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“Mobilidade inteligente se conquista com ônibus inteligente”
www.revistaautobus.com.br

Muito além das fotocópias
Xerox é sinônimo de fotocópias no Brasil, correto? Não mais. Além da tradicional máquina para as fotocópias que ficaram conhecidas nacionalmente por simplesmente “xerox”, a marca é uma empresa de serviços globais de negócios,
tecnologia e gestão de documentos que ajuda as organizações a transformar a
maneira que manejam seus processos de negócios e informação. Atuando há
mais de 45 anos, ela vem oferecendo outras soluções que se inserem no segmento de transporte em mais de 35 países de todo o mundo.
Associada da SIMUS, a Xerox Transporte tem como vice-presidente sênior de
vendas e marketing para a América Latina Jorge Tola, que possui mais de 16
anos em cargos de liderança dentro da Xerox e é o responsável pelo desenvolvimento de diferentes linhas de negócios em diferentes países, liderando os processos de aquisição e desenvolvimento estratégico nas áreas de transporte e
governo na América Latina. Tola nasceu na capital peruana Lima e formou-se
em administração de empresas pela Universidad del Pacífico.
O Informativo AutoBus e a SIMUS entrevistaram Jorge Tola sobre a participação da empresa no setor de transportes e o desenvolvimento de tecnologias.
Acompanhe a seguir.
AutoBus - Qual tipo de tecnologia a Xerox desenvolve para solucionar os problemas de mobilidade urbana, considerando os operadores, os usuários e a população em geral com uma visão de cidades inteligentes?
Jorge Tola. - Nossa tecnologia oferece soluções “end to end”, desde a gestão
de pagamento, até a integração de novas tecnologias que permitem o transporte multimodal.
No caso da mobilidade urbana e dos desafios das diferentes cidades da região,
uma das soluções mais importantes para começar a trabalhar são as nossas soluções de captura e análise de dados. Entendo que o primeiro passo para resolver os desafios da mobilidade urbana é ter acesso aos dados de transporte,
compreender como funcionam os fluxos de pessoas dentro da cidade e entre as
zonas suburbanas e como eles se interrelacionam. Isso permite identificar os
pontos de maior congestionamento e demanda e permite programar ações específicas para mitigar esses pontos e também trabalhar em outras possíveis soluções e alternativas à medida que se programam essas mudanças e resolve os
temas mais urgentes.
Continue lendo, clicando em...
http://www.revistaautobus.com.br/?p=4698

