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Ouro e Prata é a ganhadora do Prêmio 
ANTP/ABRATI de Boas Práticas 2014

A Viação Ouro e Prata, de Porto 

Alegre-RS, foi a vencedora do Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de Passageiros, 

edição 2014. A premiação ocorreu na 

noite de 2 de dezembro, em Brasília, 

Carlos Bernaud, da Ouro e Prata, Paulo Porto Lima, presidente do Conselho Deliberativo da ABRATI, Hugo Fleck, presidente da Ouro e Prata, 

José Antônio Martins, da FABUS, Paulo Sérgio Passos, Ministro dos Transportes, Denise Cadete, da ANTP, e Senador Acir Gurgacz.

durante a festa anual de confraterniza-

ção da ABRATI. No ano passado, a Ouro 

e Prata já havia vencido na categoria 

Atendimento ao Cliente. Foi atribuída 

Menção Honrosa à Expresso Princesa 

dos Campos, de Ponta Grossa-PR, 

sendo a Viação Águia Branca, de Ca-

riacica-ES, apontada como Referêncial 

de Qualidade. A festa teve expressivo 

comparecimento de associados, execu-

tivos, políticos e autoridades federais. 

Páginas 2, 3, e 6 a 12. 

Princesa dos 
Campos e Sampaio
premiadas em 
concurso nacional 
de pintura de frota 

Auto Viação 1001 
é escolhida a 
Melhor e a Maior 
do setor rodoviário  
de passageiros

Viação Planalto 
conquista no Sul 
o inédito prêmio 
Top de Marketing 
ADVB 2014

Jú
lio

 F
er

na
nd

es



2 INFORMATIVO ABRATI - DEZEMBRO/14

Patrocínio Copatrocínio

Primeira colocada na edição deste 

ano do Prêmio ANTP/ABRATI de Boas 

Práticas, a Viação Ouro e Prata já havia 

sido premiada também na edição de 

2013, quando conquistou o primeiro 

lugar na categoria Atendimento ao 

Cliente. E isso se explica pelo fato de 

ser uma companhia que está sempre 

buscando aprimorar a qualidade dos 

seus serviços, especialmente no que 

se refere aos padrões de segurança 

e conforto dos seus ônibus. Deve-se 

Ouro e Prata vence o Prêmio Boas Práticas do 
Transporte Terrestre de Passageiros edição 2014

A Viação Ouro e Prata, de Porto 

Alegre-RS, foi a vencedora do Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de Passageiros, 

edição 2014, cujos ganhadores foram 

anunciados na noite de 2 de dezembro, 

em Brasília, durante a festa anual de 

confraternização da ABRATI. 

A Expresso Princesa dos Campos, 

de Ponta Grossa-PR, recebeu Menção 

Honrosa, e a Viação Águia Branca, 

de Cariacica-ES, foi apontada como 

Referêncial de Qualidade, tendo em 

conta que participou de todas as quatro 

edições do Prêmio até aqui, figurando 

sempre entre as primeiras colocadas.

A seguir, um resumo das qualifica-

ções das empresas vencedoras. 

destacar ainda o treinamento de seus 

profissionais e a qualidade do aten-

dimento aos usuários. Fundada em 

1939, é uma das mais tradicionais 

do setor no Sul do país e baseia sua 

filosofia de trabalho na sistemática 

implementação dos chamados cinco 

sensos: descarte, organização, limpe-

za, padronização e disciplina. Uma de 

suas características é o alto nível de 

comprometimento dos funcionários 

com a organização e com as questões 

socioambientais. Em relação a este 

último aspecto, além dos programas 

periódicos de conscientização, ganha 

importância o programa Seleciclar, que 

tem como princípio promover interna-

mente conceitos de preservação do 

meio ambiente e difundir a motivação 

ecológica mediante a separação sele-

tiva dos resíduos. Ainda para o seu pú-

blico interno, a organização desenvolve 

vários projetos voltados à integração e 

valorização dos colaboradores.

