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Em Hannover, a IAA 2006 mostra os novos 

avanços em design e eletrônica embarcada.
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Pioneiros
Cumprimento a mais importante 

entidade do setor de transporte ter-

restre de passageiros, que tem lutado 

e conquistado vários benefícios pára 

a categoria e para toda a sociedade. 

Cumprimento também essa revista, 

que vem mostrando a importância do 

transporte para o Brasil, bem como o 

trabalho dos que, de forma árdua, er-

gueram empresas que geram milhares 

de empregos e renda para a população 

– os pioneiros.

Eduardo Ramalho dos Santos

Rua Altamiro Nunes Leite, 1007

Vila Barreiros

TEÓFILO OTONI – MG

Jelson Antunes 1
Para mim, o senhor Jelson da Cos-

ta Antunes foi e será um dos maiores 

pioneiros do transporte rodoviário de 

passageiros do Brasil e, o mais impor-

tante, o homem que teve a fé de um 

dia ter uma empresa com o mesmo 

porte da minha preferida, a Cometa. 

Foi mais longe ainda, teve seu sonho 

mais do que realizado, adquiriu a Via-

ção Cometa. Sugiro matérias sobre a 

Real Expresso e a Rápido Federal. Peço 

que publiquem meu endereço.

Vanderci Valentim

Rua Dr. Paulo de Queiroz, 1470

Jardim 9 de Julho

SÃO PAULO – SP

Jelson Antunes 2
O pioneiro Jelson Antunes com cer-

teza será lembrado por todos os que 

gostam do transporte e, principalmen-

te, de ônibus. Ele não era somente um 

grande empresário, mas um homem 

que amava os ônibus. Talvez por isso 

é que tenha sido tão bem-sucedido nos 

seus empreendimentos.

Almério dos Santos

POÇOS DE CALDAS – MG  

Sugestões
Sou um dos milhões de amantes 

do mundo dos ônibus e acompanho, 

dentro do possível, tudo sobre o 

assunto. Sugiro reportagens com as 

empresas Real Norte e União Casca-

vel. Também com empresas do Norte e 

do Centro-Oeste do País, que não são 

poucas, focalizando as precariedades 

que elas enfrentam e, principalmente, 

o que fazem para melhorar o conforto 

dos passageiros.

Fernando Lobato

BETIM – MG

Nordeste
Para nós, do Clube dos Fanáticos 

por Ônibus – CFCO –, de Sergipe, é 

uma grande satisfação receber essa 

revista. Gostaria de saber se vocês 

poderiam fazer reportagens sobre  

empresas como, por exemplo, São 

Luiz (BA), Real Alagoas (AL), Auto Via-

ção Progresso (PE), entre outras. São 

empresas que representam muito para 

o Nordeste. Aproveito para divulgar o 

nosso clube e sugerir aos interessados 

e admiradores de ônibus que entrem 

em contato conosco.

Edcarlos Santos Rodrigues CFCO–SE

Travessa 02 nº 30

Luís Alves – 02

49100-000 – SÃO CRISTÓVÃO – SE 

Higiene do sono
A reportagem sobre o seminário 

que focalizou o trabalho da Águia Bran-

ca com os seus motoristas na área do 

sono, mostra a preocupação daquela 

empresa com a segurança dos seus 

passageiros. Sei que outras compa-

nhias também já fazem algo parecido. 

Seria muito bom que todas fizessem. 

Os passageiros agradecem e nós, ad-

miradores de ônibus, também.

Milton Carlos Barbieri

Teixeira de Freitas – BA
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arta do PresidenteC

Manifestamos nossa 
crença de que ao final 
de 2007 possamos 
ver resolvidas as 
pendências relativas 
aos contratos das 
permissões; 
a definição quanto 
à incidência do 
ICMS e o melhor 
aparelhamento do 
Poder Público para o 
desempenho de suas 
funções legais de 
órgão fiscalizador.

Novas esperanças depois 
     de um ano difícil 

P ara o setor de transporte rodoviário de passageiros, em especial nos seg-

mentos interestadual e internacional, o ano de 2006 não deixará lembran-

ças muito positivas. Mesmo com todos os esforços despendidos pela nossa 

Associação em seu papel institucional, e apesar da efetiva participação do 

conjunto dos empresários em muitas ocasiões, não se conseguiu mate rializar 

a conquista de temas de grande relevância para a atividade, de modo particular 

no campo do marco regulatório, onde temos desafios como a necessidade 

premente de superação das incertezas sobre os contratos – medida única 

para devolver o otimismo imprescindível à motivação do empresariado para 

manter seus investimentos contínuos exigidos pela atividade.

Muitas atribulações contribuíram para que tais conquistas não se efe-

tivassem durante o ano que se finda. Entre elas, em especial, o processo 

eleitoral que resultou na reeleição do atual Governo. Para não dizer que não 

houve avanços, é necessário registrar que a ANTT definiu a política de rea-

justes das tarifas, feitos agora por meio de fórmula paramétrica em que os 

indicadores de variação dos custos dos componentes da planilha tarifária já 

estão pré-estabelecidos. 

Também algumas Resoluções foram editadas para aperfeiçoamento dos 

instrumentos de controle da atividade, embora sejam apenas parte de outros 

que são reivindicados e se acham em fase de estudos pelo ente regulador. 

É evidente que nosso setor, a exemplo de tantos outros, não pode deixar de 

manifestar seu crédito de confiança para o novo ano que se aproxima, quan-

do teremos uma nova fase na administração federal reconduzida ao Poder. 

Em  relação a ela, depositamos fundadas esperanças de que finalmente os 

grandes temas relacionados ao transporte rodoviário de passageiros possam 

merecer os cuidados devidos, levando-se em conta que se trata de um serviço 

público executado pela iniciativa privada, por delegação, há muitas décadas, 

e de forma adequada às exigências do mercado. 

Objetivamente, manifestamos nossa crença de que ao final de 2007 pos-

samos ver resolvidas as pendências relativas aos contratos das permissões; 

a definição quanto à incidência do ICMS,  que tanto onera os usuários, e o 

melhor aparelhamento do Poder Público para o desem penho adequado de 

suas funções legais de  órgão fiscalizador pleno de tudo quanto ocorra no 

processo da prestação dos serviços.

Esperamos também que os investimentos na infra-estrutura do País acon-

teçam de modo planejado e na medida das necessidades, pois, sem rodovias 

e terminais, os esforços do setor ficam prejudicados não só pelos custos, que 

são incrementados, mas pelos aspectos de segurança relacionados. Tudo 

isso é da maior importância para os usuários, aos quais são destinados os 

serviços e esforços de todos os envolvidos.

Sérgio Augusto de Almeida Braga
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B A G A G E I R O

A Viação Garcia já está recebendo os primeiros 

lotes de ônibus dos modelos Century e Intercentury 

adquiridos da encarroçadora Irizar. A compra 

totaliza 48 unidades e os chassis são fornecidos 

pela Mercedes-Benz e pela Scania. 

Além da Garcia, duas outras empresas do grupo, 

a Viação Ouro Branco e a Viação Princesa do Ivaí, 

estão recebendo as novas unidades.

GARCIA COMEÇA A RECEBER OS 
SEUS NOVOS ÔNIBUS IRIZAR

FROTA

A Mercedes-Benz ampliou 

mais uma vez as opções 

da marca para o transporte 

de passageiros. Sua linha 

de produtos passa a ser 

formada por 15 modelos, 

entre eles a nova versão do 

chassi para microônibus LO 

915, com entreeixo mais 

longo (4.800 milímetros), 

e o novo chassi OH 1518, 

para transporte coletivo 

A Delphi Automotive 

Systems do Brasil 

apresentou em São 

Paulo, pela primeira 

vez ao público, um 

protótipo do seu 

sistema bicombustível 

para ônibus e 

caminhões na versão 

diesel e gás natural. 

A novidade complementa 

a linha de sistemas 

de gerenciamento 

multicombustíveis da 

empresa, que também 

atua em motores a 

gasolina e álcool ou 

gasolina, álcool e gás 

natural. O sistema 

multifuel diesel + gás 

foi desenvolvido pela 

empresa em parceria 

com a Volkswagen 

Caminhões e com a 

MWM International 

Motores.

BICOMBUSTÍVEL 
PARA PESADOS

TECNOLOGIA

Na Cummins, o engenheiro 

mecânico Antonio Marcos Zanardo 

acaba de assumir o cargo de 

diretor do Escritório Internacional 

de Compras para a América Latina. 

Ele substitui a Tim Millwood, agora 

diretor de Operações da Cummins 

em Darlington, na Inglaterra. 

MUDANÇAS

CUMMINS TEM NOVO 
DIRETOR DE COMPRAS
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A Scania entregou 42 unidades do seu chassi modelo 

K 230, com tração 4x2, às empresas Campo Largo, Redentor, 

Santo Antônio e Tamandaré, para trajetos alimentadores de 

linhas troncais em Curitiba. Também forneceu três ônibus 

K 310 articulados 

e um K 270  (15 

m de comprimento 

com terceiro 

eixo direcional) 

para circulação 

em corredores 

exclusivos.  

A Prefeitura de 

Curitiba iniciou a 

segunda etapa 

do programa de 

renovação da frota 

urbana e até o fim 

do ano totalizará 

a compra de 295 

novos ônibus.

SCANIA FORNECE 46 ÔNIBUS URBANOS 
PARA O SISTEMA DE CURITIBA

RENOVAÇÃO

Chassi 

OH 1518
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A área de engenharia 

experimental da Comil está 

iniciando um trabalho que 

vai medir a performance 

de um de seus projetos 

nas estradas gaúchas de 

asfalto e de chão batido. 

O objetivo principal é testar 

a resistência da carroçaria 

em trechos de difícil 

acesso. O veículo 

fará uma simulação de 

rodagem de 2 milhões de 

quilômetros.

