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Dia do ônibus?
Fazendo uma pesquisa sobre datas 

comemorativas, não encontrei o Dia do 

Ônibus. Seria justo ter um dia especial 

para esse que é, indiscutivelmente, o 

principal meio de transporte de nosso 

país. Sugiro que a ABRATI encaminhe 

às autoridades competentes, deputa-

dos federais, senadores, um projeto 

de criação do Dia do Ônibus. Sugiro 

ainda que seja escolhido o dia 18 de 

março, pois foi nesse dia, em 1662, 

que Pascal apresentou um veículo de 

uso adequado ao transporte coletivo 

de passageiros. Coincidência ou não, 

Karl Benz criou o primeiro ônibus a 

gasolina, que entrou em circulação 

justamente no dia 18 de março de 

1895. 

Eleandro Machado

CAMPINA GRANDE DO SUL – PR

Santa Cruz
Foi ótimo ver a Viação Santa Cruz 

nas páginas dessa revista. Quem vive 

aqui na região da Baixa Mogiana pode 

se orgulhar dessa empresa que há 

tantos anos vem prestando seus ser-

viços à nossa população. Sei que as 

pessoas que trabalham nela também 

se orgulham. Desde menino eu me ha-

bituei a acompanhar o desenvolvimen-

to dessa companhia e sempre vi nela 

muita seriedade e responsabilidade. 

Acredito que vai continuar crescendo 

e transportando passageiros com 

qualidade.

Adelmir de Souza Soares

CAMPINAS – SP

No Brasil todo
Sempre me admirei muito de, em 

cada viagem que faço, principalmente 

daqui para os estados do Nordeste, 

encontrar os ônibus da Gontijo rodan-

do, ou então nos pontos de parada 

das linhas. Geralmente, vários deles. 

É uma presença familiar que me traz 

alegria e me faz imediatamente lem-

brar de Minas Gerais. Também acho 

interessante ver que os ônibus são 

iguaizinhos, ou muito parecidos uns 

com os outros. É uma empresa que 

sabe trabalhar.

Arsênio F. da Mota

CONTAGEM – MG

Álcool e vidas
A lei que pune os motoristas que di-

rigem alcoolizados é boa e com certeza 

tem o apoio da maioria da população. 

Ouvi dizer que o Brasil tem mais de 

40 milhões de motoristas e acredito 

que a maior parte é responsável e 

cumpridora das leis do trânsito. De-

fendo que a minoria, aqueles que são 

irresponsáveis e causam acidentes tão 

trágicos, sejam severamente punidos, 

inclusive com pena de prisão, pois são 

assassinos em potencial. Com leis 

rigorosas e com muita fiscalização, 

o Brasil poderá reduzir bastante o 

número e a gravidade dos acidentes 

de trânsito, desta forma preservando 

muitas vidas.

Waldomiro Pereira de Oliveira

CANOAS – RS

Reforço
Venho acompanhando o noticiário 

sobre a chamada Lei Seca e sobre a 

intensificação da fiscalização, prin-

cipalmente nas estradas. A Revista 

ABRATI mostrou que com a lei as 

mortes diminuíram, o que é muito bom, 

mas receio que a vigilância dos primei-

ros meses não seja mantida. Não ouvi 

dizer nada a respeito do real aumento 

dos efetivos policiais encarregados de 

fiscalizar as rodovias. Sem mais gente 

na fiscalização, acabaremos voltando 

aos tempos de impunidade. 

Adílio B. dos Santos

PIRACICABA – SP



arta do PresidenteC

Diálogo aberto
      é imprescindível

A ABRATI quer 
colaborar com o 
governo federal no 
sentido de apresentar 
sugestões para que 
a alta qualidade 
alcançada pelo nosso 
sistema de transporte 
seja preservada e 
até melhorada. Para 
isso, é imprescindível 
diálogo aberto entre a 
ANTT e as empresas. 

Assumo a presidência da ABRATI num dos momentos mais difíceis que 

vivemos nos últimos anos, com uma crise econômica em todo o mundo, 

seguida de forte recessão e de suas nefastas conseqüências, que minam 

a saúde financeira das empresas e o bem-estar de todos. 

Temos visto os mais catastróficos anúncios sendo feitos diretamente 

pelos grandes líderes mundiais e também pelas empresas globais, sempre 

em tons sombrios e com péssimas notícias, como demissões, corte de 

investimentos, fechamentos de plantas industriais e outras.

O Brasil, felizmente, por ter se preparado melhor que muitos outros paí-

ses, tem podido navegar com alguma tranqüilidade nos mares turbulentos do 

momento, graças à política econômico-financeira adotada pelas autoridades 

responsáveis, e também pelas empresas brasileiras.

No transporte terrestre de passageiros, vemos um cenário de manu-

tenção de empregos e uma redução nos investimentos programados. Essa 

redução se deve, naturalmente, à indefinição que cerca nossa atividade 

com a perspectiva de um leilão de todas as linhas existentes no final do 

próximo ano.

Ainda não se sabe como vai ficar o desenho a ser proposto para o novo 

sistema de transporte rodoviário de passageiros. Hoje, o segmento goza 

de elevado conceito junto aos seus usuários, como comprovam pesquisas 

feitas pela ABRATI, pela ANTT e por diversas empresas, que usam esse 

instrumento de aferição para fazer ajustes em seus serviços. 

Está comprovado, por essas pesquisas, que o usuário de ônibus no 

Brasil acha as tarifas módicas e não as considera como fatores limitativos 

das viagens. Avalia também que a regularidade dos serviços, a qualidade 

dos veículos utilizados e a segurança nas viagens são fatores positivos das 

empresas regulares de transporte rodoviário de passageiros.

A ABRATI quer colaborar com o governo federal no sentido de apresen-

tar sugestões para que a alta qualidade alcançada pelo nosso sistema de 

transporte seja preservada e até melhorada. Para isso, é imprescindível 

diálogo aberto entre a ANTT e as empresas.

À frente da ABRATI há pouco mais de um mês, pretendo continuar 

trabalhando na defesa dos nossos interesses e para isso conto com a 

imprescindível colaboração da nossa Diretoria e dos nossos associados, 

cujos objetivos, além da segurança institucional do setor, são ainda, para 

citar somente os principais,  a melhora das rodovias, a ampliação da fisca-

lização e combate ao clandestino, a isonomia tributária com outros modais 

e, principalmente, a coordenação de um esforço no sentido de aprimorar 

cada vez mais o atendimento aos nossos usuários.
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B A G A G E I R O

As entidades associativas 

do sistema de transporte 

rodoviário de passageiros 

do Brasil, Argentina, México, 

Colômbia, Chile, Espanha 

e Portugal reuniram-se em 

Buenos Aires em novembro.  

O presidente da ABRATI, Re-

nan Chieppe, representou o 

Brasil. O encontro foi organi-

zado pela Associação Ibero-

americana de Transporte por 

Ônibus – AITBUS –, sediada 

em Madri, Espanha. A lª 

BUENOS AIRES

ABRATI NA Iª CÚPULA IBEROAMERICANA 
DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS 

Cúpula Iberoamericana de 

Transporte por Ônibus tratou 

de temas comuns aos seto-

res dos países membros. O 

documento final  destacou a 

importância social, econômi-

ca e política do sistema de 

transporte de passageiros e 

enfatizou a necessidade da 

existência de marco regu-

latório capaz de fornecer a 

indispensável segurança dos 

investimentos, em ambiente 

adequado e duradouro.

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS GANHA
ESTATUETA “EL OJO DE IBEROAMERICA”

A Volkswagen conquistou um 

importante prêmio na área de 

propaganda, com a campanha 

publicitária “Sob medida” 

(anúncio ao lado). Concorrendo 

com outras 5.581 peças 

publicitárias, analisadas por 

250 jurados, ganhou uma 

estatueta na 11ª edição do 

festival El Ojo de Iberoamerica, 

um dos mais respeitados entre 

os países ibero-americanos. 

PROPAGANDA

Da esquerda para a direita: Felice Minutti (CANAPAT), José Luiz Santolin 

(ABRATI), Paula Bramão (ANTROP), Alberto Corcuera (presidente da 

AITBUS), Guauhtémoc Martinez Garcia (CANAPAT), Marino Quintero Tovar 

(ASOTRANS), Sergio Muños (FENABUS), Germán Yesid Isaza (ASOTRANS), 

Jose Luiz Pertierra (FENEBUS) e Renan Chieppe (ABRATI).

Como parte das 

comemorações dos 100 

anos do ônibus no Brasil, a 

Scania lançou no dia 12 de 

novembro, na FetransRio, 

o livro “Viagem ao Ônibus 

Brasileiro”. A publicação  

aborda a história de várias 

empresas pioneiras de 

transporte rodoviário de 

passageiros no Brasil. O 

texto é do jornalista Nélio 

Lima, editor executivo da 

LANÇAMENTO

SCANIA EDITA LIVRO COM A HISTÓRIA DE 
TRANSPORTADORAS DE PASSAGEIROS

Revista ABRATI. 

Parte do material histórico 

e iconográfico utilizado foi 

cedido pela ABRATI.

Valter Viapiana (foto), 

responsável pela gerência 

comercial do consórcio e da 

comunicação de marketing 

da Volvo Financial Services 

Brasil, assumiu também a 

área de seguros da marca 

no país. Há 13 anos na 

Volvo, o executivo passou 

por várias áreas da empresa 

e continuará a se reportar 

VALTER VIAPIANA ASSUME NOVA ÁREA  
NA VOLVO FINANCIAL SERVICES BRASIL

EXECUTIVO

a Adriano Merigli, diretor-

presidente da VFS Brasil.
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O Grupo JCA, que entre 

outras empresas é 

controlador da Auto 

Viação 1001, Auto Viação 

Catarinense, Viação 

Cometa e Rápido Ribeirão 

Preto, promoveu no Rio 

de Janeiro uma grande 

festa para comemorar 

o aniversário das três 

primeiras companhias. 

A 1001 e a Cometa estão 

completando 60 anos; a 

Catarinense, chegou aos 

80. As histórias das três 

empresas são contadas 

em livro, lançado na 

mesma ocasião, e que 

trata também do Grupo 

JCA. Título da publicação: 

COMEMORAÇÃO

GRUPO JCA LANÇA LIVRO PARA CONTAR 
AS HISTÓRIAS DE SUAS EMPRESAS

“Tudo começou com 

meio ônibus. A história 

do Grupo JCA”. Foram 

expostos quatro ônibus 

históricos de empresas do 

grupo no Vivo Rio, local da 

festa. Recebidos com um 

coquetel, os convidados 

também puderam 

apreciar uma exposição 

de fotografias antigas. 

Houve projeção de um 

vídeo com frases gravadas 

do fundador do Grupo 

JCA, Jelson da Costa 

Antunes, e apresentação 

da Orquestra Petrobras 

Sinfônica. Os primeiros 

exemplares do livro foram 

entregues aos membros 

da segunda geração de 

descedentes de Jelson 

da Costa Antunes. Ao 

fim da apresentação da 

orquestra, foi servido o 

jantar aos 760 convidados. 

O programa foi encerrado 

com um show da cantora 

Alcione e cada convidado 

recebeu um exemplar do 

livro “Tudo começou com 

meio ônibus”. 

O saudoso Gelson da Costa 

Antunes, criador do Grupo JCA.

