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Abrati terá semana de eventos online com
foco na agenda ESG e no Dia do Cliente
A PRÓXIMA SEMANA SERÁ MARCADA POR DEBATES
importantes da Abrati. Na terça-feira, dia 14, às 15h, o webinar
“ESG: Como se preparar para uma governança sustentável?” vai
reunir especialistas para falar da agenda ESG dentro do transporte
rodoviário de passageiros. O ESG (Environmental, Social and
Governance) é um conjunto de padrões e boas práticas que visa
deﬁnir se a operação de uma empresa é socialmente consciente,
sustentável e corretamente... (leia mais clicando aqui).

Volvo apresenta novos rodoviários
A VOLVO ESTÁ LANÇANDO NO MERCADO os novos chassis
rodoviários B 420R+ e o B 450R+, que prometem maior economia,
conectividade e segurança para operadores e clientes do transporte
rodoviário de passageiros. Segundo a montadora, os modelos são
destinados para rotas de longa distância, que usam versões double
decker (piso duplo) e low driver (posto do motorista rebaixado no
primeiro piso) para viagens acima de 400 km. Os novos chassis
receberam uma nova geração... (leia mais clicando aqui).
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Abrati terá semana de eventos
online com foco na agenda
ESG e no Dia do Cliente
Webinars terão a parceria do SETPESP e do SEST/SENAT
A PRÓXIMA SEMANA SERÁ MARCADA POR DEBATES
importantes da Abrati. Na terça-feira, dia 14, às 15h, o webinar
“ESG: Como se preparar para uma governança sustentável?” vai
reunir especialistas para falar da agenda ESG dentro do transporte
rodoviário de passageiros. O ESG (Environmental, Social and
Governance) é um conjunto de padrões e boas práticas que visa
deﬁnir se a operação de uma empresa é socialmente consciente,
sustentável e corretamente gerenciada.
O encontro, que terá transmissão ao vivo no perﬁl do Setpesp
no Youtube (Sou Mais Ônibus), será mediado por Letícia Pineschi,
conselheira da Abrati, e contará com as participações de Pedro
Lins, professor da Fundação Dom Cabral e especialista em projetos nas áreas de Competitividade Sustentável, Leonardo Wengrover, gestor e consultor ﬁnanceiro e conselheiro de administração
do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e da
visão empresarial de Maria Constantino, engenheira ambiental
em Sustentabilidade e Mobilidade Urbana

Já no dia seguinte, quarta-feira (15), às 16h,
é a vez de falar do Dia do Cliente no webinar
“Entregando empatia e gerando conexões”,
com a psicóloga Rebecca Rosal, que integra a equipe
de Promoção Social e Performance do Departamento
Executivo do SEST/SENAT, e Paulo Moraes, instrutor do
SEST/SENAT e agente integrador e encantamento Disney.
O evento tem como foco promover o conhecimento e
a valorização das equipes de atendimento das empresas
rodoviárias de passageiros, em especial diretores comerciais,
atendentes de guichês e SAC, além de motoristas. O acesso ao
seminário online pode ser feito no link h ps://bit.ly/3gu8o95

Volvo apresenta
novos rodoviários
Apostando no retorno das viagens e reaquecimento
do mercado, montadora oferece condições especiais
de ﬁnanciamento para os novos modelos
A VOLVO ESTÁ LANÇANDO NO MERCADO os novos chassis
rodoviários B 420R+ e o B 450R+, que prometem maior economia,
conectividade e segurança para operadores e clientes do transporte rodoviário de passageiros. Segundo a montadora, os modelos
são destinados para rotas de longa distância, que usam versões
double decker (piso duplo) e low driver (posto do motorista rebaixado no primeiro piso) para viagens acima de 400 km. Os novos
chassis receberam uma nova geração da transmissão I-Shi e a
Aceleração Inteligente, tecnologias que, juntas, garantem até 5%
de economia em combustível dependendo da rota. Além disso,
foram disponibilizadas novas funcionalidades do App Volvo Bus
Connect, com possibilidade de acompanhar o desempenho de

cada veículo remotamente e aprimoramentos do Sistema de
Segurança Ativa.
“A nossa plataforma de chassis rodoviários continua na vanguarda do setor de transportes de passageiros”, aﬁrma Fabiano
Todeschini, presidente da Volvo Buses Latin America. “Com
tecnologias sempre inovadoras, os dois modelos são o que há
de mais avançado em chassis rodoviários”, complementa Paulo
Arabian, diretor comercial de ônibus da Volvo no Brasil. Na edição
de agosto da Revista Abrati, o executivo já tinha sinalizado a
possibilidade de novidades da fabricante mesmo com a pandemia, já que ela não tinha interrompido os investimentos para o
mercado latino-americano.
Durante o lançamento, os transportadores que adquirirem os
novos B420R+ e o B450R+ terão um suporte extra do Banco
Volvo, com uma inédita linha de crédito com prazos de até 66
meses e carência de até seis meses, com início de pagamentos
somente a partir de 2022.