DESENVOLVIMENTO

COMIL TESTA  
PRODUTOMERCEDES-BENZ AMPLIA AINDA MAIS SUA 

LINHA DE CHASSIS PARA ÔNIBUS

LANÇAMENTO

A Iveco projeta para 

2007 um crescimento 

de 20% em suas vendas 

de caminhões para o 

mercado interno. Jorge 

Garcia,  presidente da 

Iveco Latin América, sabe 

que os indicadores não 

apontam incremento tão 

acentuado do mercado de 

caminhões, mas acredita 

que sua companhia 

poderá superar os índices 

globais previstos.

IVECO PROJETA 
VENDER 20% MAIS 

CAMINHÕES

A Guanabara 

apresentou em Patos, 

na Paraíba, os novos 

ônibus Irizar Century 

incorporados à sua 

frota. Os veículos são 

dotados de ar 

condicionado, 

poltronas soft  e 

motores de baixa 

emissão de poluentes. 

GUANABARA APRESENTA NA PARAÍBA OS 
NOVOS ÔNIBUS MERCEDES-BENZ-IRIZAR

NOVIDADE

urbano, intermunicipal e 

de fretamento. A principal 

novidade do chassi LO 915 

é o aumento da capacidade 

de transporte, que passa a 

ser de até 31 passageiros, 

além do motorista. Isso 

graças ao novo entreeixo, 

que possibilita obter 

carroçarias de até 8,6 

metros de comprimento. 

Com o novo chassi de 

ônibus OH 1518, a 

Mercedes-Benz está 

substituindo o modelo 

OH 1418, indicado para 

o transporte urbano, 

intermunicipal e 

fretamento, especialmente 

as linhas alimentadoras 

que utilizam ônibus com 

carroçarias de duas portas, 

e ainda, o fretamento em 

curtas distâncias. 

Em apresentação realizada em São 

Paulo (foto), a Michelin demonstrou 

que a “carcaça radial” dos seus 

pneus de carga está ainda mais ro-

busta, segura, resistente e durável. 

Inovações que começaram a ser 

implantadas em alguns modelos 

da marca resultaram em estrutura 

A TECNOLOGIA DE 
DURABILIDADE MICHELIN

FROTA interna capaz de ir além dos limi-

tes estabelecidos atualmente e 

proporcionam uma economia não 

experimentada anteriormente por 

este segmento do mercado bra-

sileiro. As modificações incluem, 

principalmente, reforços em três 

áreas: na zona baixa do pneu, que 

é a parte ligada à roda e inclui 

o aro; nos flancos, que são as 

laterais do pneu; e na banda de 

rodagem, parte que toca o solo.

Chassi LO 915



A P R O X I M A N D O  P E S S O A S

www.marcopo lo . com.b r

Em qualquer ponto do planeta, as pessoas continuam 

indo de um lugar para outro. Qual a razão disso? 

Simples, as pessoas querem se aproximar, conversar, 

vivenciar experiências. Assim é o mundo, assim são 

as pessoas e assim é a Marcopolo que avança numa 

única direção, aproximando pessoas com conforto e 

segurança.
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xposiçãoE

IAA 2006 valoriza a 
   eletrônica embarcada 
Em área de 250.000 m2, a maior feira de veículos comerciais do 

mundo atraiu a Hannover 1.526 expositores de 46 países, incluindo 

o Brasil, representado pela Volkswagen Caminhões e Ônibus  (que 

apresentou o ônibus 18-320 EOT e os caminhões Constellation 17-250, 

24-250 e 19-320) e pela ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo. 

Exatos 265.500 visitantes, de acordo com a VDA (equivalente à nossa 

Anfavea)  conheceram os mais recentes lançamentos em ônibus, 

caminhões, autopeças e equipamentos.

O luxuoso rodoviário Travego, da Mercedes-Benz, uma das atrações mais comentadas da IAA 2006.  

Por Cláudio Nelson C. R. Abreu
Diretor da Viação Santa Cruz e da ABRATI 

De Hannover, Alemanha
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Aberta ao público dos dias 21 a 

28 de setembro, em Hannover, 

Alemanha, a sexagésima-primeira 

edição da Internationale Automobil 

Ausstellung -Nutzfahrzeuge, conhecida 

internacionalmente pela sigla IAA, 

destacou os mais recentes avanços 

em tecnologia automotiva.  

Nunca se viu tanta tecnologia 

embarcada como neste salão, de 

tal modo que as siglas dos equipa-

mentos mais pareciam uma sopa 

de letras. A ênfase foi para os equi-

pamentos de segurança e conforto 

do motorista, bastante voltados à 

redução do número e da gravidade 

dos acidentes, e do impacto de seus 

custos no transporte de passageiros 

e de cargas. Na feira também se falou 

muito em combustíveis alternativos 

(biodiesel inclusive), tendo em vista 

a crescente necessidade de veículos 

mais “limpos”.

Ao lado dos motores Euro 4, 

exigidos desde 1º de outubro de 

2006, muitos fabricantes mostraram 

opções de veículos já com motores 

Euro 5, exigíveis somente a partir de 

01/10/2009. 

E por falar em motores, foi notado 

que prossegue a polêmica sobre qual 

motor é mais econômico e de maior 

durabilidade: o da tecnologia EGR 

(Exhaust Gas Recirculation), como 

os usados pela Scania e a MAN, ou o 

da tecnologia SCR (Selective Catalytic 

Reduction), usado pelos demais fa-

bricantes, a qual, para atender aos 

níveis máximos de emissão de po-

luentes, exige a utilização de aditivo  

(nome genérico AdBlue). Não deixa 

de ser curioso, entretanto, que, no 

mercado norte-americano, Mercedes 

(com a marca Freigthliner) e Volvo, por 

exemplo, equipem seus veículos com 

motores de tecnologia EGR...

Um ônibus brasileiro atraiu a aten-

ção de quem esteve na grande feira de 

Hannover: o Volksbus 18.320 EOT, com 

carroçaria Irizar Century. Estava equipa-

do com motor Cummins ISC eletrônico 

Euro 3, de 320 cv de potência. Com 

transmissão automática ZF Ecomat 

6HP 592 Plus NBS, o veículo circulou 

por algum tempo na Alemanha (por 

isso as placas eram de lá). Ostentava 

vários itens de luxo como bancos do 

tipo semileito revestidos em couro, 

bagageiros superiores internos com 

tampa, ar condicionado, calefação, 

sistema de som digital e monitores de 

DVD com tela plana.

Um Volkswagen 
brasileiro na terra 
da Volkswagen

A parte traseira do 

ônibus brasileiro, 

que recebeu 

encarroçamento Irizar. 

Dois detalhes interessantes: 

as faixas verde e amarela na 

pintura e a placa alemã.
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xposiçãoE

Mercedes-Benz e 
Setra, o perfeito 
domínio do design 

Como sempre, os lançamentos da Mercedes-Benz estiveram 

entre os melhores da IAA.  No segmento de rodoviários, além do 

Travego, a fabricante mostrou o Tourismo reestilizado. Em linhas 

simples mas criativas, é oferecido em quatro versões, todas com 

3,62m de altura e 2,55m de largura: duas com 2 eixos (compri-

mento de 12,1m e 13,0m) e duas com 3 eixos (comprimento de 

13,0m e 14,0m). No segmento de urbanos, a Mercedes lançou o 

Citaro K (Bus of The Year 2007) e um novo articulado, o CapaCity, 

que se diferencia da concorrência por contar com dois eixos na 

traseira, sendo um motriz.

O novo Tourismo, da Mercedes-Benz, em reestilização que 

o aproximou mais das linhas do Travego.

Quanto à Setra, da EvoBus (grupo DaimlerChrys-

ler), lançou, no segmento dos rodoviários, o S 412 

UL, com 10,8m de comprimento. Na relação custo x 

benefício, o mercado também pode optar por um midi-

bus, disponibilizado pela própria Mercedes-Benz, com 

o seu Tourino, e por outros fabricantes. No segmento 

dos urbanos, a Setra apresentou o Multiclass 400 NF 

low-floor, com comprimentos de 11,95m (no modelo 

S 415 NF) ou 13,0m (no modelo S 416 NF).

O S 416 HDH VIP, da Setra.
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Em sua participação na IAA deste ano, a Scania buscou 

valorizar junto aos visitantes e compradores potenciais de 

produtos da marca a sua condição de parceira por exce-

lência. Nesse esforço, deu ênfase ao produto caminhão, 

mas não descuidou do produto ônibus, destacando o mo-

delo OmniLink 4x2 para transporte urbano e interurbano, 

com entrada baixa e com motor de 9 litros, de 270 cv de 

potência. O veículo já utiliza a tecnologia EGR, na qual a 

montadora apostou firmemente, e que atende aos padrões 

de emissão Euro 4 sem necessidade de uso de aditivo. 

No caso dos rodoviários, a Scania lançou, de forma 

discreta, como aliás é sua característica, o chassi K-470, 

com carroçaria Irizar PB. A começar pelo belo design, o 

ônibus despertou a atenção dos visitantes, dividindo elo-

gios com o Scania Irizar PB 6x2*4, dono de linhas sempre 

atraentes. O PB exposto, classificado como de alto luxo, 

tinha carroçaria Irizar de 13,9 m de comprimento e motor 

Scania de 12 litros, com 470 cv de potência. A caixa de 

câmbio era de 12 marchas e equipada com o sistema 

Opticruise e freios a disco com ABS. 

Scania coloca-se como parceira do frotista

Nesta versão, o Scania Irizar PB 6x2*4 ganhou 

motor ainda mais potente e já com a tecnologia EGR. 

A Volvo lançou o 9900 e o 9700. 

O destaque é para a frente clean. A 

montadora expôs também o Volvo B9R, 

em versão encarroçada pela espanhola 

Sunsundegui.  Pode ser equipado com 

motor de 340 ou 380 hp. Especula-se 

que esse chassi poderá chegar ao 

Brasil até o fim do primeiro semestre 

de 2007.

