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R E V I S T A

Riodoce incorpora 
novos rodoviários

Nos ônibus da Verde, 
o Espaço da Mulher 

Firme aposta nas tecnologias embarcadas 

GUERINO SEISCENTO







Vinte novos ônibus com as 

mais recentes tecnologias 

foram acrescentados à frota 

da Guerino Seiscento, de 

Tupã-SP. Todos incorporam 

telemetria e cada um está 

equipado com quatro câme-

ras de vídeo. Os veículos 

também dispõem de moder-

no equipamento especial 

para embarque e desembar-

que de pessoas com neces-

sidades especiais.

Aos 55 anos, a Expresso Gar-

denia, de Minas Gerais, conti-

nua se destacando como 

empresa verdadeiramente 

moderna e permanentemente 

preocupada em transportar 

pessoas com segurança 

e conforto. A operadora 

segue investindo forte em 

treinamento de pessoal e na 

renovação de sua frota.

Quatro micro-ônibus elétricos do mo-

delo Volare Access-e entraram em 

operação na cidade de São Paulo, 

prestando serviços de mobilidade 

corporativa. Com motorização to-

talmente elétrica, eles não emitem 

gás carbônico nem óxido de nitro-

gênio. Assim, não liberam a fuligem 

característica dos veículos movidos 

a diesel. Foram desenvolvidos em 

parceria da Volare com a BYD. 
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A Viação Riodoce acaba de receber nove novos ônibus 

rodoviários. Seis têm chassi Scania K360, com carroçaria 

Invictus, da Comil. Três têm chassi Scania K440, também 

com carroçaria Comil, modelo Invictus Double Decker. 

A Verde Transportes, de Cuiabá, Mato Grosso, criou um 

serviço denominado Espaço Mulher, que assegura viagens 

tranquilas com total privacidade e, sobretudo, respeito às 

passageiras. Ao comprar a passagem elas já sabem que 

no assento ao lado estará viajando outra mulher. 

Mais 22 novos ônibus Marcopolo Paradiso 1050, montados sobre chassis Sca-

nia K360, passaram a rodar nas linhas da Santa Cruz, que atende os estados 

de São Paulo e Minas Gerais. Contam com  poltronas semileito, dispositivo de 

poltrona móvel (DPM), ar condicionado e entradas USB em cada poltrona.

Na página 46, o advogado 
Telmo Joaquim Nunes 

afirma que a tecnologia 
da Buser, desenvolvida 

para a venda individual de 
passagens, é um modelo 
de negócio que só pode 

ter parcerias com empresas 
regulares de transporte 
regular de passageiros.
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No setor de 
transporte terrestre de 
passageiros, área de 

atuação das empresas 
associadas à ABRATI, 

a preocupação em 
adotar métodos 

modernos de gestão e 
prestação de serviços 
aumenta a cada dia. 

Nota-se 
que a expressão 

“inovação” é cada 
vez mais ouvida entre 

os empresários e 
executivos da área. 

Nada será 
    como antes
O 

futuro está aí. Estamos vivendo momentos de grandes transformações em todos 

os setores da economia. As novas formas de fazer as coisas estão mudando 

mais cedo do que se imaginava antes, não apenas os modais de transporte, mas 

todos os pilares da indústria de uma maneira geral.

Uma nova revolução está em curso e promete, em poucos anos, transformar os 

setores produtivos. As transformações digitais já tiraram videocassetes, discos e CDs 

da estante, obrigando a indústria fonográfica a se reinventar. A febre dos aplicativos, 

com a sociedade uberizada, indica que seus próximos passos serão os carros elétricos 

e autônomos, enquanto a onda de patinetes e bikes anuncia uma geração decidida a 

desembarcar do carro e do desejo de dirigir. Os smartphones, hoje verdadeiros com-

putadores, aposentaram o telefone fixo e abalaram as estruturas das mais poderosas 

redes de televisão aberta, que tiveram que repensar seus modelos de negócios e suas 

grades de programação.

Qual será a próxima onda disruptiva a impactar a sociedade brasileira?

No setor de transporte terrestre de passageiros, área de atuação das empresas 

associadas à ABRATI, a preocupação em adotar métodos modernos de gestão e pres-

tação de serviços aumenta a cada dia. Nota-se que a expressão “inovação” é cada 

vez mais ouvida entre os empresários e executivos da área.

Agora mesmo, em setembro, a ABRATI vai realizar um Seminário de Inovação no 

Transporte Rodoviário de Passageiros, reunindo experiências de empresas que, em 

palestras, irão apresentar os seus “cases”. A intenção é reunir empresas e rede de 

fornecedores, aí incluídos montadoras e encarroçadoras, na busca comum de correr 

junto com a onda, não esperando ser surpreendido por ela. E esse caminho passa, 

necessariamente, por melhores ofertas de itinerários, tarifas baixas, regularidade de 

frequências, segurança no embarque, no desembarque e durante o trajeto da viagem, 

veículos modernos, motoristas treinados...

Os ônibus hoje utilizados são um caso à parte. Modernos, seguros, dotados das 

últimas tecnologias disponíveis, tanto em entretenimento – caso do Wi-Fi gratuito, 

dos canais de cinema que podem ser vistos no tablet ou no celular dos passageiros 

–, quanto na segurança dos veículos, comparáveis ao que há de melhor nos países 

de primeiro mundo.

Assistimos nos últimos meses a um substancial aumento no uso do ônibus como 

meio de transporte para viagens, o que se deveu, basicamente, à elevação do preço 

das passagens aéreas. Digna de registro nesse movimento foi a surpresa de alguns 

dos novos passageiros ao entrarem nos ônibus e constatarem o grau de conforto ofe-

recido nas cabinas. As comparações com as poltronas dos aviões foram inevitáveis. 

Muitos desconheciam o atual estágio das empresas de ônibus.

E a busca por melhorias e aperfeiçoamentos continua, como se pode ver pelo 

número crescente de empresários e executivos que participam de encontros de ino-

vação, visando adaptar em suas empresas as mais recentes técnologias disponíveis.
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eio ambienteM

Volare elétrico opera 
em fretamento

Em decisão inédita, empresa paulista especializada na prestação de serviços de mobilidade 

corporativa adquire quatro micro-ônibus Volare Access-e com motorização totalmente elétrica. 

Cada Volare Access-e em operação deixa de emitir poluição igual à de 33 carros de passeio.
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empresa paulista Shift Mobilidade 

Corporativa, que atua na prestação 

de serviços de mobilidade corporativa, 

acaba de comprar quatro novos micro-

-ônibus Volare Access-e (ou seja, com 

motorização totalmente elétrica).

A decisão de optar por modelos 

totalmente sustentáveis e com zero 

emissões é explicada pelo diretor e 

fundador da empresa, Alexandre Pinto, 

como sendo um alinhamento às dire-

trizes adotadas pela Shift no sentido 

de juntar tecnologia e modernidade 

para oferecer o melhor serviço de 

mobilidade. 

Segundo João Paulo Ledur, dire-

tor da Volare, o Access-e possibilita 

reduzir a poluição ambiental e elevar 

o padrão de qualidade do transporte 

coletivo. “Temos feito um trabalho 

gradual e de aculturação – ele explica. 

– Desde o desenvolvimento do modelo, 

em razão de todo o seu ineditismo, tí-

nhamos a consciência de que seria um 

trabalho longo. Apesar de os veículos  

100% elétricos serem cada vez mais 

utilizados em todo o mundo, ainda 

não existe no Brasil uma cultura forte 

acerca das vantagens e benefícios que 

eles oferecem no transporte.” 

