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Mercedes-Benz é a 
maior vencedora do 
Prêmio Lotus 2021

Nos próximos dias, quem 
estiver ligado nas telinhas da 
TV aberta de todo o Distrito 
Federal, vai ver um rosto conhe-
cido falando sobre coisa séria. 
Wesley Safadão, artista acostu-
mado a pegar a estrada, lidera 
campanha contra o transporte 
clandestino de passageiros em 
rodovias de todo o País. No vídeo, 
que também ganha versão para 
rádio, Safadão faz um alerta com 
relação aos riscos de viajar com 
empresas de ônibus clandesti-
nas. “Tem empresa que parece 
ser bacana, mas é irregular, é 
clandestina, não dá garantia ne-
nhuma para você. Já nas empre-
sas regulares, você tem bilhete 
emitido, tem assento marcado, 
hora pra sair, hora pra chegar e, 
o mais importante: segurança”, 
explica o cantor. 

A ação faz parte da campa-
nha de esclarecimento da ABRA-
TI contra o transporte irregular. 

Wesley Safadão 
alerta contra o 
transporte pirataSetor rodoviário de passageiros 

aposta em turismo responsável 
e no preço baixo das passagens

O governo chileno lançou um pro-
grama para promover a substituição da 
frota de táxis convencionas do país por 
táxis elétricos. Inicialmente, deverão 
ser trocados 50 táxis convencionais por 
50 táxis elétricos da marca BYD. O pro-
grama o cofinanciamento de até 11.000 
dólares para proprietários de táxis 
convencionais que quiserem trocá-los 

por táxis elétricos. Atualmente operam 
no Chile 1.769 veículos elétricos, entre 
ônibus, veículos leves e caminhões. 

A chilena Agência de Sustentabili-
dade Energética fará a monitorização 
do funcionamento dos veículos novos 
pelo período de um ano, oferecendo 
ainda aconselhamento operacional aos 
proprietários dos táxis elétricos.

Chile está substituindo seus táxis 
convencionais por táxis elétricos

 As empresas regulares de transpor-
te rodoviário de passageiros aglutinadas  
em torno da ABRATI estão empenhadas 
em reverter as perdas causadas pela 
pandemia do Novo Coronavírus. Uma 
das formas utilizadas tem sido a oferta 
de passagens a preços atraentes e com 
vantagens e garantias que contribuam 
para incrementar o turismo nacional.

Levantamentos feitos junto às princi-
pais empresas brasileiras de transporte 
rodoviário de passageiros mostram que 
é possível adquirir passagens de ônibus 
para inúmeros destinos turísticos do 
País gastando em média apenas 20 reais 
por pessoa. E que, com apenas 24 reais, 
é possível viajar por regiões do Sudeste, 
do Centro-Oeste e do Nordeste. Pág. 2 

A Mercedes-Benz foi premia-
da em 13 das 29 categorias do 
Prêmio Lotus 2021. Foi destaque 
em seis categorias de cami-
nhões, três de ônibus e quatro 
de comerciais leves, conforme 
levantamento organizado pela 
Editora Frota, tomando como 
base os dados de emplacamento 
do Renavan de 2020. Pág. 4

As vantagens oferecidas pelo turismo nacional e as passagens mais baratas oferecidas pelas 
empresas são as apostas do setor rodoviário neste verão para driblar a crise.
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A busca por novos destinos turísticos está sendo favorecida pelas vantagens oferecidas pelas 
operadoras de ônibus, a começar dos preços mais baixos das passagens.

Contra a crise, o setor rodoviário de passageiros 
aposta em turismo responsável e passagens baratas

A ABRATI, que representa as em-
presas regulares de transporte rodo-
viário de passageiros, acredita que 
com promoções, vantagens e garantias 
o setor conseguirá reverter as perdas 
causadas pela pandemia. O turismo 
nacional responsável, as vantagens 
oferecidas e passagens baratas são as 
apostas do setor rodoviário neste verão 
para driblar a crise e recuperar parte 
da demanda perdida com a pandemia 
do Novo Coronavírus.

