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Discriminação
O Sr. Sérgio Almeida Braga fez um 

alerta importante na edição número 50 

da Revista ABRATI. Se tantos outros 

setores que funcionam sob concessão 

têm o direito de renovar seus contra-

tos, por que somente o rodoviário de 

passageiros é submetido a esse tipo 

de impasse? Seria bom se alguns ad-

ministradores públicos fizessem uma 

comparação entre esse setor e vários 

outros, considerando direito de renova-

ção, duração dos contratos, tributação, 

infra-estrutura para a prestação dos 

serviços etc. etc. Aposto que levariam 

um susto ao ver o tamanho da discri-

minação contra o setor que transporta 

a maioria da população brasileira.

 Feliciano Abujamra

 ASSIS – SP

Reunidas Paulista
Acho que a empresa Reunidas 

Paulista deu um grande salto de qua-

lidade ao colocar em serviço os ônibus 

de dois andares e os ônibus Irizar. As 

viagens para São Paulo ficaram mais 

confortáveis e o tempo passa mais 

depressa. Com os novos ônibus, a 

região noroeste do Estado ficou mais 

próxima da Capital. A Reunidas merece 

ser elogiada.

 Camilo Martelli

 Castilho – SP

UTIL
Todos os cuidados relatados pela 

sua revista na reportagem sobre a 

nossa UTIL revelam uma empresa 

realmente preocupada em oferecer o 

melhor serviço. Acho bom que vocês 

divulguem o trabalho dessa empresa 

para que mais pessoas fiquem co-

nhecendo em detalhes como funciona 

uma empresa moderna. Para nós, que 

viajamos com alguma freqüência de 

Juiz de Fora para Belo Horizonte, isso 

não é novidade. A UTIL funciona e tem 

muito a ensinar para muita gente.

 Cândido Fortes Pereira

 Juiz de Fora – MG 

Scania 50 anos
Será que ao se instalar no Brasil há 

50 anos a Scania imaginava encontrar 

aqui alguns dos seus melhores clien-

tes de ônibus de todo o mundo? Penso 

que não, mas isso mostra a grandeza 

do Brasil e, claro, é uma prova da força 

do sistema de transporte rodoviário 

de passageiros. Temos de olhar com 

muito carinho para esse sistema, ad-

mirado por vários países e respeitado 

pelas empresas montadoras.

 Galeno Palácios

 São Paulo – SP

Carroçarias
É impressionante o benefício que 

traz para Botucatu uma indústria de 

carroçarias de ônibus. Refiro-me à 

Irizar, que se instalou por aqui num 

tempo em que a Caio atravessava uma 

situação difícil. Começou com pouca 

produção, mas hoje está em grande 

crescimento. Além disso, a Caio se 

recuperou e voltou a contratar muitos 

operários. É disso que as cidades do 

interior precisam. Muito boa a edição 

número 49 da Revista ABRATI.

 Anselmo Carlos Pradera

 Botucatu – SP
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Em defesa da qualidade  
    e da competência
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N esta sua última edição de 2007, a Revista ABRATI procura, como sempre 

tem feito, oferecer aos leitores uma visão ampla e diversificada do transporte 

rodoviário de passageiros no Brasil, sob o aspecto das empresas operadoras,  

do poder concedente, da infra-estrutura e da ambiência em que os serviços são 

prestados. Esse tem sido o papel da publicação ao longo de toda sua existência. 

Portanto, não estamos falando propriamente de uma novidade.

Ocorre-nos, entretanto, nesta oportunidade em que é habitual fazer um retros-

pecto do ano que se encerra e projetar como pode vir a ser o próximo, enfatizar 

ainda mais a importância do setor e chamar atenção para o quadro de insegurança 

jurídica que, concretamente, ameaça o conjunto do sistema – aliás, construído ao 

longo de várias décadas.

Acreditamos que ninguém tem dúvidas quanto à correção e qualidade dos 

serviços prestados pelas operadoras brasileiras de transporte rodoviário de passa-

geiros. Se dúvidas houvessem, bastaria dar uma passada d’olhos nas matérias que 

estão sendo apresentadas nesta edição sobre quatro empresas permissionárias: 

Catarinense, Cometa, 1001 e Guanabara. 

São quatro diferentes exemplos de aplicação, competência e vocação direcio-

nadas ao bem público. Mais do que isso, são um atestado do acerto da posição 

mantida por sucessivos governos que enxergaram no instituto da permissão e da 

concessão dos serviços à iniciativa privada o caminho seguro para a construção 

de um sistema eficiente e duradouro de transporte rodoviário de passageiros.

Parece claro que a Auto Viação Catarinense não chegaria com tanto vigor aos 

80 anos de existência se esse caminho não houvesse sido trilhado. O mesmo se 

pode dizer da Cometa e da 1001, nos seus 60 anos. Também parece cristalino 

que a Expresso Guanabara, bem mais nova que as outras três, não se sentiria 

confiante para se afirmar como uma das mais modernas empresas do ramo se 

não pudesse contar com a garantia de um contrato de permissão.

É exatamente de contratos de permissão que queremos falar. O entendimento 

sobre o período de sua duração e possibilidade de renovação tem variado ao longo 

dos anos, mas prevaleceu sempre a convicção de que permissões e concessões 

são indispensáveis para assegurar a estabilidade e consistência do sistema.

Acreditamos que esta continua sendo a posição do poder concedente. Dentro de 

menos de um ano estarão expirando os atuais contratos de permissão de dezenas 

de empresas prestadoras dos serviços. O setor ressente-se de uma manifestação 

inequívoca do poder público a respeito do assunto. Por uma questão de respon-

sabilidade e lealdade aos seus milhões de usuários, e para manter o alto nível 

atual dos serviços prestados, as operadoras devem programar com antecedência 

suas atividades e investimentos. Sendo assim, é natural que, neste momento, 

por falta de informações oficiais, elas se sintam desorientadas em relação ao 

futuro de sua atividade.

Dentro de menos 
de um ano estarão 
expirando os 
atuais contratos 
de permissão 
de dezenas 
de empresas 
prestadoras dos 
serviços.
O setor  
ressente-se de 
uma manifestação 
inequívoca do 
poder público 
a respeito do 
assunto.

Sérgio Augusto de Almeida Braga

Jú
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B A G A G E I R O

A Viação Motta, uma das 

mais importantes empresas 

de transporte rodoviário de 

passageiros da região da Alta 

Sorocabana, no Estado de São 

Paulo, está comemorando 40 

anos de atividades. A Motta 

tem sede em Presidente 

Prudente e serve a mais de 

400 localidades nos estados 

de São Paulo, Mato Grosso 

do Sul, Mato Grosso, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Goiás 

e Distrito Federal. Fundada 

em 1967 por Pedro Cassimiro 

Motta, suas primeiras linhas 

ligaram o Oeste paulista ao 

antigo Estado de Mato Grosso, 

servindo a cidades como 

Campo Grande, Dourados, 

Bela Vista, Rondonópolis 

e Cuiabá. Atualmente, a 

Viação Motta opera 95 

linhas intermunicipais e 

interestaduais. Sua frota conta 

com 350 ônibus de baixa 

idade média. Atua também no 

transporte de cargas.

VIAÇãO MOTTA 
COMEMORA 40 ANOS 
DE ATIVIDADES

EMPRESA

Engenheiros e técnicos da Volkswagen 

Caminhões e Ônibus estão sendo des-

locados dos escritórios para a linha 

de montagem por períodos de uma 

semana. O objetivo é proporcionar a 

eles o conhecimento prático da mon-

tagem dos veículos que desenham. É 

uma forma de facilitar a identificação 

de possíveis dificuldades de monta-

gem ou desmontagem de conjuntos e 

componentes. A idéia foi inspirada em 

programa desenvolvido na matriz da 

Volkswagen em Wolfsburg, Alemanha. 

Uma das vantagens é que, depois de 

uma semana de estágio, engenheiros 

e montadores têm muitas idéias sobre 

como facilitar a produção, melhorar a 

produtividade e reduzir custos.

ENgENhEIROS DA VOLKSWAgEN ENTRAM NA LINhA

PROCESSOS

Referência feita à empresa de ônibus 

uruguaia COT, na edição nº 50 da Revis-

ta ABRATI, motivou o uruguaio Henrique 

J. Fernandez, de Montevidéu, a remeter-

nos  reprodução xerográfica do modelo 

GMC PD 4104, que no Brasil recebeu o 

apelido de Morubixaba. No Uruguai, foi 

apelidado de Galpon. Eventualmente,  o 

ônibus rodou em excursões de turistas 

uruguaios ao Brasil. A COT, onde tra-

balha Fernández, segue operando nos 

ANTIGOS

O MORUBIxABA DO URUgUAI ChAMAVA-SE gALPON

dias de hoje. Utiliza agora pouco mais 

de 90 unidades de ônibus Scania com 

encarroçamento Busscar.         

A Mercedes-Benz foi a vencedora 

em três categorias no X Prêmio NTC 

Fornecedores do Transporte 2007. 

A marca foi premiada como “Monta-

dora de Caminhões Médios e Semi-

pesados”, “Montadora de Veículos 

Semileves e Leves” e “Fabricante de 

Motores para Caminhões”. O prêmio 

reconhece, em onze categorias, os 

fornecedores de produtos

MERCEDES-BENz é DESTAqUE COMO fORNECEDORA DE 
VEíCULOS COMERCIAIS E MOTORES NO x PRÊMIO NTC

RECONhECIMENTO

e serviços que mais contribuíram 

para o desenvolvimento da atividade 

de transportes no Brasil durante o 

ano. A escolha é feita pelos próprios 

transportadores de carga de todo 

o Brasil, que participaram de uma 

pesquisa realizada pelo Instituto 

Datafolha para a Associação Nacional 

do Transporte de Cargas e Logística 

– NTC&Logística.
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Pesquisa da Confederação 

Nacional do Transporte 

– CNT – avaliou 87.592 

quilômetros de ro-

dovias, abrangendo 

toda a malha rodo-

viária federal pavi-

mentada, as rodo-

vias sob concessão 

e as principais rodovias 

estaduais. Mais de 74% 

COMIL CRESCE 17% EM 2007 

CARROÇARIAS

A Marcopolo espera fechar 2007 com 

receita líquida consolidada de R$ 2 bilhões 

– 14,3% mais que em 2006. Sua produção 

chegará a 17 mil unidades, com evolução 

de 8,5% sobre o volume do ano passado. 

Para 2008, a expansão projetada é de 5% 

a 10%, em receita e em produção física. As 

projeções da encarroçadora para o mercado 

interno levam em conta os pedidos 

existentes em carteira e o ano eleitoral.

As projeções para o mercado externo ainda 

dependem dos números das unidades 

instaladas na Rússia e na China.  

MARCOPOLO fEChA 
O ANO COM 17 MIL
UNIDADES PRODUzIDAS

PROdUÇãO

A Comil deverá encerrar 2007 com 

crescimento de 17% nas vendas. A 

produção de carroçarias deve chegar 

a 2.600 unidades e o faturamento 

está estimado em R$ 300 milhões 

(13% mais sobre 2006). Os 

resultados são atribuídos à forte 

demanda do mercado interno por 

ônibus e aos investimentos feitos 

pela empresa na reestruturação 

da área comercial, na qualificação 

dos serviços de pós-venda, em 

tecnologia e no próprio aumento da 

capacidade de produção.

MAIORIA DAS ESTRADAS CONTINUA EM MAU ESTADO

PESQUISA

apresentavam algum tipo de 

comprometimento, seja 

no piso, seja na sinali-

zação vertical ou ho-

rizontal, seja ainda 

na geometria. Da 

extensão total pes-

quisada, apenas 

22.893 quilômetros 

(26,1%) receberam 

avaliação positiva.

NEGÓCIOS

PESAdOS

NTC&LOgíSTICA ESCOLhE A SCANIA COMO A MELhOR 
MONTADORA DE CAMINhõES PESADOS EM 2007

A Scania recebeu o Prêmio NTC 

Fornecedores do Transporte, 

promovido pela NTC&Logística 

– Associação Nacional do Trans-

porte de Cargas e Logística –, 

na categoria Montadora de Ca-

minhões Pesados. A entidade, 

fundada em 1963, representa 

os empresários dos setores 

de transporte de cargas e de 

logística brasileiros.  É a oitava 

vez que a Scania conquista o 

prêmio, que este ano chegou à 

sua décima edição.
Christopher Podgorski recebe o prêmio 

concedido pela NTC&Logística.

A XIX Semana Nacional del Autocar y del Autobús, 

realizada em Sevilha, Espanha, serviu para pôr em 

relevo o intenso interesse da Espanha pelo mercado 

chinês. A propósito, apesar de ter cedido ao grupo 

inglês National Express, em 2005, o controle da maior 

empresa de ônibus da Espanha – a ALSA –, a família 

Cosmen continua sendo proprietária da ALSA China. 

Chegou ao país asiático em 1984 e opera atualmente 

em 16 províncias chinesas, atendendo a 436 destinos.   

ChINA ATRAI INTERESSE DA ESPANhA
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ABRATI participa na Espanha 
    da criação da AITBUS
A criação da AITBUS – Associação Ibero-americana de Transporte por Ônibus – foi o ponto alto da XIX 

Semana Nacional del Autocar y del Autobús, realizada de 20 a 23 de novembro em Sevilha, Espanha.

A Semana Nacional del Autocar y del 

Autobús contou com a participação 

da ABRATI, representada pelo Diretor 

Administrativo e Financeiro Cláudio 

Nelson C. Rodrigues de Abreu, e pelo 

Superintendente José Luiz Santolin, 

presentes inclusive ao ato de consti-

tuição da AITBUS, no dia 23. 