O Volare Access-e é descrito pela 

fabricante como um veículo que não 

emite gás carbônico nem óxido de 

nitrogênio, nem libera a fuligem ca-

racterística dos veículos tradicionais 

movidos a diesel. É um micro-ônibus 

com piso baixo, totalmente acessível, 

com motor traseiro, e foi desenvolvido 

em parceria com a chinesa BYD. O 

chassi é o BYD D7M, que reduz em 

86% a emissão de gases de efeito 

estufa (CO
2
). A fabricante informa que 

cada micro-ônibus 100% elétrico em 

operação deixa de emitir poluição igual 

à de 33 carros de passeio.
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B A G A G E I R O

COOPERAÇÃO

NOVO MERCADO

RECONQUISTA

PARCERIA

VIAÇÃO OURO E PRATA, 
MARCOPOLO, RODOSOFT E 
INNOSCIENSE CRIAM HUB

QUINZE VOLKSBUS ENTRAM EM OPERAÇÃO EM ARUBA

Um Hub de Inovação para o 

transporte rodoviário foi implantado 

pelas empresas Viação Ouro e 

Prata, Marcopolo, Rodosoft e 

Innosciense no Parque Científico e 

Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), 

em Porto Alegre-RS. O propósito é 

unir as partes envolvidas – cliente, 

fornecedor, colaborador e parceiro 

– no desenvolvimento de estudos 

e soluções voltadas ao setor de 

transporte rodoviário de passageiros. 

Segundo o Diretor Presidente da 

Ouro e Prata, Hugo Fleck, o grande 

objetivo das parceiras é desenvolver 

a integração entre si. Já o Head 

de Inovação da Marcopolo, Petras 

Santos, justificou a iniciativa 

lembrando que os passageiros de 

ônibus não querem mais somente o 

transporte, pois buscam experiência.

Em parceria, a Comil e a 

Volvo estão fornecendo 

70 ônibus urbanos ao 

sistema de transporte 

de passageiros de São 

Domingos, capital da 

República Dominicana. 

São 50 articulados 

modelo Doppio, com 22 

metros de comprimento 

e dotados de chassis 

Volvo B340M, com câmbio automático, três portas, câmeras de vídeo internas 

e de ré, e ar condicionado. Os outros 20 veículos têm 13m20 de comprimento 

e são do modelo Svelto, com motores dianteiros, montados sobre chassis Iveco 

S 170S28. Todos os veículos são equipados com ar condicionado e também 

dispõem de câmeras de vídeo internas e de ré. 

Longe do mercado de ônibus da Etiópia desde 2007, a Marcopolo está 

festejando o retorno: um pedido de 50 ônibus de sua fabricação, feito 

pela ODAA Integrated Transport S.C., importante operadora com sede 

em Addis Abeba. Produzidos na unidade de Ana Rech, os carros foram 

entregues em junho. São ônibus do modelo Viaggio 1050, chassi Volvo 

B11R, com duas portas do lado direito. A lista de comodidades inclui 

sistema de áudio e vídeo, monitores, rádio, DVD, câmera de marcha-ré, 

carregadores USB em todas as poltronas e preparação para Wi-Fi e GPS.

O sistema de transporte coletivo de Aruba recebeu o reforço de 15 

novos ônibus urbanos Volksbus, modelo 17.280 OT, todos dotados de 

transmissão automática e com carroçaria Mascarello. É a primeira venda 

da VW Caminhões e Ônibus para o país caribenho, que tem o turismo como 

um dos principais pilares de sua economia. “É gratificante entrar em um 

novo mercado. Um mercado que apostou no nosso conceito ‘sob medida’, 

tanto no que diz respeito à concepção do produto quanto de serviço e 

do atendimento”, comentou Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, 

Marketing e Pós-Vendas da VW Caminhões e Ônibus.

COMIL E VOLVO VENDEM 70 ÔNIBUS URBANOS PARA 
O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DOMINICANO 

MARCOPOLO ESTÁ DE VOLTA AO MERCADO ETÍOPE

Até aqui, foram mais 12 anos de contínua evolução. 
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PAULO ARABIAN ASSUME 
A ÁREA COMERCIAL 
DE ÔNIBUS DA VOLVO

MARCOPOLO PASSA A TER FILIAL PRÓPRIA NO PARANÁ

DESEMPENHO

PRATICIDADE 

PELOS RESULTADOS DE 2018, A MARCOPOLO CONQUISTA 
O PRÊMIO MELHORES DO SETOR AUTOMOTIVO DE 2019

O engenheiro Paulo Arabian, graduado  

na Faculdade de Engenharia Industrial 

(FEI) de São Paulo, é o novo diretor 

comercial de ônibus da Volvo no Brasil, 

em substituição a Celso Vardânega. 

Anteriormente, Arabian passou por 

diversos cargos de liderança nas áreas 

comercial, de serviços e atendimento a 

grandes frotistas, em várias empresas. 

Ele ficará baseado em Curitiba e 

comandará os gerentes comerciais de 

ônibus da marca no mercado brasileiro, 

além de responder pelas estratégias 

comerciais da Volvo em ônibus no país.

Na sequência do seu atual plano de expansão comercial e de fortalecimento 

da rede de vendas e pós-vendas, a Marcopolo acaba de instalar filial própria no 

Paraná. A gestão da filial ficará a cargo de Alexandre Cervelin, que já atua como 

coordenador comercial atendendo ao mercado paranaense. Segundo Rodrigo 

Pikussa, diretor do Negócio Ônibus da encarroçadora, o atual movimento de 

abertura de filiais reflete a busca contínua pela satisfação dos clientes, reforçando 

e valorizando ainda mais o relacionamento da Marcopolo com o mercado.

Concorrendo na categoria Produtor de Carroçarias e Implementos (Caminhões 

e Ônibus), a Marcopolo ganhou o Prêmio Melhores do Setor Automotivo 2019, 

da AutoData Editora. Ela foi escolhida pelo seu desempenho em 2018, que lhe 

assegurou uma forte retomada no mercado interno, com vendas de R$ 1,9 bilhão. 

Para melhor atender os clientes 

que embarcam em pontos fora 

das rodoviárias, especialmente 

em comunidades do interior, a 

Expresso Princesa dos Campos está 

implantando um sistema de venda 

embarcada de passagens. 

A operação começou pelas linhas da 

região de Ponta Grossa-PR, incluindo 

União da Vitória, Prudentópolis e 

Guarapuava. Em seguida, passará 

a funcionar na região de Cascavel, 

abrangendo Foz do Iguaçu, Medianeira, 

Toledo e Marechal Cândido Rondon.

PRINCESA DOS CAMPOS 
INICIA OPERAÇÕES 
DE VENDA EMBARCADA
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 Gardenia, serviços de

Ao longo dos últimos 55 anos, a Expresso Gardenia acompanhou 

atentamente o processo de desenvolvimento da sociedade brasileira, integrando-se 

ao mesmo tempo no processo de evolução tecnológica do país, de modo 

a poder oferecer permanentemente serviços diferenciados e de alta qualidade  

aos seus mais de 600.000 clientes mensais. 

 qualidade há 55 anos
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Há mais de meio século os ônibus da Gardenia transportam passageiros pelas estradas de Minas Gerais e de São Paulo.

N
os dias de hoje, a Expresso Gar-

denia continua se destacando por 

ser uma empresa verdadeiramente 

moderna, o que se evidencia por di-

versos aspectos relacionados à sua 

atividade. Um desses aspectos é a 

moderna Central de Atendimento ao 

Usuário (SAC), que funciona 24 horas 

e está instalada dentro da própria em-

presa. Outro é o Call Center, sempre 

ao alcance de todos os interessados 

e com atendimento especializado para 

deficientes auditivos e de voz. 

 Além disso, a companhia realiza 

investimentos sistemáticos em treina-

mento de pessoal e na renovação de 

sua frota, mantida sempre moderna. 

No momento, está sendo implan-

tado o novo Centro de Controle Ope-

racional – CCO –, responsável pelo 

monitoramento de toda a frota em 

tempo real, via GPS, pela manutenção 

dos veículos e também pelo controle 

das escalas dos motoristas e a padro-

nização de sua conduta.