A novidade da Volvo

O Volvo 9700 traz como uma de suas características o design moderno.
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Somando o tempo de fundação 

das várias marcas que incorporou,  a 

VDL apre sentou-se como “a empresa 

com 400 anos de experiência”. Seu 

lançamento foi um minibus low-floor 

para transporte urbano, cujas janelas 

panorâmicas provocaram a admiração 

Para mostrar alguns dos seus 180 

modelos de ônibus, a encarroçadora 

chinesa Zonda ocupou um discreto 

estande no pavilhão 11. Em geral, 

teve sucesso. A fabricante assegura 

dispor de capacidade instalada para 

fabricar até 15 mil ônibus de grande 

e médio porte por ano. Ela exporta 

inclusive para a América do Sul e já 

teria despertado a atenção de pelo 

menos uma empresa de ônibus brasi-

leira, que foi especialmente convidada 

para visitar suas instalações na China. 

Entre os veículos expostos estava o 

modelo YCK6116HGL, com 11,01m de 

comprimento, 3,8m de altura e 2,5m 

de largura. O modelo foi ganhador do 

“Coach Appearence of the Year 2006”, 

um prêmio local, na China.

xposiçãoE

dos visitantes. Em seu estande, colo-

cado entre dois VDL Bova, um Magic 

MHD e um Synergy SDD double decker, 

estava também o VDL Jonckheere JSD 

140-460. Lançado ano passado na 

exposição de Kortrijk, era, certamente, 

um dos mais bonitos ônibus da IAA.

A VDL aposta na 
beleza, e a Zonda, 
na quantidade 

Colocado entre um Bova Magic MHD e um Bova Synergy SDD double decker, no estande da VDL, o rodoviário Jonckheere JSD 140-160, lançado 

no ano passado na feira de Kortrijk, continua imbativel em termos de design. 

O modelo YCK6116HGL: frente com linhas arredondadas ajuda a ganhar prêmio.   
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A BMC mostrou como um midibus com 

capacidade para 34 passageiros – o  

Probus 850 – pode ser imponente. 

Double decker da Van Hool, o TD 925 

Astromega recebeu um bagageiro com-

plementar, em função da configuração 

para 83 passageiros.

Dois ônibus da TEMSA: o Safari HD e 

o Diamond.

O rodoviário Neoplan Starliner HD, 

produto da MAN/Neoplan.

O Domino, da Irisbus: ônibus bonito, 

com frente clean e com capacidade 

para 55 passageiros.

1 2

3

4 5
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Graças a uma iniciativa da ZF, este 

ano a IAA começou mais cedo. Em 

julho, já pensando no que iria expor 

em Hannover, a companhia alemã 

fez no campo de provas de Musingen 

uma apresentação especial para a im-

prensa especializada. E tudo o que ela 

mostrou em Musingen e em Hannover 

fortalece a previsão de que o ônibus 

tende a ser um meio de transporte 

cada vez mais sofisticado. Algumas 

das tecnologias mos  tra das em julho 

Para a ZF, a IAA começou em Musingen
pela ZF já estão disponí veis na Europa 

e há grandes possibilidades de que, 

a médio prazo, cheguem também ao 

mercado brasileiro. 

Na apresentação de Musingen, cer-

ca de vinte veículos, entre caminhões, 

ônibus e utilitários, estavam dispo-

níveis para testes. Como fornecedor 

das grandes mon tadoras, o Grupo ZF 

colocou em destaque a preocupação 

em focar seu desenvolvimento no 

custo-benefício. 

Essa preocupação é considerada 

válida para todos os produtos da 

companhia, principalmente as trans-

missões, aplicáveis em segmentos 

como transporte de cargas, transporte 

urbano e rodoviário de passageiros. 

Na visão do fabricante, em todos eles, 

produtos e componentes que oferecem 

longa vida útil com baixo custo de 

manutenção podem significar a dife-

rença entre competitividade e prejuízo. 

(Roberto Queiroz, de Musingen)

A oferta hostil da MAN para 

com prar a Scania, cerca de duas 

semanas antes da abertura da 

IAA 2006, só confirma a tese de 

que, nos dias de hoje, mais do que 

nunca, em qualquer setor, ninguém 

é suficientemente grande e forte 

para agüentar sozinho os enormes 

investimentos em pesquisa e desen-

volvimento, e ainda gerar dividendos 

para os seus acionistas.

Na conferência de imprensa 

da MAN, o clima era de otimismo 

con ta giante. Anton Weinmann, 

Chairman of the Executive Board, 

em exposição aplaudida no final, 

mostrou, com a ajuda de slides, 

que, de 2005 para 2006 (tomando 

por base 1º de agosto) os resultados 

da sua empresa foram bastante 

positivos. Comentários paralelos 

ouvidos na IAA davam conta que 

Hakan Samuelsson, ex-Scania e 

hoje um dos principais executivos 

da MAN, tinha muito a ver com esse 

desempenho.

Para se ter uma noção, no caso 

dos ônibus as vendas passaram de 

A disputa entre MAN, Scania e Volkswagen
3.571 unidades para 4.606 

unidades – um crescimento 

de 29%. As vendas de cami-

nhões passaram de 41.595 

para 47.999 unidades, ou 

mais 15%, no mesmo perío-

do. É interessante mencionar 

que, em junho de 2006, a 

MAN inaugurou uma planta 

de ônibus no México, com ca-

pacidade para produzir 1.000 

unidades/ano. 

No caso da oferta, justifica-

se a curiosidade em relação ao des-

fecho da questão. A VW, que já era a 

maior acionista individual da Scania, 

com 34% do capital votante (sendo o 

segundo maior acionista a Investor, 

da Família Wallemberg, com 19,3%), 

de repente resolveu tornar-se tam-

bém a maior acionista individual da 

MAN, com 15,1% do capital votante. 

E a MAN, por sua vez, quem sabe 

para responder à negativa do Board 

da Scania diante da oferta hostil (e 

agora possivelmente com o apoio da 

VW), foi à Bolsa e comprou 14,3% 

do capital votante da Scania. MAN 

e VW, entretanto, não conseguiram 

o controle, já que, somadas, suas 

participações chegam a 48,3%. As 

especulações sobre uma possível 

fusão indagavam se ela incluiria a 

VW inteira (que já tem uma experi-

ência bem-sucedida no Brasil, com 

a VW-CO), criando-se uma empresa 

espelho para a DaimlerChrysler, 

do automóvel ao caminhão leve, 

médio, semi-pesado, pesado, extra-

pesado, além de ônibus urbanos e 

rodoviários, sem falar na linha de 

comerciais leves. 

(Cláudio Nelson C. R. Abreu). 
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Conferência de imprensa com Anton Weinmann, 

Chairman da MAN.
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Renovação como 
  suporte para a liderança

Dentro da tradicional diretriz de manter uma das frotas mais modernas do País, a Transpen 

adquiriu mais dez ônibus novos, que entraram em operação no mês de outubro. Todos têm 

chassis Scania modelo K 114, de dois eixos, com motor e câmbio eletrônicos, e baixa emissão 

de gases poluentes. As carroçarias são do modelo Marcopolo Paradiso 1200 e estão equipadas 

com ar condicionado, poltronas soft, calefação, além de outros itens de conforto como 

cafeteira, DVD e frigobar.
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Os novos carros da Transpen são apresentados à população de Itararé: esforço contínuo pela qualidade dos serviços.  
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A Transpen vem oferecendo bons 

serviços desde 1970. Em seu 

início, operava sob o nome de Viação 

Jóia Ltda., no setor de transporte 

coletivo e de encomendas. Tinha 

sede na cidade paranaense de Ibaiti, 

sendo seu proprietário Roque Jorge 

Fadel. Inicialmente, mantinha apenas 

três ônibus rodando, além de um na 

reserva. Eram veículos Mercedes-Benz, 

ano 1968, com motor dianteiro, tipo 

cofrinho, maleiro sobre o teto, alcança-

do por meio de uma escada afixada na 

parte traseira. A capacidade de cada 

veículo era de apenas 36 passageiros 

sentados. 

A empresa tinha uma única linha, 

fazendo o trajeto Ibaiti-Telêmaco Borba 

nos dois sentidos. As estradas eram 

de terra e sem conservação. Em Fi-

gueira, como o Rio do Peixe não tinha 

ponte, o ônibus precisava atravessar 

pela água. Se havia muita chuva, os 

passageiros eram obrigados a descer 

e atravessar o rio a pé. Roque Fadel, 

além de dono do negócio, era também 

motorista. Mas já naquele tempo 

a empresa realizou suas primeiras 

viagens de turismo, em ônibus Merce-

des 1970, com carroçaria Diplomata 

Nielsen. Outra aquisição, feita em 

seguida, foi a de um monobloco Mer-

cedes-Benz 1971. Com muito trabalho 

e dedicação, o negócio foi prosperando 

e ganhando condições para oferecer o 

melhor atendimento aos usuários.

Em 1973, a empresa apro veitou 

sua primeira gran de oportunidade de 

expansão. A Itapemirim havia com-

prado a empresa Nossa Senhora da 

Penha. Tendo travado conhecimento 

com o empresário Camilo Cola, Ro-

que Fadel comprou dele dois ônibus 

Carbrasa para turismo. Aproveitou 

para comentar com o presidente da 

Itapemirim sobre as dificuldades de ex-

pansão que a Jóia vinha enfrentando, 

já que em sua região estava cercada 

de empresas de grande porte. Para sua 

surpresa, Fadel foi consultado sobre 

seu eventual interesse em comprar um 

sub-setor da Nossa Senhora da Penha, 

que fazia linhas de Itararé até o Salto 

de Itararé. Eram oito ônibus.

A transação foi concretizada e, 

para que o nome da nova empresa não  

destoasse muito do antigo, a Penha 

cedeu a denominação da Transpen, 

que se dedicava ao transporte de 

encomendas.  
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A EMPRESA

O nome facilitou bastante a acei-

tação dos novos donos por parte dos 

usuários. A Transpen - Transporte 

Coletivo e Encomendas Ltda. – nasceu 

em maio de 1973. Três meses depois, 

adquiriu mais um setor da Penha:

de Ponta Grossa-Itararé-São Paulo e 

Curitiba-Itararé, com 28 ônibus. 

Vem dessa época a política de 

renovar sistematicamente a frota. 