Recife conhece o ônibus a gás da Scania
Por meio da parceria que envolve o
Governo do Estado de Pernambuco, a
Secretaria das Cidades por meio do
Grande Recife Consórcio de Transportes, a Companhia Pernambucana de
Gás (Copergás), a Empresa Metropolitana e a Scania e a Casa Scania Movesa, o ônibus a gás natural da marca
sueca fará sua demonstração na cidade de Recife até o dia 10 de novembro próximo.
Essa é mais uma iniciativa da Scania
para viabilizar a tração alternativa
movida a gás natural/biometano no
transporte público urbano do Brasil
feito pelo ônibus. “Esse ônibus chama
a atenção pela redução de custos operacionais por quilômetro rodado,
bem como da poluição sonora e de
emissões. Em comparação com um
veículo similar a diesel, aliás, ele emite 85% menos gases poluentes, se
abastecido com biometano, e 70%,
se estiver com GNV”, disse Silvio Munhoz, diretor de Vendas de Ônibus da
Scania no Brasil, sobre as características positivas do novo veículo.
A autonomia do mesmo é de aproximadamente 300 quilômetros. “A Scania tem certeza que os parceiros envolvidos ficarão surpreendidos com
os resultados ao final do período de
demonstração. As encomendas poderão ser feitas em 2016 com entregas
a partir de 2017. Mais do que demonstrações com os usuários, queremos provar que essa solução é viável
para a mobilidade urbana, que necessita de medidas sustentáveis urgentes”, concluiu Munhoz.
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Pague a passagem com cartão
Os passageiros da linha 376, operada pela empresa Metra Transportes, na Região Metropolitana de São Paulo, poderão pagar suas passagens com cartão de
crédito, débito e pré-pago. O projeto piloto, desenvolvido pela Autopass, empresa de tecnologia, meios de pagamento e soluções para a mobilidade urbana,
contempla o pagamento por aproximação feito com a tecnologia Contactless,
que opera com cartões inteligentes. De acordo com a empresa, as vantagens
dos cartões “sem contato” são o uso simplificado, o tempo de validação mais
rápido e a alta durabilidade tanto do cartão quanto das leitoras, já que o plástico não necessita ser inserido, somente encostado no validador.
Gil Filho, CEO da Autopass, disse que a empresa será pioneira na implantação
desse sistema no Brasil e que a empresa está pronta para ampliar as cidades
atendidas com essa mesma tecnologia. “Esse serviço agiliza o processo de pagamento e oferece um atendimento mais confortável aos passageiros. Não será
preciso que o cliente digite a senha. É uma inovação a favor da mobilidade urbana e do cidadão”, destacou o executivo.
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A Autopass informa que o meio de cobrança com cartão de crédito e débito já é
usado no sistema de transporte de Londres desde 2012. Estimativas apontam
que cerca de 1 milhão de passagens são pagas por esta forma todos os dias, o
que representa mais de 25% das viagens na capital da Inglaterra. A tecnologia
proporciona, especialmente em cidades muito movimentadas, agilidade para que
os cidadãos não tenham que fazer fila para comprar ou carregar o bilhete de
transporte e que possam usar o cartão com que pagam as suas compras para
entrarem, diretamente, no metrô ou nos ônibus. “Com isso, a capital da Inglaterra está constantemente no topo do ranking de pesquisas como uma das cidades melhor avaliadas, pois o investimento em tecnologia de pagamentos com
cartão sem contato torna o dia a dia na cidade seguro, simples e inteligente”,
explicou Gil Filho.

Tempo de deslocamento para ir e vir do
trabalho faz Rio de Janeiro perder R$ 24 bi
O tempo que as pessoas perdem para ir e vir do trabalho na Região Metropolitana do Rio de Janeiro gera um prejuízo de R$ 24,3 bilhões, segundo estudo
divulgado no dia 31 de agosto passado pela Firjan (Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro).
O levantamento considera como o custo do deslocamento de três milhões de
moradores que levam mais de 30 minutos no trajeto de ida e volta para o trabalho afeta a produção. Em média, cada um gasta 2 horas e 21 minutos por dia.
O estudo utiliza dados de 19 cidades de 2013 — os mais recentes disponíveis.
O tempo gasto de casa para o trabalho e de volta para casa tem crescido. Na
comparação com 2011, houve um aumento de 11 minutos. Além disso, mais
135 mil pessoas passaram a gastar mais de 30 minutos nesse trajeto: uma alta
de 4,7% no mesmo período. Esse total é superior à população de Resende, que
tem 123.400 habitantes.
A capital do Estado do Rio de Janeiro é o município responsável pela maior
parte da perda: 68,3%. Um total de R$ 16 bilhões deixam de ser produzidos no
Rio, que concentra 53,1% dos trabalhadores que gastam mais de 30 minutos
para se deslocar e tem o maior PIB per capita. Em média, o trabalhador passa
2h14 no trajeto de ida e volta para o trabalho.
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é a segunda cidade com maior impacto da chamada produção perdida sobre o PIB, de 6,6% ou R$ 1,62 bilhão.
Quem mora na cidade gasta 2h29 de deslocamento. Em seguida aparece Niterói, com 4,6% ou R$ 1,119 bilhão, com tempo de deslocamento de 2h11.
O maior tempo de deslocamento até o trabalho foi registrado em Japeri: 3h06.
O maior impacto sobre o PIB municipal, de 9,8%, também foi registrado na cidade. Em seguida, aparece Queimados, com o tempo médio de 2h54 e o impacto de 8,4% sobre o PIB.
Itaguaí é o município pesquisado com menor tempo de deslocamento até o
trabalho: 2h03. Já Guapimirim, Paracambi e Tanguá são as cidades com menor
participação na perda sobre o PIB, de apenas 0,1%.
Obras de mobilidade
Na pesquisa, a Firjan concluiu que as obras de mobilidade urbana realizadas
recentemente no Rio de Janeiro não serão capazes de fazer frente ao prejuízo
causado pelo tempo de deslocamento dos trabalhadores. Para a entidade, é
preciso melhorar o sistema de transportes, assim como fazer um reordenamento territorial.
Os principais problemas, indica o estudo, é a ausência de um adequado planejamento urbano. Ainda segundo a Firjan, a falta de infraestrutura dificulta a
atração de empresas e a oferta de postos de trabalho. Por isso, boa parte população precisa fazer longos e demorados deslocamentos para o trabalho.
Fonte - Jornal O Globo e site Mobilize