Além da possibilidade de viajar por 
novos destinos gastando em média 20 
reais, o passageiro também poderá ter 
acesso a uma série de vantagens. Algu-
mas empresas, ao invés do bilhete de 
passagem em si, estão oferecendo vou-
chers com datas e horas em aberto para 
que o passageiro possa agendar sua 
viagem com calma, nos dias e horários 
que forem mais confortáveis para ele. 

Com o alto preço dos combustíveis, 
a expectativa é de que o ônibus se tor-
ne uma opção até para quem costuma 
viajar de carro. Com as promoções, é 
possível encontrar passagens até 99% 
mais baratas do que as aéreas. 

As empresas UTIL, Sampaio, Brisa, 
Real Expresso e Rápido Federal, por 
exemplo, estão vendendo passagens a 
partir de R$ 24,00 para viagens por re-
giões do Sudeste, do Centro-Oeste e do 
Nordeste. Com isso, o consumidor tem 
acesso a tarifas que vão custar apenas 
1,3% do valor de uma passagem aérea. 
Por exemplo, a passagem aérea do Rio 
de Janeiro para Brasília, comprada per-
to da data da viagem, custa em média R$ 
2.000,00. Assim, só a taxa de embarque 
paga no aeroporto já é mais cara do que 
a viagem inteira, ida e volta, de ônibus.

A Viação Planalto, que atende toda 
a região Sul do País, criou um progra-
ma de fidelidade multiflex, que, além 
de facilitar a compra de passagens, 
permite que o passageiro junte pontos 
para trocar por produtos e serviços em 
estabelecimentos cadastrados. 

Já as empresas Viação Cometa, 1001, 
Catarinense, Rápido Ribeirão e Expresso 
do Sul, pertencentes ao Grupo JCA, ven-
deram, até o final de fevereiro, passagens 
com valores a partir de R$ 5,90 para 
cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, 
Londrina e Curitiba. 

A garantia do cumprimento dos 
protocolos contra a Covid, e o receio de 
muitas pessoas em relação ao trans-
porte clandestino, também são apostas 
do setor para atrair os passageiros. 
As empresas regulares são sempre 
fiscalizadas no que respeita aos itens 
de segurança, ao motorista e a outros 
aspectos. Em algumas cidades como Rio 
de Janeiro e Brasília, já há embarque de 
ônibus direto do aeroporto.  

O otimismo com o início da vaci-
nação, somado à maior confiança da 
população em relação aos protocolos 
sanitários cumpridos à risca pelas em-
presas regulares, ampliam a expectativa 
da ABRATI, que acredita na recupera-
ção gradual do setor.

“Nós investimos muito nisso e o 
esforço tem valido a pena;  estamos con-
seguindo levar aos nossos passageiros 
a indispensável sensação de segurança 
e tranquilidade para que eles possam 
curtir a viagem e relaxar”, afirma Letícia 
Pineschi, conselheira da ABRATI, lem-
brando que as autoridades sanitárias já 
se manifestaram sobre os baixos riscos 
de infecção dentro dos ônibus quando 
todos os cuidados são tomados.

Para os interessados em saber sobre 
as promoções das empresas em suas 
regiões, basta acessar os respectivos 
sites das operadoras, nos links de 
promoção, fazer o cadastro, e aceitar 
os termos da promoção. Depois, é só 
ir às caixas de busca (por origens e 
destinos desejados) e escolher a opção 
de serviço, que pode ser convencional 
ou executivo. No caso das empresas da 
Região Sudeste, o viajante tem até o dia 
11 de abril para agendar a viagem pelo 
próprio site ou pelos telefones 0800 085 
8830 ou 0800 883 8830.
Sites:
https://ecommerce.util.com.br/voucher
https://outletdepassagens.com.br/home
https://planalto.com.br/site/
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Novo aplicativo para passageiros da Cometa, 1001, 
Catarinense, Rápido Ribeirão e Expresso do Sul

Acidentes nas rodovias federais diminuíram 5,9%

A 1001 é uma das empresas que passaram a oferecer o novo aplicativo aos seus passageiros. 