Viação Ouro e Prata

A Ouro e Prata mantém a política de operar com frota nova, moderna e sempre muito bem cuidada. O resultado: passageiros muito satisfeitos. 
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Nesta edição de 2014, os julga-

dores atribuíram Menção Honrosa à 

Expresso Princesa dos Campos, de 

Ponta Grossa-PR, pelo trabalho desen-

volvido ao longo do ano, sempre com 

o principal objetivo de manter-se como 

uma das operadoras mais eficientes do 

transporte rodoviário de passageiros no 

país. A Menção Honrosa adquire sig-

nificado ainda maior ao se considerar 

que, neste momento, a companhia está 

comemorando 80 anos de atividades 

no setor. Fundada em 1934, notabili-

zou-se pela coragem com que sempre 

enfrentou os grandes desafios ineren-

tes à atividade e pelo seu empenho 

em aprimorar cada vez mais a gestão 

empresarial, sempre com foco na sa-

Apontada como Referência em Qua-

lidade pela banca de juízes do Prêmio 

ANTP/ABRATI 2014, a Viação Águia 

Branca participou de todas as edições 

de até aqui e manteve-se sempre en-

tre as empresas de maior destaque 

nas avaliações. Foram dois primeiros 

lugares e um segundo em 2011; dois 

segundos lugares em 2012 e um 

primeiro lugar em 2013, ano em que 

também foi considerada Referencial 

de Qualidade na categoria Adesão dos 

Colaboradores.

As várias premiações conquistadas 

pela empresa adquirem significado es-

pecial quando se considera que a Águia 

Branca é dirigida por Renan Chiep pe, 

que já presidiu a ABRATI, tendo sido o 

responsável pela criação e lançamento 

do Prêmio ANTP/ABRATI.

Princesa dos Campos

Viação Águia Branca

tisfação dos usuários e na qualidade 

da sua equipe de profissionais. Graças 

a esse esforço, foi a primeira do setor 

de transporte de passageiros do Sul 

do país a conquistar a Certificação do 

Sistema de Qualidade, a ISO 9002.  

Ao longo de sua trajetória, a Princesa 

dos Campos recebeu uma infinidade 

de prêmios, aos quais se junta agora 

o Prêmio ANTP/ABRATI. 

À esquerda, ônibus com a pintura normal; à direita, ônibus com a pintura dos 80 anos.

Águia Branca: cuidados com a frota e com o pessoal, que é reciclado periodicamente.

A Águia Branca é uma das em-

presas líderes do setor de transporte 

rodoviário de passageiros e atua nos 

estados do Espírito Santo, Bahia, Rio 

de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

A eficiência é um dos pontos altos 

dos serviços. Seus motoristas são 

muito bem preparados e se destacam 

pela condução segura e tranquila. O 

treinamento inclui cursos periódicos, 

reciclagens e campanhas internas com 

alertas, e campanhas preventivas.
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Patrocínio Copatrocínio

O empresário mineiro Heloísio Lo-

pes foi o Pioneiro do Transporte 2014, 

escolhido e homenageado por Maiores 

Empresas & Melhores Empresas, tendo 

sido apontado como empreendedor 

do transporte com múltiplos atributos, 

de que são exemplos sua incansável 

disposição para o trabalho, a ousadia 

e a ilimitada determinação para superar 

desafios. A escolha foi justificada ainda 

por sua forte ligação com o transporte 

e com a cadeia de negócios que envol-

vem o transporte.