A nova entidade tem por objetivo 

prioritário a harmonia e a solidariedade 

de suas organizações-membros e sua 

vontade de manter relação, coordena-

ção e colaboração mútuas em defesa 

da empresa privada que opera no setor 

de transporte por ônibus. Ela atuará 

sob o lema “A força da união por um 

melhor transporte ibero-americano por 

ônibus”. Do conjunto das manifesta-

Aspecto da mesa que 

presidiu a abertura 

da Semana Nacional del 

Autocar y del Autobús.

�0 REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2007



ções dos participantes acerca da nova 

entidade, observou-se uma expectativa 

positiva sobre sua atuação junto a 

autoridades em geral, na busca de pro-

moção a avanços setoriais, com ações 

pró-ativas e reativas, considerando 

sempre as conveniências e interesses 

empresariais locais.

A AITBUS deverá montar um banco 

de dados com informações de cada 

país sobre quantidade de empresas, 

frota de ônibus, carga tributária sobre 

o setor de transporte rodoviário de 

passageiros, marcos regulatórios e po-

líticas tarifárias, e outras. O banco de 

dados deverá conter, também, informa-

ções comparativas sobre preço/litro de 

combustível, pneus e peças de maior 

consumo, além de remuneração de 

pessoal, e até preço/km de pedágios, 

por exemplo, vis a vis PIB, renda per 

capita e índice de aproveitamento de 

passageiros por viagem.

Além da Espanha (FENEBÚS), 

estiveram representados no encontro 

de Sevilha o Brasil (ABRATI), Portugal 

(ANTROP), México (CANAPAT), Argen-

tina (CEAP) e o Chile (FENABUS). Os 

organizadores também trouxeram 

para o evento a Secretária Geral da 

Associação Chinesa de Transporte 

por Rodovias, cuja sigla é CRTA. Da 

ata de fundação da AITBUS constou 

a intenção de estreitar os laços de 

relacionamento com a entidade chi-

nesa, tendo em vista colaborar para 

o desenvolvimento do transporte de 

passageiros daquele país. 

A Semana Nacional del Autocar y 

del Autobús é promovida bienalmente 

pela FENEBÚS, a entidade nacional 

representativa dos empresários espa-

nhóis do setor de ônibus, e contou com 

o apoio oficial de órgãos de fomento, 

como também de fornecedores.

Durante uma das sessões,  o Supe-

rintendente José Luiz Santolin apresen-

tou em palestra um panorama do setor 

rodoviário de passageiros do Brasil, 

abordando, entre outros aspectos, sua 

participação na matriz de transporte, 

estrutura, regulação, os principais 

números e os principais desafios com 

que se defronta atualmente.

Cláudio Nelson de Abreu e 

José Luiz Santolin aproveitaram uma pausa  

entre sessões de trabalho e foram 

conhecer o terminal rodoviário de Sevilha.
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A palestra de José Luiz Santolin versou 

sobre o sistema de transporte rodoviário 

de passageiros no Brasil.

Representantes dos países participantes (à direita, Cláudio Nelson de Abreu e José Luiz 

Santolin) discutem informalmente aspectos relacionados à criação da nova entidade.
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Novos avanços nos
   15 anos da guanabara
Ao comemorar mais um aniversário, a companhia inaugurou em Fortaleza a mais 

moderna garagem de empresa de ônibus do País� O investimento foi de R$ 20 milhões� 
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Com mais de 35 mil m2 de área 

total, a nova garagem, localizada 

à margem da rodovia BR 116,  foi 

pensada para racionalizar e otimizar 

todos os processos relacionados à 

operação da companhia. Conta com 

equipamentos de última geração e 

tecnologia de ponta, somando conve-

niência e praticidade ao conforto para 

atender às necessidades específicas 

de cada departamento. 

São quatro prédios altamente  fun-

cionais, que abrigam a Administração, 

Recursos Humanos, Manutenção e 

dormitórios. 

Só o galpão da Manutenção ocupa 

cerca de 8 mil m2 de área construída. 

Ecologicamente adaptado, dispõe de 

dispositivos para reaproveitamento 

dos recursos minerais utilizados. Aliás, 

todo o conjunto da nova garagem foi 

concebido para atender ao conceito 

de reciclagem, incluindo coleta sele-

tiva dos resíduos e reaproveitamento, 

dentro da oficina, de toda a água 

utilizada. 

O prédio destinado a Recursos 

Humanos tem dois pavimentos. A nova 

estrutura permitirá realizar mais treina-

mentos. Há dois auditórios,  um  deles 

reversível e que pode ser desdobrado 

em dois espaços. Ambos estão dota-

dos de todos os recursos audiovisuais 

e de outros equipamentos de ponta. 

No local há ainda restaurante, consul-

tório médico com ambulatório e praça 

de lazer para os funcionários. 

Os alojamentos para motoristas e 

gestores têm capacidade para receber 

até 80 hóspedes, com a mesma es-

trutura e conforto de um hotel. A sala 

de lazer possui vários equipamentos 

voltados ao entretenimento.

Finalmente, o prédio da Adminis-

tração abriga toda a estrutura organi-
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Paulo Porto Lima, diretor-executivo da 

Expresso Guanabara.

Fachada do novo edifício da Administração da Guanabara: espaço funcional que abriga toda a estrutura organizacional e operacional.
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A EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS

Itens      Agosto 1992 Agosto 2007

Passageiros 74.000 500.000

Quilometragem 400.000 5.500.000

Ônibus 103 350

Funcionários 263 1.650

Pontos de Venda 50 600

zacional e operacional. É um espaço 

moderno, funcional e perfeitamente 

adequado para melhor receber os par-

ceiros e clientes da Guanabara, além 

de proporcionar melhor qualidade de 

trabalho aos colaboradores.

EMPRESA JOVEM 

Com atuação nas regiões Nordes-

te, Norte e Centro-Oeste, onde interliga 

todas as principais capitais e cidades, 

a Expresso Guanabara mantém, aos 

15 anos, a imagem de empresa jovem 

e moderna, preocupada em oferecer 

aos seus usuários a tranqüilidade,  

segurança e conforto de um serviço 

de qualidade. “Com algumas singula-

ridades, a Guanabara conquistou um 

espaço no mercado”, afirma Paulo Por-

to Lima, diretor-executivo da empresa, 

exemplificando com o esforço voltado 

à construção de uma marca. “Cons-

truímos um conceito de transporte. 

Fomos pioneiros em diversos serviços 

oferecidos aos usuários, entre eles o 

ar condicionado. Servimos de referên-

cia e hoje não existe nenhuma outra 

empresa do ramo que opere sem ar 

condicionado, de forma regular.”

No ano passado, a companhia deu 

início à mudança de visual, a partir de 

projeto desenvolvido pelo escritório 

Carlos Ferro. Com o novo layout, em 

linguagem estética inovadora, foram 

introduzidas novas classes de ser-

viços: Glamour, Gênesis  e Galant. 

Mantendo as cores branco, azul e ver-

melho, foram adicionados na pintura 

o preto (também como cor principal), 

amarelo-limão e verde-petróleo (como 

cores de apoio). 

A média de idade da frota é de 

apenas 1,7 ano, uma das mais baixas 

do País. Os veículos utilizam chassis e 

motores Mercedes-Benz, com o que há 

de mais moderno em tecnologia.

Até o fim de 2009, toda a frota 

estará renovada e os 500 pontos de 

venda ostentarão a nova identidade 

visual. 



mpresaE

Manutenção é sempre focada na segurança

Aspecto da entrada da nova garagem: maior espaço e maior racionalidade para os serviços. 

Abaixo: o amplo galpão de manutenção facilita a operação e os cuidados com a frota.
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A Guanabara mantém uma das 

mais completas e atualizadas estru-

turas de manutenção e adota a orien-

tação de “consertar antes que algo 

aconteça”. A manutenção preventiva 

não se relaciona somente à troca pré-

via de determinadas peças. É sempre 

feita uma análise para se saber o mo-

tivo de uma peça ter quebrado. 

Todos os carros que chegam de 

volta de uma viagem passam por rigo-

rosa inspeção. No momento do abas-

tecimento, um mecânico inspeciona 

toda a parte de baixo do carro: pneus, 

sistema de direção, suspensão, car-

roçaria etc. 

A empresa incentiva a capacitação 

profissional, com cursos que contam 

com importante parceiros, como 

Sest/Senat, Mercedes-Benz e Ceará 

Diesel, além dos próprios fabricantes 

de peças. 

Nos raros casos de pane do 

equipamento, a Guanabara dispõe do 

pronto-atendimento, que assegura o 

prosseguimento da viagem em três 

horas, no máximo. Para isso, existem 

pontos de apoio com carros extras.

Lançado em 2002, o Cartão Afe-

tividade Guanabara conta atualmente 

com cerca de 130 mil participantes. 

Aproximadamente 200 mil passagens 

Cartão Afetividade é sucesso de marketing
de cortesia já foram repassadas a 

seus usuários. “São números que só 

aumentam a nossa responsabilidade 

em manter e superar a cada momento 

a satisfação dos usuários”, afirma 

Rodrigo Mont’Alverne, gerente de 

marketing da empresa. 

A cada dez viagens efetuadas com 

trecho superior a cem quilômetros, o 

usuário ganha uma viagem grátis para 

qualquer destino atendido pela empre-

sa. São mais de 1.000 cidades em 12 

estados brasileiros, além do Distrito 

Federal. O usuário com cartão também 

tem direito a descontos diferenciados 

e condições especiais de pagamento 

em mais de 400 estabelecimentos 

comerciais nos estados do Ceará, 

Paraíba, Piauí e Pernambuco. 

A Guanabara desenvolve várias ou-

tras ações de marketing em inúmeras 

áreas, inclusive a de responsabilidade 

social, passando pelo incentivo à cul-

tura, esporte, educação e defesa do 



O refeitório: novos espaços proporcionam melhores condições de trabalho aos colaboradores.
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A Expresso Guanabara tem recebido prêmios importan-

tes no âmbito do setor de transporte rodoviário de passagei-

ros. Por três vezes, conquistou o primeiro lugar do Prêmio 

Nacional de Conservação e Uso Racional de Combustível, 

na categoria “Transporte Passageiro”. 

Outra conquista foi o Selo de Responsabilidade Cul-

tural. Com importantes incentivos a programas culturais 

na região, patrocinando artistas das mais diversas áreas, 

o prêmio representou o reconhecimento da Secretaria de 

Cultura do Estado do Ceará em 2004. Além disso, a com-

panhia recebeu o prêmio Delmiro Gouveia, na categoria de  

desempenho social.

Com ações voltadas ao meio ambiente, recebeu o Prê-

mio EconomizAR, concedido pela Federação das Empresas 

de Transportes Rodoviários do Ceará (Cepimar). Recebeu 

ainda o “Selo 100%”, destinado às empresas que durante 

o ano não tiveram nenhuma multa por emissão de gases. 

A companhia investe em vários projetos ambientais, pois 

tem consciência de que o crescimento social e econômi-

co de uma empresa deve estar respaldado em ações de 

incentivo às atividades de preservação e conservação do 

meio ambiente.

PROJETOS dESENVOLVIdOS PELA GuANABARA:

Estação de Tratamento de Esgotos - faz o tratamento 

biológico do efluente sanitário e do restaurante da Guana-

bara, assegurando a qualidade final de seu efluente.

Coleta do Óleo Queimado - assegura a separação e o 

acondicionamento adequado do óleo utilizado (queimado 

nos motores) e dos demais produtos utilizados na oficina, 

o que evita  a contaminação do solo.

Projeto EconomizAR -  reduz a emissão de gases 

poluentes.

Sala de Aspiração de Filtros de Ar - melhora a captação 

do ar pelo motor do veículo, favorecendo o desempenho e 

aumentando a vida útil.

Tratamento de Água -  faz o controle e vigilância da 

qualidade da água para condicioná-la aos padrões de uso 

para limpeza. Promove a descontaminação da água.

Limpeza de Tanques de Combustíveis dos Veículos 

- assegura a total pureza do combustível utilizado na frota 

da empresa.

Reciclagem de Pneus Inservíveis em Fornos de Ci-

mento - reduz a poluição do meio ambiente dando destino 

adequado aos pneus inservíveis. 

Coleta Seletiva de Lixo - consiste no manuseio cor-

reto de resíduos sólidos, englobando acondicionamento, 

movimentação interna, estocagem e oferta de resíduos 

para coleta pelas comunidades carentes assistidas pelo 

projeto.

Biodiesel - o biodiesel é um combustível biodegradável 

derivado de fontes renováveis e considerado ecologicamen-

te correto. Todos os ônibus da Guanabara são habilitados 

para o uso do biodiesel. 

Ações para preservaçao do meio ambiente 

meio ambiente. São implementados 

anualmente cerca de 50 projetos e 

130 ações nos 12 estados atendidos 

pela empresa. Entre eles: Programa 

Boa Mesa na Estrada (qualificação de 

restaurantes que atendem a empresa 

nas estradas); blitzen educativas; ex-

posições e eventos culturais; Programa 

Portas Abertas aos Universitários; 

Projeto Sexta com Afeto; Projeto Mú-

sica Indo e Voltando; programa Saúde 

em Trânsito, e ações em datas como 

Páscoa, Dia da Mulher e Natal.
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Uma das características marcantes 

do sistema operacional da Expresso 

Guanabara é a utilização da mais 

moderna tecnologia disponível na 

área. Todo o planejamento e a estru-

tura da empresa têm como objetivo a 

prestação do melhor serviço. Alguns 

exemplos são detalhados aqui.