Aqueles 28 ônibus estavam com uma 

média muito alta de uso e foi preciso 

implementar um projeto de venda dos 

veículos antigos, logo substituídos por 

novos. Foram comprados inicialmente, 

em 1974, dois Nimbus leito e quatro 

convencionais. Seguiu-se, em 1977, 

a compra de mais dez carros novos, 

todos Mercedes-Benz 362 monobloco. 

A partir daí a remodelação da frotas 

das empresas Jóia e Transpen tornou-

se uma constante. 

Novas linhas foram sendo assumi-

das, servindo a dezenas de municípios. 

Em 1977 foi comprada a garagem 

de São Paulo e em 1979 adquirido o 

terreno e construída a sede adminis-

trativa, garagem e oficinas da Trans-

pen em Itararé. A necessidade dos 

serviços e a adequação das empresas 

ao constante aumento do volume de 

atendimento no setor de passageiros 

e transporte de encomendas determi-

nou a implantação das garagens de 

Itapeva, Itapetininga, Apiaí, Ribeira, 

Sorocaba, Curitiba, Londrina, Campi-

nas e Jaguariaíva. 

LIDERANÇA

A Transpen e a Viação Jóia são 

conhecidas nacionalmente pelos bons 

serviços prestados e, sobretudo, pela 

política de constante modernização  

não somente de sua frota, como é 

sempre constatado pelos clientes, 

mas de todos os setores da empresa. 

Elas se preocupam em estar sempre à 

frente no setor de transporte de pas-

sageiros e encomendas. Geram 600 

empregos diretos, têm frota de 180 

ônibus, além de 30 veículos de apoio, 

entre caminhões e carros de menor 

porte. Atendem a 82 municípios, sen-

do 29 no Estado de São Paulo e 53 

no Paraná. São 19 linhas estaduais e 

seis federais. A companhia conta com 

salas VIP nos terminais rodoviários de 

Itapeva, Telêmaco Borba e Ibaiti. Com 

a criação da Turispen, com sede em 

Itararé e São Paulo, foram dinamiza-

dos os serviços de turismo. Também 

os serviços de fretamento acusaram 

aumento contínuo de contratos, aten-

dendo a grandes empresas como a 

PISA, em Jaguariaíva, e a 3M, em 

Itapetininga.

A manutenção constante de to-

dos os veículos da frota, em oficinas 

próprias, é preocupação primordial, 

pois resulta em segurança, conforto 

e tranqüilidade para os passageiros. 

Essa preocupação, aliada à existência 

de uma rede de garagens de apoio 

distribuídas por todos os percursos, 

A cada nova 

aquisição,  a 

Transpen opta 

sempre por veículos 

tecnologicamente 

de última geração, 

equipados com 

ar condicionado 

ecológico e motores 

rigorosamente 

enquadrados nas 

mais recentes 

normas sobre 

emissão de gases. 
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possibilita rápido atendimento nos 

raros casos de avarias mecâni-

cas. As empresas mantém seguro 

próprio para os passageiros, com 

coberturas diversas em casos de 

acidentes.

Profissionais de todas as áreas 

de serviços participam freqüente-

mente de cursos de capacitação, 

objetivando a eficiência no seu tra-

balho. Para as atividades de treina-

mento e reciclagem de motoristas, 

cobradores, agentes e outros funcio-

nários, a em presa mantém convênio 

com o SEST/SENAT. São rea li zados 

cursos periódicos, ministrados por 

monitores ou com o auxílio de ví-

deos técnicos. Periodicamente, os 

funcionários passam por exames 

clínicos completos, assistidos por 

médicos, dentistas, psicólogos e 

especialistas em audiometria.

mpresaE

CARGAS 

Um trabalho específico foi feito 

para estabelecer o mais alto padrão de 

atendimento aos clientes nesse impor-

tante setor das empresas. A implanta-

ção do Atendimento 24 Horas resultou 

em total sucesso. Para compor a 

frota, foram adquiridos 12 caminhões 

baú e vários veículos de menor porte, 

necessários para  agilizar a coleta e 

entrega de cargas e encomendas na 

zona urbana. Novos espaços foram 

locados, com amplas condições de 

armazenar cargas de maior volume, 

com adequação interna para carga e 

descarga dos caminhões.

Utilizando os ônibus mais mo-

dernos, a Transpen e a Jóia prestam 

serviços urbanos de alto nível nos mu-

nicípios de Ibaiti, Jaguariaíva e Sengés, 

no Estado do Paraná, e em Itararé e 

Capela do Alto, em São Paulo. 

Faz parte da filosofia operacional da 

empresa a utilização dos equipamentos mais 

modernos: eles representam a certeza de 

conforto e segurança para os passageiros.



rbanosU

O novo midi chega ao mercado por-

tando alguns atributos interessan-

tes, como farol e lanternas com design 

moderno, iluminação com tecnologia 

de última geração (de fácil reposição e 

manutenção), painel muito bem-acaba-

do e amplo acesso aos componentes. 

Transporte seletivo é
    com o midi Induscar

Apresentado como “o midi mais super do mercado”, a Induscar lança o Foz Super, carroçaria midi 

produzida nos modelos urbano, executivo e escolar, e voltada especialmente ao transporte seletivo.

Além disso, o retrovisor externo é de 

padrão rodoviário.

Acrescente-se que o ônibus tem 

uma das maiores alturas internas do 

mercado. O espelho retrovisor interno 

é embutido na cúpula e há uma luminá-

ria fluorescente exclusiva para o moto-

rista. O anteparo tem design moderno 

e ergonômico, proporcionando maior 

segurança. Finalmente, o fabricante 

oferece, opcionalmente, elevador 

para portadores de deficiências, de 

acordo com as exigências legais de 

acessibilidade.

O Foz Super traz inovações importantes e flexibilidade que possibilita a operação em vários segmentos.

Dimensões 
Comprimento: 9500/9850/10500/11300 mm
Altura Externa: 3150 mm
Altura Interna: 2030 mm
Largura Externa: 2500 mm
Largura Interna: 2350 mm

Chassis admitidos
Mercedes Benz OF 1418
Mercedes Benz OF 1722
Volkswagen 15180 EOD
Volkswagen 17120 EOD
Agrale MA 12.0
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Comil Versatile, a nova  
   proposta rodoviária 
A Comil apresentou ao mercado o Versatile, rodoviário que a encarroçadora considera sob 

medida para atender ao transporte intermunicipal. O primeiro modelo mostrado estava 

equipado com chassi Mercedes-Benz, mas as possibilidades de encarroçamento incluem 

os chassis Scania, Volvo e Volkswagen. 
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O expressivo crescimento 

do mercado de ônibus 

intermunicipais motivou a 

Comil a lançar um mode-

lo que se diferencia dos 

demais em alguns itens. 

O Versatile é moderno, 

funcional e aconchegante. 

Está equipado com nova 

iluminação e tem revesti-

mento interno em tecidos 

mais nobres. Uma variada 

opção de cores é oferecida 

para a decoração. 

A nova linha também 

oferece a possibilidade de 

escolha entre as poltronas 

rodoviárias convencional, 

soft e soft executiva, dis-

pondo ainda de opcionais 

como descansa-braços 

móveis e porta-revistas. O 

Versatile, como sugere o 

próprio nome, é um ônibus 

que pode ser adaptado 

para vários usos, espe-

cialmente para transporte 

entre cidades e serviços de 

fretamento.

O produto é de fácil manu-

tenção. As tampas dos bagageiros são 

de manuseio simples. Para conforto 

do motorista, há na cabine uma saída 

independente de ar condicionado. 

Quando equipado com motor dian-

teiro, o veículo possui bagageiros late-

rais no entre-eixo e bagageiro passante 

no balanço traseiro. O veículo equipado 

com motor traseiro possui bagageiro 

passante no entre-eixo.

Comprimento (m) Largura (m) Altura (m)

 11 a 13,2 2,5 3,2 (s/AC) / 3,43 (c/AC)

As dimensões do VersatileAs dimensões do Versatile

Salão de passageiros: 

nova iluminação, 

novas opções de tecidos 

para  revestimento e  

possibilidade de escolha 

entre três diferentes 

tipos de poltronas. 
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O  brilho perene das  
     estrelas pioneiras

A precariedade do transporte brasi-

leiro na década de 1950 fez com 

que Alfred Jurzykowski, um empresário 

do ramo de chocolate nos EUA, em via-

gem ao Brasil, encontrasse aqui uma 

excelente oportunidade para importar 

caminhões e chassis da marca alemã 

Mercedes-Benz. Os veículos eram 

enviados da Alemanha e montados na 

então capital federal, a cidade do Rio 

de Janeiro. Poucos anos depois, com 

a criação do GEIA – Grupo Executivo 

da Indústria Automobilística –, entida-

de governamental responsável pelo 

fomento para a instalação de linhas 

locais de produção dos veículos, efe-

tivou-se a construção de uma unidade 

fabril da Mercedes-Benz, no ano de 

1956, em São Bernardo do Campo. 

De lá saíram os primeiros modelos 

nacionais de ônibus. 

Por Tony Belviso e Antonio Ferro

Mas antes de o primeiro veículo 

sair da linha de produção, em dezem-

bro de 1955, foi fundido pela Sofunge 

(Sociedade Técnica de Fundições 

Gerais, a primeira empresa brasileira 

a executar esse tipo de trabalho), o 

primeiro bloco para motor veicular 

a diesel, da marca Mercedes-Benz. 

Algum tempo depois a Sofunge seria 

adquirida pela montadora alemã. 

Antecipando-se em alguns anos  à 

produção do primeiro ônibus no Brasil, 

em Mannheim, Alemanha, em 1954, 

a então Daimler Benz AG apresentou 

oficialmente o modelo integral O 321 

H, seguindo uma nova tendência 

em design e construção, com linhas 

curvas e afastando definitivamente 

as semelhanças com os caminhões 

da marca. Esse novo veículo, com 

estrutura autoportante (monobloco), 

apresentara melhor estabilidade nas 

viagens, peso reduzido e maior espaço 

nos bagageiros inferiores, devido à 

ausência de chassi. No mesmo ano 

de lançamento do modelo, a seleção 

alemã sagrou-se campeã mundial 

de futebol. O que a Mercedes não 

esperava era que o veículo integral 

se tornasse o seu modelo de ônibus 

campeão em produção e vendas.