Heloísio Lopes trabalhou por 36 

anos na Companhia São Geraldo de 

Viação, de transporte rodoviário de 

passageiros, onde começou a carreira 

por volta de 1961. Permaneceu lá por 

36 anos, galgando todos os postos até 

atingir a presidência. Saiu em 1997, 

quando sua família, uma das contro-

ladoras, retirou-se da sociedade. Em 

1988, foi eleito presidente da Rodonal 

– Associação Nacional das Empresas 

de Transportes Interestaduais e Inter-

nacionais de Passageiros. A Rodonal 

foi a primeira entidade a congregar o 

setor de transporte rodoviário de passa-

geiros e deu origem à atual Associação 

Brasileira das Empresas de Transporte 

Terrestre de Passageiros – ABRATI.

Pouco tempo depois de assumir, 

Heloísio promoveu a transferência da 

sede da Rodonal do Rio de Janeiro 

para Brasília.

Hoje, o empresário controla várias 

empresas, entre elas duas operadoras 

de transporte urbano. Atua ainda em 

negócios diversos como hidrelétri-

cas, shoppings centers, empresa de 

bilhetagem eletrônica e no segmento 

imobiliário em geral. 

Heloísio Lopes, o Pioneiro do Transporte 2014

Maiores e Melhores do Transporte: 1001 é 
apontada como a Maior e a Melhor do setor

Heloísio Lopes: longa experiência nos 

setores rodoviário e urbano de passageiros.

Heinz Kumm Júnior, da 1001, recebe o 

troféu entregue por Otávio da Cunha Filho.

Amaury de Andrade, do Grupo JCA, recebe 

o troféu entregue por Pedro Moreira.

Na premiação das Maiores e Me-

lhores 2014, categoria Rodoviário de 

Passageiros, promovida em São Paulo 

pela revista Transporte Moderno, da 

Editora OTM, a Auto Viação 1001 foi 

escolhida como a maior e melhor em-

presa do segmento de operadores. Em 

seu balanço de 2013, apresentou Ren-

dimento Operacional Líquido (ROL) de 

R$ 542,5 milhões e Lucro Operacional 

de R$ 30,4 milhões. 

A 1001 integra o Grupo JCA, que 

reúne outras importantes empresas do  

setor rodoviário como Viação Cometa, 

Auto Viação Catarinense, Expresso do 

Sul, Viação Macaense e Rápido Ribei-

rão Preto. Com 66 anos de atividade, a 

companhia opera 1.300 ônibus (idade 

média de 3,5 anos) nos estados do Rio 

de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 

Espírito Santo e Santa Catarina. Conta 

com 4.500 colaboradores e no ano 

passado transportou 33 milhões de 

passageiros (25 milhões em 2012). 
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A Expresso Princesa dos Campos, 

de Ponta Grossa-PR, foi a vencedora, na 

categoria Rodoviário de Passageiros, 

do Concurso de Comunicação Visual e 

Pintura de Frotas da revista Transporte 

Moderno. A Viação Sampaio, do Rio de 

Janeiro, recebeu menção honrosa. Os 

trabalhos inscritos foram julgados por 

um grupo de especialistas que avaliou 

itens como estética, originalidade e 

atualidade, segurança, praticidade, 

identificação e promoção da marca.

O projeto da Expresso Princesa 

dos Campos, vencedor na categoria 

Rodoviário de Passageiros, foi criado 

por Chiara Ferro, do escritório Carlos 

Ferro Arquitetura e Design. “É um 

trabalho bastante moderno, com uma 

bela combinação de cores”, elogiou o 

jurado Paulo Ventura, da Axalta Coating 

Systems. De acordo com Jorge Emílio 

Kulic, assessor da Expresso Princesa 

dos Campos, a proposta buscou dar 

destaque às comemorações dos 80 

anos da empresa. 

A menção honrosa, concedida à 

Viação Sampaio, foi para um design 

composto por girassóis, idealizado por 

Allan Franco Moura e executado pela 

Marcopolo. Inicialmente, o trabalho 

foi selecionado pela própria Sampaio 

entre os participantes de um concurso 

aberto aos clientes e admiradores da 

empresa, por meio de sua fanpage na 

internet. Foram recebidas na página 

mais de 300 inscrições. “Essa é uma 

das formas de nos aproximarmos cada 

vez mais dos clientes”, explicou Caro-

lina Esteves, gerente de marketing da 

Viação Sampaio.