RASTREAMENTO VIA SATéLITE

A frota inteira está sendo equipada 

com tecnologia de monitoramento que 

utiliza os GPS e GPRS. Desta forma, 

os ônibus passam a ser monitorados 

em tempo real. A qualquer momento 

é possível checar toda e qualquer in-

formação  sobre a viagem: localização 

exata do veiculo, velocidade do percur-

so, quilometragem percorrida, tempo 

que falta para chegar ao destino, uso 

racional do combustível, além de comu-

nicação em tempo real  com a central 

de monitoramento em situações de 

emergência. 

VENdAS ON-LINE

Com a venda pela internet, o usuá-

rio pode comprar seu bilhete para 

qualquer cidade atendida pela empre-

sa, com toda comodidade, segurança 

e rapidez. A Expresso Guanabara foi a 

primeira empresa com sede na região 

Nordeste a adotar o sistema de venda 

eletrônica.

VENdA EMBARCAdA

A empresa está iniciando um pro-

jeto piloto com a utilização de equipa-

mentos de venda de passagens dentro 

dos próprios ônibus. O equipamento é 

alimentado com todas as informações 

sobre a linha que irá percorrer, e assim 

habilita todos os trechos disponíveis 

para venda.

Estrutura e planejamento a serviço do usuário
AGêNCIAS MONITORAdAS

Sempre maximizando a utilização 

dos recursos disponíveis, as principais 

garagens da Guanabara nas regiões 

Norte e Nordeste contam com sistema 

de circuito interno de TV, monitorado 

diretamente pela matriz em Fortaleza. 

Isso proporciona segurança para os 

clientes tanto no momento da compra 

como no momento do embarque.

CONTROLE dE TRáFEGO 

 Um sistema gerenciador de moto-

ristas e veículos informa ao Departa-

mento de Tráfego qual o motorista apto 

a ser escalado, conforme sua carga 

horária, período de descanso e local de 

disponibilidade após cada viagem. Oti-

miza-se a escala e o motorista cumpre 

sua jornada de trabalho sem exceder 

os limites estabelecidos por lei.

A área de Estatística e Tráfego gera informações valiosas para o desempenho operacional.

O Serviço de Atendimento ao Cliente, ferramenta importante no contato com os usuários. 

Abaixo: um dos auditórios da área de Recursos Humanos, com os recursos mais modernos.



Ipiranga, a primeira distribuidora de combustíveis

do mundo a oferecer um produto como o Cartão

Ipiranga Carbono Zero, para você anular os efeitos

do combustível do seu carro no meio ambiente. 

O aquecimento global é uma realidade, e a Ipiranga é a primeira distribuidora de 

combustíveis do mundo a tomar uma atitude concreta voltada para seu consumidor.

Estamos lançando o Cartão Ipiranga Carbono Zero. Com ele, você pode neutralizar

o gás carbônico que o combustível do seu carro lança na atmosfera. Funciona assim:

sempre que você abastecer, a Ipiranga planta uma quantidade de árvores equivalente

ao volume de combustível adquirido com o cartão. E você não paga nenhum centavo

a mais por isso. Claro que esta iniciativa sozinha não vai resolver o problema, mas

você fazendo a sua parte e a Ipiranga a dela, já é uma ajuda e tanto. Peça já o seu

Cartão Ipiranga Carbono Zero nos postos Ipiranga ou pelo www.ipiranga.com.br

Para abastecer seu carro
e o planeta, passe 
num posto Ipiranga.



eio ambienteM

Garcia: bons resultados na 
   redução da poluição
Projeto Despoluir define a regulagem dos veículos a partir do exame de amostras de vários 

componentes do motor. Com isso, auxilia no combate à poluição do ar.

A frota inteira é monitorada, o que inclui 

a coleta de amostras dos resíduos 

deixados pelos gases emitidos pelos 

motores dos ônibus.
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A necessidade de preservar o meio 

ambiente e, especialmente, a qua-

lidade do ar que as pessoas respiram, 

tornou-se uma preocupação dos gover-

nos, das empresas e dos cidadãos. 

O Grupo Garcia, de Londrina, Paraná, 

está entre as organizações conscien-

temente engajadas no esforço por um 

meio ambiente limpo e saudável. Com 

excelentes resultados, o Projeto Des-

poluir – Programa Ambiental, mantido 

pelo Grupo, está completando dois 

anos. Fundamentalmente, baseia-se 

na prática de medidas ambientais 

relativamente simples, somadas a 

controles rígidos e à utilização de 

ônibus cada vez mais modernos, 

equipados com motores de baixíssima 

emissão de gases poluentes. Medida 

importante é manter pessoal dedicado 

exclusivamente à tarefa de regular os 

ônibus da frota, quando necessário. 

Todo dia, pelo menos cinco ônibus 

têm os seus motores cuidadosamente 

aferidos. 

Quando se fala em regular o motor, 

na realidade a regulagem é feita no 

sistema de injeção de combustível 

do motor. “Os veículos com sistema 

de bomba injetora mecânica podem 



Com a ajuda do opacímetro e de vários dados sobre o funcionamento do motor, Ildefonso 

Aparecido da Silva e Giovani Santos controlam a situação de cada ônibus do Grupo Garcia. 

Assim, podem determinar com precisão o momento de fazer uma nova regulagem. 
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apresentar, com o tempo, excesso de 

fumaça causado pela descalibração da 

bomba injetora. Isso altera o ciclo da 

injeção, e a conseqüência é a maior 

emissão de gases nocivos”, explica 

Giovani Santos Pereira, funcionário 

do Grupo Garcia que trabalha exclu-

sivamente na área responsável pela 

regulagem dos ônibus.

Quanto aos ônibus de última ge-

ração, eles já saem da fábrica com 

eficientes sistemas de injeção ele-

trônica, considerada um dos grandes 

avanços alcançados pela indústria 

automobilística nos esforços para 

redução da poluição veicular. Com a 

injeção eletrônica, os ônibus podem 

passar até seis anos sem apresentar 

qualquer problema de excesso de 

emissão de poluentes. Giovani Santos 

explica como funciona o projeto:

“O objetivo é verificar a necessida-

de de regulagem do sistema de injeção 

de cada ônibus. Isso é feito mediante 

a aferição da temperatura do óleo, da 

rotação do motor, do índice de fuma-

ça emitida e do consumo de diesel. 

Com o uso de opacímetro, obtemos 

dez amostras que são passadas para 

o aparelho. Com a utilização de um 

programa exclusivo de computador, 

o aparelho avalia todas as informa-

ções, comparando-as com os dados 

armazenados sobre cada veículo da 

frota. Se percebermos a necessidade 

de regulagem, o veículo é enviado para 

o setor responsável e só volta a rodar 

quando estiver pronto”.

PREOCuPAÇÃO 

Os principais poluentes lançados 

pelos veículos na atmosfera são o mo-

nóxido de carbono, os hidrocarbonetos 

e os óxidos de nitrogênio. Nos motores 

com sistema de injeção eletrônica, 

gases e partículas são transformados, 

mediante reação química, em ele-

mentos menos poluentes. Mas após 

determinado tempo de uso do motor, 

a eficiência desse processo de trans-

formação pode ser afetada. “Quando 

o consumo de combustível é maior do 

que o necessário, o sistema passa a 

ter problemas. A quantidade de diesel 

fornecida ao motor pelo sistema de 

injeção precisa ser exatamente propor-

cional ao ar que ele está admitindo”, 

explica Giovani Santos, para esclare-

cer que a queima de combustível só 

é perfeita – emitindo assim menos 

gases nocivos e partículas – quando 

o ar aspirado é igual à quantidade de 

combustível injetado. 

“Muito se fala sobre aquecimento 

global e sobre os resultados de estu-

dos que avaliam os aspectos cientí-

ficos das mudanças do clima, bem 

como a vulnerabilidade dos sistemas 

sócio-econômicos e naturais diante da 

mudança climática. A sociedade tem 

se conscientizado sobre a importância 

de serem adotadas medidas que pos-

sam melhorar o nosso clima”, observa 

Ildefonso Aparecido da Silva, respon-

sável pela incorporação do Despoluir 

à operação do Grupo Garcia. “Foi pen-

sando assim que o grupo decidiu não 

medir esforços na adoção de medidas 

ambientais adequadas. O Projeto Des-

poluir, assim como outras iniciativas 

que a empresa tem posto em prática, 

é uma das maneiras de contribuirmos 

para a preservação do meio ambiente, 

e um compromisso com a qualidade de 

vida de toda a sociedade”. 

O resultado prático da implementa-

ção do projeto pelo grupo já pode ser 

medido em números. Por exemplo, no 

ano passado, 280 ônibus precisaram 

de regulagem. Em 2007, até agora, só 

80 passaram pelo processo. Ildefonso 

acredita que essa forma de manuten-

ção preventiva mostra o comprometi-

mento do Grupo Garcia com a questão 

do meio ambiente: “É o mínimo que 

podemos fazer no sentido de contribuir 

para um ar de boa qualidade”. 



ombustívelC

Ônibus a etanol começa 
   a rodar em São Paulo
A partir de agora, e até novembro do próximo ano, está sendo testado em quatro 

municípios da Grande São Paulo um ônibus urbano movido a álcool hidratado aditivado. 

O objetivo é demonstrar a viabilidade e os benefícios ambientais e de custo da 

utilização do etanol no transporte das grandes cidades.

22 REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2007
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ombustívelC

O setor de transporte rodoviário 

de passageiros certamente es-

tará acompanhando com interesse 

a experiência, já que a utilização do 

álcool hidratado, além de constituir 

uma alternativa limpa de combustível, 

poderá, no futuro, resultar em menores 

custos operacionais.        

A iniciativa adotada em São Paulo 

é parte de um projeto internacional 

iniciado pela prefeitura da cidade de 

Estocolmo, Suécia, e denominado 

BEST (BioEthanol for Sustainable 

Transport). O projeto tem o apoio da 

União Européia e visa sensibilizar o 

mundo sobre a importância do uso do 

etanol no transporte público. O Brasil 

é primeiro país das Américas a ter em 

circulação, pelo projeto, um ônibus 

movido a etanol. 

Desde já, a iniciativa mostra pelo 

menos uma grande virtude, que é ter 

conseguido reunir em torno de um 

mesmo objetivo vários parceiros de 

peso. A coordenação é do Cenbio 

(Centro Nacional de Referência em 

Biomassa), da Universidade de São 

Paulo. Como parceiros entram Scania, 

Marcopolo, EMTU/SP, SPTrans, Petro-

bras/Conpet, Petrobras Distribuidora, 

Copersucar, Baff/Sekab e União da 

Indústria de Cana-de-Açúcar (Única). A 

União Européia fornece parte dos re-

cursos necessários (até agora, R$ 1,5 

milhão). O projeto também está sendo 

desenvolvido em outras oito cidades 

da Europa e da Ásia: Estocolmo (Su-

écia), Madri e País Basco (Espanha), 

Roterdam (Holanda),  La Spezia (Itália), 

Somerset (Inglaterra), Nanyang (China) 

e Dublin (Irlanda). Todos os esforços 

convergem para demonstrar na prática 

que o álcool hidratado aditivado – eta-

nol – é o combustível renovável capaz 

de reduzir em até 90% a emissão de 

material particulado e em 80% os ga-

ses responsáveis pelo aquecimento 

global. 

O Brasil é o único país participante 

das Américas e o professor José Ro-

berto Moreira, presidente do Conselho 

Gerenciador do Cenbio, além de princi-

pal articulador do BEST no País, afirma: 

“O momento é muito favorável para 

desenvolvermos aqui este programa. 

O ônibus movido a etanol será uma 

importante alternativa para diminuir a 

poluição das regiões metropolitanas 

de São Paulo, exatamente onde a 

tecnologia será demonstrada”.

O projeto interessa ao transporte público

Representantes de todas as empresas, organizações e instituições parceiras no Projeto BEST se reúnem para acompanhar o abastecimento 

simbólico do primeiro ônibus movido a etanol a rodar pelas ruas de quatro municípios da Grande São Paulo.
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O motor Scania 9 litros Euro 5 (e também EEV, norma a partir de 

2009) de 270 hp alcança sua potência máxima a 1.900 rpm.  

O torque máximo (1.200 Nm) é obtido entre 1.100 e 1.400 rpm.

Preserva o ciclo Diesel, considerado mais eficiente. 

Utiliza como combustível o bioetanol (álcool hidratado com  

5% de aditivo destinado a produzir ignição sob compressão).

O sistema de controle de emissão é do tipo EGR (Exhaust Gas 

Recicrculation), com aproveitamento dos gases gerados pelo motor.

A tecnologia do motor a bioetanol vem sendo testada 

na Suécia desde 1989.

O Estado de São Paulo é o teatro 

ideal para utilização do ônibus a eta-

nol, por ser o maior produtor de álcool 

de cana-de-açúcar no Brasil. Mas, 

apesar do seu caráter experimental, 

a operação do veículo na Grande São 

Paulo servirá para enfatizar resultados 

já bem conhecidos. Aqui mesmo no 

Brasil, em 1979, a Viação Cometa 

utilizou um ônibus com chassi e motor 

Scania adaptado para o uso de álcool 

hidratado. Mais tarde, a partir de 

1982, foi operada numa usina, durante 

quatro anos, uma composição do tipo 

“treminhão”, que transportava cana-

de-açúcar. A mecânica também era 

Scania. Nos dois casos, o inconvenien-

te observado foi o custo operacional 

maior que o do diesel. 