Está em processo de instalação 

uma rede Wi-Fi que vai proporcionar 

aos passageiros, durante a viagem, 

serviços de entretenimento com 

filmes, vídeos institucionais, infor-

mativos e multimídias diversas. A 

empresa também marca presença nas 

redes sociais e busca transferir para 

seus usuários todos os benefícios e 

facilidades proporcionados pelos apli-

cativos de viagem, como telemetria,  

circuito CFTV e o moderno processo de 

emissão de bilhetes (Bp-e), que facilita 

enormemente a compra da passagem 

e agiliza o embarque do passageiro. 

             SALA VIP 

Ainda em relação a passagens, a 

empresa investiu na implantação dos 

sistemas de integração de vendas 

e ERP, venda embarcada e check-in 

Principais linhas  
intermunicipais
De Belo Horizonte para: Caxambu, 

Lavras, Itajubá, Pouso Alegre, 

Cássia, Passos, Alfenas, Poços 

de Caldas, Varginha, Piumhi, São 

Sebastião do Paraíso, Guaxupé, 

São Lourenço, Boa Esperança, 

Três Pontas e Ouro Fino.

Outras linhas intermunicipais:

Ouro Fino x Itajubá / Ouro Fino x 

Pouso Alegre / Jacutinga x Itajubá 

/ Pouso Alegre x Itajubá / Pouso 

Alegre x Poços de Caldas / Pouso 

Alegre x São Lourenço / Lavras x 

Varginha / Maria da Fé x Itajubá / 

Congonhal x Pouso Alegre / Pouso 

Alegre x Monte Sião  

virtual. Todos esses serviços são 

acompanhados por uma consultoria 

especializada. 

mpresaE
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Depois de adquirir a empresa, Antônio Afonso da Silva tornou-se o Toninho da Gardenia. 

Programa cultural da Gardenia patrocina espetáculo circense em praça de cidade mineira. 

Segurança, conforto e qualidade 

são as palavras-chave da equipe de 

1.500 colaboradores diretos e indire-

tos que operacionaliza a frota de 400 

veículos, com idade média de sete 

anos. Para se ter uma ideia da área 

de abrangência da empresa, basta 

lembrar que a Gardenia transporta 

mensalmente cerca de 600.000 pas-

sageiros. Seus ônibus rodam mais 

de 2 milhões e 200 mil quilômetros 

por mês. 

Toda a frota é mantida em 18 

garagens próprias. Os veículos são do 

padrão Executivo e operam com tarifas 

de transporte convencional. Está sen-

do avaliada para 2019 a aquisição de 

modelos semileito e leito, e encontra-

-se em andamento a instalação de sala 

VIP no Graal de Perdões-MG. 

A Gardenia opera em linhas inter-

municipais e interestaduais. São 700 

destinos, com 45% de ocupação média 

ao mês.

AÇÕES QUALITATIVAS

Uma das diretrizes primordiais 

da companhia é desenvolver ações 

qualitativas voltadas às comunidades 

no entorno de suas áreas de atuação. 

Neste sentido, a empresa contribui 

financeiramente com instituições 

voltadas a um público de baixa renda, 

como creches, asilos e associações 

beneficentes na cidade de Pouso 

Alegre. Em Belo Horizonte, ela apoia 

Principais linhas 
interestaduais 
As linhas interestaduais operadas 

pela Gardenia têm como origem 

Minas Gerais e como destino 

cidades do interior de São Paulo:

Belo Horizonte-Campinas / Cás-

sia-Franca / Cássia-Ribeirão Preto 

/ Itajubá-Campinas / Itajubá-Itapi-

ra / Itajubá-Jundiaí / Itajubá-Ribei-

rão Preto / Ouro Fino-Campinas 

/ Paraisópolis-Pindamonhangaba 

/ Passos–Franca / Pouso Alegre-

Americana / Pouso Alegre-Campi-

nas / Jacutinga-Itapira

a Associação dos cegos. Na área 

cultural, a ação mais expressiva da 

Gardenia é o projeto Circuito Cultural, 

iniciativa cujo propósito fundamental é 

trazer o Circo para as ruas das cidades 

do Sul de Minas.
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Década de 1950: ônibus Mercedes-Benz, já então o mais avançado rodoviário do mercado.

Mercedes-Benz com a pintura usada na época em que foi adquirido por Toninho da Gardenia.

A empresa que deu origem à Ex-

presso Gardenia foi fundada em 1964 

por João Evangelista Germano. Na 

década de 1980, já como Expresso 

Gardenia, ela passou ao controle do 

atual diretor presidente, Antônio Afon-

so da Silva. A partir daí, ele se tornou 

conhecido como Toninho da Gardenia. 

Formado em Direito pela Faculdade 

de Direito de Pouso Alegre, também 

pós-graduado em Administração de 

Gestão e Governança Corporativa pela 

Fundação Dom Cabral (2009), Toninho 

foi, por cinco anos, presidente do 

SINDPAS – Sindicato das Empresas de 

Transporte de Passageiros do Estado 

de Minas Gerais. Também foi diretor da 

FETRAN – Federação das Empresas de 

Transporte de Passageiros do Estado 

de Minas Gerais. Atualmente, é Diretor 

Financeiro do SINDPAS.

A ascensão da empresa no setor 

de transporte rodoviário começou 

em 1965, embora os dois primeiros 

ônibus só tenham sido adquiridos 

em 1968. Na década de 1970 foram 

adquiridas as empresas Sapucaí, 

Natércia, Expresso São José, Nacio-

nal Turismo e Expresso Andradense. 

Finalmente, em 1983, Toninho incluiu 

em seus negócios os veículos e as 

linhas da Viação Gardenia, que já 

operava em trajetos intermunicipais 

e interestaduais ligando São Paulo a 

Minas Gerais.

Em 1994, com o intuito de ampliar 

suas operações até a capital mineira, a 

Expresso Gardenia incorporou a ENSA 

– Empresa Nossa Senhora Aparecida.

No fim dessa mesma década, nos 

anos de 1998 e 1999, a Gardenia 

adquiriu as linhas das empresas 

Translavras, Expresso Vera Cruz e 

Monte Castelo Transporte Coletivo, o 

que  possibilitou a ligação de cidades 

da região dos Campos das Vertentes 

e da Zona da Mata, em Minas Gerais, 

às principais cidades do Estado de 

São Paulo, inclusive sua capital. Além 

disso, foi adquirida parte dos ativos 

da Viação Presidente, ampliando o 

raio de atendimento da Gardenia a 

partir de Belo Horizonte para cidades 

do centro-oeste e sul de Minas Gerais.

Em 2003, a Gardenia adquiriu 

várias linhas da empresa Coutinho, 

de Varginha. Em 2004, para ampliar 

o setor de Itajubá, adquiriu a Sartori, 

expandindo os serviços que ligam 

cidades de Minas e São Paulo. Dois 

anos depois, passou a operar linhas 

da Viação Presidente, conectando toda 

área de Passos-MG e Belo Horizonte 

a Delfinópolis, Itaú de Minas, Cássia, 

Pratápolis, Patrocínio Paulista, Franca 

e Ribeirão Preto. Por fim, nos anos de 

2013 e 2014, a operadora adquiriu as 

linhas da empresa Santa Terezinha, de 

Varginha, e a linha da Viação Coutinho 

de Cordislândia a Monsenhor Paulo.

O passo a passo de uma trajetória segura 

mpresaE
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A Riodoce segue 
renovando a frota

O Invictus DD, ônibus de dois andares da Comil, está em duas das melhores linhas da Riodoce. 
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As boas práticas de gestão, transformadas em política 

permanente pela Riodoce, de Caratinga-MG, continuam 

rendendo bons resultados, possibilitando à companhia executar 

sem sobressaltos seu plano de renovação e atualização da frota.
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A 
Riodoce acaba de receber nove 

novos ônibus rodoviários,todos já 

encarroçados pela Comil. 

 Seis dos novos carros são do 

modelo Scania K 360, encarroçados 

pela Comil com a carroçaria Invictus; 

E três Scania K 440 também foram en-

carroçados pela Comil, com o modelo 

Invictus Double Decker. 