O primeiro ônibus a sair da nova fá-

brica brasileira da Mercedes-Benz não 

era propriamente um produto específi-

co para o transporte de passageiros, 

mas um caminhão, com meia cabine, 

denominado L 312 (Lastwagen – carro 

de carga). O veículo, considerado como 

multiuso, serviu de base para muitas 

carroçarias aqui produzidas, entre elas 

as da Caio, Eliziário, Grassi e Metropo-

litana. Era equipado com o bloco OM 

O L 312 (1957) foi o primeiro veículo comercial da Mercedes-Benz produzido no Brasil. Ficou conhecido como “Lotação”.
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2006 é o ano do cinqüentenário da marca Mercedes-Benz no Brasil. Meio século depois,  

alguns dos primeiros veículos da marca destinados ao transporte de passageiros ainda 

podem ser encontrados em perfeito estado de conservação e de rodagem.
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312 de 6 cilindros, 4.580 cilindradas e 

100 cavalos de potência, e tinha peso 

bruto total (PBT) de 8,5 toneladas. O 

câmbio tinha 5 marchas à frente e uma 

a ré. O L 312 serviu em operações 

urbanas e rodoviárias (linhas de curta 

distância). Junto a esse modelo, a 

Mercedes-Benz também produzia o LP 

312, com o cofre do motor localizado 

internamente, posicionado ao lado do 

motorista, podendo receber 

carroçarias retas. O veículo 

adotava a mesma mecânica 

do L 312.

O transporte de passa-

geiros por ônibus em longas 

distâncias ainda era uma 

aventura. Os poucos veículos 

que ofereciam algum tipo de 

conforto eram importados e o 

restante cumpria apenas o ato 

de transportar os passageiros. 

É nesse momento, 1958, 

que a Mercedes-Benz inicia 

a produção de seu modelo 

integral, o primeiro do Brasil, 

conhecido como Monobloco 

O 321, incorporado com mui-

tas características do similar 

europeu. O produto nacional, 

apelidado carinhosamente 

de Carequinha ou Bicudinho, 

trouxe inovações em matéria 

de conforto aos passageiros, 

como menor ruído interno, 

devido à localização do motor, 

agora na traseira; poltronas recli ná   veis, 

bagageiros internos e janelas panorâ-

micas. O motor era o OM 321 diesel, 

com seis cilindros, 5.100 cilindradas 

e 120 hp de potência a 3.000 rpm. A 

transmissão, manual, tinha cinco ve-

locidades. Foram desenvolvidas duas 

versões do monobloco, com alterações 

nos comprimentos, no design externo e 

nos layouts internos. A primeira, O 321 

H (H significa Heck – veículo com motor 

traseiro) apresentava janelas laterais 

retas (inclinadas nos modelos poste-

riores), 9,23 metros de comprimento 

e capacidade para 32 poltronas. Já o 

modelo O 321 HL (L tem o significado 

de Lang – chassi alongado) vinha com 

configuração interna de 36 poltronas e 

comprimento de 10,60 metros. Ambos 

os modelos eram equipados com porta 

de emergência localizada próximo ao 

eixo traseiro, no lado esquerdo da 

carroçaria, e podiam ser construídos 

na versão urbana, com duas portas, 

esses recebendo as siglas HST (ST 

de Stadt – cidade na língua alemã) e 

HLST. A partir de 1961, os modelos 

sofreram algumas modificações em 

seu visual externo, incorporando novas 

janelas laterais inclinadas, um novo de-

senho do chapéu dianteiro, integrado 

à caixa de itinerários, e a traseira com 

linhas mais retas e vigias maiores.  A 

montadora ainda chegou a produzir, 

para encarroçamento por terceiros, 

somente a plataforma do O 321. A pro-

dução do O 321 estendeu-se até o ano 

de 1968, quando foi substituído pelo 

modelo O 352. Este, iniciou uma nova 

fase de aprimoramento dos produtos 

ônibus Mercedes-Benz, totalmente 

adequados ao mercado nacional. A 

primeira exportação de ônibus 

da Mercedes brasileira foi com 

o modelo O 321 H, sendo en-

viadas 550 unidades para a 

Argentina, entre 1961 e 1962. 

Em 1965 foi a vez da Venezue-

la receber outros 300 veículos. 

Incontáveis empresas por todo 

o Brasil tiveram o monobloco 

em suas frotas.  

 Também em 1958, a Mer-

cedes-Benz lançou um mode-

lo de caminhão com cabine 

avançada, apelidada de cara 

chata, o LP 321, cujo chassi 

foi utilizado para ônibus, rece-

bendo a sigla LPO. O conjunto 

mecânico, como o motor e a 

transmissão, era o mesmo 

do monobloco. Podia receber 

carroçarias com até 10 metros 

de comprimento e seu PBT era 

de 11.300 kg.

Seguindo o mesmo padrão 

das linhas externas presen-

tes no O 321, a montadora 

apresentou em 1966 o seu modelo 

projetado para operações em rotas de 

médias e longas distâncias, o mono-

bloco O 326. Caracterizou-se por ser 

mais confortável e resistente, e pela 

potência do seu motor turbo diesel, o 

novo OM 326 de seis cilindros com 

200 hp a 2.200 RPM e transmissão 

DB de cinco velocidades. O veículo foi 

construído com comprimento máximo 

de 11,18 metros e seu salão de pas-
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Anúncio da Mercedes-Benz, datado de 1962.
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sageiros acomodava até 36 poltronas 

rodoviárias. Trouxe como novidades o 

novo conjunto óptico frontal, com faróis 

retangulares e de maior alcance, mais 

luzes de neblina embutidas no pára-

choques, e a localização do estepe, 

na dianteira, sob o piso (nos modelos 

O 321 sua localização era junto ao 

motor). Vale lembrar que o projeto do O 

326 foi um desenvolvimento promovido 

pelo departamento de engenharia da 

unidade de São Bernardo do Campo. 

Das linhas de produção de São 

Bernardo do Campo saíram 9.404 

unidades do L/LP 312 entre 1956 e 

58; 52.292 unidades do LP 321 entre 

os anos de 1958 e 71; 9.337 ônibus 

integrais O 321 em 12 anos de pro-

dução (1958/70) e 175 plataformas; 

2.412 unidades correspondentes ao 

monobloco O 326 nos anos de 1965 

a 1975 e 376 plataformas do mesmo 

modelo para encarroçamento de tercei-

ros entre os anos de 1967 e 1974. 

Capricho e esmero são dois adje-

tivos constantes nos modelos preser-

vados pela empresa paulista Caprioli, 

de Campinas-SP. É lá que se encontra 

uma coleção com a primeira geração 

brasileira dos ônibus Mercedes-Benz. 

Motivado pelo especial interesse em 

transportes, Antonio Augusto G. San-

tos, diretor presidente do grupo Ca-

prioli, mantém em seu acervo, dentre 

outros modelos da marca, o L 312 com 

carroçaria Metropolitana, os monoblo-

cos O 321 H e HL e o chassi LP 321 

sob carroçaria Grassi 100% metálica. 

Todos em perfeito estado de operação. 

Outra importante empresa do Estado 

de São Paulo que conserva um dos 

primeiros modelos de monoblocos é 

a Pássaro Marron, de Aparecida-SP, 

dona de um modelo O 321 HL (1967) 

com as cores originais dos primórdios 

da transportadora.

Ônibus monobloco O 326, lançado em 1966 e destinado a operações de média e longa distâncias.

O 321 HL (1967), da segunda geração dos 

monoblocos O 321, preservado pela empresa 

Pássaro Marron. 
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Modelo embrião
Após a Segunda Guerra, o mundo viveu 

um surto desenvolvimentista. O setor de 

transportes necessitava de novos rumos. 

A indústria automobilística inova com 

projetos modernos, mais seguros e con-

fortáveis. No ano de 1951, a Mercedes 

desenvolveu para o mercado europeu o 

modelo O 6600 H, embrião do O 321. 

Com conceito técnico de veículo exclusivo 

para o transporte de passageiros, o ônibus 

incorporava motor traseiro OM 315 de 

145 hp e seis cilindros, instalado trans-

versalmente, suspensão específica para 

o serviço de transporte de passageiros 

e que apresentava algumas novidades, 

como a utilização de poltronas reclináveis, 

sistema diferenciado de ventilação e caixa 

de transmissão elétrica.

0321 H, o primeiro ônibus integral produzido no Brasil (1958).
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Marcopolo
Paradiso

1 3 5 0

• 44 lugares
• Poltronas 

semi-leitos turismo com 
descansa pernas e pés

• Toalete
• Bebedouro
• Ar condicionado

• DVD player
• CD player
• Rádio AM/FM
• Equipado com carregador 

de bateria para celular 
(na cabine do motorista)

Com chassi
Scania K-380

Marcopolo
Paradiso

1 2 0 0

• 46 lugares
• Poltronas soft   

com descansa pés
• Toalete
• Bebedouro
• Ar condicionado
• CD player
• Rádio AM/FM

• Carregador de   
bateria para 
celular (na cabine 
do motorista)

Com chassi
Scania K-340

• Ar condicionado
• CD player
• Rádio AM/FM

M a r c o p o l o
V i a l e
Com chassi
Scania K-340



Sobreviver, crescer e naturalmente evo-
luir. A São Luiz, que há 34 anos surgiu 
em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, em 
tempos de desbravamentos, viagens difíceis 
e fatos pitorescos segue hoje o caminho da 
evolução.

A empresa São Luiz desafia todos os 
obstáculos com garra e determinação, 
expandido o seu processo de desenvolvi-
mento, agregando auto-profissionalização, 
amadurecimento, tecnologia e investimentos.

Em 2004, mais de 6 milhões foram 
investidos na aquisição de 18 modernos 
ônibus.

Em 2005, cerca de 2,5 milhões foram 
investidos na aquisição de nova frota.

Neste período, foram informatizadas 
125 agências, com vendas on-line.