O Grupo JCA está promovendo o 
aplicativo de fidelidade “Clube Giro”, 
voltado aos passageiros de suas empre-
sas Viação Cometa, Catarinense, 1001, 
Rápido Ribeirão Preto e Expresso do 
Sul.  O aplicativo difere dos programas 
tradicionais de fidelidade. No Clube Giro, 
os prêmios não estão ligados apenas à 

realização de viagens, mas a todas as 
interações realizadas no aplicativo. 

A partir de agora, os passageiros que 
viajam por essas empresas terão direito 
a brindes diversos e outras vantagens 
como descontos graduais na compra 
de novas passagens, podendo receber 
bilhetes de cortesia para acompanhante. 

O novo aplicativo oferece joguinhos 
de videogame com tarefas que possibili-
tam a conquista de pontos ou medalhas 
que depois são convertidos em descontos 
e vantagens. 

Para agilizar a evolução do parti-
cipante no game, existem os “acele-
radores”, que são pequenas tarefas 
que instigam o engajamento e liberam 
medalhas adicionais, como participar 
de pesquisas, quizzes ou interagir em 
vídeos pela ferramenta.

Além de descontos em viagens para 
destinos como São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o 
uso do aplicativo pode render descontos 
para rotas internacionais, como Sul do 
Brasil ao Paraguai.

“Diferente dos programas de fide-
lidade tradicionais, no clube giro os 
prêmios não estão ligados apenas com 
a realização de viagens, mas sim com 
toda interação realizada no aplicativo.

Números apurados pelo Painel CNT 
de Consultas Dinâmicas de Acidentes 
Rodoviários apontam que em 2020 ocor-
reram 63.447 acidentes nas estradas do 
País, com redução de 5,9% em relação 
a 2019. O número de mortes (5.287) foi 
ligeiramente menor do que o de 2019 
(5.332), com redução de apenas 0,8%. 
O custo estimado de todos os acidentes 
em rodovias federais foi de R$ 10,22 
bilhões. Os dados foram fornecidos pela 
Polícia Rodoviária Federal. 

A rodovia com mais acidentes no 
ano passado foi a BR-101, com 8.715 
ocorrências. Já a BR-116 registrou o 
maior número de vítimas fatais: 690. 

Veja a seguir, outros dados e con-
clusões decorrentes dos números 
levantados sobre os acidentes de 2020:

- A cada dia foram registradas 14 mor-
tes nas rodovias federais. 
- O tipo mais frequente de acidente com 
vítimas foi a colisão.
- 54,8 % das mortes ocorreram aos finais 
de semana: sexta, 14,6%; sábado, 17,8 e 
domingo, 22,4%.
- 81,8% dos que morreram em acidentes 
eram do sexo masculino.
- Foram 81 acidentes com vítimas a cada 
100 km de rodovia federal. 
- Os maiores índices de acidentes com 

vítimas ocorreram no Sudeste e no Sul.
- As rodovias do Nordeste foram as que 
mais mataram no Brasil.
- Minas Gerais teve o maior número 
de mortes e de acidentes nas rodovias 
federais.
- O Distrito Federal registrou cinco ve-
zes mais acidentes por 100 km do que 
a média nacional.
- Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí e 
Alagoas registraram os acidentes mais 
graves.
- Rodovias do Paraná concentram mais 
mortes de ciclistas
- Nordeste é a região com maior número 
de mortes de motociclistas
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Karim Radstrom deixa a Scania e assume a 
chefia mundial da Mercedes Benz Trucks.

Os chassis rodoviários e urbanos da Mercedes-Benz foram grandes destaques na premiação.

Com 13 vitórias em 29 categorias, a Mercedes-Benz 
é a maior vencedora do Prêmio Lótus edição 2021

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o

A Mercedes-Benz foi premiada em 
13 de 29 categorias avaliadas e foi no-

vamente a grande vencedora do Prêmio 
Lótus 2021, importante premiação de 

Em janeiro, a executiva sueca Ka-
rin Radstrom assumiu como membro 
do Conselho de Administração da 
Daimler Truck AG e chefe mundial da 
Mercedes-Benz Trucks. Na Daimler 
Trucks, ela sucede Stefan Buchner, 
chefe mundial da Mercedes-Benz 
Trucks, que se aposentou em outubro 
de 2020. Até agora, desde 2019, Råds-
tröm integrava a Diretoria Executiva 
da Scania responsável pela área de 

Sueca Karinn Radstrom sucede Stefan Buchner 
na chefia mundial da Mercedes Benz Trucks 

veículos comerciais do País. A monta-
dora foi destaque em seis categorias 
de caminhões, três de ônibus e quatro 
de comerciais leves, conforme levanta-
mento organizado pela Editora Frota, 
tomando como base os dados de empla-
camento do Renavam de 2020.