 Estes últimos, considerados top de 

linha, vão operar serviço executivo as 

importantes linhas Governador Vala-

dares ao Rio de Janeiro, e Timóteo ao 

Rio de Janeiro. São ônibus equipados 

com ar condicionado, banheiro, dis-

positivo de acesso para passageiros 

com dificuldades de locomoção (DPM), 

poltronas soft com encosto para as 

pernas, sinal permanente de Wi-Fi a 

bordo para o acesso dos passageiros 

a entretenimentos variados, câmera 

também no salão de passageiros, TV 

Digital e DVD, além de carregador USB 

em cada poltrona.  

 Quanto aos seis Scania K 360 

Double Decker, também top de linha, 

operam serviço executivo no salão 

superior e serviço convencional no 

inferior nas linhas Juiz de Fora a Vi-

tória, Juiz de Fora a Ilhéus e Vitória a 

Barbacena. Todos oferecem ar con-

dicionado, banheiro, acessibilidade 

para deficientes, poltronas soft com 

encosto para as pernas, Wi-Fi, câmera 

interna, TV digital e DVD e carregador 

USB individual em cada poltrona.

 A companhia opera há 41 anos 

no setor de transporte rodoviário de 

passageiros e transporta mais de 7 mi-

lhões de passageiros por ano, em 171 

linhas interestaduais, intermunicipais 

e urbanas. Hoje, com sua moderna 

frota de 300 veículos, ela emprega 

diretamente pouco mais de 1.000 

colaboradores, colocando-se, portanto, 

entre as principais transportadoras 

brasileiras do setor. 



mpresaE

A chegada dos novos ônibus aponta que a empresa embarcou em mais um novo processo de modernização e crescimento.
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 Renovação contínua é uma das 

marcas de sua atuação. Os índices de 

qualidade e a boa imagem desfrutada 

junto aos passageiros melhoram conti-

nuamente no que diz respeito a confor-

to, segurança, higiene e pontualidade 

dos serviços. Por anos seguidos, nas 

pesquisas de qualidade, tanto dentro 

do Estado de Minas Gerais como em 

nível nacional, a média de satisfação 

dos passageiros vem superando o 

índice de 74%.

CONFIANÇA 

 Para o presidente executivo da 

companhia, Rinaldo Pires de Miranda 

Grossi, os altos níveis de satisfação 

decorrem da forma como seus executi-

vos e todos os colaboradores encaram 

os desafios decorrentes das oscila-

ções e retrações do mercado: respon-

dendo a eles com novas e criativas 

iniciativas. Nesse sentido, a aquisição 

dos novos carros reflete confiança na 

elevação da demanda e, principal-

mente, nos resultados do seu próprio 

trabalho, todo ele orientado na dire-

ção da qualidade cada vez mais alta. 

 Evidentemente, o alto nível de 

confiança dos colaboradores naquilo 

que fazem também decorre do fato 

de estarem cada vez melhor prepa-

rados, graças aos treinamentos de 

qualificação que recebem constante-

mente. A empresa também custeia 

a participação em cursos, simpósios 

e treinamentos, assim como oferece 

apoio à prática de esportes e ativi-

dades físicas pelos colaboradores. A 

situação de saúde de cada colaborador 

é acompanhada com zelo, do mesmo 

modo como são valorizados planos de 

saúde, tratamento odontológico, segu-

ros, ticket alimentação e transporte.

ATUALIZAÇÃO

 No aspecto gerencial e adminis-

trativo, a Rio Doce está permanente-

mente se atualizando. Entre outras 

preocupações, ela mantém um plano 

de ação de médio e longo prazos e 

trabalha na definição de uma estra-

tégia de perenização. As práticas de 

governança corporativa são vistas 

como fundamentais para a melhora 

permanente do desempenho.

 Além de todo o trabalho interno, 

são contratadas consultorias externas 

e auditorias, também externas, com o 

objetivo de dotar o corpo de adminis-



Muito espaço e entretenimento a bordo dos novos e seguros ônibus da Riodoce.   
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tradores sempre muito bem informado 

e apto a realizar as melhores escolhas 

e definir os rumos mais seguros e 

adequados à atividade de transporte 

de pessoas.

ABRANGÊNCIA

 Diante da complexidade do quadro 

econômico que o país tem atravessado 

nos últimos anos, o presidente execu-

tivo, Rinaldo Pires de Miranda Grossi, 

mostra um otimismo moderado e rea-

lista. Vislumbra uma leve tendência de 

aumento da demanda e considera que 

a Riodoce soube se ajustar em face da 

crise, aproveitando para se estruturar 

adequadamente e preparando-se para 

um futuro de recomposição da deman-

da. Lembra, no entanto, que o setor de 

transporte rodoviário de passageiros 

continua necessitando de segurança 

jurídica, de modo que as empresas 

possam visualizar o futuro e promover 

os investimentos necessários para 

o seu crescimento e para o contínuo 

aperfeiçoamento dos serviços .

 Hoje, além das capitais de São 

Paulo e do Rio de Janeiro, a área de 

atuação da Riodoce abrange o norte 

do Estado do Rio e a região litorânea 

do Espírito Santo, estendendo-se ainda 

pelo eixo da BR 116 até as praias do 

Sul da Bahia. Ela também marca forte 

presença nos Vales do Aço, Mucuri, 

Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e em 

todo o Leste de Minas Gerais, onde,   

na cidade de Caratinga, fica sua sede 

administrativa.

 A companhia foi criada em 1º de 

julho de 1978, a partir de uma cisão da 

Cia. São Geraldo de Viação, empresa 

na qual os irmãos Grossi, liderados por 

Dário da Anunciação Grossi, tinham 

significativa participação. Os irmãos 

partiram então para administrar a 

nova empresa, inicialmente operando 

linhas regionais nos estados de Minas 

Gerais e Bahia. A expansão começou 

em 1979 quando ela passou a atender 

principalmente a cidade de Juiz de Fora 

e a região litorânea do Espirito Santo, 

além de incorporar novos serviços.

 Em 2003, foram adquiridas novas 

linhas com as quais a empresa passou 

a ligar cidades dos vales do Aço e do 

Rio Doce à cidade do Rio de Janeiro. 

VIAÇÃO RIODOCE
Frota interestadual  120

Idade média  4,4 anos

Empregos diretos  1.028

Faturamento anual em R$    120.000.000,00

Linhas estaduais 112

Linhas interestaduais 46

Garagens 22

Site   www.viacaoriodoce.com.br
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Nos ônibus da Verde, 
     o Espaço da Mulher
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Nos ônibus da Verde Transportes, de Cuiabá, Mato Grosso, as mulheres sabem, já ao comprar 

a passagem, que contam com poltronas exclusivas e têm a garantia de que no assento ao lado 

estará viajando outra mulher. Pode parecer estranho, mas foi uma maneira criativa que a empresa 

encontrou para assegurar privacidade e sobretudo respeito às suas passageiras, proporcionando a 

elas viagens sempre tranquilas e seguras. Está criado o Espaço da Mulher. 

O 
sistema é bastante simples. Na 

hora de comprar o bilhete, a pas-

sageira só precisa informar que deseja 

viajar no Espaço da Mulher. Feita a 

aquisição e recebida a passagem, ela 

tem a garantia de que a poltrona ao 

lado só poderá ser ocupada por outra 

mulher. Todos os ônibus intermunici-

pais e interestaduais da empresa dis-

põem desse espaço, adequadamente 

sinalizado e controlado antes do início 

de cada viagem.      

A Verde Transportes efetivamente 

se preocupa com a segurança de seus 

passageiros – homens, mulheres e 

crianças. O Espaço da Mulher apenas 

traduz parte dessa preocupação. 

Mas ela também se manifesta de 

outras formas, como é o caso do mo-

nitoramento permanente das viagens 

por telemetria. Inicialmente, o sistema 

foi implantado em cinco dos ônibus da 

frota, para avaliação. Até o segundo 

semestre do próximo ano, todos os 

ônibus estarão equipados com teleme-

tria. As vantagens são inegáveis, seja 

para os passageiros, que viajam com 

segurança ainda maior, seja para a em-

presa operadora, que, além de outros 

benefícios, consegue controlar com 

maior precisão a jornada do motorista 

e o consumo de combustível em cada 

trecho da viagem.