Levantamento anual do 

Instituto Datafolha mostrou 

que, pelo sexto ano 

consecutivo, a Mercedes-

Benz foi a marca de 

caminhão mais lembrada 

espontaneamente pelos 

consumidores. Com isso, 

A IRIZAR JÁ ESTÁ PRODUZINDO NO BRASIL 
O SEU MODELO DE MAIOR SUCESSO, O PB

LONGEVIDADE

MERCEDES-BENZ É A MARCA DE CAMINHÃO 
MAIS LEMBRADA ESPONTANEAMENTE 

a Mercedes-Benz do Brasil 

conquistou o seu sexto 

troféu Top of Mind. 

O índice de lembrança 

da marca foi maior que 

o dobro do índice obtido 

pela segunda marca mais 

lembrada. 

TOP OF MIND

A Irizar lançou no dia 

27 em São Paulo o seu 

modelo de maior sucesso 

na Europa, o PB. A partir 

de agora, esse ônibus 

inovador passa a ser 

produzido nas instalações 

da encarroçadora em 

Botucatu-SP. Além de 

bonito, o PB revela a forte 

preocupação do fabricante 

com todos os aspectos 

relacionados à segurança. 

A estrutura é mais rígida 

e mais resistente a 

tombamento, impacto 

frontal, torção e flexão 

da carroçaria. O design é 

ergonômico e funcional. 

O conforto interno inclui 

A Iveco foi uma das vencedoras da edição de 2008 do Prêmio 

Destaque no Marketing, promovido pela ABMN – Associação 

Brasileira de Marketing & Negócios. Foi premiada na categoria 

Marketing Institucional, para ações ou campanhas de 

construção ou consolidação de marca corporativa no Brasil.

IVECO É PREMIADA PELA ABMN COMO 
“DESTAQUE NO MARKETING DE 2008”

MONTADORA excelente climatização e 

isolamento termoacústico. 

O acabamento primoroso é 

outro diferencial no veículo, 

que estará sendo produzido 

em três diferentes 

comprimentos: 12, 13 e 

14 metros e com grande 

variedade  de opcionais.

O Irizar PB, agora brasileiro.
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ABRATI quer manter 
  a qualidade dos serviços

O que preocupa a classe empresarial 

é a manutenção da alta qualidade dos serviços 

prestados pelas operadoras de transporte 

rodoviário. Esse elevado padrão de serviços foi 

conquistado e aprimorado continuamente ao 

longo de mais de 70 anos, com a implantação de 

programas intensivos de treinamento e reciclagem.
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E mpenho total e muito investimen-

to foram necessários para que o 

transporte rodoviário de passageiros 

atingisse no Brasil o nível de qualidade 

em que se encontra hoje. Além das 

várias pesquisas, inclusive da ANTT, 

que atestam essa qualidade, outros 

países constantemente buscam aqui 

conhecimentos para serem trans-

plantados para outras nações. São 

constantes as visitas técnicas que 

empresários estrangeiros fazem às 

nossas empresas, onde ficam muito 

surpresos quando tomam conhecimen-

to das longas rotas operadas, com 

pontos de apoio e parada espalhados 

por tudo o país. 

Os visitantes estrangeiros demons-

tram também grande interesse em co-

nhecer detalhes dos vários programas 

de treinamento de motoristas, voltados 

à prevenção de acidentes. Várias 

empresas usam modernas técnicas 

médicas relacionadas à higiene do 

sono, principalmente as que operam 

rotas noturnas. Esses programas têm-

se mostrado bastante eficientes e em 

muito contribuem para a redução de 

acidentes, além de melhorar a quali-

dade de vida dos profissionais.

 É exatamente esse elevado nível 

de qualidade na prestação dos servi-

ços que a ABRATI se preocupa em man-

ter, no momento em que se aproxima 

a hora em que, conforme anunciado, 

a quase totalidade das linhas será 

licitada em leilão público. “Nossa pre-

ocupação maior é com a manutenção 

da segurança, regularidade e qualidade 

dos serviços prestados pelas permis-

sionárias”, salienta o presidente da 

ABRATI, Renan Chieppe.

 Para a manutenção desse nível de 

prestação de serviços, Renan Chieppe 

entende ser necessária a ampliação do 

diálogo entre as empresas e a ANTT, 

órgão do governo encarregado de pro-

mover a licitação das linhas, prevista 

para o fim de 2009.

Há vários anos a questão da in-

segurança institucional e jurídica tem 

sido uma das principais preocupações 

das empresas brasileiras de transporte 

rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros. “Em todas as oportu-

nidades possíveis, essa preocupação 

foi levada, com insistência, aos órgãos 

sucessivamente criados pelo governo 

federal para responder pela área”, ex-

plica Renan Chieppe. No que se refere 

à Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT –, que existe desde 

2001, Renan Chieppe acrescenta que 

desde os primeiros dias de sua criação 

a ABRATI a ela se dirigiu, em mais de 

uma ocasião, “para suscitar o assunto 

e para levar os justos os argumentos 

sociais e jurídicos que amparam a 

tese meridianamente clara de que as 

empresas operadoras têm o direito 

à prorrogação de seus contratos de 

permissão”. 

O superintendente da ABRATI, José 

Luiz Santolin, lembra que, à medida 

que se aproximavam outubro de 2008 

e a data-limite dos contratos, o setor 

passou a endereçar sucessivos aler-

tas ao poder concedente quanto “à 

perspectiva de vir a estabelecer-se um 

vácuo legal no setor, com conseqüên-

cias fáceis de imaginar em se tratando 

de uma atividade reconhecidamente 

essencial como é o transporte rodoviá-

rio de pessoas”.

No dia 4 de setembro de 2008, 

reconhecendo que o serviço regular 

interestadual e internacional não 

poderia sofrer solução de continui-

dade, a Agência baixou a Resolução 

nº 2.868/2008, publicada no DOU 

de 5 de setembro, estabelecendo o 

cronograma de licitação de 98,5% 

dos serviços de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de passa-

geiros. A mesma Resolução autorizou 

as empresas prestadoras dos serviços 

a operá-los no regime de Autorização 

Especial até o dia 31 de dezembro 

de 2009, ou até que, por meio de 

processo licitatório, sejam celebrados 

os contratos de permissão e iniciada a 

efetiva operação dos serviços que irão 

suceder os agora autorizados. 

Renan Chieppe está confiante em 

que com a ampliação do diálogo entre 

os setores e a possibilidade de a ABRA-

TI poder cooperar com sugestões para 

a modelagem que será adotada para 

a licitação das linhas, todos só terão 

a ganhar: poder público, empresas e 

principalemnte o usuário, que terá a ga-

rantia de uma continuação de prestação 

de um serviço de alto nível. “Isso sem 

se falar nos milhares de trabalhadores 

do setor, hoje num patamar salarial  

que fatalmente não será mantido se as 

regras do jogo forem alteradas. Esse pa-

tamar salarial foi alcançado graças aos 

programas de treinamento e reciclagem 

promovidos pelas concessionárias”, 

ressalta o presidente da ABRATI.

Serviço público essencial: no Brasil, o setor de transporte rodoviário de passageiros sempre 

baseou sua atuação nessa premissa, que é a garantia dos direitos dos passageiros.
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ASPECTOS 
JURÍDICOS

A interpretação da Agência Nacio-

nal de Transportes Terrestres é de 

que os prazos das permissões para 

as empresas operarem suas linhas 

se encerraram no dia 8 de outubro de 

2008 e que a Constituição Federal de 

1988 determina que novos contratos 

de permissão para prestar serviços 

públicos de transporte rodoviário inte-

restadual de passageiros devem ser 

precedidos de licitação.

A ANTT cita a Lei Magna, mas deixa 

de reconhecer que a decisão da Agên-

cia de colocar em licitação 98,5% das 

linhas interestaduais e internacionais 

é apenas uma entre outras interpre-

tações da disposição constitucional, 

desde que foi promulgada a Constitui-

ção de 1988. 

Por exemplo, uma interpretação 

ocorreu no governo Fernando Henri-

que Cardoso, que baixou o Decreto nº 

2.521/98, o qual, além de normatizar 

todos os demais aspectos pertinentes 

à licitação e à prestação do serviço 

permitido, estabeleceu que o prazo 

das permissões seria de 15 anos, sem 

previsão de prorrogação (Art. 8º). 

Em sentido oposto, outra interpre-

tação foi adotada no governo Itamar 

Franco, imediatamente anterior, que 

editou o Decreto nº 952, de 7 de ou-

tubro de 1993, dispondo sobre a ou-

torga e permissão e autorização para 

a exploração dos serviços. O decreto 

estabeleceu, em seus artigos 10 e 94, 

que “O prazo das permissões (...) será 

de 15 anos, podendo ser prorrogado 

por igual período”. 

Adicionalmente, em 13 de fevereiro 

de 1995, a Lei nº 8.987, dispondo 

sobre o regime de concessão e permis-

são da prestação de serviços públicos, 

conforme previsto e requerido pelo Art. 

175 da Constituição, tratou, em seu 

Art. 42, das situações factuais preexis-

tentes, dispondo que: “as concessões 

de serviço público outorgadas ante-

riormente (...) consideram-se válidas 

pelo prazo fixado no contrato ou no 

As posições da ANTT e a 
realidade de hoje do setor 

Para a ANTT, a licitação das linhas resultará em melhores serviços. Realidade de hoje: as 

empresas operadoras prestam um serviço de qualidade reconhecida internacionalmente.   

Realidade, hoje: queixas dos usuários são para os terminais que dependem do poder público.
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ato de outorga”. O presidente Renan 

Chieppe considera que, num caso (o do 

Decreto 2.521/98), o poder conceden-

te “enveredou por uma interpretação 

dogmática do texto constitucional, 

sem ao menos se deter no exame 

da solução que melhor atenderia ao 

interesse dos usuários brasileiros do 

transporte rodoviário de passageiros”. 

No outro (o do Decreto 952/93), sob 

a gestão do Presidente da República 

anterior, o mesmo poder concedente, 

“sem desconhecer as disposições da 

Carta Magna mas preocupado com 

a promoção do bem comum, decidiu 

pela prorrogabilidade dos contratos 

de permissão”. 

O que se assiste agora, portanto, 

é a opção por uma daquelas duas 

interpretações. 

Lamentavelmente, conforme as-

sinala Renan Chieppe, “não é a que 

melhor contempla a preservação 

dos interesses dos 140 milhões de 

usuários do transporte rodoviário de 

passageiros”.                  

CUSTO DA TARIFA, 
QUALIDADE

Sustenta a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres que a licitação 

das linhas pelo critério da menor tarifa 

para a prestação dos serviços, como 

se pretende, não contribuirá para o en-

carecimento do preço das passagens. 

Ela argumenta que o edital de licitação 

estabelecerá a qualidade e os limites 

tarifários máximos para a prestação 

dos serviços. No processo de licitação 

não estão incluídos aqueles serviços 

licitados entre 1998 e 2001.

Não haverá queda na qualidade 

dos serviços prestados, garante a 

ANTT, pois, no edital de licitação, 

“constarão requisitos mínimos para 

habilitar e qualificar as empresas que 

poderão participar do leilão”. Além 

das exigências prévias à licitação, nos 

futuros contratos de permissão “tam-

bém serão estabelecidos critérios de 

qualidade a serem observados pelas 

empresas durante toda a prestação 

dos serviços”. A observância de tais 

critérios será monitorada e cobrada 

pela ANTT, implicando o seu descum-

primento em punições previstas na 

legislação e no contrato.