Em ônibus, os prêmios foram para 
marca de chassi, ônibus urbano e ôni-
bus rodoviário. Em caminhões, foram 
destaques “Marca de Caminhão do Ano” 
(avaliação geral do segmento), “Marca de 
Caminhão Leve” e “Marca de Caminhão 
Pesado”, além de “Caminhão Semipesado 
4x2” (Atego 1719), “Caminhão Semipesa-
do 8x2” (Atego 3030) e “Caminhão Pesado 
até 400 cv” (Atego 2730 6x4).

Destaque também para “Marca de 
Chassi de Ônibus do Ano” (geral), e des-
taques também nos segmentos Urbano 
e Rodoviário.

Finalmente, a Sprinter foi premiada 
como “Marca de Caminhão Semileve do 
Ano” (geral da categoria), “Furgão”, 
“Minibus” (modelo van) e “Caminhão 
Semileve” (Sprinter 416).

Vendas e Marketing. Natural da Suécia, 
Rådström começou na Scania como 
trainee em 2004, depois de seu mestrado 
de Engenharia em Gestão Industrial no 
Royal Institute of Technology. Desde 
2007, ocupou vários cargos gerenciais 
em Vendas e Serviços, tendo sido chefe 
da Operação de ônibus rodoviários e 
urbanos. Foi também responsável pela 
organização do negócio de veículos 
conectados.
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Display oferece álcool gel e, sem contato,  
medição da temperatura corporal.

As empresas do Grupo Caio continuam adotando e 
mantendo medidas de combate ao Novo Coronavírus

ClickBus promove uma campanha para arrecadar 
recursos destinados a instituições de saúde do AM

O Grupo Caio segue implementando 
procedimentos e medidas para combater 
a Covid-19, além de iniciativas e ações 
como comunicados, vídeos informativos, 
cartilhas, manuais, obrigatoriedade de 
utilização de máscara durante todo o ex-
pediente, distanciamento social, higieni-
zação dos ambientes e disponibilização 
de álcool 70º, entre outras.

Displays com termômetros digitais 
(sem contato) continuam funcionando 
nas portarias de acesso e passaram a 
integrar os procedimentos obrigatórios 
como tomada da temperatura, limpeza 
dos calçados em tapetes sanitizantes e 
higienização das mãos com álcool 70º. 
Quando um colaborador registra tem-
peratura corporal esteja acima de 37,5º, 
ele é imediatamente encaminhado ao 
Ambulatório.

O Ambulatório Médico da Caio rece-
beu novos itens de biossegurança. Verniz 
com ação antiviral foi aplicado em todas 

Em parceria com a Polen Tec-
nologia, a ClickBus, plataforma de 
venda de passagens rodoviárias, 
lançou uma campanha para arre-
cadar recursos em favor de duas 
instituições de saúde do Estado do 
Amazonas. Sob o lema “Todos por 
Amazonas”, a campanha recebe 
doações a partir de R$ 5,00, feitas 
em nome da ClickBus. A empresa 
retribui a cada doador oferecendo a 
ele vouchers para futuras compras 
de passagens. As instituições são a 
IAIDAM, que atende 350 famílias de 

baixa renda com doações de material de 
saúde e de alimentos durante a crise no 
Estado do Amazonas, e a ADRA, agên-
cia humanitária que atua nas áreas de 
saúde, nutrição, proteção de crianças, 
mulheres e idosos em situação de vul-
nerabilidade, segurança alimentar e 
atenção a migrantes e refugiados.

Para doar, deve-se acessar a página 
da campanha no site da ClickBus, definir 
o valor (R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00 ou 
outro), preencher os dados pessoais e 
definir o meio de pagamento (cartão 
de crédito ou boleto bancário). Em 

contrapartida, a ClickBus vai oferecer 
um cupom de R$ 5 de desconto para a 
compra de passagens de ônibus.  