A maior parte da frota da Verde 

também dispõe de monitoramento 

por imagens. Cada ônibus da empresa 

está equipado com quatro câmeras, 
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Ônibus envelopado em homenagem aos 300 anos de fundação da cidade de Cuiabá. Ao fundo, o rio que deu nome à cidade.

de funcionamento permanente e 

instaladas em posições estratégicas 

no interior do veículo. Diariamente, 

profissionais capacitados do Centro 

de Controle e Inteligência Operacional 

da empresa fazem a leitura e análise 

das imagens registradas. Quando 

necessário, eventuais ocorrências 

são imediatamente encaminhadas ao 

Setor de Operações para providências.

Para se ter uma ideia da importân-

cia da existência desse recurso nos 

ônibus da frota, basta lembrar que nos 

casos de reclamações, extravios de 

bagagem e outros eventos, a utilização 

das imagens registradas possibilita 

soluções muito mais rápidas e inques-

tionáveis, ao contrário do que ocorre 

quando são usados outros meios. O 

resultado são índices mais elevados 

de satisfação do cliente. 

Finalmente, o avanço tecnológico 

de maior alcance para a atividade de 

transporte rodoviário de passageiros 

está em vias de se tornar realidade na 

Verde, que é a implantação do bilhete 

de passagem eletrônico. Ou seja, da 

passagem digital. Implantado o siste-

ma, o passageiro não precisará mais 

comparecer ao guichê de venda de 

passagens para retirar o bilhete que 

tenha sido adquirido pelo site, pelo 

serviço de televendas ou pelo app. 

Bastará que ele se dirija diretamente 

à área de embarque e apresente na 

tela do celular a passagem digital que  

tenha gravado no aparelho. Utilizando 

um pequeno aparelho de leitura óptica, 

o motorista vai utilizar o QR Code para 

validar e agilizar o embarque.

Mais ágeis também ficaram as via-

gens de até 60 quilômetros da Verde, 

que em junho acrescentou à frota seis 

micro-ônibus Marcopolo Volare 0 km. 

Também foram incluídos seis ônibus 

LD, novos, para viagens longas, equi-

pados com Espaço da Mulher, cinema 

a bordo, Wi-Fi, poltronas semileito, 

apoio para as pernas e acessibilidade.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Como empresa preocupada em 

sempre promover o ser humano, a 

Verde Transportes, além de desen-
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A Verde Transporte marca presença nas comemorações e datas festivas de Cuiabá. 

Os números da Verde Transportes
Frota total 127

Rodoviários interestaduais 53

Rodoviários intermunicipais 74

Linhas interestaduais 8

Linhas intermunicipais 42

Viagens/ano 48.000

Passageiros transportados/ano 1.679.892

Localidades atendidas  132

Estados atendidos 4

Quilometragem percorrida/ano 24.082.816

Número de filiais 22

Colaboradores diretos 653

Colaboradores indiretos 600

Garagens 12

volver ações de caráter social, presta 

apoio financeiro e material a várias 

entidades e associações mato-gros-

senses. Por exemplo, com o objetivo 

de manter viva a cultura da cidade de 

Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, 

a empresa mantém parceria com a 

Associação Cultural Flor Ribeirinha, 

ganhadora de um título mundial no 

18º Festival Internacional de Folclore, 

em 2017, na Turquia. A Flor Ribeirinha 

realizou turnês pela França, Coreia do 

Sul, Itália, Rússia, Peru e Paraguai, e 

também por vários estados brasileiros. 

Porém, no que ela mais se destaca 

é no trabalho social que realiza com 

crianças carentes das comunidades. 

A Verde oferece apoio ao esporte, 

por acreditar na sua importância na 

formação do ser humano, e mantém 

parceria com a Seleção Mato-Gros-

sense de Vôlei de Praia, em todas as  

categorias. Também apoia o ciclismo, 

patrocinando atletas que disputam 

campeonatos regionais, estaduais 

e nacionais. No atletismo, atletas 

participantes de provas como Corrida 

de Reis, Corrida do BOPE e Corrida do 

GEFRON, contam igualmente com o 

patrocínio da companhia, que ainda 

está presente em outras competições, 

sendo a principal o Campeonato Mato-

-grossense de Futebol de campo.

Em todas as suas garagens, a 

empresa mantém espaços apropriados 

para atividades físicas, exercícios e 

ginástica. Ela também coloca à dispo-

sição dos colaboradores um campo 

de futebol e uma área de lazer. Além 

disso, promove em todas as filiais 

reuniões festivas dedicadas aos 

aniversariantes do mês. As reuniões 

ocorrem sempre na última sexta-feira 

do mês e contam com a participação 

de bandas. Nessas ocasiões, são rea-

lizadas oficinas de dança, exposições 

de artesanato e eventos afins. 

A Verde também participa da come-

moração de datas festivas da cidade 

de Cuiabá e de outras do Estado de 

Mato Grosso. Por exemplo, vários dos 

seus veículos foram envelopados re-

centemente em homenagem aos 300 

anos da capital mato-grossense. O 

aniversário foi no dia 8 de abril, mas o 

tricentenário está sendo comemorado 

durante todo o ano de 2019. 
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Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.

Referência em ônibus.



Os novos ônibus rodoviários da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em
cada detalhe. Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno,
alcançando um padrão de conforto e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos
mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia e à durabilidade para rodar
em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br



eunidas Paulista R

Da compra da passagem

A Empresa Reunidas Paulista, que no ano passado comemorou 70 anos de atividade ininterrupta, 

segue se desdobrando em todas as frentes para assegurar a seus passageiros facilidades, 

equipamentos, serviços e espaço que possam transformar suas viagens em jornadas de absoluto 

conforto, do momento da compra da passagem até o fim da viagem.

ao fim da viagem 

Em primeiro plano, mesas e cadeiras do espaço office. Mais ao fundo, acolhedoras poltronas que reclinam até 180 graus.
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A
gora mesmo, a tradicional opera-

dora de transporte rodoviário de 

passageiros concluiu a implantação de 

sua sala VIP na cidade de São Paulo, 

inteiramente destinada aos clientes 

que utilizam o serviço Leito. A nova 

sala, nas instalações da Reunidas 

Paulista, no bairro Barra Funda, fun-

ciona como se fosse um terminal: os 

passageiros do serviço Leito podem 

embarcar ou desembarcar ali mesmo, 

sem necessidade de deslocamento 

para o Terminal Tietê. 

Conforto é o que não falta na nova 

sala. Os passageiros podem comprar 

ali suas passagens, e essa facilidade 

é quase um detalhe, pois a sala ofe-

rece bem mais. Por exemplo, sinal de 

Wi-Fi, espaço para banho completo e 

um acolhedor ambiente de descanso, 

com poltronas que reclinam até 180 

graus. Também estão à disposição dos 

clientes espaço office, café, snacks e 

televisão. 

“Percebemos que parte do público 

que utiliza o serviço leito viaja a São 

Paulo para passar o dia; então, ofere-

cemos um espaço aconchegante com 

opção para trabalhar ou descansar”, 

relata Vivian de Castilho Barduci Sou-

za, gerente administrativa da Reunidas 

Paulista.

Obviamente, o conforto que come-

ça na sala VIP também se estende às 

viagens, e a empresa está aparelhada 

para assegurar que se prolongue até 

o desembarque no destino. A frota 

ganhou o reforço de 20 novos ônibus, 

todos Marcopolo, divididos entre os 

modelos Paradiso 1200, Paradiso 

1350 e Paradiso Double Decker (dois 

andares). Destaque-se que o já co-

nhecido conforto que esses veículos 

proporcionam nas viagens está sendo 

ampliado com a incorporação de novos 

equipamentos a bordo.

