
 
 

 
 

  

 
 

O Grupo MAN é uma das empresas industriais líderes da Europa no ramo da engenharia relacionada ao transporte, 
com um faturamento anual de cerca de 14,7 bilhões de euros (2010). A MAN é fabricante de caminhões, ônibus, 
motores a diesel, turbomáquinas, bem como transmissões especiais, contando com aproximadamente 47.700 
colaboradores a nível mundial. As áreas empresariais da MAN detêm posições de liderança nos respectivos 
mercados. A MAN SE, em Munique, é membro das 30 sociedades anônimas líderes da Alemanha no índice alemão 
de ações DAX. 
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Pela primeira vez, Volksbus com motores MAN e 
tecnologia Euro V 
Suplemento do governo brasileiro para o fornecimento de 3.000 
ônibus escolares  

A MAN avança mais um passo para aproveitar de forma ativa as 
vantagens sinergéticas no grupo. Com o Volksbus "Linha 2012", pela 
primeira vez na América Latina, é disponibilizado o modelo de ônibus de 
muito sucesso com a tecnologia europeia Euro V. As novas normas de 
emissões, mais rigorosas, serão obrigatórias em todos os novos 
licenciamentos no Brasil, a partir de janeiro de 2012.  

Além disso, o novo Volksbus pode ser fornecido pela primeira vez com um 
motor MAN "localizado" no Brasil. O motor de quatro cilindros da série D08 
é produzido em São Paulo e inclui uma limpeza dos gases de escape 
baseada na tecnologia de realimentação dos gases de escape. Com o 
MAN D08, o motor desenvolvido na Europa e comprovado durante um 
longo período, estreia na América Latina durante a feira de ônibus 
"Transpúblico" em São Paulo. 

Também com relação aos pedidos, o segmento de ônibus da MAN Latin 
America pode registrar um grande sucesso: a empresa ganhou a licitação 
do governo brasileiro para o fornecimento de quase 3.000 ônibus 
escolares. A entrega se efetua nos próximos meses. O programa de 
infraestrutura "Caminho da Escola", em curso desde 2009, tem como 
objetivo aumentar amplamente a rede de transportes públicos para o 
transporte de crianças para a escola. Graças aos novos Volksbus, o 
conforto e a segurança dos estudantes serão consideravelmente 
melhorados, principalmente nas regiões rurais. Desde o início do 
programa, a MAN já entregou mais de 5.600 ônibus escolares concluídos 
na fábrica brasileira de Resende. Com o novo pedido, a frota escolar de 
Volksbus aumenta para um total de 8.500 unidades. 

Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America, afirmou: "Nos nossos 
30 anos de história no Brasil conseguimos consecutivamente superar os 
desejos dos nossos clientes, com soluções sob medida. Estamos muito 
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contentes pelo novo voto de confiança do governo brasileiro na MAN e por 
nos contratar para outros 3.000 ônibus, no âmbito do programa «Caminho 
da Escola»." 