À primeira vista, e embora anteci-

pando-se de certa forma ao resultado 

da licitação, as conclusões podem 

parecer corretas. Entretanto, como os 

termos da licitação ainda não foram 

definidos, ou, pelo menos, ainda não 

são conhecidos, por enquanto não é 

possível estabelecer se será alcança-

do ou não o delicado equilíbrio entre 

o que seja “qualidade” e o que sejam 

“limites tarifários máximos”, de modo 

a preservar os interesses dos usuários 

e atrair para a licitação o interesse 

das empresas mais qualificadas para 

a prestação dos serviços.  

 

GRAU DE SATISFAÇÃO FINAL COM O TRP (%) - 2007

Base: 100% dos entrevistados

A qualidade dos serviços também depende, e muito, da qualidade dos ônibus. As atuais 

operadoras utilizam os veículos mais modernos e confortáveis produzidos no Brasil. 
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LICITAÇÃO 
EM BLOCOS

A ANTT anuncia que não mais lici-

tará serviços isolados – mas conjuntos 

de ligações que serão atendidos pelas 

empresas que vencerem a licitação. 

Estarão reunidos em uma mesma 

unidade de licitação serviços com 

diferentes graus de atratividade econô-

mico-financeira, propiciando subsídios 

cruzados que viabilizarão as linhas pou-

co atrativas para a iniciativa privada e 

que, se fossem licitadas isoladamente, 

poderiam conduzir a um certame sem 

interessados. A conseqüência seria a 

paralisação desses serviços.

No tocante a esta questão, a ANTT 

parece estar acolhendo a posição das 

empresas operadoras. Entre as ponde-

rações apresentadas à Agência sobre 

o assunto pela ABRATI, estão as que 

apontam como ideal o modelo de opera-

ção por áreas – tal como acontece, por 

exemplo, com outros serviços públicos, 

entre eles a telefonia. A possibilidade 

de atomização absoluta dos contratos, 

que seria gerada pelo modelo de opera-

ção por linhas, impediria o estabeleci-

mento de economia de escala no setor. 

É a atuação em escala que permite a 

redução dos custos e das tarifas.   

DURAÇÃO 
DO PROCESSO

Em suas resoluções nºs 2.868 e 

2.689, publicadas no Diário Oficial da 

União do dia 5 de setembro de 2008, 

a ANTT autorizou as empresas “até 

então permissionárias” a operarem 

sob o regime de Autorização Especial 

até que sejam celebrados os futuros 

contratos de permissão e iniciada a 

efetiva operação dos serviços objetos 

de licitação.      

 

A licitação de 98,5% das linhas 

será, forçosamente, um processo 

demorado.  Há muito a ABRATI e as 

empresas operadoras do setor vinham 

alertando a área oficial acerca dessa 

questão. Em outubro, a Agência deu 

início aos procedimentos e estudos 

preliminares, entre eles a decisão de 

disponibilizar à sociedade, para efeito 

de esclarecimentos e contribuições, 

toda a documentação referente às 

próximas fases do processo. Seria 

uma forma de tornar o processo mais 

transparente e dar oportunidade para a 

participação de usuários, empresários, 

trabalhadores do setor e a sociedade 

em geral.

No dia 13 de outubro de 2008, 

foi colocada na página da Agência na 

internet (www.antt.gov.br) a Consulta 

Pública nº 001/2008. Por esse ins-

trumento, os interessados poderão 

apresentar contribuições sobre o 

assunto, até as 18 horas do dia 5 de 

março de 2009.

Como uma forma de ensaio do 

processo de consulta, a ANTT fez a 

Serviços com diferentes graus de atratividade econômica resultam em tarifas mais baratas? 

Sem dúvida. Há muitos anos isso vem ocorrendo com as atuais operadoras.  

AVALIAÇÃO DO PREÇO PAGO PELA PASSAGEM
Valor pago Valor em comparação com o serviço oferecido

Base: percentual dos usuários que sabem quanto custou a sua passagem de ônibus
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apresentação da rede de transporte 

interestadual de passageiros que liga 

cidades da região Nordeste, vindo a 

seguir os estudos das demais regiões 

e das redes entre as regiões, até a 

completa apresentação do denomi-

nado Projeto da Rede Nacional de 

Transporte Rodoviário Interestadual de 

Passageiros – ProPass Brasil. 

Depois que todos os estudos esti-

verem à disposição dos interessados 

na Consulta Pública, será realizada 

Audiência Pública para colher contribui-

ções sobre toda a rede de transporte 

a ser licitada.

Porém, enquanto essas etapas 

estiverem se sucedendo, e antes de 

poder realizar a licitação, a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres 

terá de elaborar um Plano de Outorgas 

a ser submetido à análise do Ministério 

dos Transportes. 

Para a elaboração do Plano, a ANTT 

precisará preparar Projetos Básicos 

que indiquem as características téc-

nicas (quantidade mínima de viagens, 

percurso pelo qual deverá ser realizada 

a viagem etc.) e as econômico-finan-

ceiras (tarifa máxima de referência 

para a licitação, receita estimada 

etc.) dos serviços a serem oferecidos 

a população. É importante ressaltar 

que nos estudos da Agência está 

sendo considerada a menor demanda 

do serviço, e não a média, como seria 

mais racional, recomendável, e como 

sabem as empresas.

Além desses documentos, a Agên-

cia terá que elaborar o Edital de Lici-

tação, com suas regras e a minuta 

do Contrato de Permissão. O Edital 

estabelecerá as obrigações e os di-

reitos das empresas que irão prestar 

os serviços, durante todo o prazo do 

contrato de permissão. 

O processo ainda demandará que 

sejam realizados estudos técnicos que 

apontem as melhores opções para 

propiciar a prestação dos serviços com 

justiça tarifária e a qualidade desejada 

pelos usuários.

Os estudos da ANTT consideram a menor demanda do serviço. Com sua experiência, as 

operadoras lembram que seria mais racional considerar a demanda média. 

De 74.000 ligações 

telefônicas recebidas 

pela ANTT em 12 

meses, 85,1% das 

pessoas que ligaram 

se enquadravam 

nos critérios de 

“satisfação em nível 

normal” e “satisfação 

acima da esperada”

Há muito os usuários sabem que podem 

contar com os melhores serviços.

Satisfação em nível normal ou acima da esperada: o veredito já foi dado pelos passageiros.  
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EXPECTATIVA DE 
DESEMPREGO

Ao divulgar esclarecimentos sobre 

a decisão de realizar a licitação, a ANTT 

referiu-se à preocupação das entida-

des representativas dos trabalhadores 

do setor no sentido de que a licitação 

de 98,5% das linhas interestaduais 

e internacionais possa resultar em 

redução de postos de trabalho no 

setembro e outubro de 2007, apontou 

que 87,6% dos usuários entrevistados 

estão satisfeitos com a qualidade 

dos serviços que recebem nas suas 

viagens intermunicipais, interesta duais 

e internacionais por ônibus. Outro 

resultado categórico na pesquisa foi 

o fato de que os usuários ouvidos 

colocaram o preço da tarifa na sexta 

colocação entre os fatores que eles 

mais valorizam numa viagem de ôni-

bus. Aliás, ao longo de 2003, a própria 

ANTT, por meio de sua Ouvidoria, teve 

a oportunidade de realizar pesquisa 

parecida, chegando a resultados igual-

mente definitivos. Analisando 74.000 

ligações telefônicas recebidas pela 

Agência em 12 meses, verificou que 

85,1% das pessoas que ligaram se 

enquadravam nos critérios de “satis-

fação em nível normal” e “satisfação 

acima da esperada”. 

Pode-se facilmente concluir que 

qualquer pesquisa de opinião apon-

taria que tanto usuários como tra-

balhadores do setor esperam poder 

continuar contando com esse sistema. 

Já a decisão de desmontar o sistema 

e tentar remontá-lo mais adiante, com  

redução ou não dos serviços, não pode 

neste momento, oferecer mais do que 

“a expectativa de que não haja redução 

de empregos”.

setor. A Agência argumenta que, com 

a licitação, não está propondo uma 

redução da oferta dos serviços inte-

restaduais. Explica que seus estudos 

foram baseados na demanda obser-

vada durante a operação das linhas 

de ônibus interestaduais e até arrisca 

uma previsão: novos serviços serão 

adicionados à rede atual, “gerando a 

expectativa de que não haja redução 

de empregos no setor”.

Os que temem a possibilidade de 

redução de postos de trabalho no setor 

se baseiam na realidade de hoje com-

parada com o quadro de incertezas e 

de desmonte de todo um sistema, que 

poderá decorrer da maratona licitatória 

proposta pela ANTT. O quadro real é 

absolutamente claro: existe hoje – e 

opera dentro de parâmetros de ab-

soluta normalidade e eficiência – um 

sistema que veio sendo construído 

pelas empresas desde os anos 1920 

e 1930. É um sistema que gera grande 

volume de empregos, opera com tari-

fas módicas, está presente em todos 

os municípios brasileiros e recebe a 

avaliação positiva dos usuários. 

A mais recente pesquisa de sa-

tisfação dos usuários do transporte 

rodoviário de passageiros, feita pelo 

Instituto Vox Populi nos meses de 

O padrão de atendimento, hoje: segurança, regularidade, cortesia, 

conforto, continuidade, segurança, eficiência, baixas tarifas.

O que se propõe é trocar a realidade de hoje (70.000 empregos 

diretos) pela expectativa de que não haverá redução de empregos.

Geração de empregos abrange também as 

áreas de marketing e administração. 
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mpresaE

Catita, a primeira jardineira da 

Companhia Rodoviária Heim & Garcia.
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O passado que explica 
   a grandeza da Garcia

Perto de completar 75 anos de existência (foi fundada em 15 de janeiro de 1934), a 

Viação Garcia, de Londrina — uma das mais antigas e tradicionais do setor de transporte 

rodoviário de passageiros no Brasil —, destaca-se não só pela qualidade dos seus 

serviços como também pelo zelo que dedica à preservação da memória da empresa.
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Os cuidados da Viação Garcia com  

seu passado não se traduzem 

somente no culto permanente à 

memória dos fundadores, Celso Garcia 

Cid e José Garcia Villar. Também se 

revelam na atenção dispensada ao 

amplo acervo de material iconográfico 

e histórico que ilustra sua invejável tra-

jetória. E, sobretudo, na manutenção 

dos preciosos exemplares de veículos 

utilizados nas diversas fases de seu 

desenvolvimento.

Em cada período da sua história, a 

Viação Garcia sempre fez questão de 

utilizar os veículos mais atualizados, 

que pudessem resultar em maior 

eficiência, segurança e conforto para  

os usuários. Nas décadas de 1940 a 

1960, mesmo operando em estradas 

de terra na maior parte de suas linhas, 

como era normal naquela época, a 

empresa se empenhava em sempre 

manter os ônibus no melhor estado 

possível. Graças a isso, mais tarde 

ela pôde utilizar alguns desses veícu-

los para compor o seu acervo, que é 

mantido há vários anos na garagem 

de Londrina.

Lá está, por exemplo, perfei-

tamente restaurado, o menor e mais 

famoso de seus carros, a jardineira 

Catita. Orgulhosamente apresentada 

em ocasiões especiais — por exemplo 

em desfiles oficiais comemorativos 

do aniversário de Londrina —, ela era 

originalmente um caminhão Ford 1933 

de quatro cilindros. Inicialmente, o 

espanhol Celso Garcia Cid utilizava-o 

na atividade de transporte de cargas, 

principalmente entre as localidades de 

Jataizinho e a nascente Londrina da 

década de 1930. Até que, em 1934, 

convidado por outro imigrante — o ale-

mão Mathias Heim — para se associa-

rem em um negócio de transporte de 

passageiros, Garcia Cid encarregou a 

oficina Ziober de transformar o veículo 

em jardineira. Foi com ela que ambos 

deram início à Companhia Rodoviária 

Heim & Garcia.