Neste ano foram investidos mais de 5,5 
milhões em modernos ônibus e softwares.

A São Luiz atualmente atende mais de 
140 cidades do País. 

Anualmente são transportados 1 milhão 
e meio de pessoas.

Além da Matriz, a São Luiz tem gara-
gens nas cidades de: Campo Grande (MS), 
Cassilândia (MS), Goiânia (GO), Brasília 
(DF), Cuiabá (MT), Rondonópolis (MT), 
São José do Rio Preto (SP), Araçatuba (SP), 
todas interligadas on-line.

Evoluir e melhorar sempre: São Luiz se 
renova. Participante do Projeto Seriema, 
estampa em seus modernos ônibus, pa-
dronização visual da flora e fauna de Mato 
Grosso do Sul, difundindo a paisagem do 
nosso Estado.
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Rua:  Elmano Soares, 904  Centro
CEP: 79602-020 Três Lagoas MS

Tel (67) 3509-3311  fax (67) 3509-3353
e-mail: saoluiz@viacaosaoluiz.com.br

www.viacaosaoluiz.com.br
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A Santa Izabel faz  
  história no Centro-Oeste

Entre a longa jornada dos anos 

1960 e a dos dias atuais, de-

senrolou-se em 41 anos a história da 

Viação Santa Izabel, que das antigas 

Bicudinhas Mercedes-Benz ano 1957 

evoluiu para modernos rodoviários 

Mercedes-Benz-Marcopolo, os quais, 

além da rota entre Unaí e a Capital 

Nos primeiros anos da fundação de Brasília, viajar entre a cidade mineira de Unaí (um dos principais 

pólos produtores de grãos do Centro-Oeste) e a nova capital brasileira era uma aventura que durava 

nunca menos de oito horas. Todo esse tempo para cobrir uma distância inferior a 200 quilômetros. 

Hoje, a mesma viagem é realizada em apenas duas horas e meia – e com o máximo conforto.

federal, estão presentes em inúmeras 

pequenas cidades da região, como 

Natalândia, Bonfinópolis, Brasilândia, 

Uruana, Arinos, Buritis, Formoso, Cer-

cado, Palmital, Cabeceira Grande e 

Mansões Marajó. Sua moderna frota 

de 53 veículos percorre aproximada-

mente 240.000,00 km por mês, trans-

portando, em média, 57.000 passagei-

ros no período. E como também opera 

com fretamento, a empresa estende 

suas operações a praticamente todos 

os estados. Em outra frente, oferece 

eficiente serviço de entrega e coleta 

de encomendas em todo o noroeste 

mineiro e no Distrito Federal. 

Há mais de 41 anos os ônibus da Santa Izabel ajudam a compor a paisagem sempre futurista da capital do País.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2006 37

O começo foi modesto. Em 1965, 

três irmãos – João Batista de Melo, 

Athaides Furtado de Oliveira e Aprígio 

Furtado de Oliveira – chegaram a Unaí 

com dois caminhões, atraídos pela 

possibilidade de fazer alguns bons car-

retos, já que a safra do ano reclamava 

transporte na região. A intenção deles 

era voltar depois para sua cidade, Car-

mo do Paranaíba, em Minas Gerais.

Porém, acabariam mudando seus 

planos. Apesar de trabalharem com 

carga, interessaram-se por uma empre-

sa que transportava passageiros entre 

Unaí e  Brasília, a Viação Três Marias. 

A compra foi feita em outubro de 1965 

e a empresa teve seu nome de fantasia 

mudado para Viação Santa Izabel, ao 

mesmo tempo em que foi constituída 

a firma Irmãos Furtado Ltda., que cinco 

meses depois obteve o registro defini-

tivo na Junta Comercial de Unaí.

O diretor presidente João Batista 

gosta de recordar que, como em 

todo início de trabalho, houve muitas 

dificuldades, a começar pela falta de 

estradas e de infra-estrutura da própria 

empresa, que naquela época dispunha 

somente de dois ônibus Mercedes-

Benz, as já citadas Bicudinhas. Não 

havia garagem nem espaço apropriado 

para se fazer a manutenção dos veícu-

los, mas os três irmãos lançaram-se 

ao trabalho. “Nossa primeira oficina”, 

recorda João Batista, “era em um 

posto de gasolina em Unaí. Nossos 

ônibus eram consertados ao lado 

do posto”. Posteriormente o serviço 

passou a ser feito em um pequeno 

barracão perto dali. 

INTERMUNICIPAL

Em 1967, conseguiram fazer a 

regularização definitiva da linha Unaí-

Brasília. No mesmo ano, deram início 

à sua primeira linha municipal, ligando 

Unaí a Palmital-MG. Dois anos depois, 

em 1969, mais duas linhas foram cria-

das, uma intermunicipal ligando Unaí a 

Bonfinópolis de Minas e uma munici-

pal, indo de Unaí a Mata Velha.

Quando a linha para Brasília come-

çou a apresentar forte movimento de 

passageiros, gerando a necessidade 

de melhor suporte na capital federal, o 

sócio Athaídes teve de se mudar para 

lá (1970). Um ano mais tarde, João 

Batista seguiu o mesmo caminho. A 

empresa já funcionava há seis anos e 

foram comprados dois ônibus. A partir 

de 1972, a Santa Izabel deu início 

à operação de viagens especiais de 

turismo para outros estados. 

Em outubro de 1975 foi incorpo-

rada a Viação Uruanópolis, quando a 

Santa Izabel passou a fazer as linhas 

Unaí-Arinos, Unaí-Bonfinópolis, Unaí-

Uruana, Unaí-Garapuava, Unaí-Buritis 

e Unaí-Natalândia. Lamentavelmente, 

foi também nesse período que se 

registrou a morte do sócio Aprígio 

Furtado. 

Com frota sempre nova, a Santa Izabel mantém garagem central em Unaí-MG e garagens em várias das cidades atendidas por suas linhas.   
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Uma empresa integrada à comunidade
O nome atual da empresa foi adotado 

em fevereiro de 1977, quando a Irmãos 

Furtado Ltda. deu lugar à Santa Izabel 

Transportes e Turismo Ltda. Atualmente, 

a empresa mantém aproximadamente 500 

empregos diretos e indiretos. A idade média 

da frota é de seis anos. Existem garagens 

em várias das cidades atendidas. A garagem 

central, localizada na matriz, em Unaí-MG, 

está equipada  com toda infra-estrutura 

apropriada para a prestação de um serviço 

de qualidade.

A companhia se moderniza continuamen-

te. Hoje, estão informatizados 90% da sua 

gestão. Há, em vias de implantação, um 

programa de fidelização de clientes, com 

prêmios para os usuários mais constantes. 

Semestralmente é realizada uma pesquisa 

de satisfação, buscando-se identificar as 

necessidades dos clientes e colaborado-

res. Exemplo prático dos resultados desse 

processo foi a implantação, nas linhas Unaí-

Brasília e Brasília-Unaí, em complementação 

aos horários convencionais, de horários ope-

rados por onibus executivos e microônibus 

de ultima geração, de modo a oferecer mais 

conforto, rapidez e qualidade aos usuários. 

Programas de reconhecimento e recompen-

sa também têm sido implantados a partir 

das informações obtidas.

Além disso, a Santa Izabel preocupa-se 

com as comunidades onde atua, patrocinan-

do atletas, clubes e programas voltados aos 

carentes. Parcerias são formalizadas com 

entidades beneficentes para a realização 

de campanhas de coleta de agasalhos 

(Campanha do Agasalho Santa Izabel) e man-

timentos (Natal sem Fome). Também são 

patrocinados eventos de caráter religioso, 

independentemente de crenças.

O acesso dos usuários e colaboradores 

a informações sobre a empresa e seus servi-

ços é facilitado, inclusive com a manutenção 

do site www.gruposantaizabel.com.br. 

Nos eventos importantes em Brasília, os serviços da Santa Izabel são requisitados.

Aqui, ônibus da Santa Izabel transportam o presidente e vários governadores.

Com ônibus Mercedes-Benz, a Santa Izabel garantia o transporte no Centro-Oeste.
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Maior distribuidora privada do país, a Ipiranga está presente em diferentes segmentos do 
mercado consumidor.  Nos últimos anos, a Companhia vem comemorando o crescimento de sua 
participação, alcançando expressivo volume de vendas de óleo diesel para o mercado consumidor. 
Atualmente, o nbslfu!tibsf da Ipiranga em diesel consumo é de 30,05%, segundo dados do 
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom).

Este resultado se deve, principalmente, à forte atuação da Ipiranga no setor de transporte 
rodoviário de passageiros – um dos mais importantes para a economia brasileira atualmente. 

As empresas do setor contam com a parceria da Ipiranga para transportar passageiros de 
Norte a Sul do país. Para seus clientes, a Companhia fornece, além do tradicional óleo diesel, 
uma linha completa de lubrificantes e graxas para todos os tipos de serviços. Tudo isso 
desenvolvido especialmente para garantir a máxima eficiência na operação das empresas 
de transporte de passageiros.

Atenta à relevância do setor, a Ipiranga convidou quatro parceiros de peso para avaliar as 
perspectivas do transporte rodoviário em 2007.

Expresso Gardênia

“O setor rodoviário sempre teve boas expectativas de 
mercado. Para 2007, esperamos que o Brasil atinja um 
desempenho na economia melhor do que alcançou em 
2006. Vamos trabalhar muito para que isso aconteça. 
Em nossa empresa, a cada ano, procuramos superar os 
números obtidos no ano anterior. Em 2007, faremos tudo o 
que estiver ao nosso alcance para termos um crescimento 
real de 10%. A Ipiranga, nossa parceira há 20 anos, nos 
dará o suporte para conseguirmos este resultado, graças 
aos seus produtos e à sua equipe, que presta atendimento 
de primeira.” – Antônio Afonso da Silva.