Turbus adquire Paradiso 1800 DD
O grupo chileno Turbus começou a receber os 37 ônibus Paradiso 1800 Double
Decker (dois pisos) adquiridos da Marcopolo. A operadora de transporte rodoviário de passageiros do Chile deve receber a totalidade de seus veículos até o
final do ano e a aquisição faz parte do processo de renovação de suas frotas de
transporte rodoviário com alto padrão de conforto, sofisticação e segurança.
Os novos ônibus, todos com chassi Scania K400 6x2, possuem quatro diferentes configurações internas: com capacidade para 32 passageiros, sendo 20 poltronas leito-cama com descansa-pés/pernas no piso superior e 12 poltronas leito no piso inferior; com 48 poltronas no piso superior e 16 no inferior, todas semileito; 48 semileito no piso superior e 12 do tipo leito no inferior, e 20 poltronas leito-cama com descansa-pés/pernas no piso superior e seis no piso inferior, além de monitores rebatíveis de 15 polegadas, sistema audiovisual com rádio e DVD, plugs para fone de ouvido no porta-pacotes, sistema de arcondicionado, calefação, suspensão pneumática, computador de bordo, tomadas
de energia para produtos eletrônicos de 110 V e geladeira.
Para o gerente de exportação da Marcopolo, Ricardo Portolan, o Chile sempre
foi um mercado forte para a exportação. “Apesar de ter apresentado queda nos
últimos anos, agora, as empresas de transporte chilenas estão investindo muito
na elevação da qualidade dos serviços com ônibus de dois andares. O Grupo
Turbus está adquirindo veículos de última geração. Serão 31 unidades para a
Turbus e seis para a Bio Bio, outra operadora do grupo”, afirmou.
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Irizar renova seu modelo i6
A fabricante espanhola de ônibus Irizar apresenta a renovação de sua carroçaria i6, desenvolvida seguindo o espírito inovador da encarroçadora, aspecto que
faz parte de seu DNA. Sua estética e estrutura adotam os conceitos de outro
modelo da marca, o i8 (versão top de linha), com design harmonioso dotado de
detalhes e linhas que dão um tom de vanguarda ao modelo.
O objetivo da Irizar é ampliar o bem estar e a segurança dos passageiros e
condutores, expandido a satisfação das viagens, seja por meio de novos elementos construtivos que proporcionam o conforto (novas poltronas, maior visibilidade externa, etc) ou pelo espaço dedicado à condução, que garante melhor
ergonomia e acesso aos comandos. Para a fabricante espanhola, seu novo modelo propicia confiabilidade e máxima rentabilidade.
O i6 estará disponível nas versões com 3,50 metros e 3,70 metros de altura,
com comprimentos que variam entre 12 metros e 15 metros, equipadas com a
propulsão DAF (integral) ou por outros modelos de chassis.

Detalhes que fazem a diferença na nova
versão i6.
Imagens - Divulgação/Irizar
Colaborou - Revista Via Libre/México

Agora você pode acompanhar a revista AutoBus no Facebook
https://www.facebook.com/pages/Revista-AutoBus/723249597767433?fref=ts

Editor - Antonio Ferro
Jornalista responsável - Luiz Neto - MTB 30420/134/59-SP
contato@revistaautobus.com.br

ou ligue para 11 99832 3766

Revista AutoBus
www.revistaautobus.com.br