Em Estocolmo, Suécia, o combus-

tível começou a ser testado 15 anos 

atrás. No momento, 600 ônibus mo-

vidos a etanol operam na parte mais 

central da cidade. Em breve, as áreas 

periféricas também estarão sendo ser-

vidas por eles. Desde que passaram a 

rodar, deixaram de ser emitidas e lan-

çadas na atmosfera cerca de 140 mil 

toneladas de dióxido de carbono (CO
2
). 

Em São Paulo, segundo informações 

da Única, parceira do projeto BEST, a 

retirada de 1.000 ônibus a diesel e sua 

substituição por ônibus similares mo-

vidos a etanol permitiria eliminar, em 

um ano, a emissão de 96 mil toneladas 

de CO
2 
(o que equivaleria, em termos 

de emissões de poluentes, a tirar de 

circulação 15 mil automóveis).

SEM MáGICAS

Não se trata de mágica, mas das 

possibilidades oferecidas pelo uso de 

um combustível limpo para alimentar 

um motor de última geração. O mo-

tor Scania DC9 E02, de 5 cilindros 

e 270 cavalos de potência, que vai 

propulsionar o ônibus de São Paulo 

a partir do ano que vem, é avançado 

até para as exigências européias sobre 

emissões de poluentes. O motor, que 

por enquanto está sendo importado 

da Suécia, utiliza o ciclo Diesel, mais 

eficiente. Conta com injeção eletrônica 

e atende não somente às rígidas es-

pecificações da norma Euro 5, como 

também as que só entrarão em vigor 

em 2009, como a EEV (Enhanced En-

vironmentally Friendly Vehicles). “Com 

esse motor, esperamos um ganho 

substancial na redução das emissões 

de poluentes”, prevê o prof. Moreira.

Já o motor instalado no ônibus usa-

do nesta primeira fase dos testes, até 

o fim do ano, atende às especificações 

da norma Euro 4, enquanto aqui no 

Brasil, por enquanto, ainda vigoram os 

limites de emissões correspondentes 

à norma Euro 3. 

José Henrique Senna, gerente 

executivo de assuntos institucionais do 

Produto da Scania, lembra que, mesmo 

testada na Suécia, a tecnologia conti-

nua passando por contínuos aperfeiço-

amentos, para os quais os testes em 

São Paulo poderão contribuir.

O motor que usa etanol faz tudo o  

que os outros fazem. Só não polui. 
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Brasil, segundo maior produtor de etanol

A questão do custo operacional de-

corrente do uso de etanol ainda recla-

ma equacionamento. O custo atual do 

litro de etanol é equivalente ao do litro 

do diesel. Porém, no Brasil, o preço do 

diesel está artificialmente deprimido: 

a tabela da Petrobras não vem acom-

panhando as cotações internacionais 

do petróleo, o que deve mudar já no 

primeiro trimestre de 2008. 

O aditivo é importado da Suécia e 

considerado indispensável na mistu-

ra. Representa acréscimo de 20% no 

preço. Significa que o litro de álcool 

hidratado, quando aditivado, sobe de 

R$ 1,20 para R$ 1,76. Além disso, um 

mesmo motor consome 60% mais de 

etanol do que quando utiliza o diesel.

Porém, José Henrique Senna vê 

alternativas de composição de custos 

para superar a defasagem inicial. 

“Primeiro, alternativas tecnológicas, 

decorrentes da evolução dos motores 

e de sua futura fabricação no Brasil”, 

diz ele. “Mas existem também as al-

ternativas tributárias. Por exemplo, o 

gás natural goza de isenção de ICMS. 

Por que não o etanol?”

Os parceiros envolvidos no projeto 

BEST mantêm-se confiantes. Acham 

que a evolução da tecnologia, somada 

ao progressivo aumento de escala e 

à produção local do aditivo poderiam 

reduzir a diferença entre os preços. 

Paulo Maffei de Souza, diretor para 

a América Latina da Baff/Sekab, res-

ponsável pela importação do aditivo, 

diz que a empresa já iniciou os estudos 

para produzi-lo no Brasil. José Henrique 

Sena acrescenta que o cenário de 

mercado tende a mudar em função de 

políticas de governo mais rigorosas de 

proteção ao meio ambiente e à saúde 

das populações.

Enquanto isso, o novo veículo 

passa a ser testado no corredor São 

Mateus-Jabaquara, escolhido por suas 

características de operação: variações 

topográficas, elevada demanda, nove 

terminais e 11 linhas. Os ônibus 

alternam diferentes condições, aten-

dendo aos municípios de São Paulo, 

Diadema, São Bernardo do Campo e 

Santo André.

O ônibus foi incorporado à frota 

da empresa Metra, concessionária 

de transporte urbano, escolhida pela 

Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos de São Paulo (EMTU/SP).

O ônibus a etanol roda aproxi-

madamente 300 quilômetros diários 

– média de rodagem dos demais 

ônibus a diesel no corredor – sendo 

minuciosamente acompanhado tanto 

nas ruas como na manutenção. Sua 

performance, problemas e benefícios 

são comparados com o desempenho 

de um segundo ônibus, a diesel.

José Henrique Senna, da Scania: se o gás tem isenção de ICMS, por que não o etanol?

Custo do combustível ainda gera dúvidas

O Brasil é o segundo maior 

produtor mundial de etanol, atrás 

somente dos Estados Unidos, 

que extraem o produto do milho. 

Aqui, é obtido da cana-de-açúcar. 

A produção brasileira alcança 

atualmente 17,8 bilhões de litros. 

Segundo a União da Indústria de 

Cana-de-Açúcar, até 2012 o País 

estará produzindo 37,5 bilhões 

de litros anuais. 

Dados da indústria alcooleira 

indicam que para 300 milhões 

de toneladas de cana-de-açúcar 

produzidas, são criados aproxi-

madamente 700 mil postos de 

trabalho. 

Os defensores do etanol argu-

mentam que, além das vantagens 

competitivas ambientais, o uso 

do combustível em motores die-

sel proporciona benefícios como 

diversificação da matriz energé-

tica no setor de transportes e a 

priorização de um combustível 

não fóssil, além de nacional.
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Bombon: Itapemirim lança 
     ônibus econômico

REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2007 27

A Itapemirim lançou em novembro 

um serviço popular de ônibus, cujo 

principal atrativo é a tarifa econômica 

associada ao conforto, segurança e 

pontualidade que a Itapemirim propor-

ciona nos outros serviços que opera.

Batizado de Bombon, o novo serviço 

oferece ao passageiro, em média, uma 

redução de 20% no preço do bilhete.

Com visual criado pela agência 

do arquiteto Carlos Ferro, o nome 

Bombon surgiu a partir do conceito 

“bom, bonito e barato” (daí o nome 

Bombon), desenvolvido pela área co-

mercial da Itapemirim. A cor amarela, 

que identifica os ônibus da empresa, 

foi mantida, associada ao logotipo do 

novo serviço.

O novo serviço oferecerá 50 poltro-

nas, com sanitários e a infra-estrutura 

de apoio que a Itapemirim tem em 

todo o País. “Nosso objetivo é atender 

a todas as classes sociais”, explica 

Andréa Cola, diretora comercial da 

Itapemirim. 

“Havia um público bastante nume-

roso que, por questões econômicas, 

não se utilizava dos serviços da Viação 

Itapemirim. Por isso, após pesquisas, 

criamos um novo serviço com preço 

mais acessível, mas com todo o valor 

agregado que temos a oferecer, como 

o conforto, a pontualidade e o bem-

estar dos nossos ônibus”, prossegue 

a diretora. 

A princípio, o Bombon ligará São 

Paulo às regiões de Serra Talhada, 

Arcoverde e Afogados da Ingazeira, 

em Pernambuco, e Floriano e Canto do 

Buriti, no Piauí. Como exemplo de redu-

ção de preço, o serviço mais barato da 

Itapemirim hoje entre São José do Egito 

(PE) e São Paulo custa R$ 352,64. No 

Bombon, o mesmo trajeto custará R$ 

275, uma redução de 28%.

A campanha de divulgação contou 

com outdoors nas praças do nordes-

te, bâneres, anúncios e cartazes nos 

terminais rodoviários e agências de 

viagem, além de panfletos, camisetas 

e da realização de carreatas.

O Bombon é identificado por logotipo e pelo amarelo característico da Itapemirim.

Andréa Cola, diretora comercial 

da Viação Itapemirim.
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Este não veio a passeio.
SCANIA K 340 4x2

A marca que você quer.

Chassi Scania K 340 4x2. Potência de 340 hp @ 1.900 rpm e torque de 1.600 Nm @ 1.100 ~ 1.300 rpm. 
Ótimo desempenho, baixo custo operacional, com maior economia de combustível. Nunca um ônibus
de média distância chegou tão longe. K 340 4x2. Um verdadeiro passeio na concorrência.
www.scania.com.br
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A maior Bus World 
   de todos os tempos

Numa área ocupada de 50 mil m2, ou vinte e dois por cento 

a mais em relação à mostra anterior (em 2005), de 19 a 24 de 

outubro passado realizou-se em Kortrijk, Bélgica, a 19a. edição da 

Bus World, com a presença de 25.870 pessoas (cada uma esteve 

visitando-a 1,8 dia, em média), que vieram de 110 países.

30 REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2007

Por Cláudio Nelson C. Rodrigues de Abreu, 

diretor da Viação Santa Cruz e diretor 

Administrativo-Financeiro da ABRATI.

O Setra 415Hd (daimler, Mercedes-Benz), visto  
acima, foi uma das grandes atrações da Bus World. 
Apresentou o sistema de segurança Front Collision 
Gard-FCG (ilustração à esquerda), que desloca o 
cockpit em caso de colisão frontal, protegendo 
especialmente o motorista.
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P articiparam 54 fabricantes (incluída a Marcopolo, 

por sua filial de Portugal) e 304 fornecedores 

(dois do Brasil: a Saraiva Espelhos Retrovisores, pela 

primeira vez, e a Dini Têxtil, pela segunda vez). Ainda 

de acordo com os organizadores, foi a maior feira de 

todos os tempos. Dada a dificuldade para literalmente 

“construir” espaços (aumentou substancialmente 

para 6,5 mil m2 a área improvisada com laterais e 

teto de lona, dotada, entretanto, de todo o conforto, 

inclusive aquecimento), começaram a ser levantadas 

dúvidas se a Bus World 2009 (que já está programada 

para o período de 16 a 21 de outubro daquele ano) 

permanecerá em Kortrijk, caso não sejam realizadas 

obras de expansão do conjunto de pavilhões deno-

minado Xpo.

Bus World no Brasil?
Bus World já é sinônimo de feiras 

de ônibus bem-sucedidas em vários 

cantos do mundo. A equipe que as 

organiza é liderada pelo Sr. Luc Glo-

rieux – também editor da revista belga 

Car & Bus Magazine – e por sua filha 

Mieke Glorieux. Bienalmente, são 

realizadas feiras em Kortrijk (Bélgica), 

Shanghai (China), Istambul (Turquia), 

Mumbai (Índia) e Lagos (Nigéria). A 

web busworld.tv informa que eles têm 

planos para organizar feiras com a 

marca Bus World na Rússia e também 

no Brasil.Ayats Bravo I

Volvo 9700,  
Coach of the Year 2008

Scania OmniExpress Mercedes-Benz Tourino
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eiraF

Setra – que, na minha opinião,  con-

tinua sendo o “Maybach” dos ônibus 

(como se recorda, Maybach é a marca 

da Daimler para os automóveis com 

acabamento personalizado e que são 

o luxo do luxo) – apresentou um novo 

sistema de segurança, denominado 

Front Collision Gard-FCG (visa proteger 

sobretudo o motorista por meio de uma 

estrutura que, no caso de um impacto 

frontal, desloca o cockpit). A alemã 

Ventech lançou um equipamento que 

calibra automaticamente a pressão 

dos pneus dos veículos em movimen-

to, contribuindo especialmente para 

uma redução de até 3% no consumo de 

combustível, segundo o fabricante.

A abertura da Bus World tradicional-

mente é precedida da European Coach 

Week-ECW, que consiste na avaliação 

de vários veículos por uma equipe de 

profissionais ligados aos principais 

órgãos da Imprensa especializada. 

Sagraram-se vencedores: (i) Coach of 

The Year 2008, Volvo 9700; (ii) Grand 

Gold Award, Setra 415 HD; (iii) Grand 

Silver Award, Van Hool T917 Astron; 

(iv) Award for Aesthetics, Neoplan City-

liner HD; (v) Award Best Multipurpose 

Coach, Scania Irizar K310 IB 4x2/i4H; 

(vi) Award Safety Innovation, Setra 

415HD, acumulando o seu segundo 

prêmio; (vii) Award Tourism Equipment, 

Van Hool T917 Astron, também acu-

mulando o seu segundo prêmio; (viii) 

Honourable Mention Minicars Busi-

ness, M-Benz Sprinter. Foi outorgado o 

título de Bus Builder of the Year para a 

Irisbus, que, como se sabe, é a divisão 

ônibus da Iveco.