Outro veículo guardado para lem-

brar a atuação da empresa nas dé-

mpresaE

José Paulo Garcia Pedriali, tendo ao fundo o retrato a óleo de José Garcia Villar. 

Gustavo Garcia Cid junto ao retrato a óleo 

de Celso Garcia Cid.

Na guerra, o ônibus GMC Pavão, ainda com motor fora da cabine, funcionou com gasogênio.
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cadas de 1940 e 1950 é um ônibus 

GMC 1942, movido a gasolina, com 

capacidade para transportar até 

33 passageiros. Quando, devido à 

guerra, foi implantado o racionamento 

de gasolina, a Garcia adaptou esse 

modelo — apelidado de Pavão — para 

o uso de gasogênio. Era um ônibus 

fechado e dotado de cortinas. 

Ainda na década de 1950, como 

comprova o acervo da Garcia, vários 

ônibus GMC com lotação para 35 pas-

sageiros foram incorporados à frota. 

Com eles, a empresa inaugurou a era 

dos carros de frente reta.

Mais tarde, quando as importações 

de veículo foram proibidas, a Fábrica 

Nacional de Motores – FNM –, do Rio 

de Janeiro, passou a produzir no Brasil 

caminhões sob licença da Alfa-Romeo. 

Eram do tipo “cara chata” e ficaram 

conhecidos como Fenemê. Devida-

mente encarroçados, chassis desses 

caminhões passaram a integrar a 

frota da Garcia no princípio da década 

de 1960. 

Em seguida, na década de 1970, 

a companhia passou a operar ônibus 

novos montados sobre chassis Scania 

Vabis. Um dos modelos de maior 

destaque foi o B111. No acervo da 

Garcia há um ônibus modelo Diplo-

mata equipado com esse chassi, e 

que é guardado com o maior carinho, 

principalmente depois de ter sido 

usado para transportar o Papa João 

Paulo II, em 1980, em sua passagem 

pelo Paraná.

Nesse tempo todo, a Viação Gar-

cia jamais teve receio de ousar. 

Tinha como política submeter a testes 

praticamente todos os novos tipos de 

chassis e carroçarias que eram lança-

dos no país. Em função disso, esteve 

quase que invariavelmente entre as 

primeiras transportadoras a aderir às 

inovações nessa área. Por outro lado, 

a excelente relação mantida com mon-

tadoras e encarroçadoras permitiu-lhe 

oferecer, a partir de sua experi ência 

prática, muitas sugestões e soluções 

que contribuíram não só para o aper-

feiçoamento de veículos já existentes 

como para o desenvolvimento de novos 

projetos e produtos voltados ao trans-

porte rodoviário de passageiros.

Modelo Diplomata 1964, da Nielson, sobre chassi FNM Alfa-Romeo. O Trinox, lançado em 1983. A estrutura em perfis de aço inoxidável.

Com sua experiência, a Garcia sempre ofereceu sugestões valiosas às encarroçadoras.

Ônibus Diplomata 

usado para transportar o Papa 

João Paulo II em 1980 no Paraná.
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A Companhia Rodoviária Heim & 

Garcia nasceu como conseqüência do 

irresistível crescimento de um lugarejo 

plantado em 1929 a pouco mais de 

30 quilômetros da pequena cidade 

de Jataizinho, à beira do Rio Tibagi, 

no Norte paranaense. Jataizinho era 

referência porque ali, barrados pelo rio, 

interrompiam-se os trilhos da ferrovia 

que diariamente despejava dezenas 

de brasileiros e estrangeiros atraídos 

pelas terras férteis da região. 

Chamado inicialmente Patrimônio 

Três Bocas, o lugarejo logo passou 

a ser conhecido como Londrina, por 

influência dos ingleses da Companhia 

de Terras Norte do Paraná. No mundo 

todo, poucos empreendimentos po-

diam ser comparados àquele. Investi-

dores da Inglaterra haviam comprado 

do governo do Estado do Paraná, a 

preço simbólico, 1,2 milhão de hec-

tares de terras virgens, destinados à 

implantação de um ambicioso projeto 

para o cultivo de algodão. A área foi 

dividida em lotes para serem vendi-

dos a quem quisesse participar do 

projeto. Não faltaram pretendentes. 

Eram tantos que a Companhia de 

Terras logo viu-se obrigada a colocar 

duas jardineiras só para transpor-

tar os colonos desembarcados em 

Jataizinho e levá-los até seus lotes. 

Um mecânico da companhia, Mathias 

Heim, foi encarregado provisoriamente 

da tarefa. Em 1934, a incumbência foi 

transformada em concessão e ele teve 

de buscar um sócio. 

 Celso Garcia Cid era de naciona-

lidade espanhola. Deixara a Galícia 

aos 19 anos e emigrara para o Brasil. 

Ao desembarcar em Santos, trabalhou 

como garçom até ouvir falar da cons-

trução da ferrovia paulista no rumo da 

Dois espanhóis e uma grande aventura

divisa com o Paraná. Engajou-se na 

obra por algum tempo, depois tornou-

se pedreiro, juntou dinheiro e comprou 

um pequeno caminhão Ford 1933 com 

o qual fazia frete no povo ado. Era o 

sócio que Heim procurava.

O caminhãozinho recebeu carroça-

ria e passou a ser jardineira. Os 

colonos pagavam a passagem com 

vales, descontados pela companhia. A 

empresa jamais parou de cres cer. 

Em 1936, já eram três carros ro-

dando o dia inteiro. Em 1937, a frota 

chegou a oito veículos. No mesmo ano, 

Mathias Heim queixou-se de cansaço 

e decidiu sair. Garcia Cid procurou 

novo sócio e encontrou José Garcia 

Villar, também espanhol, chegado ao 

mpresaE

Acima, Celso Garcia 

e a jardineira 

Catita, em frente à 

oficina dos Ziober, 

em Londrina. Ao 

lado, em outra 

jardineira da Garcia, 

os passageiros 

enfrentam o 

barro das estradas 

da época.
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Brasil duas décadas antes. Havia sido 

colono em fazendas de café, depois 

cerealista. Com o seu ingresso na so-

ciedade, nasceu a Empreza Rodoviária 

Garcia & Garcia. 

Em 1940, em meio à Segunda 

Guerra Mundial, a frota da companhia 

já era de 18 ônibus. Uma década de-

pois, em 1950, somava 50 veículos. 

Já havia algumas estradas asfaltadas, 

mas a maioria continuava sendo de 

terra batida. A razão social mudou 

para Viação Garcia Ltda. em 1955. 

Seis anos mais tarde, foi entregue ao 

tráfego, totalmente asfaltada, a ligação 

de Londrina com Curitiba. 

José Garcia Villar morreu em 1962. 

Uma década depois, também se foi 

Celso Garcia Cid. Seus descendentes 

mantiveram a companhia no mesmo 

ritmo de crescimento. As linhas foram 

expandidas e levadas a outros esta-

dos. Hoje, a frota conta com mais de 

450 veículos de última geração. A Via-

ção Garcia liga o Estado do Paraná às 

cidades de Ribeirão Preto, Ourinhos, 

Bauru, Presidente Prudente, Campinas 

e São Paulo, e a várias localidades de 

Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Mato Grosso do Sul. Seus 

ônibus percorrem mensalmente cerca 

de 3,5 milhões de quilômetros. Por 

ano, são transportados aproximada-

mente 10,5 milhões de passageiros, 

em serviços nos padrões executivo, 

leito-cama e double class. A sede da 

empresa está em Londrina desde a 

fundação, e são mantidas 17 filiais.

A Viação Garcia opera também no 

transporte metropolitano, no intermu-

nicipal e no transporte de cargas. O 

serviço de encomendas expressas e 

cargas fracionadas funciona no sis-

tema de entrega em até 24 horas nas 

mesmas localidades onde a Viação 

Garcia faz transporte rodoviário de 

passageiros.    Na década de 1950, a equipe da Garcia fabricava carroçarias de ônibus na própria empresa. 

Celso Garcia Cid (esq.) supervisiona o embarque de passageiros na rodoviária Heim & Garcia.  

Motorista, cobrador e mecânico, os responsáveis pela realização das viagens.
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erviçoS

A Guanabara e 
   o melhor das paradas
Em parceria com o Sebrae, a Expresso Guanabara 

realiza encontro com proprietários de restaurantes 

visando melhorar a alimentação servida, a higiene 

e o atendimento nos pontos onde os ônibus fazem 

paradas para refeições durante as viagens.

A boa viagem de ônibus é aquela em 

que a qualidade está presente em 

todos os momentos. Desde o da com-

pra da passagem até o embarque e 

desembarque, passando pelo percurso 

tranqüilo e seguro na estrada e por pa-

radas agradáveis, nas quais se possa 

contar com alimentação saudável e de 

boa qualidade, em ambiente limpo e  

acompanhado de bom atendimento.

Esta é a filosofia de operação da 

Expresso Guanabara, que está sempre 

buscando novas formas de aperfeiçoar 

os serviços e oferecer o melhor aos 

seus usuários, do mesmo modo como 

faz com colaboradores e parceiros. 

Um bom exemplo é o Programa Boa 

Mesa, criado para proporcionar melho-

rias na qualidade dos restaurantes que 

recebem passageiros não só da Ex-

presso Guanabara como também das 

outras empresas que realizam viagens 

intermunicipais e interestaduais.  

De 18 a 22 de novembro, em 

parceria com o Sebrae, a Guanabara 

promoveu a segunda edição do progra-

ma Boa Mesa na Estrada. Estiveram 

presentes proprietários de cerca de 

70 restaurantes e lanchonetes de 11 

estados das regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, onde a Guanabara faz 

paradas para café, almoço ou jantar. 

No encontro, realizado na sede 

central da Guanabara, em Fortaleza, foi 

enfatizada por técnicos e especialistas 

a importância da boa apresentação, 

higiene, bom atendimento, montagem 

de self-service adequado a quem viaja, 

liderança , além de noções básicas de 

administração, compras , formação de 

preços  e estoques. 

Os donos de restaurantes tiveram 

a oportunidade de participar de pales-

tras e oficinas voltadas à melhoria da 

qualidade de seus estabelecimentos. 

As palestras abordaram diversos te-

mas de interesse da atividade, como, 

por exemplo, motivação e conquista 

de resultados; empreendedorismo 

como diferencial competitivo; controle 

de compras e estoque; segurança ali-

mentar; cálculo de custo das refeições; 

como administrar finanças; apresenta-

ção dos pratos e alimentação saudável Carlos Magalhaes, diretor Operacional da Guanabara, abre o Programa Boa Mesa na Estrada.
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como diferencial; linhas de crédito 

disponíveis para restaurantes; exce-

lência no atendimento ao cliente; boa 

alimentação como fator de prevenção 

de doenças e transporte rodoviário: 

novos cenários e desafios.

Os participantes também fizeram 

visita técnica a um restaurante com 

o selo de qualidade Sebrae, onde  

puderam conhece a rotina e os proce-

dimentos de um serviço modelo.

Várias empresas e entidades de 

classe deram apoio prático ao evento, 

inclusive apresentando aos participan-

tes as suas linhas de produtos. Um 

jantar festivo e um show humorístico 

fecharam a programação.  

O PRÊMIO

Como parte do desenvolvimento 

do programa, a Guanabara concederá 

o Prêmio Boa Mesa na Estrada aos 

restaurantes que se destacarem no 

serviço, na apresentação dos pratos, 

no atendimento, na qualidade das re-

feições e na higiene das instalações. 