Após a confirmação do pagamen-
to, será enviado um e-mail com o 
comprovante da doação realizada e o 
código do cupom de R$5. Todas as con-
tribuições são verificadas pela Polen. 
 Como plataforma de venda de passa-
gens rodoviárias,  a ClickBus trabalha 
como um facilitador entre os viajantes 
e as empresas de ônibus. Até o final 
de 2019, ela vendeu online mais de 20 
milhões de passagens rodoviárias.

Em julho do ano passado a ClickBus 
criou o Selo de Segurança Reforçada em 
parceria com 100 viações como uma 
forma de garantir o cumprimento e 
chancelar a qualidade dos procedimen-
tos de higiene, desinfecção dos veículos, 
jornada com menos contato (que inclui o 
uso de máscaras, embarque com e-ticket 
e fornecimento de álcool gel) e orienta-
ções efetivas aos passageiros sobre as 
medidas adotadas pelas empresas do 
setor de transporte rodoviário no país. 
 
Sobre a ClickBus Líder em inovação do 
setor rodoviário, a ClickBus é o principal 
agente de mudança de comportamento 
de compra de passagens de ônibus no 
Brasil, trabalhando de forma ativa em 
todas as pontas do ecossistema digital 
para facilitar a vida de quem viaja de 
ônibus: como um agregador (GDS), uma 
plataforma online (OTA) e operador de 

as poltronas. O balcão de atendimento 
recebeu adesivo que também inibe a 
proliferação de vírus.

Uma série de outras medidas de 
biossegurança foram adotadas e man-
tidas para casos de viagens de funcio-
nários, publicações, vídeos, divisórias 
de acrílico, testes para Covid-19, infor-
mações por telefone e assistência por 

profissionais de saúde. Colaboradores 
que estão saindo ou retornando de via-
gens passam por teste para Covid-19, 
que detecta por meio da presença de 
anticorpos, se a pessoa está infectada 
ou se já entrou em contato com o vírus 
em algum momento.

A Central Covid, linha exclusiva do 
Grupo Caio para atendimento aos cola-
boradores via WhatsApp ou telefone é 
composta por profissionais da área 
de saúde que acompanham os pacientes 
com suspeita ou que testaram positivo 
para o vírus. 
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Segue aumentando a quantidade de ônibus elétricos 
ou híbridos equipados com carroçarias da Marcopolo 
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Ônibus Marcopolo Viaggio 100% elétrico montado sobre o chassi D9A 20.410, da BYD.

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

Pepsico e DHL são as primeiras grandes empresas 
a receber o caminhão 100% elétrico da JAC Motors

Levantamento divulgado pela Mar-
copolo apontou que, atualmente, 370 
veículos elétricos e híbridos equipados 
com carroçarias da marca estão ro-
dando em diversos países. A relação 
dos países inclui Argentina, Austrália e 
Índia. No Brasil, são 75 veículos. A Mar-
copolo acredita que em 2022 outras 400 
unidades com carroçarias Marcopolo 
começarão a circular em vários países 
da América Latina. 

Segundo o gerente de Engenharia de 
Planejamento e Produto da Marcopolo, 
João Magnabosco, a encarroçadora 
vê nos modelos elétricos uma grande 
oportunidade para o desenvolvimento 
do transporte coletivo, já que há grande 
potencial para a adoção desses ônibus 
nos grandes centros, sobretudo na-
queles tipos de serviços que admitem 
o rápido carregamento das baterias 
entre viagens. Recentemente, a divisão 
de inovação da Marcopolo, Marcopolo 

Next, anunciou junto à Secretaria de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade de 
Caxias do Sul (RS) a implantação do 
Caxias Mobility Lab, para operar o pri-
meiro sistema de mobilidade elétrica da 

cidade. Um ônibus elétrico será integra-
do à infraestrutura de carregamento, e 
monitorado 24 horas. Os testes deverão 
estar concluídos ainda neste primeiro 
semestre. 