Quanto as novidades e/ou lança-

mentos, merecem destaque, dentre 

outros: (i) os Setra S 416 HDH e o 

premiado S 415 HD, reestilizados, 

(ii) o premiado Scania Irizar K310 IB 

4x2/i4H; (iii) o novo rodoviário da Iris-

bus, denominado Magelys, que ocupou 

posição central dentro do estande; (iv) 

o Scania OmniExpress; (v) o microôni-

bus Marcopolo Senior II, reestilizado 

e (vi) o Citea, novo urbano da VDL. A 

Volvo 9700 escolhido Coach of the Year 2008  

Starliner, Neoplan

Irisbus Magelys

King Long XMQ6127C

Bova Futura
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Marca Modelo Assentos
Medidas (mm) Motor

comprim. altura marca modelo pot. (cv) torque

BMC Probus 880 LX Rod 35+1+1 8.856 3.343 Cummins ISBe4 225B 221 850 Nm

Caetano C1200 Rod 59 13.100 3.345 M-Benz OM 457hLA 300 408 nd

Irisbus Magelys HD Rod 42 12.800 nd Iveco Cursor 10 450 2.100 Nm

King Long XMQ6127C Rod 49+1+1 12.000 3.755 Cummins ISLe4 400 1.700 Nm

King Long XMQ 6900 Rod 33+1+1 8.995 3.435 Cummins ISBe4 225B 221 850 Nm

MAN Lion’s Coach Rod 53 13.800 3.812 MAN D2066 LOH 440 2.100 Nm

Marcopolo Viaggio III 350 Rod 43 10.010 3.555 Iveco Midirider 400 nd

M-Benz Tourino Rod 38+1+1 9.350 3.300 M-Benz OM-0926 LA 210 285 nd

M-Benz Tourismo Rod 53+1+1 12.960 3.620 M-Benz OM 457hLA 300 408 nd

M-Benz Travego M Rod 44+1+1 12.820 3.710 M-Benz OM 502 LA 476 nd

Neoplan Cityliner HD Rod nd 12.240 3.682 MAN D2066 LOH 400 1.900 Nm

Otokar Isuzu Turquoise Rod 26+1+1 7.670 3.330 ISUZU 4HK 1 E4C 190 513 Nm

Scania Irizar Century Rod 49+1+1 12.000 3.700 Scania nd 380 1.900

Scania Irizar PB Rod 52+1+1 12.900 3.900 Scania nd 480 2.250

Scania K310 IB Irizar 4x2/i4H Rod 53+1 12.900 3.400 Scania nd 310 1.550 Nm

Scania Omni Express Rod 51+2 14.000 3.600 Scania nd 420 2.100

Setra S415 HD Rod 50+1+1 13.190 3.810 M-Benz OM 457hLA 335 455 nd

Setra S416 HDH Rod 44+2+1 12.200 3.550 M-Benz OM 457hLA 335 428 nd

Sunsundegui Sideral 2000 Rod 55+1+1 13.000 3.680 Volvo D9B 380 1.700 Nm

Temsa Opalin 9 Rod 30+1+1 8.393 3.282 MAN D0836 LOH52 240 nd

Temsa Safari HD Rod 53+1+1 13.000 3.620 DAF MX 300 410 nd

Van Hool T917 Astron Rod 63+1+1 14.040 3.730 nd nd nd nd

VDL Bova Futura 127 310/365 Rod 49+1+1 12.710 3.330 DAF PR 265 S 361 1.450 Nm

VDL Citea Urb 32+1 12.000 2.955 Cummins ISBe4 250 250 1.020 Nm

VDL Jonckheere JHD Rod 53+2+1 13.358 3.660 DAF MX 340 S 460 2300 Nm

Volvo 9700 Rod 59+1+1 13.800 3.700 Volvo DH12 380 1.850 Nm

Volvo 9900 Rod 56+1+1 13.800 3.800 Volvo DH12 460 2.200 Nm
Obs.: nd = não disponível

Como geralmente todo mundo tem pouco tempo para 

leitura nos dias de hoje, entendi ser interessante elaborar 

uma tabela que permita uma visão ilustrativa de alguns dos 

Características de alguns dos veículos 
expostos na Bus World 2007 em Kortrijk

veículos expostos na Bus World 2007, lembrando que cada 

um deles pode ter várias configurações internas, quantidade 

de assentos, comprimentos, alturas, motores e potências.
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A preocupação com o politicamente correto 

quanto aos níveis de emissão de poluentes está 

provocando o fenômeno dos motores Euro 4 

(obrigatórios desde 01/10/2006) praticamente 

já terem sido “superados” pelos da geração 

Euro 5 (que passarão a ser exigidos a partir de 

01/10/2009). Por enquanto, somente a Scania 

e a MAN oferecem motores Euro 4 e Euro 5 com 

a tecnologia Exhaust Gas Recirculation-EGR, que 

não precisa do aditivo derivado da uréia cujo 

nome genérico é AdBlue; a propósito, os motores 

Scania Euro 5 são um pouco mais potentes do 

que os Euro 4, começando em 230 hp e indo  

até 480 hp. Os demais fabricantes utilizam-se 

da tecnologia Selective Catalytic Reduction-SCR 

– que demanda o AdBlue – para os motores Euro 

4 e Euro 5. Para os urbanos, alguns fabricantes 

já disponibilizam motores com filtro adicional do 

Diesel, definindo o Enhanced Environmentally 

friendly Vehicle-EEV. Ainda sobre os urbanos, 

foi possível notar que as pesquisas para reduzir 

os níveis de emissão continuam: por exemplo, a 

Scania está apostando no motor movido a etanol 

(inclusive tem um ônibus em teste no Brasil),  a 

MAN nos motores movidos a gás, e a Van Hool 

apresentou um urbano movido a hidrogênio, 

prometendo emissões zero.

Ônibus Jonckheere

Mercedes-Benz Tourismo

A Euro 5 está em alta

eiraF

Mercedes-Benz Travego

Man Lion’s Coach
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A Marcopolo 
mostrou 
dois modelos

Viaggio III

A Marcopolo participou com dois 

modelos do ônibus Viaggio e o novo 

microônibus Senior, fabricados na sua 

unidade de Coimbra, Portugal. 

O Viaggio III é considerado pela 

encarroçadora brasileira um dos seus 

modelos de maior sucesso na Europa. 

Em Kortrijk, ela destacou seu visual 

limpo e arrojado, com a grade dianteira 

e o pára-choque em formato envolven-

te, e o pára-brisa em peça única, que 

torna o desenho mais harmonioso 

e equilibrado. O detalhe construtivo 

da estrutura da carroçaria em aço 

inoxidável foi valorizado. No estande, 

foram mostrados dois exemplares 

desse modelo. 

Outro produto apresentado foi o 

microônibus Senior, que passou por 

uma reestilização com o objetivo de 

ampliar os padrões de conforto e a 

segurança, tanto para os passageiros 

como para o motorista. O modelo está 

até 380 quilos mais leve, dependendo 

da configuração. Também nesse caso, 

a Marcopolo valorizou o detalhe cons-

trutivo dos anéis estruturais passantes 

em aço inoxidável, que envolvem toda a 

carroçaria e proporcionam maior rigidez 

e aumento da resistência torcional.

O novo modelo é produzido nas ver-

sões Turismo e Urbano. A redução no 

peso e a robustez e resistência maio-

res possibilitam a ampliação da capa-

cidade de transporte de passageiros e 

resultam em maior economia de com-

bustível e do custo operacional. Além 

do melhor consumo médio, o veículo 

passa a apresentar menor desgaste de 

componentes como pneus, pastilhas e 

lonas de freio, entre outros.

Viaggio III

Senior
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A preocupação com os ní-

veis de emissão de poluentes 

também se verifica no Brasil. 

Existe a Resolução Conama 

nº 315, de 29/10/2002, que 

estabelece que, a partir de 

01/01/2009, deverá entrar 

em vigor o Proconve 6, seme-

lhante à norma Euro 4. Ocorre 

que, para se atingir os níveis 

de emissão do Proconve 6, 

faz-se necessário que o óleo 

diesel não tenha mais do que 

50 partes por milhão – ppm 

– de enxofre. Hoje, entretanto, 

o diesel distribuído nas regiões 

metropolitanas tem 500 ppm 

e, no restante do País, 2.000 

ppm. A Petrobrás já se manifes-

tou pela impossibilidade de um 

diesel com 50 ppm em 2009. 

Daí, temos um problema: as 

montadoras, para cumprir a 

Resolução, equiparão seu ve-

ículos com motores Proconve 

6/Euro 4, repassando o custo 

dessa nova tecnologia natu-

ralmente para os operadores, 

tudo, entretanto, sem qualquer 

efeito prático para reduzir as 

emissões, por conta do diesel. 

Creio que nem os transporta-

dores de passageiros, nem os 

de carga têm como arcar com 

esse custo extra desnecessa-

riamente. Como equacionar e 

resolver isto?

Proconve 6 e 
Petrobras em 
descompasso

Temsa Opalin

Temsa Safari Rd

Irizar i4H
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mpresasE

200 anos de  
   bons serviços
Em 2008, três empresas do Grupo JCA atingem importantes marcos de 

tempo: �00�, 60 anos, Cometa, também 60 anos e Catarinense, 80 anos� 
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A Auto Viação 1001, originária do 

Estado do Rio de Janeiro e com 

atuação também em São Paulo, Minas 

Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina, 

vai completar 60 anos de atividades. 

A Viação Cometa, surgida em São 

Paulo e presente no Rio de Janeiro, 

Paraná e Minas Gerais, também se 

tornará sexagenária. 

Completando a lista, a Auto Viação 

Catarinense, nascida em Santa Catari-

na e com operações no Paraguai, Rio 

Grande do Sul, Paraná e São Paulo, 

estará chegando aos 80 anos. Em 

termos de longevidade, é a marca mais 

expressiva alcançada até hoje por uma 

empresa de transporte rodoviário de 

passageiros no Brasil.

As três companhias são controla-

das pelo mesmo grupo empresarial, o 

Grupo JCA, criado pelo saudoso Jelson 

da Costa Antunes.

Somados os números da Auto 

Viação 1001, Cometa e Catarinense, 

chega-se a um quadro imponente: frota 

total de 1.870 ônibus, mais de 160 

milhões de quilômetros rodados por 

ano, 320 linhas atendidas, cerca de 

500 pontos de venda, mais de 8 mil 

funcionários (incluídos os dos outros 

negócios do grupo) e quase 20 milhões 

de passageiros transportados de ja-

neiro a setembro deste ano. Mantida 

a atual média de 600 mil passagei-

ros/mês, as três companhias deverão 

fechar 2007 com mais de 30 milhões 

de passageiros transportados. 

O controle acionário das três 

empresas é feito por intermédio da 

holding JCA Participações Ltda., cujo 

Conselho de Administração é integrado 

pelos filhos de Jelson da Costa Antu-

nes – Carlos Otávio de Souza Antunes 

e Heloísa Antunes de Andrade –, e por 

Amaury de Andrade. Anteriormente, o 

Conselho era presidido por Jelson da 

Costa Antunes. Após sua morte, ainda 

não foi escolhido novo presidente e o 

Conselho continua sendo dirigido pelos 

seus três membros. 

Em relação ao quadro dirigente das 

empresas  controladas pelo Grupo JCA, 

foram extintos os cargos de presidente 

e elas passaram a ser dirigidas pelos 

membros do Conselho da holding. A 

única exceção é a Viação Cometa, 

da qual o administrador de empresas 

Carlos Otávio de Souza Antunes se 

tornou o presidente. 

OPERAÇÃO

O maior Centro de Controle Ope-

racional do Grupo JCA está localizado 

em Niterói, Rio de Janeiro, em área de 

70 mil m2. Outra importante garagem 

é a da Catarinense, em Florianópolis, 

construída para receber a sede da em-

presa, transferida de Blumenau.

As duas garagens do Grupo JCA na 

cidade de São Paulo funcionam como 

ponto de convergência para boa parte 

dos veículos das três empresas. A 

garagem da Cometa na Vila Maria, em 

São Paulo, ocupa área de 45 mil m2. 

Todas as outras dão suporte à 

operação, manutenção e administra-

ção das três empresas. Os veículos 

passam por rigorosas inspeções, 

são abastecidos e higienizados. A 

manutenção preventiva é feita com 

base na quilometragem e as peças 

são trocadas a intervalos regulares, 

mesmo quando ainda estejam em 

boas condições.

Pontos de venda informatizados, 

centrais de atendimento ao cliente, 

salas de conexão em diversas rodoviá-

rias e frota renovada constantemente 

são alguns aspectos da operação das 

empresas do grupo. 

A emissão eletrônica de bilhetes 

é feita na maioria dos mais de 500 

pontos de venda, interligados on line, 

de modo que as passagens das três 

empresas são vendidas por meio de 

um único sistema.

Principais dados 1001 Cometa Catarinense

Fundação 1948 1948 1928

Atuação RJ, MG, SP, ES, SC RJ, SP, MG, PR PR, SC, SP, RS e Paraguai

Funcionários 2.500 2.100 1.200

Frota 770 700 400

Número de linhas interestaduais 29 20 65

Número de linhas estaduais 104 23 74

Número de linhas internacionais x x 5

Passageiros transportados* 11.446.916 7.121.757 2.144.146

Passageiros transportados/mês 1.270.000 790.000 600.000

*De janeiro a setembro de 2007
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1001, a companhia-mãe 
     do grupo JCA
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A 1001 é a empresa cuja aquisição, 

em 1968, deu nova e mais ampla 

dimensão aos negócios de Jelson da 

Costa Antunes. Na época em que foi 

adquirida, era a terceira maior trans-

portadora rodoviária de passageiros 

do Estado do Rio. Logo tornou-se a 

primeira. Depois, estendeu grada-

tivamente suas linhas aos estados 

de Minas Gerais, São Paulo, Espírito 

Santo e Santa Catarina. Alcançou um 

dos pontos mais altos de sua trajetó-

ria com o início da operação da linha 

no stop entre Niterói e São Paulo, na 

qual utiliza ônibus Double Decker de 

quatro eixos e oferece dois diferentes 

serviços no mesmo veículo – leito e 

executivo. A viagem de 400 quilôme-

tros é feita em apenas cinco horas, 

com uma única parada. 