Um manual de exigência dará a orienta-

ção necessária. O critério de avaliação 

segue o modelo de estrelas dos hotéis, 

dividindo os estabelecimentos em três 

categorias, para efeito de premiação: 

I Garfo, II Garfos e III Garfos. 

Em 2009, todos os estabelecimen-

tos serão visitados por um consultor 

do Sebrae, em duas oportunidades. Na 

primeira, ele prestará consultoria sobre 

a adequação ao manual do programa. 

Na segunda, fará a aferição do grau 

de cumprimento das exigências, para 

efeito de concessão ou não do prêmio, 

que será entregue em dezembro de 

2009. 

Os participantes saíram satisfeitos com o que aprenderam no Programa Boa Mesa e prometeram pôr tudo em prática.

Paulo Alencar Porto Lima, diretor Executivo 

da Guanabara, entrega Certificado de 

Participação a uma das participantes.

Proprietários de restaurantes durante a apresentação de um módulo do programa.
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xposiçãoE

Tecnologia e eletrônica 
      na FetransRio
De 12 a 14 de novembro, as principais montadoras e encarroçadoras do país apresentaram seus 

melhores produtos na 7ª FetransRio Feira Rio Transporte, realizada em área de 10.000 metros 

quadrados na Marina da Glória, Aterro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro.

A 7ª FetransRio ocorreu paralelamen-

te ao 13º Etransport – Congresso 

sobre Transporte de Passageiros, e 

foi uma iniciativa da Fetranspor – Fe-

deração das Empresas de Transporte 

de Passageiros do Estado do Rio de 

Janeiro, e dos sindicatos afiliados. Em 

fóruns e painéis, foram tratados nu-

merosos assuntos relativos ao desen-

volvimento de políticas para o setor, 

como transporte coletivo, segurança 

no trânsito, energia, combustíveis 

alternativos, mobilidade urbana, pano-

rama da economia, gestão ambiental, 

responsabilidade social, marketing 

e tecnologia. Um dos painéis versou 

sobre a Universidade Corporativa do 

Transporte, criada pela Fetranspor e 

voltada ao aprimoramento dos serviços 

prestados pelas empresas do setor. 

Dos eventos fizeram parte também 

as comemorações do centenário do 

transporte por ônibus a motor no Rio 

de Janeiro e no Brasil, tendo sido exi-

bida uma réplica do primeiro veículo 

utilizado para o transporte regular de 

passageiros no país, por ocasião da 

grande Exposição Nacional de 1908, 

no Rio de Janeiro. Foi igualmente 

apresentado o acervo do Museu do 

Transporte da Associação Nacional 

das Empresas de Transportes Urba-

nos – NTU –, composto de miniaturas 

e fotografias. 

A feira ocupou área de 10.000 me-

tros quadrados. Cerca de 5.000 pes-

soas – entre representantes dos três 

níveis de governo, especialistas em 

trânsito, representantes de trabalha-

dores, universidades, fornecedores e 

visitantes – estiveram na FetransRio. 

Conforme a Revista ABRATI mostra 

nesta e nas páginas seguintes, mon-

tadoras, encarroçadoras, instituições 

de crédito, fornecedores de insumos, 

autopeças e componentes instalaram 

80 estandes na exposição. Foram 

apresentados 50 chassis e carroçarias 

de última geração. Ficou claro que o 

país ingressou em uma nova etapa de 

utilização de novas tecnologias e de 

muita eletrônica embarcada no seg-

mento de transporte de passageiros.  

Chassi Mercedes-Benz 

O 500 RS de 329 cv, 

especial para nichos do 

transporte.
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Em seu espaçoso estande, a 

Mercedes-Benz apresentou cinco 

chassis e uma série de soluções para 

os segmentos urbano e rodoviário. 

Estavam expostos os seus lançamen-

tos deste ano em chassis de ônibus 

urbanos e rodoviários. O destaque 

continuou sendo o chassi para midibus 

OF 1218, apresentado no primeiro 

semestre, servindo como contraponto 

para os chassis rodoviários O-500 RSD 

e 0-500 RS. A montadora também re-

servou suas atenções para os chassis  

articulados 0-500 MA e 0-500 UA. 

Mercedes-Benz 
mostra variedade 
de chassis

Outro produto bastante valorizado 

foi o chassi OH 1622 L, dotado do mo-

tor traseiro eletrônico OM 924 LA, de 

210 cv de potência e baixo consumo 

de diesel, e de suspensão totalmente 

pneumática – ineditismo em veículos 

de até 16 toneladas de PBT. Esse con-

ceito de suspensão resulta em maiores 

níveis de estabilidade, dirigibilidade e 

conforto. As características técnicas 

possibilitam atender às aplicações 

urbanas em linhas alimentadoras, e o 

transporte intermunicipal, fretamento 

e linhas rodoviárias de curta distância. 

As carroçarias podem ter até 11 me-

tros de comprimento.

O estande atraiu grande número de empresários dos segmentos urbano e rodoviário. 

Uma linha completa de chassis pesados para ônibus 

(inclusive para aplicações urbanas) foi lançada na Fe-

transRio pela Scania Latin América: a Série K. Eram seis 

modelos para aplicação urbana e oito para o segmento 

rodoviário, todos com motorização traseira, suspensão a 

ar e grande conteú do de eletrônica embarcada. Segundo 

o fabricante, a ênfase da concepção é para a segurança. 

Scania lança 14 modelos de chassis da nova Série K
A partir da Série K, numerosos parâmetros, entre eles a 

estabilidade do veículo e a eficiência na frenagem, pas-

sam a ser acompanhados por sistemas eletrônicos que 

possibilitam ao motorista conduzir sempre da maneira 

mais segura. Todos os modelos foram submetidos a um 

programa de testes que durou mais de dois anos, período 

em que rodaram, no total, cerca de 500.000 quilômetros 

nas mais diversas estradas e topografias do Brasil.

O chassi 6x2 da nova Série K
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Seis modelos da linha Volksbus 

foram expostos na FetransRio pela 

Volkswagen Caminhões e Ônibus. 

Para o segmento urbano, a montadora 

destacou os modelos VW 17.230 EOD 

e VW 17.260 EOT, ambos da família V-

Tronic, que introduziu um novo conceito 

de veículo urbano, eliminando a preo-

cupação do motorista com as trocas de 

marchas, que são feitas automatica-

mente pelo veículo. Foram mostrados 

com e sem encarroçamento na versão 

Low Entry (piso baixo), desenvolvida 

para atender às novas exigências 

xposiçãoE

Volkswagen 
promove a 
linha Volksbus

de acessibilidade. Também estava 

no estande o microônibus VW 9.150 

EOD com eixo traseiro cuja capacidade 

técnica é de seis toneladas. Adequado 

a carroçarias de até 8,5 metros de 

comprimento (de modo a atender maior 

demanda de passageiros), possui 

chassi e suspensão robustos, freios 

mais eficientes e maior capacidade 

de carga dos eixos. É perfeito para 

microônibus direcionados a trabalhos 

de alta exigência em trechos urbanos 

e que precisam aliar força, resistência 

e agilidade à maior capacidade de 

transporte de passageiros.

Em chassi rodoviário, a Volkswa-

gen reapresentou o VW 18.320 EOT, 

também utilizado em operações de 

fretamento. 

Segundo informou Ricardo Alou-

che, diretor de Vendas e Marketing 

da Volkswagen Caminhões e Ônibus, 

os representantes comerciais e enge-

nheiros da montadora aproveitaram o 

evento para participar de debates com 

os orgãos regulamentadores e as ope-

radores de transportes coletivos.

O Volksbus 17-230 EOD introduz novo conceito de dirigibilidade no segmento de urbanos.

Como era de se esperar, a Caio/In-

duscar deu ênfase às suas carroçarias 

para ônibus urbanos, segmento em 

que domina amplamente. Levou para 

a FetransRio seu mais recente lança-

mento e líder de vendas, o Apache Vip 

reestilizado. Na versão 2008/2009, 

as melhorias introduzidas resultaram, 

principalmente, em maiores facilida-

des para as tarefas de manutenção. 

Caio/Induscar reestiliza o Apache Vip
Aspectos como maior conforto e aces-

sibilidade para os passageiros também 

mereceram atenção. A ergonomia foi 

igualmente melhorada e aumentou ain-

da mais o grau de visibilidade do mo-

torista. No segmento de rodoviários, a 

Caio/Induscar mostrou o Giro 3600 da 

foto. Todos os veículos apresentados 

se destacavam pela inovação e alto 

conteúdo tecnológico.

Chassi Volksbus 

17-230 EOD
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A Marcopolo, maior encarroçadora 

brasileira, também uma das maiores 

do mundo, exibiu todos os seus prin-

cipais modelos de carroçarias, com a 

vantagem de que vários deles estavam 

sendo mostrados também pelos fabri-

cantes de chassis com estandes na 

feira. Não houve lançamentos, mas a 

encarroçadora beneficiou-se, ainda, da 

repercussão favorável alcançada pelos 

números relativos ao seu desempenho 

global do terceiro trimestre.

Marcopolo

A encarroçadora de Erechim-RS 

procurou demonstrar as inúmeras pos-

sibilidades de sua linha de carroçarias 

urbanas e rodoviárias. Uma das carro-

çarias rodoviárias que mais chamaram 

atenção na feira foi um Campione 

Vision pintado de negro, produzido  

em parceria com a Scania, que queria  

destacar as virtudes da nova linha de 

chassis da Série K. Sobre fundo azul 

claro, o ônibus mostrava, em traços 

esquemáticos, o que havia sob a car-

roçaria – ou seja, o chassi.  

Comil

Carroçaria Campione Vision, da Comil: pintura destacando o ônibus e, sob ele, o chassi.

A Irizar levou para a FetransRio várias carroçarias produzidas para alguns de seus clientes.

A Irizar apresentou-se com seus 

modelos tradicionais e sempre atua-

lizados do Century, nos padrões 

Premium, Luxury e Semi-Luxury (foto). 

Todos com o acabamento primoroso 

e as características de distribuição 

de espaço interno que identificam os 

produtos brasileiros da marca. Havia, 

ainda, curiosidade dos visitantes quan-

to ao primeiro PB produzido pela Irizar 

no Brasil, mas ausente da feira.  

Outros fabricantes de carroçarias 

– Neobus, Mascarello – também esta-

vam presentes na FetransRio.

Irizar

Double Decker da Marcopolo montado sobre chassi Scania K 420.
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eiraF

Questão ambiental 
   presente na 62ª IAA 
A IAA que a Alemanha realizou em Hannover de 25 de 

setembro a 2 de outubro foi a maior de todas até agora, 

na avaliação de Matthias Wissmann, presidente da 

Verband der Automobilindustrie (VDA), a equivalente 

alemã à Anfavea brasileira. E também a mais preocupada 

com a questão ambiental.     

O Setra S-415 NF MultiClass, indicado para a operação de serviço 

metropolitano. Foi escolhido ônibus do ano 2009.

Por Cláudio Nelson 

C. Rodrigues de 

Abreu, Diretor da 

Viação Santa Cruz e 

Diretor Administrativo-

Financeiro da ABRATI.
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A 62ª Internationale Automovil Auss-

tellung (IAA), feira internacional 

de veículos comerciais, reuniu 2.084 

expositores de 48 países. Alguns,  

representados por grande número 

de expositores – caso da China, com 

133.  Outros, com participação mais 

discreta, como o Brasil, que teve dois 

representantes: Volkswagen Cami-

nhões e Ônibus, e ThissenKrupp Me-

talúrgica Campo Limpo. Os estandes 

se distribuíram por uma área total de 

275.000 metros quadrados e foram 

visitados por quase 300.000 pessoas 

provenientes de 110 países.    