E a Reunidas Paulista não se limita 

a operar os melhores e mais modernos 

equipamentos; ela segue atuando per-

manentemente na capacitação de mão 

de obra e buscando novos avanços 

em plataformas digitais. As equipes 

elevam cada vez mais o nível de seu 

comprometimento com o propósito de 

transportar bem os clientes. Ao mesmo 

tempo, buscam elevar ainda mais os 

invejáveis índices de segurança e pon-

tualidade da empresa. Enquanto isso, 

os serviços leito vão sendo levados a 

maior número de cidades. 

Graças a todo esse comprometi-

mento, a empresa transportou no ano 

passado 1,5 milhão de passageiros 

e a frota – 130 veículos rodoviários 

no total – percorreu 25 milhões de 

quilômetros. 

Os chassis são das marcas Mer-

cedes-Benz, Scania e Volvo. As carro-

çarias, Marcopolo, Mascarello e Irizar. 

Um dos principais objetivos que 

estão sendo buscados este ano é o de 

que 100% da frota sejam de veículos 

enquadrados no padrão Euro 5.

Estão disponíveis sofás, cadeiras, café, snacks e TV.
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Sistema de Gestão de 

$EDVWHFLPHQWR��$ƭQDO��FRP�

FRQWUROH�HƭFLHQWH�VXD�IURWD�

FKHJD�PDLV�ORQJH�

Maior controle, menos perdas. É isso que o Sistema de Gestão de Abastecimento
faz pela sua frota. Com a nossa automação, você controla o consumo de combustível 
no momento do abastecimento, permitindo que ele seja registrado em tempo real. 
O resultado: muito mais segurança e mais economia no custo total do abastecimento.



Atendimento ao cliente
4090 1337 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 770 1337 (Demais regiões)

relacionamentob2b@br.com.br
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Guerino Seiscento agrega
novas tecnologias
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A Guerino Seiscento, de Tupã-SP, está acrescentando mais 20 

ônibus novos à sua frota. Desta vez, são 18 carros com 

chassi Scania e carroçaria Marcopolo, e 2 com chassi 

Volvo e carroçaria Comil. Todos os 20 são dotados 

das mais recentes tecnologias embarcadas.
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D
etalhe importante, as novas aqui-

sições da Guerino Seiscento in-

corporam a telemetria, que possibilita, 

por exemplo, identificar na estrada os 

trechos de maior consumo de combus-

tível e, com isso, treinar os motoristas 

para melhorar a forma de direção. 

Em todas as linhas da Guerino 

os ônibus estão equipados com câ-

meras. São quatro por veículo: uma 

para o motorista, uma para a pista, 

e duas nos salões. Elas transmitem 

imagens em tempo real para a central 

de operações. 

A empresa está atenta a mais de-

talhes e inovações. Por exemplo, entre 

as poltronas foram instaladas cortinas 

que permitem ao passageiro desfru-

tar de maior privacidade. Registre-se 

ainda que todos os veículos dispõem 

de equipamentos para embarque e 

desembarque de passageiros com 

necessidades especiais (DPM). Estão 

disponíveis assentos reservados. 

“Meu pai sempre foi muito focado 

na satisfação do cliente”, recorda João 

Carlos Seiscento, diretor da companhia 

e filho do fundador. Tal comportamento 

se impregnou à cultura da empresa, 

cujos ônibus são mantidos sempre 

impecáveis, limpos, bem cuidados. 

“O bom atendimento é uma tradição 

sedimentada na história da nossa 

marca”, afirma o executivo.

Para anunciar aos usuários a 

compra dos novos ônibus, eles foram 

mostrados em desfiles nas cidades 

de Tupã, Assis, Marília, Osvaldo Cruz, 

Adamantina e Dracena. Durante o mês 

de maio, seguiram em caravana por 

diversas outras cidades, até Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul.  

SALAS VIP

A política de oferecer tecnologia de 

ponta nos veículos e na Central de Ope-

rações reflete o esforço permanente 

para assegurar o conforto e a seguran-

ça dos passageiros. E, ao lado disso, 

claro, aumentar a disponibilidade de 

cada ônibus, reduzindo os custos e 

elevando os níveis de rentabilidade.

Simultaneamente à aquisição dos 

novos veículos, a empresa investiu 

em mais planos de manutenção e 

em serviços conectados, oferecidos 

tanto pela Scania como pela Volvo. 

Aliás, antes desta nova compra, 

metade da frota Scania da Guerino 

já estava conectada. “Com esses 

avanços, conseguimos ter uma visão 

geral dos negócios: sabemos onde o 

ônibus está, qual a economia de com-

bustível e como se processará a sua 

manutenção no momento adequado”, 

explica João Carlos Seiscento. Mas a 

empresa se apoia também em ideias 

simples como, por exemplo, oferecer 

água mineral aos passageiros. 

Ainda em termos de oferecer 

comodidade, a Guerino dispõe de 

duas salas VIP para os passageiros, 

À esquerda, equipamento para embarque e desembarque de passageiros com necessidades especiais. À direita: monitoramento das viagens.

mpresaE
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uma no terminal de Assis-SP e uma 

na garagem de Londrina-PR. Mais 

duas estarão funcionando em breve 

nas cidades de Tupã e Adamantina. 

São salas com sanitários, inclusive 

para passageiros com necessidades 

especiais, e dotadas de televisão. Há 

serviço gratuito de lanche com pão de 

queijo, sucos, café e leite. “Com as 

salas, oferecemos aos usuários uma 

alternativa de parada com descanso de 

qualidade durante as viagens”, afirma 

João Carlos Seiscento.

Todos os novos veículos já estão 

em operação nas linhas rodoviárias 

da empresa. Várias delas são de 

percursos longos, de 1.000 a 1.200 

quilômetros, como, por exemplo, 

Curitiba-PR a Penápolis-SP e Campo 

Grande-MS a Três Lagoas-MS. “São 

Linhas que requerem veículos com 

alto padrão de conforto e segurança, 

boa performance e menores custos 

operacionais possíveis”, exemplifica 

Ônibus da empresa  

Guerino Seiscento, 

do tempo em que ele  

morou em Santópolis, no 

interior do Estado de 

São Paulo. 

A filha, Irani, a mãe, Olga Seiscento, e o filho, João Carlos. 
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Motorista e cobrador 

usavam o quepe 

obrigatório. Entre os 

dois, um passageiro de 

ascendência japonesa. 

Nipônicos tiveram 

grande presença na 

colonização das regiões 

Noroeste e Alta Paulista, 

no interior do Estado.
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João Carlos Seiscento. Ele também 

cita outras cidades servidas (Goiâ-

nia-GO, Londrina-PR, Assis-SP, Ma-

ringá-PR, Tupã-SP e Penápolis-SP) e 

justifica as novas aquisições: “Com 

o monitoramento, acompanhamos a 

frota toda em tempo real. E queremos 

experimentar a diversificação da frota 

para obter o melhor resultado possível 

para os clientes e para a empresa.”

Com a compra dos dois ônibus 

Volvo/Comil, a operadora sinaliza uma 

possível disposição de ampliar a lista 

dos seus fornecedores de chassis e 

carroçarias.   

FROTA

Com 250 ônibus e 750 colabora-

dores, a Guerino Seiscento tem sede 

em Tupã-SP, onde estão 30% dos seus 

funcionários. Os demais trabalham nas 

diversas agências e garagens espa-

lhadas por São Paulo, Paraná, Minas 

Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. 

Cerca de 70% dos 250 ônibus operam 

no transporte rodoviário, enquanto os 

restantes compõem as frotas dedica-

das ao transporte urbano, suburbano, 

intermunicipal e de fretamento. Ao 

todo, a empresa opera 35 linhas inte-

Guerino Seiscento, orgulhoso motorista da primeira linha da empresa.

mpresaE

João Carlos e o pai, Guerino Seiscento: atração pelo volante.
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Cerca de 30% dos funcionários trabalham na sede, em Tupã, Estado de São Paulo.