Os ônibus Double Decker da 1001 

operam o serviço denominado Double 

Class. No andar superior do veículo 

estão instaladas 40 poltronas dota-

das de descansa-pés e distanciadas 

60 centímetros uma da outra, todas 

equipadas com cinto de segurança. 

Na parte traseira do salão superior de 

passageiros há um espaço especial, 

com capacidade para seis pessoas, 

que funciona como sala de estar – tudo 

com serviço de bordo. No piso inferior, 

os passageiros da 1ª classe dispõem 

de poltronas mais largas, do tipo das 

usadas na primeira classe dos aviões. 

Os ônibus são dotados de circuito 

interno de vídeo, com visualização 

total dos pisos superior e inferior, e 

da sala VIP. O sistema de som inclui 

rádio AM, FM, CD e comunicação com 

o motorista por microfone. Além do 

bagageiro tradicional, um espaço in-

terno permite ao motorista acomodar 

e retirar bagagens sem precisar descer 

do carro. As linhas que servem à região 

dos Lagos, no litoral fluminense, são 

parte importante da operação.

Para operar com eficiência todas 

as linhas e serviços, a companhia 

cumpre pontualmente um programa 

anual de renovação de frota. Este ano, 

por exemplo, investiu R$ 28,4 milhões 

na aquisição de 72 novos ônibus, já 

incorporados à frota, que têm a idade 

média de 4,8 anos. 

Do total adquirido em 2007, 46 

ônibus têm chassis Scania com carro-

çaria Busscar, 21 têm chassis Volvo 

com encarroçamento Marcopolo e cin-

co, chassis Mercedes-Benz, também 

encarroçados pela Marcopolo. 

MAIS ÔNIBuS

Atenta ao desenvolvimento das 

linhas de média e longa distância e à 

crise do setor aéreo, a 1001 destinou 

mais sete ônibus para as linhas Rio 

de Janeiro-São Paulo e São Paulo-Flo-

rianópolis, todos com ar condicionado, 

banheiro e poltronas semi-leito. 

Foram ainda investidos R$ 3 mi-

lhões no sistema de venda de bilhetes 

pela internet e na construção da Sala 

Net (ambiente para retirada de passa-

gens compradas on line) no Terminal 

Rodoviário Tietê, em São Paulo.   

A 1001 foi fundada em 1948 por 

José Evangelista Cortez. Sua compra 

por Jelson Antunes ocorreu em 1968. 

Dois anos mais tarde, o novo proprietá-

rio fundiu todas as suas empresas em 

uma sociedade anônima, sob a razão 

social de Auto Viação 1001. Atualmen-

te, a companhia opera 133 linhas.

É, sobretudo, uma empresa mo-

derna. O empresário Jelson da Costa 

Antunes e seu filho Carlos Otávio, que 

hoje integra a holding controladora da 

companhia, sempre fizeram questão 

de estar atualizados com toda e qual-

quer inovação que resultasse em mais 

eficiência, qualidade e segurança nos 

serviços.  Muitas vezes, a própria 1001 

criou e desenvolveu tais inovações. É 

o que explica, em boa parte, o perma-

nente sucesso da operadora.  

Para que esses fatores sempre 

superem as expectativas do cliente, a 

1001 conta com garagens que abrigam 

unidades de administração e controles 

operacionais da manutenção. Treina-

das e muito bem preparadas, elas 

estão sempre prontas para atender 

bem e fazer que as viagens sejam 

agradáveis.

dependência do Centro de Manutenção, no Rio de Janeiro: veículos sempre perfeitos.
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O programa anual de renovação de 

frota viabiliza uma operação cada vez 

menos agressiva ao meio ambiente.

Aqui, a qualidade 
   começa pela frota

As garagens da 1001 nos âmbitos 

estadual e federal têm a seguinte loca-

lização: no Estado do Rio de Janeiro, 

em Niterói (responsável pelas linhas 

metropolitanas); Rio de Janeiro (de 

onde partem 80% das linhas opera-

das); Cabo Frio, Saquarema e Araru-

ama, na região dos Lagos; Macaé, 

Campos dos Goytacazes, Itaperuna, 

São Fidélis e Porciúncula, no norte e 

noroeste do Rio; Nova Friburgo, na re-

gião serrana. Da garagem de São Paulo 

saem as linhas para o Sul do País. A 

empresa também conta com moderno 

e amplo Parque Industrial instalado jun-

to à sede, onde são realizados todos 

os grandes reparos nos ônibus.

Além do objetivo de prestar o 

melhor serviço, a 1001 busca ser 

uma companhia permanentemente ao 

lado do usuário. Toda a estrutura de 

atendimento está voltada ao seu total 

conforto e segurança na viagem. Para 

isso, são oferecidos os mais diversos 

tipos de serviços nos ônibus, desde 

o convencional até o leito, passando 

pelo executivo e pelos ônibus Double 

Class.   

A empresa possui salas VIP nos 

terminais Novo Rio (Rio de Janeiro), 

Roberto Silveira (Niterói), Shopping 

Estrada (Campos dos Goytacazes), 

Tietê (São Paulo) e Rita Maria (Floria-

nópolis). Todas com ar condicionado, 

televisão e serviço de bar. A 1001 

foi uma das pioneiras neste tipo de 

serviço no setor. 

Vários canais de comunicação com 

a empresa são postos à disposição do 

cliente. Ligando para o número (21 ou 

11) 4004-5001, ele entra em contato 

com a Central de Atendimento, na qual 

pode comprar passagens tanto de ida 

quanto de volta. A 1001 também dis-

ponibiliza a venda de passagens pela 

internet no site www.autoviacao1001.

com.br. Em São Paulo, oferece a 

Sala Net, ambiente reservado para a 

retirada dos bilhetes comprados on 

line. No caso de o cliente ter alguma 

observação a fazer sobre os serviços, 

os operadores estão preparados para 

registrá-la e proporcionar uma rápida 

solução, em processo que envolve a 

avaliação dos gerentes sobre o caso.

PATRIMÔNIO

O Grupo 1001 considera o quadro 

funcional como seu maior patrimônio. 

Nas oficinas, bilheterias ou na condu-

ção dos veículos, os colaboradores 

são peças-chave para o sucesso dos 

serviços prestados. Desde o rigoroso 

processo de recrutamento e seleção, 

os funcionários são orientados sobre 

os princípios e valores que regem a 

atuação do grupo. 

Exames médicos periódicos garan-

tem as perfeitas condições da equipe 

para o trabalho. Concursos internos 

possibilitam a ascensão profissional e 

a reciclagem dos colaboradores.

A empresa também participa de 

ações voltadas à educação, à cultura 

e à educação no trânsito. É uma das 

mantenedoras do Instituto JCA, que co-

labora na formação técnica de jovens 

em situação de risco.
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A origem da Viação Cometa tem a 

ver com negócios imobiliários. Ela 

nasceu, pode-se dizer, da estratégia 

idealizada por um grupo de empre-

sários de São Paulo – entre os quais o 

agrimensor Arthur Brandi – para promo-

ver as vendas de um loteamento que 

haviam lançado no bairro do Jabaqua-

ra, na zona sul da capital paulista, em 

1937. Muito longe do centro da cidade 

e ainda pouco habitado, o bairro não 

contava com transporte público. Para 

convencer potenciais compradores 

sobre as possibilidades do lugar, os 

empreendedores entregaram ao ex-

major aviador Tito Mascioli, italiano 

chegado de pouco ao Brasil, a tarefa 

de implantar uma empresa de ônibus 

que ligaria o bairro à Praça da Sé. 

A empresa recebeu o nome de Auto 

Viação Jabaquara e, nas mãos do di-

nâmico Mascioli, mostrou-se excelente 

negócio. Tanto que em 1947 já tinha 

cerca de 40% do transporte urbano na 

cidade de São Paulo. Foi quando a pre-

feitura paulistana anunciou a criação 

da Companhia Municipal de Transporte 

Coletivo, cuja sigla era CMTC, e que 

encampou todo o serviço urbano de 

transporte de passageiros.  

No mesmo ano, os sócios rema-

nescentes daquela empresa urbana 

– sendo os principais Tito Mascioli e 

Arthur Brandi – decidiram ingressar no 

transporte rodoviário de passageiros 

e compraram a Empresa Viação São 

Paulo–Santos Ltda., que operava no 

segmento intermunicipal. Em 1948, 

mudaram seu nome para Auto Viação 

São Paulo-Santos S/A e, pouco depois, 

para Viação Cometa S/A. Essa é a em-

presa que chegou aos dias de hoje.

Tradição e modernidade
   convergem na Cometa

Ônibus de dois pisos e quatro 

eixos: modernidade, segurança e 

conforto para os passageiros. 
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A ousadia sempre foi uma das 

marcas da Viação Cometa. Em pou-

cos anos ela implantou várias novas 

linhas além daquela entre Santos e 

São Paulo. As principais foram: São 

Paulo-Campinas e São Paulo-Rio de 

Janeiro – esta última pouco depois da 

inauguração da Via Dutra, em 1951.

Mas a companhia não se limitou a 

criar novas linhas. Passou a operá-las 

com ônibus importados dos Estados 

Unidos. Eram veículos de design 

atraente e inovador, estrutura e cha-

peamento de alumínio, motor diesel 

traseiro transversal de dois tempos. 

Ficaria famoso o ônibus GM Coach 

PD 4104, batizado de Morubixaba, do 

qual foram importadas 30 unidades 

em 1954. Nas décadas seguintes, ele 

seria uma espécie de marca registrada 

da Cometa nas estradas. Era do tipo 

monobloco, com direção hidráulica, vi-

dros fumê, 41 lugares e, pela primeira 

vez no Brasil, ar condicionado. Tinha 

um interior considerado “exuberante” 

na comparação com os produzidos no 

Brasil, ainda com estrutura de madeira 

e revestimento de chapa zincada.

 PIONEIRISMOS

Outra grande marca registrada da 

empresa seria o pioneirismo. Foi a 

primeira a se informatizar (1963), co-

meçando com um enorme computador 

IBM Ramac a válvulas. Também foi a 

primeira a montar rede própria de rádio-

comunicação, quando o País sequer 

dispunha de telefonia eficiente.  

Revolucionou na seleção de moto-

ristas, criando o Serviço Médico-Psico-

Ousadia, a grande
   marca desde o início

técnico e submetendo os candidatos a 

testes de capacidade motora e raciocí-

nio, ofuscamento, reação a estímulos, 

audiometria e senso de distância. 

Além disso, eram checados possíveis 

antecedentes criminais e o eventual 

envolvimento em acidentes. 

A Cometa introduziu o conceito de 

revisão preventiva periódica e a oficina 

central para reparos e manutenção. 

Trabalhava com uma quantidade re-

duzida de fornecedores e com marca 

e modelo únicos de veículo. Adotou o 

esquema de manutenção por equipes 

baseadas em todas as garagens, 

cada uma cuidando de 50 ônibus, no 

máximo. 

A longa lista de inovações incluiu 

ainda a instalação de dormitórios 

próprios para os motoristas. A diretriz 

de operar com os melhores ônibus se 

manteve mesmo depois da proibição 

das importações, quando  o Brasil pas-

sou a produzir chassis e carroçarias. 

São dessa época modelos famosos 

como o Flecha de Prata e o Dinos-

sauro. Em 1983, em mais um lance 

de pioneirismo, a empresa passou a 

encarroçar seus próprios ônibus. 

GRuPO JCA 

No primeiro semestre de 2002, 

a Viação Cometa passou a ser admi-

nistrada pelo Grupo JCA. Tinha então 

mais de 700 ônibus e 52 linhas nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Paraná. Sua situação 

era um tanto diferente da que havia co-

uma das revoluções da Cometa no transporte rodoviário de passageiros: 30 unidades do ônibus 

GM Coach Pd 4104 (importado) foram postas para rodar na linha entre Rio e São Paulo.
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A pintura adotada em 2002 mantém a tradição: os ônibus da Cometa são inconfundíveis.

nhecido por tantos anos. Parte da frota 

precisava ser substituída. A fabricação 

própria de carroçarias se mostrava 

contraproducente, por dificultar ou 

inviabilizar a atualização tecnológica 

em relação ao mercado. 

Os novos controladores partiram 

para a substituição dos ônibus antigos 

e escolheram os melhores equipamen-

tos disponíveis no País, a começar 

pelo Double Decker da Marcopolo. Os 

veículos já vinham sendo utilizados por 

outras empresas do Grupo JCA. 

Prevaleceu a preocupação de agre-

gar as novas tecnologias disponíveis. 

Todo o equipamento escolhido contou 

com motor eletrônico, suspensão 

pneumática integral e rodas de alumí-

nio, além de caixas de mudança do 

tipo easy shift, de trocas mais suaves. 

Todos os rodoviários incluíram sanitá-

rio, ar condicionado e vidros colados. 

Dependendo da aplicação, receberam 

monitores de vídeo, videocassete, 

som, calefação, itinerário eletrônico e 

poltronas leito turismo ou executiva.

Mudanças foram introduzidas em 

linhas nos estados de São Paulo e 

Minas Gerais, com a eliminação quase 

total, em algumas delas, das paradas 

intermediárias. Também foi implemen-

tada uma ligeira redução da frota, aten-

dendo à diretriz de adequar a empresa 

à demanda dos passageiros. 

Outra inovação: a criação de salas 

VIP com ambiente refrigerado, TV, água 

e café nos principais terminais rodoviá-

rios onde a Cometa opera.  