A PepsiCo e a DHL foram as duas 
primeiras companhias a receber, no 
fim de janeiro, unidades do caminhão 
urbano 100% elétrico da JAC Motors, 
com peso bruto total de 7,5 toneladas e 
identificado como iEV1200T. O veículo 
foi apresentado oficialmente ao mercado 

brasileiro em setembro do ano passado 
e a PepsiCo já recebeu dez unidades,  
que vão operar nas entregas urbanas na 
cidade de São Paulo. 

Trata-se de uma forma de teste cujos 
resultados poderão determinar futuras 
novas aquisições. Já a DHL, recebeu 

uma única unidade para testes. Futuras 
aquisições dependerão da análise da per-
formance e do custo operacional desse 
exemplar único. A companhia também 
parece atenta ao desejo de seus clientes 
de diminuírem a emissão de CO2 na sua 
cadeia de logística.
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Conforto, preço acessível e agilidade para o passageiro são os objetivos 
das empresas de ônibus ao prestarem o novo serviço.

A novidade poupa o passageiro de se deslocar 
até a estação rodoviária para pegar o ônibus.

Entre outros itens de conforto, a nova agência rodoviária conta com 
espaço climatizado e conexão de internet Wi-Fi. 
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Diretamente do aeroporto para o ônibus: nova forma 
de ganhar tempo, conforto e mobilidade nas viagens 

Foi inaugurada no dia 21 de janeiro, 
no aeroporto internacional de Brasília, 
uma agência rodoviária destinada a 
atender os passageiros que desembar-
cam na Capital Federal e necessitam 
de transporte para as regiões de Goiás, 
Tocantins e Bahia. A nova forma de in-
tegração entre avião e ônibus rodoviário 
é mais uma estratégia de negócios das 
operadoras Real Expresso e Rápido 
Federal, ambas do Grupo Guanabara.  
 No caso, as duas empresas se ofe-
recem para transportar os passageiros 
que, desembarcados em Brasília, estão 
de passagem e pretendem deslocar-se, 
em seguida, até a rodoviária da cidade, 
onde embarcarão em um ônibus com 
destino a um dos estados próximos 
como Goiás, Tocantins ou Bahia. Com a 
nova agência – a primeira no País –, o 
deslocamento até a rodoviária não mais 
será necessário.  

A partir de agora, portanto, a cone-
xão será muito mais rápida, simples e 
confortável. A nova agência rodoviária 
conta com espaço climatizado e conexão 
de internet Wi-Fi. Os ônibus rodoviários 
dispõem de dispensers com álcool gel, 

e os assentos são em menor número, 
mais espaçados entre si. Os funcionários 
estão devidamente paramentados com 
EPIs de proteção contra a Covid-19.

As passagens custarão a partir de 
R$ 65,00 e podem ser compradas pelo 
site ou pelo app. Os ônibus rodoviários 
são das categorias executivo, leito e 
semileito, ou double decker, dotados de 
ar condicionado e poltronas reclináveis. 
A Central de Relacionamento atende 24 
horas por dia, sete dias por semana.

A proposta do novo tipo de serviço 
partiu das conversações que o setor ro-
doviário de passageiros, representado, 
pela ABRATI, tem mantido nos últimos 
meses com o Ministério do Turismo, 
com o objetivo de facilitar e promover 
o turismo nacional rodoviário seguro.

 “Nosso objetivo é oferecer conforto, 
preço acessível e agilidade ao passagei-
ro, facilitando a vida dele com infraestru-
tura adequada e segura, especialmente 
no período pós-pandemia, quando viajar 
pelo Brasil certamente será o mais in-
teressante. A inauguração da agência 
é apenas a primeira etapa do projeto. A 
ideia é que, em breve, as linhas de ônibus 

possam prestar esse atendimento direto 
em diversos aeroportos do país”, explica 
Letícia Pineschi, diretora de marketing 
do Grupo Guanabara e conselheira da 
ABRATI.

Ela lembra que somente as empre-
sas autorizadas do transporte regular 
podem operar linhas e vender assentos 
em um só sentido, ida ou volta, indivi-
dualmente, além, é claro, de serem as 
únicas que efetivamente seguem os pro-
tocolos de prevenção à Covid-19, sob a 
fiscalização da ANTT, Agência Nacional 
de Transportes Terrestres.