Poltronas estofadas em couro, mais conforto para os passageiros e facilidade de limpeza.

restaduais e 25 intermunicipais. São 

atendidas 178 cidades. Há também 

as linhas urbanas do transporte muni-

cipal de Adamantina e os serviços de 

fretamento para grandes indústrias. 

Nos últimos anos, o grupo Guerino 

Seiscento não apenas cresceu como 

diversificou-se, consolidando o tra-

balho do fundador, que comandou a 

companhia até agosto de 2018, data 

de sua morte. “Meu pai era um visio-

nário e estava sempre atento às novas 

oportunidades”, lembra João Carlos 

Seiscento, que hoje dirige a companhia 

junto com a irmã Irani e a mãe Olga. 

Aos 93 anos, a viúva Olga Seis-

cento segue marcando presença na 

empresa. Dona Olga acompanhou de 

perto e viveu intensamente toda a 

trajetória do fundador. Recorda que 

Guerino tinha 20 anos, em 1946, 

quando conquistou sua primeira linha 

de ônibus, ligando a cidade de Tupã 

ao bairro da Ponte Alta, e depois até 

Saltinho e Barra do Coió, às margens 

do Rio Feio. No início, era ela quem  

cuidava das finanças do negócio nas-

cente, enquanto o marido tocava a 

parte operacional da empresa. 

Sempre empenhado em conseguir 

fazer a empresa crescer, Guerino Seis-

cento também contribuiu com o desen-

volvimento das estradas da região, não 

se furtando a empregar o seu trabalho 

braçal, abrindo estradas na zona rural 

de Tupã e até construindo pontes de 

madeira. Naquela época, eram pontes 

rústicas, mas robustas o suficiente 

para suportar o tráfego dos caminhões 

e ônibus que ajudavam a impulsionar o 

processo de desenvolvimento regional 

iniciado com a chegada das linhas 

ferroviárias da Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro, em meados do 

século passado.

Outra lembrança, esta do filho 

João Carlos: 

“Meu pai sempre foi muito focado 

na satisfação do cliente. Os ônibus 

sempre eram mantidos impecáveis, 

limpos e bem-cuidados, como são 

hoje. Essa preocupação com a limpeza 

dos veículos e com o bom atendimento 

tem sido uma tradição impregnada na 

história da nossa marca”, define João 

Carlos Seiscento. 

Fo
to

s:
 It

o 
C

or
ne

ls
en

Em fase mais recente, já com a 

participação dos filhos João Carlos e 

Irani na diretoria, a empresa passou a 

operar linhas para Curitiba, Maringá e 

Foz do Iguaçu, no Paraná. Em seguida, 

as linhas para Catalão e Goiânia, em 

Goiás, Três Lagoas, no Mato Grosso, 

Campo Grande, no Mato Grosso do 

Sul, e Uberlândia, em Minas Gerais.
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Ônibus a gás natural 
no Transmilenio

No projeto do sistema está previsto que, ao todo, 741 ônibus movidos a gás natural, entre articulados 

e biarticulados, vão operar futuramente no moderno BRT da Colômbia.
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A
s primeiras 140 unidades de chas-

sis movido a gás natural já estão 

em operação nas vias do sistema 

Transmilenio, da capital colombiana, 

Bogotá. Todas são da marca Scania 

e atuam na concessão Norte, sob a 

tutela da SI18. Destacam-se pela avan-

çada tecnologia de ponta (motorização 

Euro VI) também no que se refere à 

redução das emissões poluentes.

Ao todo, pelo projeto, 741 ônibus 

movidos a gás natural deverão operar 

no sistema, considerando-se articula-

dos e biarticulados. Os primeiros veí-

culos têm 18 metros de comprimento 

e foram encarroçados pela Busscar de 

Colômbia. De acordo com dados do 

Transmilenio, a chegada dos ônibus 

com propulsores alternativos ao diesel 

colocará Bogotá entre as cinco cidades 

do mundo com uma frota  dotada de 

tecnologia de tração limpa operando 

em corredores de Trânsito Rápido de 

Ônibus. Ressalte-se que o sistema 

de abastecimento de combustível 

dos novos veículos será o maior da 

América Latina.

Com sua mobilidade coletiva feita 

exclusivamente por ônibus, Bogotá é 

um exemplo na busca por soluções de 

transporte com baixo ou nenhum im-

pacto negativo para o ambiente. A nova 

frota emitirá até 95% menos material 

particulado, com benefícios para a 

saúde pública local. Além do aspecto 

ambiental, os ônibus representam 

nova modernização da frota do Trans-

milênio e aumento de sua capacidade 

de transporte pela utilização de maior 

número de veículos biarticulados.

As carroçarias da Busscar de Co-

lômbia (481 no total) são das versões 

articulada (18 metros de comprimento 

e chassi K310) e biarticulada (27 

metros e chassi F340HA). A Scania 

também forneceu chassis com pro-

pulsores a gás natural para Cartagena 

(Colômbia) e Puebla (México).





rotaF

Santa Cruz, mais  
     22 rodoviários
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Uma das principais operadoras de transporte 

interestadual e intermunicipal do Estado de São Paulo, 

com atuação também em Minas Gerais, a Viação Santa 

Cruz incorporou mais 22 novos ônibus à sua frota. São 

todos do modelo Paradiso 1050 New G7, da Marcopolo.
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Todos os ônibus da frota são monitorados via GPS. Foto abaixo: passagem exibida no celular.

O
s 22 ônibus Paradiso foram mon-

tadas sobre chassis Scania K360 

e estão equipados com poltronas se-

mileito, dispositivo de poltrona móvel 

(DPM) para embarque e desembarque 

de pessoas com mobilidade reduzida, 

sanitário, sistema de ar condicionado, 

USB individuais nas poltronas e itine-

rário eletrônico.

Comentando a entrega dos veícu-

los, o diretor do Negócio Ônibus da 

Marcopolo, Rodrigo Pikussa, lembrou 

que a Santa Cruz é cliente da encar-

roçadora há mais de 40 anos e que a 

maior parte de sua frota leva a marca 

Marcopolo. Ele também se referiu ao 

programa contínuo de renovação de 

frota mantido pela operadora, que 

lhe permite oferecer o mais elevado 

padrão de conforto e segurança para 

seus passageiros. 

No caso dos veículos recém-in-

corporados, o executivo explicou que 

o modelo proporciona não só mais 

conforto aos usuários como ainda 

oferece menor custo operacional e 

manutenção mais fácil, já que compo-

nentes e peças estão disponíveis em 

toda a rede Marcopolo.

Viação Santa Cruz

Sede: Mogi Mirim (SP)

Frota de rodoviários

134

Idade média da frota (anos)

4,14

Cidades atendidas em SP

41

Cidades atendidas em MG

36

Pontos de apoio

23

A Viação Santa Cruz atua no seg-

mento de transporte de passageiros 

há mais de 60 anos e está presente 

em mais de 100 cidades nos Estados 

de São Paulo e Minas Gerais. Atende 

as principais regiões de São Paulo e 

Sul de Minas Gerais, com mais de 

16.000 embarques diários. Ela oferece 

os serviços Convencional, Executivo e 

Semileito, com mais de 300 partidas 

diárias.

No ano passado, a beleza e a so-

fisticação dos novos ônibus da Viação 

Santa Cruz foram reconhecidas pela 

revista Maiores do Transporte & Melho-

res do Transporte, quando a empresa 

conquistou o primeiro lugar na 49ª 

edição do Concurso de Comunicação 

Visual e Pintura de frota, promovido 

pela Revista Transporte Moderno.

rotaF

A renovação da frota faz parte do processo de contínua atualização tecnológica.
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novaçãoI

Tecnologia e gestão comercial 

A mesma tecnologia que faz do Brasil um país de ponta no tocante 

à frota rodoviária comparado ao resto do mundo, também alterou os 

hábitos dos clientes do transporte e tornou a gestão comercial das 

empresas mais eficiente. Com ela tem sido possível alcançar maior nível 

de produtividade e assertividade nos investimentos em marketing. 

no transporte hoje

Letícia Kitagawa 
Diretora de Marketing da UTIL

Por Letícia Kitagawa

Fotos: Ana Ottoni/Júlio Fernandes/Divulgação
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Sinal de Wi-Fi em toda a viagem: entretenimento e disponibilidade a qualquer momento. Compra de passagem, inclusive a crédito.