O empenho da empresa em ofere-

cer o melhor foi o caminho escolhido 

para trazer de volta os passageiros. Um 

novo visual também iria ajudar nesse 

esforço. A logomarca foi redesenhada, 

com incorporação das cores famosas 

– bege e azul – a um novo design, mais 

moderno e arrojado, que incluiu ainda 

o prata. A nova programação visual 

Sala VIP da Cometa inaugurada no início de dezembro no Terminal Tietê, em São Paulo.

Na Sala Net, também localizada no Terminal Tietê, os usuários retiram passagens. 

foi estendida aos vários aspectos da 

atividade da empresa. 

A soma das culturas do Grupo JCA 

e da Viação Cometa trouxe ganhos de 

eficiência e de qualidade em benefício 

dos usuários. Tradição e modernidade  

se unem na Cometa de hoje, que con-

tinua em franco desenvolvimento. A 

marca lançada em 1937 e relançada 

em 1948 segue ampliando seu enorme 

prestígio e se consolidando junto a 

milhões de passageiros brasileiros.
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   atenta ao novo

De todos os registros legais relati-

vos a companhias de transporte 

rodoviário de passageiros no Brasil, o 

mais antigo, feito em 1928, se refere 

à Empreza Auto Viação Hahn, Hass 

& Darius, embrião da atual empresa 

Auto Viação Catarinense. Portanto, a  

tradicional companhia de Santa Cata-

rina está às vésperas de completar 

80 anos.

Desde o momento em que cria-

ram sua empresa de ônibus, Theodor 

Darius, imigrante alemão, João Hahn, 

imigrante húngaro, e Adolfo Hass, 

brasileiro, estabeleceram, embora não 

formalmente, uma regra fundamental 

de comportamento para sua atuação. 

Eles diziam: “O importante são as 

pessoas”. Contudo, mesmo com muito 

esforço, não dá para imaginar como se 

processavam, naquela época, os pri-

meiros serviços oferecidos pela Hahn, 

Hass & Darius. O que dá para saber, e 

ficou documentado, é que sua primeira 

linha foi entre as cidades catarinenses 

de Blumenau e Florianópolis, pas-

sando por Itajaí e Tijucas. A primeira 

jardineira – um auto-omnibus Rugby 6 

cylindros – foi preservada. Depois de 

cuidadoso trabalho de restauração, 

faz parte, hoje, do acervo histórico da 

Catarinense.

No princípio, eram feitas apenas 

duas viagens por semana, porque os 

160 quilômetros de estradas entre as 

duas cidades eram todos de terra e 

quase intransitáveis. Ficavam ainda 

piores quando chovia. Partia-se de 

Blumenau às quartas e sextas-feiras, 

sempre às 8 horas da manhã, mas não 

havia horário certo para a chegada à 

capital do Estado. De Florianópolis, 

as viagens eram iniciadas às quartas 

e sábados, às 9 horas. 

O início das atividades da empresa 

revolucionou o transporte na região. 

Até então, a ligação mais rápida e con-

fortável entre Blumenau e Florianópolis 

Antiga, mas sempre 

Todos os grandes avanços e os equipamentos 

mais modernos são sempre incorporados à frota 

e ao sistema operacional da Catarinense.
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A foto é emblemática: a pequena jardineira foi o ponto inicial de uma trajetória de 80 anos. 

O enorme double decker dos dias de hoje ajuda a continuar a história.
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era feita por automóvel de aluguel. 

Pagavam-se 200 mil réis, o que quer 

dizer que só as pessoas abastadas po-

diam fazer a viagem. Já a tarifa cobrada 

desde o início pela nova empresa era 

de 30 mil réis, e os donos do serviço 

ainda deixavam alguma margem para 

negociação.

Com o passar do tempo e o cres-

cimento da demanda, foi introduzida 

mais uma partida em cada sentido. 

Além do transporte de passageiros, 

cargas e encomendas, a empresa 

se encarregava de fazer serviços de 

cobrança nas quatro cidades que 

servia.

Diante do visível sucesso do 

negócio, aconteceram duas coisas. 

Primeiro, a agência bancária local logo 

ofereceu crédito para que os sócios 

comprassem o segundo ônibus. Foi 

iniciada então uma nova linha, entre 

Blumenau e Porto Alegre, com percurso  

mais previsível: não havia poeira, mas 

muita umidade, e a viagem só podia 

ser feita com a maré baixa, já que a 

pista era a areia da praia. E, segundo, 

apareceram concorrentes. Na época, 

não havia nenhuma regulamentação 

ou sistema de concessão, de modo 

que a posse das linhas somente podia 

ser mantida à custa de muita garra e 

bons serviços.

“Começou então uma luta renhida. 

Mas como nos mantivemos corretos 

e pontuais nos nossos compromis-

sos, vencemos após alguns anos”, 

escreveria o alemão Theodor Darius 

em 1933.

CATARINENSE

Não se sabe exatamente quando 

a sociedade assumiu a denominação 

de Auto Viação Catarinense, mas há 

um documento segundo o qual, no 

dia 18 de fevereiro de 1933, a Junta 

Comercial de Santa Catarina acolheu e 

registrou a transformação da empresa 

em sociedade por cotas de responsa-

bilidade limitada. A essa altura, ela já 

completara cinco anos de atividades 

e contava, além dos três diretores, 

com 17 funcionários e uma frota de 

11 ônibus. Era a única a percorrer 

todas as principais rodovias de Santa 

Catarina. Em setembro de 1937, ela 

foi transformada em sociedade anôni-

ma, com um capital nominal de 700 

contos de réis.

No início da Segunda Guerra 

Mundial, período em que o governo 

brasileiro fez violentas pressões para 

que imigrantes alemães, italianos e 

japoneses se desfizessem de seus 

negócios e propriedades, o controle 

acionário da empresa foi transferido 

para um grupo de empresários de 

Brusque, Santa Catarina, o qual es-

teve à frente dos negócios até 1963. 

Nesse ano, alguns empresários de 

Curitiba assumiram o comando da 

Catarinense, mas no fim da década 

de 1960 a maioria do capital voltou 

às mãos de outro grupo de Blumenau, 

liderado por Oswaldo Friedler e Lourival 

Friedler. Ao término do ano de 1997, 

nova mudança. A Cia. Rex de Trans-

portes, que já era controlada pela 

Catarinense, foi incorporada, sendo 

todas as suas linhas assumidas pela 

empresa-mãe, com ganhos de custo 

na manutenção, operacionalização e 

administração. Finalmente, em 1995, 

o controle da empresa foi adquirido 

pelo Grupo JCA. 

Ao longo dos seus quase 80 anos 

de atividades, a Catarinense sempre 

se empenhou na construção de uma 

marca de qualidade, ancorada na 

prestação de serviços de alto nível, 

na idoneidade e, acima de tudo, no 

respeito ao usuário. Hoje, suas linhas 

se cruzam em todo o Estado de Santa 

Catarina e chegam ao Paraná, a São 

Paulo e ao Paraguai. Mensalmente, 

são transportados mais de 600 mil 

passageiros. Aqueles 17 empregados 

contados em 1933 deram lugar ao 

quadro atual, de 1.200 funcionários.
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mpresaE

O conforto e a tranqüilidade dos passageiros da Catarinense começam antes do embarque.

Uma das diretrizes fundamentais 

da empresa Auto Viação Catarinense 

é a permanente qualificação de todos 

os seus colaboradores e, sobretudo, a 

conscientização de cada um acerca da 

importância do trabalho que desempe-

nha tendo em vista o passageiro.

A esses cuidados, a companhia 

procura somar as instalações mais 

modernas, o ambiente mais agradável 

e os equipamentos mais avançados, 

inclusive na área de informática, que 

periodicamente passa por reformula-

ções e ampliações. A interligação dos 

pontos de venda e das agências, a 

emissão eletrônica dos bilhetes e o 

controle de revisão e manutenção da 

frota – tudo é feito com a ajuda de soft-

wares e hardwares permanentemente 

atualizados.

A transferência da sede administra-

tiva e operacional para Florianópolis se 

fez dentro desses propósitos. As novas 

instalações, inauguradas em 2001,  

estão localizadas em área de 34 mil 

m2, sendo a área coberta de 7.900 m2. 

Além do edifício-sede, incluem loja de 

encomendas, oficinas, alojamentos 

para os motoristas, centro de treina-

mento de pessoal, refeitórios e demais 

áreas de apoio à oficina e à frota. A 

Catarinense também construiu nova 

base operacional em Curitiba. 

Seus ônibus incorporam tecnologia 

de última geração. São dotados de 

quatro eixos para garantir uma estabi-

lidade ainda maior, e equipados com 

freios ABS e freio retarder. A frota é 

objeto de um programa anual de reno-

vação, para que os usuários tenham 

sempre à sua disposição veículos de 

baixa idade média.  

Mesmo depois da transferência 

para Florianópolis, permanece em Blu-

menau – cidade onde surgiu a empresa 

– uma estrutura destinada a garantir 

que todos os ônibus estejam sempre 

em condições de oferecer a máxima 

produtividade e conforto na linha inter-

nacional e nas linhas interestaduais e 

intermunicipais. 

Deve ser destacado ainda o tra-

tamento que o passageiro recebe 

em salas especiais de espera, onde 

aguarda o embarque confortavelmente 

acomodado em cadeiras estofadas, 

tomando café ou água, vendo TV ou 

ouvindo música. São salas VIP ins-

taladas em Blumenau, Florianópolis, 

Curitiba e Joaçaba.

QuALIdAdE TOTAL

A busca da excelência nos serviços 

levou à adoção de um programa da 

Qualidade Total, atualmente em fase 

de implantação. A criação de círculos 

de controle de qualidade, a padroniza-

ção de procedimentos e o engajamento 

de todos os colaboradores e executi-

vos têm como objetivo a conquista  do 

Certificado ISO.

Para estar sempre sintonizada 

com as aspirações dos usuários, a 

Catarinense utiliza vários canais. O 

serviço DDD (0800 470 470), de dis-

cagem gratuita, recebe, de segunda 

a sexta-feira, no horário comercial, 

as sugestões e reclamações dos 

passageiros. Formulários do tipo carta-

resposta, com postagem paga, estão 

disponíveis para os usuários em todas 

as agências. Toda e qualquer carta, 

assim como as ligações telefônicas, 

são registradas e respondidas.

Qualificação voltada  
      ao passageiro

Algumas das 24 unidades do novo ônibus Elegance que acabam de ser incorporadas à frota 

da Auto Viação Catarinense. Ela foi a primeira a adquirir essa nova carroçaria da Busscar. 
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Jelson da Costa Antunes: invejável visão do transporte 

de passageiros e crítica lúcida à política predatória das 

empresas de aviação e dos transportadores piratas.

Visionário e, sobretudo, realizador

As histórias da Catarinen-

se, 1001 e Cometa estão 

profundamente associadas à 

trajetória pessoal de um visio-

nário, sonhador e, sobretudo, 

realizador. Um pioneiro que, 

sob muitos aspectos, revolu-

cionou o transporte rodoviário 

de passageiros. 

Seu nome: Jelson da Costa 

Antunes.

Antes de chegar aos 18 

anos de idade, Jelson foi co-

brador de ônibus, ajudante de 

eletricista, motorista e gerente 

na pequena Viação Cabuçu, 

de Niterói (RJ). Com 19, em 

1946, tornou-se dono de uma 

“jardineira” Chevrolet, em sociedade 

com um irmão. Devidamente reforma-

da pelo próprio Jelson, o veículo foi 

“agregado” à frota da Viação Niterói. 

Ele era o chofér e o mecânico. 

Um ano depois, adquiriu um ôni-

bus só seu e tornou-se concessioná-

rio de transporte público em Macaé 

(RJ). Quando sentiu que seus sonhos 

iam além dos limites da cidade, voltou 

para Niterói e fundou, em 1954, a 

Auto Viação São José.  

Nunca mais os seus negócios 

parariam de crescer. 

Em menos de uma década, tornou-

se o maior empresário de transportes 

fluminense. Em 1968, comprou a 

1001, fundada em 1948 e naquela 

altura a terceira maior do Estado. 

Agora iria marchar com novo ímpeto 

rumo ao primeiro lugar. 

Jelson reuniu em torno da 1001 

suas outras cinco empresas da 

época. A fusão lhe permitiu alcançar 

índices de racionalização suficientes 

para construir uma companhia do 

porte das melhores do País. 

Depois, adquiriu o controle da 

Rápido Ribeirão Preto, no interior do 

Estado de São Paulo. Viria mais tarde 

a aquisição  da Auto Viação Catarinen-

se, que permitiu ao Grupo JCA esten-

der suas atividades ao Sul do Brasil. 

Também foi  agregada a Macaense, 

no interior do Rio de Janeiro.

De todas as grandes aquisições 

feitas pelo Grupo JCA, a da Viação 

Cometa foi certamente a que causou 

maior impacto no setor rodoviário de 

passageiros. No fim de 2001, Felipe 

Brandi Mascioli, filho do fundador da 

Cometa, vendera suas ações para 

o sócio Arthur Brandi Mascioli, e 

este aceitara conversar com Jelson 

Antunes. Chegaram a um acordo e a 

JCA tornou-se controladora de uma 

empresa com mais de 700 ônibus 

e 52 linhas operadas nos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Paraná. 

Ao tornar pública a compra 

da tradicional transportado-

ra, Jelson da Costa Antunes 

anunciou a adoção de novos 

conceitos operacionais em al-

gumas linhas da empresa nos 

estados de São Paulo e Minas 

Gerais – um deles o no stop, que 

tornava mais rápidas as viagens 

em determinadas linhas, com 

a eliminação quase total das 

paradas intermediárias.   