Ipiranga

Viação Garcia

“Esperamos que, em 2007, o governo estabeleça 
uma parceria com as empresas, a fim de debater a 
regulamentação do setor e efetivar a sua atuação como 
coordenador e fiscalizador deste grande segmento. O Brasil 
ganhará muito com isso. Internamente, trabalharemos para 
manter as nossas metas e aprimorar o relacionamento 
com os usuários, sem esquecer de investir na eficiência, 
no conforto e na segurança, de forma a consolidar a nossa 
atuação no mercado. Para isso, contamos com a Ipiranga, 
que faz parte da história de sucesso da Viação Garcia há 
mais de 30 anos.” – José Paulo Garcia.

Produtos sob medida para parceiros de peso



Grupo União

“Vejo a questão do transporte como uma grande 
necessidade para o desenvolvimento de um país com 
as dimensões do Brasil. Sou empresário do setor há 57 
anos e tenho a expectativa de que o governo trabalhe 
este segmento com seriedade e respeito. E para 2007, 
queremos crescer, crescer e crescer, para gerar mais 
empregos e contribuir para o desenvolvimento do país, 
junto com a Ipiranga, que está conosco há mais de 20 
anos.” – Nenê Constantino.

Grupo Gontijo/São Geraldo

“Atualmente, os três principais problemas que 
enfrentamos no setor são a oneração nos preços das 
passagens em relação aos concorrentes – caso da 
aviação, por exemplo –, o transporte clandestino, e os 
regulamentos disponíveis para o setor do transporte 
regular. Apesar das dificuldades, vamos continuar 
trabalhando para obter os melhores resultados e 
contando com as autoridades responsáveis para que 
cuidem deste setor, de forma que o transporte rodoviário 
do Brasil volte a ser considerado o melhor do mundo.” 
– Abílio Gontijo Júnior.
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nfra-estruturaI

Mais perto do 
    Primeiro Mundo

As rodovias paulistas (como a Via Anchieta, nesta foto) são as melhores do Brasil. Tanto 

em extensão como em densidade, a malha rodoviária paulista supera a de países vizinhos 

e se parece à de muitos países desenvolvidos. O modelo de concessão implantado no 

Estado permitiu evitar a degradação que quase acabou com muitas estradas brasileiras.     
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Não há dados precisos, mas sabe-

se que, graças à maior qualidade 

da malha rodoviária paulista, seus pas-

sageiros viajam com maior segurança 

e a velocidades médias mais elevadas 

e sem tantos solavancos – em resumo, 

com mais conforto. As empresas ope-

radoras de transporte rodoviário de 

passageiros, por sua vez, economizam 

no consumo de combustíveis e em ma-

nutenção, já que os veículos de suas 

frotas são expostos a menores níveis 

de desgaste, em função da qualidade 

das rodovias.

Operar transporte rodoviário em es-

tradas com o padrão das de São Paulo 

pode ser considerada uma aspiração 

dos transportadores. Não é à toa que 

em pesquisa realizada no ano passado 

pela Fundação Instituto de Adminis-

tração (FIA) da Universidade de São 

Paulo, junto a um universo de 4.800 

usuários de rodovias paulistas, mais 

de 95% dos entrevistados aprovaram 

os trechos rodoviários administrados 

pelas 12 concessionárias estadu-

ais paulistas. A pesquisa abrangeu 

moto ristas de carros particulares, de 

ônibus e de caminhões. Do total dos 

entrevistados, 90% acharam que a 

iniciativa privada administra melhor 

as rodovias, em comparação com a 

atuação do governo. Outro estudo feito 

pela FIA concluiu que, nas estradas 

concedidas, para cada R$ 1,00 desem-

bolsado pelo usuário, a sociedade tem 

um retorno de R$ 1,84.

DEZ ANOS

Tais resultados apontam para uma 

peculiaridade das rodovias do Estado 

de São Paulo: dentre elas, as mais 

importantes são administradas pela 

iniciativa privada, mediante conces-

são outorgada pelo Estado. O órgão 

regulador das concessões é a ARTESP 

– Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados de Transporte do 

Estado de São Paulo – e o modelo co-

meçou a ser implementado dez anos 

atrás, em 1996. Não há dúvida de que, 

de lá para cá, efetivamente mudou 

a cara da malha rodoviária paulista.  

Naquela época, apesar da pujança do 

Estado de São Paulo, o governo local 

– como, da mesma forma, o governo 

federal – havia perdido boa parte da 

sua capacidade de investir em infra-

estrutura rodoviária. Em conseqüência, 

a malha paulista apresentava visível 

deterioração, com reflexos negativos 

não somente sobre as atividades eco-

nômicas do Estado, mas sobre o con-

junto da economia do País. E isso não 

é difícil de se explicar, considerando 

que, em termos de extensão, mais de 

16% da malha rodoviária pavimentada 

do Brasil encontram-se em território 

paulista e são indispensáveis para o 

escoamento, para todo o Brasil, de 

grande parte da produção do maior 

parque industrial do País.

Por outro lado, no Estado de São 

Paulo, a maior parte da malha viária 

é formada por rodovias estaduais e 

municipais. Na verdade, são apenas 

1.051 km de rodovias federais pavi-

mentadas, contra 20.276 km de rodo-

Centro de Controle Operacional Ecovias: monitoramento permanente das rodovias administradas pela concessionária Ecovias.
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vias estaduais pavimentadas. A esse 

total, somam-se ainda 11.649 km de 

rodovias municipais pavimentadas. 

Minas Gerais é o estado brasileiro 

com mais rodovias federais pavimen-

tadas. São 10.059 km.  

Em compensação, quando se trata 

de rodovias estaduais pavimentadas, o 

Estado de São Paulo tem 20.276 km, 

contra 11.684 km de Minas Gerais.

Somando-se as rodovias federais, 

estaduais e municipais pavimentadas 

existentes no Estado de São Paulo, 

alcança-se a extensão de 32.977 km. 

A segunda malha rodoviária mais ex-

tensa, considerando a soma das rodo-

vias federais, estaduais e municipais 

pavimentadas, é a de Minas Gerais, 

com 22.910 km. O terceiro estado é 

o Paraná, com 21.167 km. 

Para se ter uma idéia do desequi-

líbrio e da carência de rodovias bem 

distribuídas pelo País, basta observar 

que apenas seis estados – São Paulo, 

Minas Gerais, Paraná, Bahia, Goiás e 

Rio Grande do Sul – concentram 60% 

da malha pavimentada brasileira. 

nfra-estruturaI

A malha paulista é maior que a 
de vários países sul-americanos

Em termos de extensão, a ma lha 

paulista leva vantagem sobre a de 

vá        rios paí  ses da América do Sul. O  

Estado de São Paulo tem 32.978 km 

de rodovias e a Venezuela, 32.308 km.  

Mas a vantagem é bem maior em rela-

ção à Colômbia (16.270 km), ao Chile 

(16.080 km) e ao Paraguai (14.986 

km). Peru, Equador, Uruguai e Bolívia 

também possuem malhas rodoviárias 

bem menores que a do Estado de 

São Paulo.

Diante desses números, justifica-

se o empenho do governo do Estado de 

São Paulo em implementar, dez anos 

atrás, a concessão de rodovias à inicia-

tiva privada, tão logo foi instituído pelo 

governo federal o Programa Brasileiro 

de Concessão de Rodovias.         

“O modelo revelou-se imprescin-

dível para o desenvolvimento do País, 

garantindo investimentos na infra-es-

trutura rodoviária, que o setor público 

já não consegue realizar”, afirma o 

presidente da Associação Brasileira de 

Concessionárias de Rodovias, Moacir 

Servilha Duarte.  Ele destaca o fato 

de que, de 1996 para cá, a iniciativa 

privada realizou significativo trabalho 

de recuperação, modernização e am-

pliação dos trechos concedidos, com 

a introdução de novas tecnologias de 

gestão, ope ração, construção e sina-

lização. E isso não só  em São Paulo, 

mas na Bahia, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio 

Grande do Sul.   

O presidente da ABCR lembra outro 

aspecto importante, o esforço das 

concessionárias para a redução de 

acidentes fatais nas estradas, com a 

implantação de passarelas e de sina-

lização adequada, além do desenvolvi-

mento de programas de informação e 

educação para o trânsito nas escolas 

das cidades lindeiras.

A Rodovia Castello Branco, uma das principais do Estado, faz parte do Sistema Castello-Raposo, administrado pela concessionária ViaOeste. 

O sistema compreende 162 km de rodovias e inclui ainda a Raposo Tavares, a Senador José Ermírio de Moraes, a Sorocaba-Itu e a Dr. Celso Charuri.
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BRASIL 8.514.880 23,2 197.844
Argentina 2.780.400 22,8 63.348
SÃO PAULO 248.176 132,9 32.978
Venezuela 912.050 35,4 32.308
Colômbia 1.138.910 14,3 16.270
Chile 756.630 21,3 16.080
Paraguai 406.750 36,8 14.986
Peru 1.285.220 8,2 10.483
Equador 283.560 28,8 8.164
Uruguai 176.220 45,9 8.085
Bolívia 1.098.580 3,6 3.979

País Área
km²

Densidade 
km / mil km²

Malha
km

Malha rodoviária do Estado de São Paulo e de 
alguns países da América do Sul (por extensão)

Fonte: Boletim Estatístico 2005 da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo

SÃO PAULO 248.176 32.978 132,9
Uruguai 176.220 8.085 45,9
Paraguai 406.750 14.986 36,8
Venezuela 912.050 32.308 35,4
Equador 283.560 8.164 28,8
BRASIL 8.514.880 197.844 23,2
Argentina 2.780.400 63.348 22,8
Chile 756.630 16.080 21,3
Colômbia 1.138.910 16.270 14,3
Peru 1.285.220 10.483 8,2
Bolívia 1.098.580 3.979 3,6

País Área
km²

Malha
km

Densidade 
km / mil km²

Malha rodoviária do Estado de São Paulo e de 
alguns países da América do Sul (por densidade)

Fonte: Boletim Estatístico 2005 da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo  

As infra-estruturas rodoviárias do Brasil e de São Paulo são significativas, em termos de extensão 
pavimentada, quando cotejadas com as de países da América do Sul. A malha paulista, especifica-
mente, é significativa nesse conjunto. E continua em boa posição em termos de densidade.

