, que no México recebe-
ram a denominação de Access. Os 
ônibus vão operar nos municípios de 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Xochimil-
co, Iztapalapa e Gustavo A. Madero, 
nos serviços Expresso e Ecobus. 

As carroçarias brasileiras segui-
ram parcialmente desmontadas (SKD), 
sendo  entregues à Volvo mexicana. Em 
seguida, foram montadas com o acom-
panhamento técnico de profissionais da 
Caio. Dotados de motorização Euro VI, 
eles atendem às mais rígidas normas 
sobre redução de emissão de poluentes. 

Todos os ônibus têm total acessibili-
dade, e contam com rampa para cadei-
rantes, sinalização em braile e espaço 
para cão-guia. O piso baixo e o sistema 
de ajoelhamento da suspensão propor-
cionam maior conforto e segurança nos 
embarques e desembarques.  

Os veículos receberam prepara-
ção para GPS e para microcâmera, 
e todos dispõem de poltronas exclu-
sivas para mulheres. A iluminação 
interna e os itinerários são em LED. 
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As baterias do veículo são recarregadas com um equipamento dotado de placas solares.

A EDP desenvolve em São Paulo e no Ceará ônibus 
elétrico totalmente alimentado por energia solar

Com projeto e montagem de chassis 
de ônibus elétricos, uma parceria  
acelera eletrificação no Reino Unido 
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atua em toda a cadeia de valor do setor 
elétrico, desenvolveu o primeiro ônibus 
elétrico brasileiro totalmente movido a 
energia solar. Idealizado na UTE Pecém, 
no Ceará, foi esenvolvido em parceria 
com a Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), com investimentos de R$ 4,85 
milhões.

O veículo tem chassi BYD e carroça-
ria Marcopolo. É utilizado no transporte 
de colaboradores entre Fortaleza e São 
Gonçalo do Amarante, onde fica a usina 
térmica da EDP. No percurso (70 quilô-
metros), o ônibus consome a energia 
armazenada no banco de baterias, que 
são recarregadas a partir de um carport 
montado com placas solares.

A segunda fase do projeto prevê a 
aplicação, no teto do veículo, de filmes 
fotovoltaicos orgânicos (Organic Photo-
voltaic – OPV), compostos por células 
capazes de gerar energia elétrica a 
partir da luz do sol. Por sua flexibilidade, 
essa tecnologia permite a instalação 

em diversos locais e superfícies, como 
janelas, móveis, portas e paredes. 

Um segundo projeto está sendo 
trabalhado pela EDP, em parceria com 
a VIX Logística, do Grupo Águia Branca. 
Trata-se do desenvolvimento de um sis-
tema de recarga para frotas de ônibus 
elétricos no Espírito Santo. O objetivo é 
contribuir para a melhoria do transporte 

coletivo no Brasil, com a redução da 
emissão de gases poluentes. 

Com duração de dois anos e in-
vestimentos totais e R$ 6,6 milhões, a 
iniciativa foi contemplada na Chamada 
Pública da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) para o tema Mobilidade 
Elétrica Eficiente, via fundo de Pesquisa 
e Desenvolvimento. 

A Alexander Dennis Limited (ADL) 
e a BYD UK anunciaram conjuntamente 
hoje que iniciarão o projeto e a monta-
gem de chassis para ônibus elétricos 
de um e dois andares para o mercado 
britânico, garantindo que os veículos 
sejam construídos nas instalações da 
ADL no Reino Unido. A ADL é uma 
subsidiária do fabricante líder global 
independente de ônibus NFI Group Inc. 
(NFI), enquanto a BYD é líder global em 
baterias, gerenciamento de energia e 

mobilidade elétrica.
A montagem dos está planejada 

para começar no segundo semestre de 
2021. Este passo significativo foi dado 
em resposta à crescente demanda por 
veículos com emissão zero e fortalece 
ainda mais a posição de liderança de 
mercado da parceria, ao mesmo tempo 
que sustenta empregos na Grã-Bre-
tanha e desenvolve habilidades no 
crescente mercado de tecnologia de 
veículos limpos.

A Daimler Buses anunciou a venda 
de 112 ônibus para a empresa sueca 
Mohlins Bussar. É o maior pedido já 
recebido desse país pelo Grupo Daimler. 
São 106 unidades do Mercedes-Benz 
Intouro e seis modelos Setra S 416 LE 
MultiClass. Destinam-se ao transporte 
escolar e intermunicipal na região norte 
de Estocolmo. Todos os ônibus são movi-
dos a Óleo Vegetal Hidrotratado (HVO), 
um biocombustível de segunda geração 
que reduz a emissão de gás carbônico, 
contribuindo para a qualidade do ar e 
para a preservação ambiental.   

Daimler Buses vende 
112 ônibus Intouro e 
Setra para a Suécia
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Entre outras vantagens, a telemetria pode ser usada para aumentar a disponibilidade dos veículos.

Líder mundial em conectividade, a Volvo tem mais 
de 100.000 veículos conectados na América Latina
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Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

A Volvo anunciou ter superado o 
marco das 100.000 unidades de cami-
nhões, ônibus e equipamentos de cons-
trução conectados na América Latina. O 
registro mais recente apontou 102,9 mil 
unidades conectadas no continente. No 
mundo, a marca lidera a conectividade 
em transportes comerciais, com mais de 
1,1 milhão de veículos conectados. Na 
definição da montadora, são conectados 
os veículos que tenham um módulo de 
comunicação operando e trocando da-
dos com a plataforma de conectividade 
da marca.