A 62ª IAA foi marcada fortemente 

por um tema em particular: o da ecolo-

gia – tanto que chegou a ser chamada 

de Green IAA. A questão ambiental 

esteve presente sob diversas formas, 

traduzindo o esforço da indústria 

automobilística para combinar a efi-

ciência no consumo de combustível 

com a menor emissão de poluentes, 

especialmente dióxido de carbono (gás 

carbônico), ou CO
2
. Aliás, a propósito 

deste assunto, o Dr. Oscar Reutter, 

do Wuppertal Institute for Climate, 

Environment and Energy, da Alema-

nha, fez a comparação:  um ônibus 

moderno emite 32 gramas de CO
2
 por 

passageiro-quilômetro, ao passo que 

uma locomotiva emite 52 gramas; um 

automóvel, 132 gramas, e um avião, 

170 gramas de CO
2
 por passageiro-

quilômetro.    

Outro tema relevante na IAA foi a 

segurança veicular, em que a tecno-

logia embarcada assume importância 

crescente, considerada a preocupação 

de reduzir os acidentes e, dentro do 

pragmatismo empresarial europeu, 

de reduzir os conseqüentes custos 

materiais e humanos.

A seguir, uma síntese ilustrada do 

que os visitantes tiveram a oportunida-

de de conhecer ao vivo na 62ª IAA.

Representada por suas controla-

das Mercedes-Benz, Setra, Freightliner 

e Mitsubishi Fuso, na IAA a Daimler tra-

balhou o lema “Shaping Future Trans-

portation” para passar a mensagem 

de preservação dos recursos naturais 

mediante a redução de toda a espécie 

de emissão de poluentes, combinada 

com a máxima segurança dos seus 

veículos. Em coletiva de imprensa 

realizada no dia 23 de setembro, An-

dreas Renschler, membro do board da 

Daimler e diretor geral da Divisão 

Caminhões, destacou que a liderança 

da Daimler está apoiada no trinômio 

economia, segurança e confiabilidade 

dos produtos. O CEO da Daimler não 

compareceu porque, segundo a im-

prensa divulgou, estava negociando 

com a Cerberus Capital Management a 

venda dos restantes 19,9% do capital 

da Chrysler ainda nas mãos do Grupo. 

Dentre os destaques da linha de ôni-

bus da Mercedes-Benz deve ser citada 

a nova geração do rodoviário Travego 

– seu ônibus integral –, denominado 

“The S-Class of touring coaches”. Além 

de sutis alterações externas, o veículo 

incorporou o Active Brake Assist, sis-

tema que detecta via radar o risco de 

colisão com a traseira do veículo que 

vai à frente e inicia uma frenagem de 

emergência independente da ação do 

motorista. Incorporou ainda o Front 

Collision Guard, sistema de segurança 

passiva para proteger o motorista, 

disponível desde o ano passado no 

Setra S-415 HD.

Daimler

Os ônibus da nova geração do rodoviário Travego valorizam os aspectos de segurança. 

Tourismo, o monobloco da Mercedes-Benz fabricado na Turquia.
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A Mercedes-Benz também apresentou 

um protótipo do urbano Citaro G Blue Tec 

Hybrid, low floor articulado de 17,94 metros 

de comprimento para 140 passageiros (37 

sentados e 103 em pé). Estava equipado 

com motor traseiro de apenas 4,8 litros (OM 

924 LA, de 160 kW), além de quatro motores 

elétricos de 80 kW cada um, instalados nos 

cubos das rodas do segundo e do último 

eixos, e movidos a baterias instaladas no 

teto do veículo. A expectativa do fabricante 

é de uma emissão de praticamente zero de 

partículas, óxido de nitrogênio e dióxido de 

carbono.

Setra
Pode-se dizer que o carro dessa marca 

continua sendo o Maybach dos ônibus, 

pelo luxo e acabamento refinados. Na IAA, 

a Setra lançou o rodoviário S-419 GT-HD, 

Com fortClass, com 14,96 metros de com-

primento, motor de 350 kW e capacidade 

para 61 passageiros. Mostrou igualmente 

o S-415 NF, MultiClass, para o serviço me-

tropolitano, com 11,95 m de comprimento, 

motor horizontal OM 457 hLA de 220 kW e 

capacidade para 40 passageiros sentados, 

escolhido como o Bus of The Year 2009.

Scania
No segmento ônibus, a marca sueca pôs 

em relevo, mais uma vez, sua parceria com 

a Irizar. Para isso, apresentou um rodoviário 

Irizar PB de 13,90 metros de comprimento, 

com motor de 353 kW e capacidade para 

57 passageiros.  Também expôs um urbano 

OmniCity, integral Scania, de 12,00 metros 

de comprimento, motor de 205 kW e capa-

cidade para 38 passageiros sentados. 

Ao contrário dos demais fabricantes, a 

Scania investe, desde 1989, no motor a 

etanol, ao invés de nos híbridos. O tempo 

revelará quem está fazendo a aposta corre-

ta, considerando o investimento inicial e o 

custo de operação.

O Citaro G Blue Tec, apresentado ainda como protótipo: baixíssima emissão.

Acima, o Scania integral OmniCity. Abaixo, o Scania Irizar PB.

eiraF

O Setra S-416 GT, com o acabamento que diferencia os ônibus da marca.  
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Volvo
Reapresentou os rodoviários 9900 e 9700, cuja reesti-

lização já havia sido mostrada na edição de 2006 da IAA.  

Nesta 62ª edição, lançou o urbano 7700 Hybrido, integral 

Volkswagen
Ônibus e caminhões Volkswagen 

somente são fabricados no Brasil. 

Sinalizando a importância disto, o 

presidente da Volkswagen Caminhões 

e Ônibus, Roberto Cortes, era um dos 

cinco representantes da VW Veículos 

Comerciais na coletiva de imprensa 

do dia 23. No segmento ônibus, a  

Volkswagen mostrou com destaque o 

chassi brasileiro 18-320 EOT, com car-

roçaria Busscar Vissta Buss Elegance 

360, também brasileira.

MAN
A MAN mostrou seus motores Euro 5 

(obrigatórios na Europa a partir de outubro de 

2009) e destacou que conti nuam “pure Die-

sel”: por adotarem a tecnologia Exaust Gas 

Recirculation – EGR –, dispensam o uso do 

aditivo derivado da uréia (AdBlue). Registrou 

que em 2008 se comemoram os 250 anos 

de fundação do primeiro predecessor da hoje 

MAN e os 150 anos do nascimento de Rudolf 

Diesel. Também apresentou o urbano Lions 

City Hybrid, com 11,96 metros de comprimen-

to, motor Diesel de 191 kW  e dois motores 

elétricos de 75 kW cada um.

Volvo, com 12,074 metros de comprimento, motor Diesel de 

210 hp e motor elétrico de 160 hp (baterias de Íon-Lithium), 

com capacidade para até 95 passageiros.

Outro híbrido em exposição, o Lions City Hybrid: um motor diesel e dois elétricos.

Um ônibus Volkswagen brasileiro se destacou dos demais. Com carroçaria também brasileira.

Modelo rodoviário 9900 da Volvo: linhas marcantes. Ônibus urbano integral 7700 Hybrido, para até 95 passageiros.
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Neoplan
O novo StarLiner não ficou pronto a tempo para a IAA. Na 

coletiva de imprensa, o fabricante mostrou um desenho dele 

feito em computador: sem dúvida, vai impressionar. Anton 

VDL
A empresa holandesa, que tem uma extensa linha de 

ônibus rodoviários e urbanos e ainda detém as tradicionais 

marcas Jonckheere e Bova, lançou na IAA o urbano Citea CLE 

120 low entry, com 12,00 metros de comprimento, motor DAF 

de 183 kW e capacidade para até 100 passageiros.

eiraF

Weinmann, CEO da MAN, que controla a NEOPLAN, comentou, 

com fina ironia, sua esperança de que os chineses demorem 

um pouquinho mais para copiá-lo.

Vista geral da linha Neoplan. Faltou o novo StarLiner, que ficou só na tela do computador. 

O Jonckheere, sempre entre os ônibus mais bonitos da feira.

Urbano Citea CLE 120 low entry, da holandesa VDL.
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Temsa
Lançou na IAA o seu primeiro ônibus urbano, 

denominado Avenue, não por acaso pintado 

nas cores da Arriva, um dos grandes players 

do transporte de passageiros sobre pneus e 

sobre trilhos no mundo. O Avenue tem 12,00 

metros de comprimento, versões low entry ou 

low floor, e pode ter motor Cummins de 184 

kW ou DAF de 228 Kw. A capacidade é para 

até 98 passageiros, conforme a configuração 

interna. Não apresentou novidades na linha de 

ônibus rodoviários.

Solaris
A encarroçadora polone-

sa Solaris, empresa ainda 

de pequeno porte, acaba 

de contratar uma equipe de 

profissionais especializados 

com o objetivo de buscar 

crescimento sustentável. 

A companhia investe nos 

ônibus urbanos e apresen-

tou na IAA um articulado 

híbrido, com 18 metros de 

comprimento. O mercado 

internacional deve começar 

a prestar atenção nos seus 

próximos passos.

Iveco Irisbus
A Iveco criou a marca “Ivecology” 

e apresentou-se como empresa cujos 

produtos pretendem ter um impacto 

significativo no meio ambiente, já que 

está atenta ao bem-estar dos seus em-

pregados, fornecedores, clientes e da 

sociedade como um todo.

Na IAA, mostrou o ônibus urbano 

conceito Hynovis, híbrido,com 12 metros 

de comprimento, dois eixos dianteiros e 

o traseiro direcionais, além de reduzido 

nível de emissões, inclusive com redução 

do peso do veí culo.

Lançamento: Avenue, o primeiro urbano da Temsa. Pronto para a Arriva.

O vistoso articulado híbrido da Solaris, uma empresa que busca seu lugar no mercado.

O Hynovis é um conceito e também uma aposta no veículo urbano híbrido.
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MCV
O detalhe interessante em relação a essa empresa 

da Turquia é que ela monta carroçarias sobre chassis 

Mercedes-Benz importados do Brasil. Estava exposto o  

conhecido O-500 RS brasileiro e, ao lado dos prospectos 

dos seus produtos, eram distribuídos também prospectos 

desse chassis, do O-500 M Buggy e do O-500 U.

eiraF

Rodoviários Maestro: linhas harmoniosas e frente clean.

Os russos da Volgabus mostram um de seus ônibus mais modernos.

A chinesa King Long está exportando ônibus para o Chile e para Cuba. 

Maestro
No estande da companhia 

italiana, o destaque era o novo ro-

doviário Maestro, nas versões HDL 

(12,20 metros de comprimento, 

capacidade para 49 passageiros) e 

HDH (13,80 metros de comprimen-

to, capacidade para 57 passagei-

ros). Ambas foram montadas sobre 

chassis Volvo B12M, com motores 

de 309 kW e 339 kW, respectiva-

mente. Um detalhe comum era a 

frente clean.

MCV: destaque para os chassis Mercedes-Benz brasileiros.
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ntigosA

O passado está vivo. 
      E ainda roda.
Meticuloso trabalho de restauração e preservação de ônibus antigos, feito pela Viação Capriolli, de 

Campinas, permite reviver momentos importantes da história do transporte rodoviário de passageiros.