T
odas as empresas que compõem 

o quadro de associados da ABRATI 

experimentam a transformação digital 

em sua gestão comercial. Aspectos 

citados mais frequentemente: con-

trole comercial por meio dos novos 

softwares; interação com os clientes; 

métricas de desempenho; inteligência 

de mercado; acompanhamento de 

resultados. 

 Luana Fleck, Diretora da Viação 

Ouro e Prata e Vice-Presidente da 

ABRATI, lista algumas das ferramentas 

que tem utilizado na gestão comercial 

de sua organização, destacando o 

programa fidelidade, o big data e a 

análise dos dados. Para Luana, “os 

dados coletados e estruturados foram 

de grande importância na definição de 

estratégias comerciais, e essenciais 

para a tomada de decisões mais inte-

ligentes”.

Sobre o mesmo tema, outras 

empresas citam a importância dos 

softwares de CRM. Por isso elas 

investiram em um atendimento per-

sonalizado e especializado, como é 

o caso da Expresso Guanabara, Real 

Expresso, Rápido Federal, UTIL, Sam-

paio e Brisa. Todas unificaram seu 

atendimento aos clientes num só call 

center, cujos profissionais, já habitua-

dos aos processos do transporte, têm 

sido treinados a não somente entregar 

a melhor resposta às dúvidas aponta-

das, mas na alimentação do canal para 

que os cadastros ali recebidos sejam 

direcionados a um trabalho pós-venda, 

informações acerca de potenciais com-

pradores e o aumento do engajamento 

dos clientes com suas marcas. 

O uso das Redes Sociais integra-

das ao e-commerce é uma bem-suce-

dida estratégia adotada pelo Grupo 

JCA. Na criação de suas campanhas 

virtuais nota-se o diferencial da quali-

ficação das oportunidades (geração de 

leads) por meio de um bem elaborado 

marketing de conteúdo.

Apostando no design thinking, o 

laboratório de inovação (UXLabs) do 

Grupo Águia Branca permite à empre-

sa um ambiente para estruturação 

de ideias e insights para abordar pro-

blemas, analisá-los, propor soluções 

e validar protótipos. Thiago Chiep pe 

Juffo, Gerente Geral de Vendas da 

companhia, destaca que a utilização 

do ambiente para exercícios criativos 

tem trazido resultados mais assertivos 

em todas as áreas, e, em especial, 

para a equipe comercial.

A Viação Garcia, ganhadora do 

Prêmio ANTP-ABRATI de Boas Práticas 

do Transporte Terrestre de Passageiros 

em 2018, com o case de comercia-

lização de passagens tendo como 

meio de pagamento as criptomoedas, 

também é referência na exploração das 

ferramentas tecnológicas na gestão 

comercial da empresa.    

O desafio de inovar é constante. E 

o profissionalismo do setor tem sido 

essencial para a utilização dos novos 

recursos com competência e respon-

sabilidade.      

Salão de passageiros de ônibus leito: mais conforto do que em um avião, por exemplo. 
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piniãoO

J
urisprudências recentes têm afas-

tado o regime de autorização para 

a prestação de serviços permanentes, 

associando sua outorga à obrigatorie-

dade de licitação prévia, privilegiando 

o art. 175 da Constituição Federal. 

 A discussão que se trava nos 

meios científicos e empresariais pre-

tende desvendar o modelo de negócio 

desenvolvido pelos aplicativos e as 

suas múltiplas aplicações às ativida-

des econômicas de grande consumo, 

ora apresentando produtos e serviços 

inovadores, ora se apresentando como 

mediador entre o consumidor e a in-

dústria que produz tradicionais bens 

e serviços de apelo popular.

 Como exemplo do primeiro aplica-

tivo, com característica de inovação, 

o Uber captou o momento de trans-

formação das aglomerações urbanas 

e a sua impossibilidade de oferecer 

mobilidade unipessoal econômica e 

com qualidade, e com isso criou um 

novo modelo de negócio que afastou 

barreiras jurídicas em todos os países, 

inclusive no Brasil.

 Na esteira desse e de outros 

sucessos, investidores desavisados 

ousaram o mesmo caminho para o 

transporte coletivo, vislumbrando que 

a tecnologia possa superar barreiras 

impostas pela ordem jurídica brasilei-

ra ao longo do último século. Assim, 

surgiram startups nascidas no país ou 

no exterior, de onde migraram depois 

de se tornarem cases de sucesso 

em suas comunidades originárias, 

cujo sistema legal geralmente está 

formatado em um modelo liberal. No 

Brasil, o caso emblemático foi desen-

volvido pela Buser, que oferece ao 

usuário de transporte intermunicipal 

e interestadual aplicativo agregador 

de deslocamento coletivo, com a for-

mação de grupos onde há o rateio do 

custo do transporte contratado junto às 

transportadoras parceiras habilitadas 

a prestar serviço privado de turismo e 

fretamento. 

 Desde a Constituição de 1947, o 

sistema jurídico brasileiro classifica 

o transporte regular de passageiros 

como serviço público, e a sua carac-

terística básica decorre da universa-

lidade do seu atendimento e a sua 

formação em rede, o que concorre na 

obrigação do agente do Poder Público 

oferecer previsibilidade na sua presta-

ção com preços sujeitos ao princípio da 

modicidade tarifária e contratação pelo 

usuário de forma individualizada, além 

de sujeição integral às regras e normas 

regulatórias, bem como, à fiscalização 

permanente pelo Poder Público, que 

promove a sua outorga mediante atos 

ou contratos administrativos, normal-

mente precedidos de licitação pública.

No sentido oposto o transporte em 

regime de fretamento se desenvolve 

na esfera do direito privado e apre-

senta características de contratação 

em grupos, para viagens em circuito 

fechado, ou seja, necessidade de ida 

ao destino e volta ao local de origem. 

Nesse regime não pode haver regula-

ridade, universalidade de contratação, 

nem estabelecimento em rede. 

 Nas defesas oferecidas ao Poder 

Judiciário a Buser tem repelido a con-

dição de subordinação de regras des-

tinadas à regulação do transporte por 

fretamento, invocando a sua condição 

de empresa tecnológica que apenas 

aproxima interessados de transporta-

doras. 

 O Poder Judiciário, contudo, tem 

repelido esse argumento, impondo a 

obrigação de a ANTT fiscalizar e punir 

a Buser e suas parceiras por infração 

à legislação de transporte, não sendo 

rara a apreensão desses veículos por 

transgressão da legislação de trânsito, 

recentemente alterada para possibili-

tar esse tipo de sanção. Ademais, ju-

risprudências recentes têm afastado o 

regime de autorização para a prestação 

de serviços permanentes, associando 

sua outorga à obrigatoriedade de lici-

tação prévia, privilegiando o art. 175 

da Constituição Federal.  

 Na opinião do articulista, a tecno-

logia da Buser foi desenvolvida para 

aprimorar a venda de bilhetes indivi-

duais de passagem, de modo que o 

seu modelo de negócio só pode ter 

parcerias com empresas de transporte 

regular de passageiros, hipótese em 

que ficará imune de sucumbir diante 

do peso das sanções que hoje está 

suportando, além de evitar a pecha de 

empresa clandestina.

Telmo Joaquim Nunes

Advogado
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Buser, modelo de negócio 
juridicamente insustentável
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No trânsito, dê sentido à vida.

Movendo
vidas para
transformar
o futuro.

www.volvo.com.br

As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos.  
Há 40 anos, a Volvo trabalha com paixão e inovação 
para desenvolver soluções seguras e de qualidade. 
São 4 décadas transformando o futuro do nosso país.