Um aspecto interessante da conec-
tividade é que as informações coletadas 
possibilitam a criação, pela montadora, 
de serviços e soluções que tendem a 
tornar mais seguro e eficiente o mundo 
do transporte. Disso decorrem benefí-
cios como mais produtividade, redução 
do custo operacional, mais segurança 
e menor emissão de poluentes. A Volvo 

entende que seus serviços de conecti-
vidade tornam o mundo do transporte 
mais seguro e eficiente.

A gerente de conectividade da 
montadora na América Latina, Deise 
Kindinger, observa que em caminhões, 
por exemplo, o sistema de manutenção 
inteligente da Volvo vem ganhando cada 
vez mais adeptos por possibilitar a uti-

lização da telemetria para programar 
antecipadamente a manutenção dos 
veículos nas concessionárias. A manu-
tenção inteligente aumenta a disponi-
bilidade dos veículos. A conectividade 
possibilita um planejamento preciso 
das manutenções, o que, obviamente, 
pode aumentar o tempo em que o veículo 
permanece na estrada.

A BYD anunciou em dezembro a 
venda de 470 ônibus elétricos para o 
Sistema Transmilênio, de Bogotá. No 
mesmo mês, a fabricante recebeu uma 
segunda encomenda, de 406 unidades, 
também para o Transmilênio. Esse se-
gundo fornecimento terá a participação 

Sistema Transmilênio faz duas compras de ônibus 
elétricos da BYD e passa a operar 889 unidades

da Superpolo, subsidiária da brasileira 
da Marcopolo no México.  

As primeiras unidades já foram 
entregues e entraram em operação às 
vésperas da passagem para o Ano Novo. 
Outras 350 serão entregues ainda neste 
primeiro trimestre.  

Nas projeções da BYD, uma vez 
incorporadas as 876 unidades dos dois 
pedidos, o Sistema Transmilênio estará 
oferecendo transporte mais silencioso 
e não poluidor para cerca de 302.000 
passageiros. A BYD está no mercado 
colombiano desde  2012. 
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Em face da pandemia do Novo Coronavírus, a Auto Viação Catarinense vem mobilizando sua 
frota e seus recursos humanos para proporcionar às instituições o apoio de que elas precisam.
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O Grupo JCA encerrou 2020 com mais de 250 
toneladas de doações transportadas gratuitamente

Nos últimos meses, por iniciativa 
do programa JCA Solidário, os ônibus 
das empresas do Grupo JCA têm 
levado expressivas quantidades de 
alimentos e itens de higiene e saúde 
destinadas a diferentes instituições 
e comunidades das regiões Sudeste 
e Sul do Brasil. O programa também 
produziu e doou mais de 100.000 
máscaras de proteção. 

Por meio do seu programa JCA 
Solidário, e apoiado num trabalho 
de mapeamento do Instituto JCA, 
o Grupo JCA vem utilizando sua 
força logística para promover mais 
conexões e ajuda social, fazendo, de 
forma totalmente gratuita, o trans-
porte de doações para instituições 
e comunidades que precisaram ou 
ainda precisam de apoio. Entre os 
principais parceiros, promotores e 
viabilizadores das iniciativas estão a 
Ação Cidadania e o Mesa Brasil Sesc. 

Do início da pandemia até dezem-
bro passado foram transportadas 
mais de 250 toneladas de alimentos 

e itens de saúde e higiene, destinados 
a 128 entidades sociais, com recursos 
emergenciais para 18.000 famílias. 

Ao todo, foram percorridos mais de 
6.000 quilômetros entre as regiões Sul 
e Sudeste do país, sendo as entregas 
realizadas pela Buslog, empresa de 
transporte de encomendas do Grupo. 
Simultaneamente, o Grupo JCA também 

transformou parte de suas garagens em 
oficinas para produção de máscaras de 
proteção. A iniciativa foi dos próprios 
colaboradores. As máscaras, além de 
distribuídas aos funcionários do Grupo 
JCA, também passaram a ser doadas. 
Até agora, foram entregues 102.000 
máscaras para 69 entidades e coletivos 
sociais de São Paulo, Santa Catarina, 
Paraná e Rio de Janeiro.  

Além dessas ações, o Grupo JCA 
mantém parceria com o projeto de mo-
nitoramento epidemiológico Dados do 
Bem, que reúne tecnologia de geolocali-
zação e metodologia para acompanhar 
em tempo real a evolução da epidemia do 
Novo Coronavírus nos centros urbanos. 
A plataforma foi desenvolvida por médi-
cos, pesquisadores e cientistas da infor-
mação, que usam a inteligência de dados 
para analisar a evolução da imunidade 
na população. Cedido gratuitamente ao 
poder público, o Dados do Bem fornece 
um mapa de distribuição do vírus e da-
dos estratégicos sobre a Covid-19 para 
tomadas de decisão das autoridades no 
enfrentamento à pandemia. 

Auto Viação 1001, empresa do Grupo JCA: empenho permanente na tarefa de transportar 
gratuitamente doações destinadas a instituições e comunidades do Sudeste e do Sul.