Aprimeira restauração aconteceu 

em 1975, com uma jardineira Che-

vrolet, de 1928. “Ainda não tínhamos 

a idéia de formar uma coleção própria, 

apenas o propósito de resgatar o início 

da história da nossa empresa”, relem-

bra Antonio Gomes dos Santos, diretor 

presidente do Grupo Caprioli. 

Algum tempo depois, veio a idéia 

de recuperar os primeiros modelos 

Mercedes-Benz, marca que a Viação 

Caprioli utilizava desde o fim da década 

de 1950. 

O Ford 1931 Station Wagon Wood 

restaurado pelo Grupo Caprioli, 

uma das raridades da coleção.

O primeiro veículo com chassi 

Mercedes-Benz a ser reformado foi 

o modelo LP 312, com a carroçaria 

Grassi, conhecida como “100% metá-

lica”. Veio a seguir o L 312 – Torpedo 

–, caminhão transformado em ônibus, 

com carroçaria Metropolitana. Mais 

tarde, foram reformados dois mono-

blocos: o O 321 H, primeiro veículo 

integral da Mercedes-Benz no Brasil, e 

o HL, versão já com linhas mais moder-

nas, de tamanho mais longo, próprio 

para viagens em médias distâncias. 

Finalmente, também o modelo 0 352 

passou por uma reforma. 

“Nosso esforço de preservação ga-

nhou impulso com esses veículos, em 

função da facilidade de se encontrar 

peças no mercado e também por co-

nhecermos bem os modelos”, explica 

o executivo da Caprioli. 

Depois que todos esses veículos 

atingiram o estado de total conserva-

ção, a empresa começou a receber 

ofertas de outros tipos de ônibus. 

Obviamente, deu preferência àqueles 
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que, em algum momento, fizeram parte 

de sua frota. “De nossa parte – informa 

Antonio Gomes dos Santos – , depois 

que tomamos gosto pela reconstrução, 

também fomos atrás de mais veí culos 

que pudessem representar toda a linha 

de tempo da empresa, tanto no período 

em que fizemos transporte rodoviário, 

como quando ingressamos na opera-

ção urbana em Campinas.”

A procura por modelos antigos 

ainda não cessou. Segundo o diretor 

presidente, muitos veículos estão por 

ser acrescentados à coleção. Dois 

exemplos são o Chevrolet 1950, 

conhecido como “boca de sapo”, e 

o monobloco Mercedes-Benz O 326. 

Há pouco tempo, foi restaurado um 

International 1946, adquirido de um 

deposito de sucata na cidade de Juiz 

de Fora, MG. O modelo também fez 

parte da frota da Viação Lira, criada 

pelos Caprioli em 1946 para operar no 

transporte urbano de Campinas.

Todo o processo de restauração 

dos modelos antigos da Caprioli é 

feito por pessoal próprio da empresa. 

Competência para isso não falta. Os 

profissionais envolvidos com a reforma 

trabalham sob a batuta do empresário, 

que não deixa passar nenhum detalhe 

quanto às características originais de 

cada veículo. Em média, cada ônibus 

demora um ano para ser reconstruído. 

O processo demanda lanternagem, 

recuperação da mecânica – esta a 

parte mais complicada –, pintura e 

acabamento interno. 

A recuperação do International 

1946 foi a que mais trabalho deu à 

equipe de seu Antonio, pela dificulda-

de em encontrar peças no mercado e 

pela situação muito crítica do motor, 

que estava totalmente emperrado. O 

veículo também foi modificado em sua 

estrutura, sendo a madeira substituída 

pelo aço. 

O ônibus International 1946, movido a gasolina e encarroçado pela Grassi.

Ford F3, motor V8 a gasolina. A carroçaria é da gaúcha Eliziário.

O modelo Chevrolet Brasil (1961) tinha carroçaria Carbrasa.
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“Não temos pressa ao reformar 

determinado veículo. Nossa meta é 

fazer bem feito, fiel ao modelo origi-

nal. Nenhum empresário gosta muito 

de ver sua equipe de lanternagem 

trabalhando, mas também não quer 

que ela fique parada por completo. O 

compromisso com a reforma de nos-

sos modelos antigos é o meio-termo 

ideal”, enfatiza Antonio dos Santos. 

Na coleção da Viação Caprioli, 

há um modelo que se destaca. É um 

Ford 1931, Station Wagon, todo em 

madeira e com capota de lona. Tem 

capacidade para transportar seis 

passageiros. Adquirido no Rio Grande 

do Sul, traduz um sentimento espe-

cial: o dono da Caprioli possuía uma 

miniatura dele, e seu sonho era ter o 

veículo real. Quando veio a notícia da 

existência do carro, seus “olheiros” 

profissionais – gente que há muito 

trabalha para a empresa – viajaram 

até o Sul para verificar o estado de 

conservação do Ford. Depois de ne-

gociações, ele estava pronto para ser 

restaurado. 

Adquirir um ônibus antigo, que na 

maioria das vezes se encontra em 

ferros velhos ou desmanches, envolve 

tempo, paciência e meticulosidade. 

Seu Antonio ensina que, nesses ca-

sos, que não acontecem todo dia, não 

é a emoção que deve ser colocada em 

primeiro plano, mas sim, a razão.  

Outra raridade entre os “antigos” 

da Caprioli é o modelo Chevrolet Coach 

Brasil, ano 1954, versão menor do 

ODC 210 Coach, produzido na unidade 

da General Motors do Brasil, em São 

Caetano do Sul, a partir do início da 

década de 1950. Sua característica é 

a posição do motor, já no interior da 

carroçaria, na parte da frente, como 

ocorria com todos os primeiros mode-

los com jeito de ônibus da Chevrolet 

em nosso país. 

Segundo a Caprioli, esse veículo 

é muito solicitado para aparecer em 

peças publicitárias ou em novelas de 

época. Sua configuração (duas portas, 

para uso urbano) é outro detalhe que 

chama a atenção. Ao contrário de ou-

tros modelos da época, é um dos raros 

ntigosA

que não se pareciam a um caminhão 

disfarçado de ônibus.

O acervo da Viação Caprioli não se 

restringe aos veículos citados aqui. 

A coleção reúne mais de 30 ônibus 

antigos, dos mais variados modelos 

e idades. Todos foram restaurados e 

são preservados de acordo com um 

padrão pré-estabelecido pela empresa. 

O objetivo é possibilitar que a memória 

da Capriolli seja apreendida desde 

os tempos de sua criação e que os 

veículos por ela utilizados ao longo de 

décadas sejam conhecidos tal como 

eram originalmente. Um jeito de mos-

trar que, de certa forma, o passado 

está vivo. 

O empresário Antonio dos Santos 

fala de seu projeto para a criação do 

futuro museu rodoviário de Campinas. 

“Estamos conversando com a prefeitu-

ra da cidade para definir um lugar onde 

construir o museu. Dentre os espaços 

disponíveis, há um terreno da antiga 

Fepasa, próximo à nova rodoviária, 

onde existem alguns galpões. Vai 

depender da autorização do Conselho 

O GM Transit 1954 recebeu o apelido de “ Coachinho”, por ser menor que o GM Coach, modelo de enorme sucesso na época.
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A carroçaria (Grassi) ficou sendo conhecida como “100% metálica”. O chassi é o Mercedes-Benz LP 312 (1959).

Ford 1931 Station Wagon Wood 

Motor a gasolina, quatro  cilindros, 

28 HP e três marchas.

International KB 7 1946 

Motor a gasolina com 

seis cilindros.

Ford F3 1951 

Motor a gasolina com oito cilindros em V, 

100 HP e quatro marchas.

Chevrolet Coach Brasil “Coachinho” 1954 

Motor a gasolina de seis cilindros, potência de 134 HP 

e caixa de transmissão com quatro velocidades.

Chassi Mercedes Benz LP 321, carroçaria Grassi 1958  

Motor diesel com seis cilindros, 120 HP e 

caixa de transmissão com cinco velocidades.

Chevrolet Brasil 1961 

Motor a gasolina de seis cilindros, 

147 HP e cinco marchas.

Chassi Mercedes Benz LPO 1113 com carroçaria Nielson 1974 

Motor diesel de seis cilindros, 130 HP 

e transmissão com cinco velocidades. 

Detalhes 
de Defesa do Patrimônio Artístico e Cul-

tural de Campinas para que se possa 

fazer uma reforma no local.”

Se o projeto vingar, como parece 

provável, dentro de algum tempo a 

crescente coleção da Caprioli poderá 

ser vista por maior número de admi-

radores interessados em conhecer 

com maiores detalhes a trajetória da 

companhia, que em 2008 está come-

morando 80 anos de existência.

Tendo começado em 1926 trans-

portando de caminhão suas pró  prias 

cargas entre Campinas-SP e Indaiatu-

ba, onde tinha um armazém rural, em 

1928 o comerciante Savério Caprioli 

comprou uma jardineira e iniciou-se no 

transporte de passageiros. Em 1933, 

estabeleceu sua primeira linha regular, 

entre Campinas e Capivari. Em 1934, 

reforçou o empreendimento com uma 

segunda jardineira e transferiu a sede 

da Caprioli para Campinas. A empre-

sa só seria oficialmente registrada 

como transportadora de passageiros 

em 1942, período em que o Brasil 

enfrentava os efeitos da Segunda 

Guerra Mundial. 
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Transpen, 35 anos de 
  gestão familiar eficiente
A Transpen está comemorando 35 anos de existência. Fundada em 13 de julho de 1973 por Roque 

Jorge Fadel, tornou-se uma das mais conhecidas empresas de transporte rodoviário de passageiros 

dos estados de São Paulo e do Paraná. E segue inaugurando novos serviços. 

Poucos serviços cama leito no Brasil 

conseguem oferecer tantos diferenciais de 

conforto quanto o da Transpen. A começar 

pela qualidade dos veículos utilizados e a 

reduzida quantidade de lugares: seis na 

parte de baixo e 20 no salão superior dos 

modernos ônibus Scania Marcopolo.
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Durante toda sua existência, a 

Transpen manteve um eficiente 

modelo de gestão familiar. Acumulou 

experiência e soube superar eventuais 

K380, dotados de ar condicionado, 

calefação e vidros escuros colados. 

Com poltronas duplas e individuais, 

e cortinas no corredor, os ônibus dis-

põem de 20 lugares no piso superior 

e seis no inferior. Travesseiro, lençol, 

cobertor, som ambiente e DVD em 

aparelhos de LCD fazem parte da lista 

dos itens de conforto, que inclui ainda 

tomadas convencionais para carregar 

aparelhos eletrônicos, água mineral, 

refrigerante, geladeira, cafeteira, be-

bedouro elétrico para suco, sala com 

mesa de leitura e banheiro ecológico. 

O ônibus Double Decker também conta 

com equipamento de acessibilidade. 

Como serviços adicionais – na cidade 

de Ponta Grossa-PR e no circuito com-

pras em São Paulo – o cliente tem a 

opção de traslado gratuito entre sua 

residência e a estação rodoviária. 

Tudo isso com a facilidade de poder 

pagar a passagem em até seis vezes 

no cartão de crédito. A Transpen é 

administrada por Miguel Jorge Fadel 

Neto, filho do fundador. Quatro gerên-

cias da empresa são ocupadas por 

três filhos e um sobrinho de Miguel 

Jorge: Rodrigo (gerente operacional), 

Rogério (gerente de cargas/encomen-

das), Leonardo (gerente operacional da 

Viação Jóia) e Roque Neto, o sobrinho 

(gerente de cargas/encomendas da 

Viação Jóia). Os demais cargos são 

profissionalizados. 