Rodovia Anhangüera (SP 330), 

trecho administrado pela Autovias.
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nfra-estruturaI

De acordo com a ARTESP – Agência Reguladora de Ser-

viços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 

Paulo –, nos últimos sete anos o Programa de Concessões 

Rodoviárias do Estado de São Paulo mobilizou recursos da 

ordem de R$ 14,4 bilhões. Desse montante, R$ 6,9 bilhões 

foram investidos pelas 12 empresas concessionárias, que 

são responsáveis pela exploração e conservação de 3.500 

km de rodovias paulistas.

Ao longo desse período, foram realizadas ampliações 

que totalizaram 570 km de duplicações, 110 km de novas 

rodovias, 4.991 km de recapeamento, 93 km de marginais, 

242 km de faixas adicionais, 465 dispositivos entre pontes, 

viadutos e contornos e 105 novas passarelas.  Entre as 

principais obras figuram a segunda pista da Rodovia dos 

Imigrantes, o prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes 

entre Campinas e Cordeirópolis e a implantação das margi-

nais Leste e Oeste da Rodovia Castello Branco na ligação 

São Paulo Alphaville. 

Para a operação e fiscalização das rodovias, foram desti-

nados recursos de R$ 4,7 bilhões. Além disso, o Programa de 

Concessões viabilizou recursos da ordem de R$ 2,3 bilhão para 

o DER – Departamento de Estrada de Rodagem – conservar e 

operar as rodovias ainda sob a administração do próprio Estado. 

Finalmente, R$ 536 milhões foram destinados aos municípios 

para recuperação de estradas vicinais. Esse dinheiro correspon-

deu ao ISS arrecadado pelas operadoras com os pedágios. 

Na avaliação da ARTESP, a população do Estado e, particu-

larmente, duas centenas de municípios que são beneficiados 

diretamente pelo Programa de Concessões, estão colhendo 

os frutos do novo negócio. Nas cidades lindeiras, houve 

criação de empregos e aumentou a geração de renda. Nos 

últimos cinco anos, foram registrados 34,7 mil novos postos 

de trabalho diretos e 66,2 mil indiretos. 

Outro aspecto destacado é o de que as 12 concessioná-

rias de rodovias paulistas também realizam trabalhos na área 

de responsabilidade social, principalmente no que se refere 

a campanhas de educação e saúde no trânsito, tendo como 

objetivo conscientizar motoristas e pedestres das rodovias 

concedidas. Até agora, mais de 1 milhão de pessoas de 419 

municípios foram alcançadas, com a ajuda de 3.000 escolas, 

pelas ações de educação no trânsito. 

Outro resultado significativo do Programa de Concessões 

foram os 6.853.796 milhões de atendimentos feitos aos 

usuários dessas rodovias, desde uma simples troca de pneu 

a ocorrências envolvendo ambulâncias e guinchos. 

Programa de R$ 14,4 bilhões para rodovias paulistas

Rodovia Anhangüera (SP 330), trecho administrado pela Vianorte.

Rodovia Cândido Portinari (SP 334), trecho administrado pela Autovias.
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Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP 255), administrada pela Autovias.
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1 Estados Unidos 9.629,1 389,5 3.750,4
2 Índia 3.287,3 577,9 1.899,6
3 Japão 377,9 2.390,3 903,3
4 França 551,5 1.619,4 893,1
5 Espanha 506,0 1.300,8 658,2
6 Canadá 9.970,6 49,6 494,5
7 Itália 301,3 1.591,8 479,7
8 Reino Unido 242,9 1.531,1 371,9
9 Federação Russa 17.075,4 21,2 362,1

10 China 9.598,1 35,6 342,1
11 Austrália 7.741,2 40,6 314,1
12 Polônia 312,7 796,6 249,1
13 Alemanha 357,0 613,9 219,2
14 Indonésia 1.904,6 112,2 213,6
15 BRASIL 8.514,9 23,2 197,8
16 Suécia 450,0 372,5 167,6
17 Ucrânia 603,7 272,1 164,2
18 Paquistão 796,1 191,0 152,0
19 Turquia 774,8 190,3 147,4
20 México 1.958,2 55,2 108,1
21 Rep. Islâmica do Irã 1.648,2 57,1 94,1
22 Cazaquistão 2.724,9 28,6 77,9
23 Algéria 2.381,7 30,1 71,7
24 Uzbequistão 447,4 159,2 71,2
25 Noruega 323,8 219,9 71,2
26 Argentina 2.780,4 22,8 63,3
27 Nigéria 923,8 65,0 60,1
28 Nova Zelândia 270,5 218,6 59,1
29 África do Sul 1.219,1 47,3 57,7
30 Tailândia 513,1 110,2 56,5
31 Malásia 329,8 155,6 51,3
32 Finlândia 338,2 148,9 50,3
33 Rep. Árabe do Egito 1.001,5 49,9 50,0
34 Líbia 1.759,5 27,0 47,6
35 Arábia Saudita 2.149,7 21,1 45,5
36 Iraque 438,3 87,6 38,4
37 SÃO PAULO 248,2 132,9 33,0
38 Marrocos 446,6 72,9 32,5
39 Venezuela, RB 912,1 35,4 32,3
40 Vietnam 331,7 70,6 23,4

Malha rodoviária: Estado de 
São Paulo e alguns países

País Área 
mil km²

Densidade 
km / mil km²

Malha 
mil km

Rodovia dos Imigrantes, 

administrada pela Ecovias.

Na comparação com 

alguns países, em termos 

de extensão de malha 

rodoviária pavimentada, 

o Estado de São Paulo 

situa-se em posição próxima 

à do Iraque, Marrocos e 

Venezuela. Porém, com 

uma densidade de malha 

significativamente superior.
Fonte: Boletim Estatístico 2005 da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo   
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E S P A Ç O ,  E C O N O M I A  E  A G I L I D A D E 
N U N C A  F O R A M  T Ã O  G R A N D E S .

O Foz Super destaca-se por sua versatilidade. É uma 
carroceria com baixo custo operacional, ideal para 
o transporte seletivo. Nas versões urbano, escolar e 
executivo.

FO Z  S U P E R .  O  M I D I  M A



Com você aonde for
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À espera de     
 um ano melhor

João Batista Ximenes 

Diretor da Viação Itapemirim e Mestrando 

em Economia e Finanças – UFPE

O ano de 2006 não poderia ter sido 

mais duro para o modal de trans-

porte rodoviário de passageiros. Como 

tem ocorrido nas últimas décadas, o 

período que compreende a realização 

de copa do mundo e eleições se tor-

na muito difícil para o transportador. 

Queda no volume de passageiros, 

custos crescentes, acentuada prática 

de descontos e redução nos lucros 

têm sido os desafios mais constantes 

para os empresários do setor. Diante 

de tantos obstáculos, as esperanças 

ficam voltadas para a nova política do 

segundo mandato do governo, que, 

felizmente, na sua primeira reunião de 

coordenação após as eleições, já sina-

lizou prioridade para a infra-estrutura.

É impressionante como a política 

de investimento em infra-estrutura foi 

desprezada nos últimos decênios. Na 

década de 70, quando o Brasil crescia 

a taxas recordes, o investimento em 

infra-estrutura chegava a 3% do Pro-

duto Interno Bruto, segundo estudo 

da Fundação Dom Cabral. Nos anos 

80, que o meio acadêmico costuma 

chamar de década perdida, o inves-

timento era reduzido para 1,2% do 

PIB. Nos anos 90 não foi diferente, o 

investimento caiu para apenas 0,8% 

do PIB, fazendo com que a estrutura 

rodoviária, por exemplo, apresentasse 

graves problemas de deterioração. Ain-

da assim, a partir de 2000 o governo 

continuou ignorando tal prioridade e 

reduziu ainda mais o investimento  em 

infra-estrutura: 0,5% do PIB. Com a 

agravante de aplicar esses escassos 

recursos prioritariamente na moderni-

zação dos aeroportos.

Recuperar o tempo perdido deve 

ser a tônica do governo e do setor de 

transportes. Felizmente, a sintonia 

nunca esteve tão nítida, o que já é um 

bom começo. Na verdade não falta um 

projeto nacional de desenvolvimento 

para o setor, mas a disposição do pró-

prio Estado em acelerar a implantação 

das decisões.

Torna-se também imperativa a 

ação imediata da agência reguladora 

Não falta 

um projeto 

nacional de 

desenvolvimento 

para o setor, mas 

a disposição do 

próprio Estado 

em acelerar a 

implantação das 

decisões.

para a modernização do modelo do 

transporte rodoviário de passageiros, 

especialmente no que concerne à po-

lítica de seções, desvios de itinerários 

e, fundamentalmente, na autorização 

de viagens de fretamento.

A esperança é que o ano de 2007 

reserve para o setor rodoviário avan-

ços representativos. Porém, cabe ao 

transportador perceber que a atração 

pelo transporte por ônibus tem diminuí-

do consideravelmente, não só devido 

às promoções de  tarifas aé reas, mas 

também pelo fato de o modal rodoviá-

rio não receber do governo a atenção 

devida, apesar de o passageiro rodoviá-

rio pagar ICMS que varia de 8%a 25%,  

enquanto o modal aéreo é isento. 

A tarefa de tornar o segmento rodo-

viário mais competitivo está nas mãos 

do governo, dos empreendedores e até 

mesmo dos stakeholders, porque no 

mundo globalizado as ameaças nem 

sempre são visíveis, muitas vezes são 

virtuais. Por exemplo, quem poderia 

imaginar, algum tempo atrás, que o 

dólar desvalorizado se tornasse uma 

ameaça para o setor rodoviário? É 

só perceber que, com custos baixos, 

as empresas aéreas praticam tarifas 

cada vez mais competitivas, afetando 

o transporte de ônibus, especialmente 

em linhas de longa distância. Por estes 

e por outros motivos, o investimento 

contínuo na qualificação da mão-de-

obra de toda a cadeia produtiva se 

torna uma atitude indispensável.

Entre erros e acertos é chegada a 

hora de decidir aonde o setor pretende 

chegar.
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