Outra medida seria agregar 

à frota ônibus todas as novas 

tecnologias disponíveis. Por 

exemplo, todo o equipamento 

adquirido teria motor eletrônico, 

suspensão pneumática integral 

e rodas de alumínio. Todos os ônibus 

rodoviários seriam equipados com sa-

nitário, ar condicionado e vidros cola-

dos. Parte das unidades também teria 

monitores de vídeo, videocassete, 

som, calefação, indicador eletrônico 

de itinerário e poltronas leito dos tipos 

turismo e executiva. 

Finalmente, um novo visual, já em 

estudos, passaria a ser ostentado 

pela frota, para mostrar que a velha 

Cometa estava passando por mudan-

ças importantes. 

Em menos de dois anos, todas 

as medidas anunciadas foram imple-

mentadas.  

A compra da Cometa fechou talvez 

o ciclo mais profícuo de sua atuação 

empresarial. Estava com 75 anos de 

idade e mantinha o vigor, o entusias-

mo e a clareza de espírito de um jovem 

de 20 ou 25 anos. Com a vantagem 

da fantástica experiência acumulada 

durante décadas de atuação incansá-

vel na atividade.
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ançamentoL

Roma 350, o primeiro
  rodoviário Mascarello
A encarroçadora paranaense amplia a linha de produtos e estréia no segmento de médias e longas 

distâncias com um carro que, além do peso competitivo, tem grande capacidade de carga.

Com presença já consolidada entre 

as operadoras de linhas urbanas e 

intermunicipais do País, a Mascarello, 

de Cascavel, Paraná, ingressa em novo 

segmento do mercado e lança o Roma 

350. O nome reúne a primeira sílaba 

das palavras Rodoviário e Mascarello. 

É o primeiro ônibus da encarroçadora 

para médias e longas distâncias e 

resulta de estudos e pesquisas con-

duzidos pelo coordenador do projeto, 

Alexandro Faccio. Para desenvolver o 

projeto, ele procurou se basear em 

necessidades levantadas junto ao 

mercado. 

Reunindo as sugestões feitas por 

operadoras e agregando sua própria 

experiência na criação de uma já ampla 

linha de veículos para transporte cole-

tivo, a Mascarello estabeleceu para o 

modelo o que considera novos padrões 

de qualidade, conforto e tecnologia. 

Deu ainda ênfase a algumas soluções 

diferenciadas, como, por exemplo, a 

altura do carro, que é de 3500 mm e 

possibilita fixar o estepe na posição 

vertical dentro do bagageiro. Libera-se 

assim mais espaço para a bagagem 

e facilitam-se as operações de troca 

de pneu.

Segundo a encarroçadora, o mode-

lo foi idealizado para operar em diver-

sas faixas do segmento de médias e 

longas distâncias, e mostra eficiência 

tanto para o serviço de fretamento 

(com motor dianteiro ou traseiro), como 

para linhas de longo percurso, quando 

montado sobre chassi 4x2 ou 6x6. 

O design é de Vlademir Vieira e se-

gue a tendência de estilo estabelecida 

pela Mascarello, de proporções bem 

definidas e vincos bem elaborados, 

que emolduram, sem interferências,  

os contornos da carroçaria.

Os faróis têm conjunto óptico in-

dependente, de superfície complexa, 

mais eficiente que os convencionais. 

Está formatado para receber, opcional-

mente, lâmpadas de Xenon.

Um detalhe importante é a área 

envidraçada, colocada mais alta em 

relação ao solo. Com isso, o pára-

brisa fica menos vulnerável a pedras 

eventualmente lançadas por outros 

veículos. 

No interior, o carro mantém o 

mesmo conceito de formas limpas. 

São usados materiais agradáveis ao 

toque e as peças são bem elaboradas. 

A iluminação interna (porta-pacote, luz 

de leitura e luz central de indicação) é 

provida com lâmpadas LED. 

Mascarello Roma 350

Altura externa 3500 mm (sem ar)

Largura externa 2600 mm

Comprimento total 11 m a 15 m

Altura interna 1965 mm

Largura interna 2480 mm
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esadosP

Scania amplia e renova 
   a linha de caminhões
Com as séries P, G e R, trazendo novas cabines e motores, a Scania acrescentou à sua linha de 

caminhões Série 4 um leque de novas alternativas. Ao mesmo tempo, preservou o conceito modular, 

que permite ao transportador, com um determinado número de componentes, inúmeras opções de 

veículos, especificados segundo cada tipo de aplicação de transporte pesado.
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A linha de caminhões das séries P, 

G e R engloba a maior quantida-

de de opções da história da Scania. 

Cobre, basicamente, os segmentos 

de transporte de longa distância e 

o de aplicação severa (construção, 

cana-de-açúcar, mineração e fora-de-

estrada). Inclui uma seleção completa 

de cabines, várias configurações de 

eixos e opções de suspensão, além 

de grande número de alternativas de 

distância entre eixos. A isso se soma a 

linha completa de trens de força, com 

várias potências de motor e caixas 

de câmbio; o freio auxiliar hidráulico 

Retarder Scania; o sistema de troca 

de marchas automatizado Opticruise 

Scania e uma seleção de eixos tra-

seiros com opção de redução nas 

rodas. Estão disponíveis quatro tipos 

de motor, todos produzidos dentro do 

sistema modular Scania: de 9, 11, 

12 e 16 litros, com potências de 270 

até 500 hp. Os veículos com 270 e 

310 hp contam com motor de 9 litros 

e cinco cilindros em linha. Na versão 

de 340 hp o motor é de 11 litros, 

com seis cilindros em linha. O motor 

de 12 litros e seis cilindros em linha 

está disponível com 380, 420, 440 

ou 470 hp. As versões de 440 e 470 

hp têm uma unidade turbocompound 

(turbocomposta), que proporciona de-

sempenho adicional em rotas severas 

e grande capacidade de tração. Um tur-

bocompressor convencional alimenta 

o motor com mais ar e outro, inédito 

no mercado, alivia o movimento dos 

pistões. Ambos aproveitam a energia 

dos gases de escapamento. A maior 

potência para a aplicação de longa 

distância, de 500 hp, tem motor de 16 

litros com 8 cilindros em V.

Tanto no projeto dos caminhões 

destinados a operações rodoviárias, 

quanto daqueles destinados às tarefas 

mais severas, foram consideradas as 

necessidades do motorista em relação 

ao adequado ambiente de trabalho e 

à melhoria contínua da produtividade 

do transportador. O interior da cabine 

é completamente novo em todos os 

modelos. A Scania acredita que o 

motorista tem papel primordial para 

a produtividade. O motorista que 

tem conforto enquanto dirige, terá 

um melhor desempenho e apresen-
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O painel pode ser especificado em versão curta ou longa, segundo o tipo de operação.

Os novos chassis oferecem diversas configurações dos eixos, como 4x2 2 eixos, com 1 eixo traseiro de tração; 6x2 3 eixos, com 1 eixo traseiro 

de tração seguido de 1 eixo de apoio; e 6x4 3 eixos, com 2 eixos traseiros de tração. 
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tará melhores resultados, graças à 

facilidade de manobra e resposta do 

veículo. Para as rotas nacionais e 

internacionais de longa distância, a 

cabine leito da Série R Highline é a 

escolha adequada. A Série P possui 

cabines leito e curta. A cabine curta é 

adequada para aplicações em que o 

espaço para a carga é crítico.  A Série 

G está sendo lançada mundialmente 

neste momento. Preenche o intervalo 

entre as opções P e R, sendo montada 

no chassi em posição mais alta que a 

P, porém mais baixa que a R Highline. 

Possui o maior espaço interno de sua 

categoria.

A linha de caixas de câmbio tam-

bém é montada segundo o conceito 

modular. Inclui opções de 8 marchas 

mais uma superlenta; de 12 marchas e 

de 12 marchas mais duas superlentas, 

esta última com ou sem Overdrive, que 

possibilita a máxima capacidade de 

tração com elevadas médias de veloci-

dade. Para todas as caixas de câmbio 

pode-se especificar uma variedade 

de tomadas de força com diversas 

potências e opções de acionamento. 

Os eixos traseiros podem ser especi-

ficados com redução nas rodas, para 

maior capacidade de tração. 

A maioria das caixas de câmbio 

está disponível com versão aprimorada 

do Opticruise Scania. O freio auxiliar 

Retarder Scania também pode ser es-

pecificado com a maioria das caixas de 

câmbio e atua na frenagem do veículo 

sem usar os freios das rodas.

Os chassis oferecem as seguintes 

configurações dos eixos: 4x2 2 eixos, 

com 1 eixo traseiro de tração; 6x2 3 

eixos, com 1 eixo traseiro de tração se-

guido de 1 eixo de apoio; 6x4 3 eixos, 

com 2 eixos traseiros de tração.

As opções de suspensão incluem 

molas parabólicas ou trapezoidais e, 

ainda, câmaras de ar na traseira.

De acordo com o fabricante, po-

dem-se especificar todas as variantes 

das cabines P e G. A nova versão da 

cabine R, com teto alto e piso semi-

plano, oferece muito mais espaço para 

deslocamento interno. A nova cabine G 

preenche o intervalo de conforto entre 

as opções P e R. 

Muitas opções de interior de ca-

bines foram adaptadas ao mercado 

da construção, mineração ou florestal 

como, por exemplo, o revestimento in-

terno feito em vinil, o piso revestido de 

borracha, os diversos compartimentos 

para guardar objetos. Os retrovisores 

simples, sem carenagem, são uma ou-

tra opção para as duras condições de 

uma obra. A cabine R é agora montada 

70 mm mais alta, proporcionando um 

piso semiplano.



pinião

O que se quer é  
  segurança para trabalhar

O
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As empresas de transporte rodoviário 

de passageiros vêem com apreen-

são a entrada do ano 2008. É que em 

outubro vencem todas as permissões 

para as empresas regulares que ope-

ram o transporte de passageiros nas 

ligações entre os estados e entre esses 

e os países vizinhos, e até hoje, apesar 

das inúmeras reuniões havidas entre o 

empresariado da área e as autoridades 

governamentais responsáveis pelo seg-

mento, nada foi resolvido.

As empresas permissionárias não 

sabem o que será adotado pelas auto-

ridades do governo: se as permissões 

serão prorrogadas, como prevê um dos 

decretos que regula o setor, ou se serão 

realizadas novas licitações para todas 

as linhas operadas pelas empresas 

regulares. E temem que a ANTT, órgão 

responsável pela regulação da área, não 

consiga concretizar as prorrogações ou 

efetuar licitações das 2.800 linhas hoje 

existentes.

O temor não é infundado. Criada em 

2001 e com atuação iniciada em feverei-

ro de 2002, a ANTT até hoje não realizou 

nenhum processo licitatório, apesar das 

diversas linhas atualmente operadas por 

liminares judiciais e que poderiam já ter 

sido licitadas nesse longo período de 

funcionamento do ente regulatório.

Ora, essa situação de indefinição 

gera uma insegurança jurídica que afeta 

profundamente os negócios dos trans-

portadores. E são reações em cadeia. O 

empresário fica inseguro quanto à reali-

zação dos investimentos que programou, 

pois não sabe se seu negócio continuará 

funcionando ou não. Sabe, somente, que 

De certeza 
mesmo só as 

constatações gerais, 
ouvidas de todos os 

transportadores: 
o que queremos 

mesmo é segurança 
jurídica para 

trabalhar, manter os 
nossos mais de 

65 mil empregos 
diretos nas 

permissionárias 
de linhas federais 

e continuar 
recolhendo nossos 

impostos em dia. 

José Augusto Pinheiro

Presidente da Real Expresso 

e diretor da ABRATI

o futuro do setor dependerá dos humores 

governamentais.

E o negócio do transporte é uma ati-

vidade muito séria, que teve início há 80 

anos, sempre com enormes dificuldades, 

sacrifícios pessoais e uma política de 

reinversão do capital em sua totalidade. 

Em sua maioria, os empreendedores 

da área são pessoas que começaram 

do zero, dirigindo seus próprios ônibus, 

fazendo a manutenção, cobrando as 

passagens e que conseguiram, após 

décadas de esforço, construir empresas 

modelares em sua atividade. E apesar 

disso, o segmento é visto com reservas 

pelas autoridades, relegado a um plano 

secundário e até penalizado, haja vista 

que os usuários dos ônibus pagam 

ICMS que chega até a 24%, enquanto  

os usuários dos aviões são liberados 

desse tributo.

E agora, esses mesmos empreende-

dores, que não têm nenhum tipo de sub-

sídio governamental e são onerados com 

uma carga tributária que chega quase a 

40%, vêem seus negócios ameaçados de 

extinção, sem nenhuma perspectiva de 

diálogo com os dirigentes governamen-

tais, e sem receber qualquer orientação 

sobre o que fazer. Haverá licitações para 

todas as linhas? Os contratos serão re-

novados? Ficam as perguntas no ar. 

De certeza mesmo só as consta-

tações gerais, ouvidas de todos trans-

portadores: o que queremos mesmo é 

segurança jurídica para trabalhar, manter 

os nossos mais de 65 mil empregos 

diretos nas permissionárias de linhas  

federais e continuar recolhendo nossos 

impostos em dia. 
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SE BOBEAR, O ÓLEO DURA
MAIS QUE O CAMINHÃO.

� Multiviscoso 
� Exclusiva tampa 

de segurança
� Classificação: API CI-4/

MBB 228.3/ACEA E7/
A3/B3/B4-04/
Volvo VDS-3/

Caterpillar ECF-1

BRUTUS ALTA PERFORMANCE COM NOVA FÓRMULA: 
RODA ATÉ 60 MIL QUILÔMETROS*.
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