A companhia conta com 850 cola-

boradores, perfeitamente capacitados, 

e que ainda passam por treinamentos 

periódicos, tendo em vista assegurar 

a máxima qualidade na prestação dos 

serviços. São objeto de apreço espe-

cial os vários empregados com mais de 

15 anos de casa. A empresa mantém, 

pioneiramente, motoristas mulheres 

nas linhas de Campinas-Curitiba, São 

Paulo-Ribeira e nos serviços de freta-

mento em Curitiba e Itapetininga.

dificuldades das quais emergiu sempre 

mais forte e atuante. Jamais deixou de 

investir em veículos modernos, como o 

demonstram as aquisições realizadas 

nos últimos seis anos: nada menos 

que 80 novos ônibus dotados das 

tecnologias mais avançadas e de todos 

os equipamentos apropriados para pro-

porcionar aos usuários excepcionais 

condições de segurança e conforto.

A companhia continua em franco 

desenvolvimento e segue se destacan-

do pela excelência dos seus serviços, 

à testa dos quais se encontram colabo-

radores determinados e empenhados 

em proporcionar o máximo de satisfa-

ção aos passageiros.   

Os investimentos não se limitam 

ao equipamento rodante. Um exem-

plo é o arrojado software de gestão 

empresarial desenvolvido por empresa 

especializada, que abrange o setor de 

cargas e encomendas, e cuja utilização 

gera resultados de grande utilidade 

para a tomada de decisões. Outra 

medida importante resultou da par-

ceria formalizada com uma empresa 

de consultoria, que possibilitou a im-

plantação, em tempo recorde, do mais 

avançado sistema de venda on line de 

bilhetes de passagens (SRVP). Agora 

em dezembro, o mesmo sistema pas-

sará a gerenciar a venda de passagens 

via internet, para maior comodidade 

dos clientes.

O 35º aniversário da Transpen tam-

bém está sendo comemorado com o 

início de um novo serviço, o leito cama. 

Nos últimos três anos esse serviço já 

vem servindo aos passageiros que uti-

lizam a linha Curitiba-Sorocaba-Campi-

nas, mas a partir de agora o cama leito 

passa a ser operado com novos ônibus 

do modelo Paradiso Double Decker, 

da Marcopolo, atendendo às linhas 

Ponta Grossa-Itararé-Sorocaba-São 

Paulo. São veículos com chassi Scania 
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Fatores que explicam o sucesso da Transpen  

A proposta: proporcionar conforto maior do que o passageiro encontra nos aviões.

Miguel Jorge Fadel Neto considera 

que um dos fatores mais importan-

tes para o sucesso da empresa é o 

empenho contínuo na manutenção, 

limpeza e aparência dos seus veículos. 

Todos eles recebem acompanhamento 

informatizado, tendo em vista a rápida 

identificação da situação e da vida 

útil de peças e componentes, que 

possibilita adotar ações preventivas 

e corretivas voltadas à segurança no 

transporte dos clientes. 

As garagens estão totalmente 

estruturadas e informatizadas para o 

completo atendimento da frota de ôni-

bus e caminhões, incluindo oficinas, 

bombas de abastecimento, alojamen-

tos, refeitórios, escritórios e seções de 

encomendas nas cidades de Curitiba, 

Campinas, São Paulo, Ponta Grossa, 

Sorocaba, Jaguariaíva, Itapeva, Ri-

beira, Apiaí, Ibaiti e Telêmaco Borba. 

Todas estão integradas 24 horas com 

o Centro Administrativo de Itararé. 

A Transpen atende a 60 locali-

dades nos estados de São Paulo e 

Paraná, operando linhas municipais 

e suburbanas, intermunicipais e in-

terestaduais de até 650 quilômetros 

de extensão, além de serviços de 

fretamento contínuo e eventual, ser-

viços de turismo de luxo nacional e 

internacional, e transporte de cargas 

e encomendas. Dispõe de mais de 

100 pontos de vendas e transporta 

anualmente cerca de 3,6 milhões de  

passageiros. 

A frota é composta de 260 ôni-

bus das melhores marcas (Scania, 

Mercedes-Benz, Volvo e Volkswagen), 

encarroçados pelas mais competentes 

encarroçadoras do país – Marcopolo, 

Busscar e Irizar. A configuração de 

cada lote de veículos é específica 

para cada segmento: 65% para linhas 

rodoviárias federais e estaduais (SP/

PR); 15% para viagens turísticas; 12% 

para operação urbana em Itapeva e 

Jaguariaíva e para operação suburbana 

na região de Itapeva e Itapetininga; 8% 

para operação de fretamento contínuo, 

em Curitiba e Itapetininga. 

CARGAS E ENCOMENDAS 

À moderna frota de ônibus somam-

se 50 caminhões utilizados no trans-

porte de cargas e encomendas. São 

diversos tipos de mercadorias, em 

especial autopeças, eletroeletrônicos 

e eletrodomésticos, com origem nos 

grandes centros rumo ao interior 

de São Paulo e Paraná. Todos os 

caminhões são acompanhados pelo 

sistema de monitoramento 24 horas, 

para a segurança das mercadorias e 

produtos transportados, bem como 

para a prevenção do desvio de rotas 

e furto de cargas e veículos. O serviço 

de coleta e entrega é feito por veículos 

terceirizados de pequeno porte. 

Recentemente, a companhia im-

plantou o Transpex, serviço rápido de 

transporte de encomendas de pequeno 

porte, com dimensões e pesos deter-

minados, para despacho e retirada 

nas rodoviárias e transportadas pelos 

ônibus de linha – garantia de total 

pontualidade. 

Espaço amplo, limpeza e higiene absolutas transformam as viagens em passeios agradáveis.
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Ônibus Mercedes-Benz 1970 usado no início do processo de crescimento da Transpen.

Ônibus monobloco Mercedes-Benz 1971, grande avanço para a época. 

 A origem da Transpen remonta a 

1970, ano em que Roque Jorge Fadel 

criou a Viação Jóia Ltda. Operava com 

apenas três ônibus, além de um re-

serva. Eram veículos Mercedes-Benz 

1968, com motor dianteiro, tipo cofri-

nho e maleiro sobre o teto, alcançado 

por meio de escada afixada na parte 

traseira. Cada veículo tinha capacidade 

para transportar até 36 passageiros 

sentados. Havia uma única linha, ligan-

do Ibaiti a Telêmaco Borba, feita por 

estradas de terra e sem conservação. 

Seu Roque, além de dono do negócio, 

também era motorista. 

Em 1973, a empresa teve sua 

primeira grande oportunidade de ex-

Origem humilde 
e muito trabalho 
para crescer

Pouco depois, a Transpen viria a 

adquirir um segundo um segundo setor 

da Penha, com 28 ônibus e as linhas 

Ponta Grossa-Itararé, Ponta Grossa-

São Paulo e Curitiba-Itararé. Em 1974 

foram comprados dois ônibus Nimbus 

leito e quatro convencionais. Em 

1977, mais dez ônibus novos, todos 

Mercedes-Benz 362 monobloco. Data 

desse tempo a política adotada pela 

Transpen, e jamais interrompida, de 

renovar constantemente a sua frota.

pansão. A Viação Itapemirim, tendo 

comprado a Empresa Nossa Senhora 

da Penha, vendeu à Viação Jóia dois 

ônibus Carbrasa para turismo. A 

seguir, vendeu também um setor da 

própria Penha, atendido por oito ôni-

bus, que abrangia as linhas de Itararé 

até o Salto de Itararé. Assim nasceu 

nasceu a Transpen Transporte Coletivo 

e Encomendas Ltda., nome de fantasia 

originado do nome da empresa de 

transporte de encomendas da Penha. 
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As multas da ANTT e 
  os direitos das empresas

O

Exigência básica imposta aos 

particulares que se propõem a con-

tratar com o Estado é a comprovação 

da regularidade fiscal. Não por outra 

razão as certidões negativas ganha-

ram expressão muito superior ao que 

efetivamente representam. Raros são 

os casos em que a Justiça não tenha 

sido provocada para obrigar o Estado 

a emitir certidão positiva com efeitos 

de negativa em razão da discussão do 

débito perante o Judiciário.

Não fosse só esta a dificuldade 

enfrentada pelos prestadores de ser-

viço público em geral, as empresas de 

transporte interestadual e internacio-

nal se deparam com nova dificuldade: 

os mais variados pedidos formulados 

à ANTT (por exemplo, renovação de cer-

tificado de fretamento, transferência 

de linhas e/ou controle acionário da 

empresa) só são analisados se com-

provado o recolhimento das chamadas 

multas impeditivas – aquelas não mais 

sujeitas a recurso administrativo1. 

Caso contrário, serão indeferidos.

Há algum tempo o TRF da 1ª Região 

entendeu, em favor das empresas do 

setor, que estão suspensos os efeitos 

de todas as multas baseadas no De-

creto 2.521/98 e outros anteriores. 

Persiste, contudo, o extenso rol de 

infrações criado pela própria ANTT 

pela Resolução 233/03, que repete a 

maioria daquelas infrações do Decreto, 

tais como supressão de viagens, falta 

de equipamento obrigatório dentro do 

veículo etc.

Isso acaba por minimizar os efeitos 

daquela importante decisão judicial, 

pois, na prática, as mesmas autua-

ções continuam a ser deflagradas, 

agora com base na Resolução, e 

estas multas continuam travando os 

processos administrativos em curso 

perante a Agência.

Acontece que as mesmas vicis-

situdes e os mesmos defeitos que 

O empresário não 
pode consentir com 

exigências ilegais 
que lhe são impostas 
pelo Estado, e conta 

com a salvaguarda 
do Judiciário para ser 

ouvido e atendido. 

Paulo Cantergiani, advogado, sócio da 

França & Rocha – Advogados Associados 

(paulo@francadarocha.com.br)

D
iv

ul
ga

çã
o contaminam as multas do Decreto 

2.521/98 também afetam aquelas 

previstas na Resolução 233/03. Ou 

seja, em ambos os casos falta previ-

são legal para a autuação das empre-

sas. A criação destas multas a partir 

de uma Resolução fere o Princípio da 

Legalidade, segundo o qual qualquer 

restrição de direitos só pode ser feita 

por Lei. E Resolução não é, nunca foi 

e nunca será Lei, pois não passa pelo 

crivo do Congresso Nacional.

Diferentemente da ANTT, as multas 

do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 

nº 9.503/97) têm força para restrin-

gir direitos porque provêm de lei em 

sentido formal.

Qualquer entrave criado pela Agên-

cia em processos administrativos por 

conta de multas impeditivas basea das 

na Resolução 233/03 é ilegal. Não 

pode ser aceito pela transportadora. 

A Agência tem meios próprios para 

executar na Justiça os créditos que 

entende possuir, e não pode abusar do 

seu poder regulador para condicionar 

a atividade da empresa ao pagamento 

das multas que ela própria criou.

O Judiciário reprova esta conduta, 

já tendo decidido em situações por 

nós vivenciadas que “a subsistência 

da ilegal terá o condão de embaraçar o 

desempenho de atividade econômica e 

profissional lícitas, com inegáveis pre-

juízos irreversíveis ao autor, o pedido 

liminar deve ser acolhido, até mesmo 

porque não teria sentido o adminis-

trado efetuar o pagamento da pena 

pecuniária para, depois, resgatá-las 

por meio de ações judiciais”.
1 Exemplos disso são as Resoluções de nsº 2.484/07 
(art. 1º) e 1.166/05 (art. 4º, § 2º).
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