Princesa dos Campos vence concurso de pintura 
de frota e a Viação Sampaio é Menção Honrosa

AS MAIORES DO TRANSPORTE & AS MELHORES DO TRANSPORTE | 2014 - 233  

possui formas geométricas sobrepostas 
que remetem a profundidade e movimento, 
em harmonia com as cores da empresa”, 
explica Teixeira. “A sobreposição de cores 
criou um efeito bastante interessante”, 
concorda Paulo Ventura. 

Já a terceira colocada foi a Master´s 

Transporte, com design de Armando 
Villela, da Villela Design. “O projeto foi 
criado buscando um resultado harmônico 
e impactante. Através de uma forte com-
binação de cores, os ônibus apresentam 
um visual alegre, e ao mesmo tempo impo-
nente. Os elementos, em forma de elipses 

sobrepostas umas às outras formam um 
conjunto inovador e dinâmico. A fonte foi 
especialmente preparada para a empresa, 
completando de forma leve a unidade entre 
todos os elementos do projeto”, explica 
Alexandre Bartalo, diretor da Master´s.

A menção honrosa foi concedida à Via-
ção Sampaio, do Rio de Janeiro, com um 
design composto por girassóis, idealizado 
por Allan Franco Moura e executado pela 
Marcopolo. O trabalho foi escolhido por 
meio de um concurso aberto aos clientes 
e admiradores da empresa, que desenvol-
veram os projetos para os primeiros ônibus 
double decker da Sampaio. O concurso 
promovido diretamente em sua fanpage 
recebeu mais de 300 inscritos. “Essa é uma 
das formas de nos aproximar cada vez mais 
dos clientes e fazer com que eles estejam 
presentes na construção da imagem da em-
presa”, informa Carolina Esteves, gerente 
de marketing da companhia. 

METROPOLITANO DE PASSAGEIROS
Na categoria Metropolitano de Passagei-
ros, a solução do Sintram (Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passageiros 
Metropolitano de Belo Horizonte) é a ven-

Projeto do Sintram de Belo Horizonte, 
vencedor na categoria  Metropolitano de Passageiros

Pintura comemorativa dos 80 anos da Princesa dos Campos, 
vencedora na categoria Rodoviário de Passageiros

Alexandre Gulin, à esquerda, e Florisvaldo Hudinik, 

à direita, ambos da Expresso Princesa dos Campos, 

receberam o troféu de Roberto Zoppei, ao centro.

O ônibus da Princesa dos Campos com a pintura especial comemorativa dos 80 anos.

O ônibus DD da Viação Sampaio cuja pintura recebeu Menção Honrosa no concurso.

Letícia Kitagawa, da Viação Sampaio, 

recebeu o troféu entregue por 

Roberto Zoppei. 
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Patrocínio Copatrocínio

Prêmio Boas Práticas 
faz da festa anual um 
sucesso ainda maior

Na entrega dos certificados de participação, da esquerda para a direita: 

Dácio Ferreira da Silva, Paula Barcellos, Hugo de Faveri, Joel Fernandes, 

Marcelo Antunes, Florisvaldo Hudinik, André Luiz Soares e Hugo Fleck.

Na presença de Denise Cadete (ANTP), Paulo Porto fala aos convidados.

José Luiz Santolin, Denise Cadete, Florisvaldo Hudinik, Alexandre Gulin e 

Paulo Porto Lima.

José Luiz Santolin, Denise Cadete, Paula Barcellos, Dácio 

Ferreira da Silva e Paulo Porto Lima.

Na entrega do troféu à empresa vencedora do Prêmio, da 

esquerda para a direita: Paulo Porto Lima, Hugo Fleck (Ouro 

e Prata), José Antônio Martins, presidente da FABUS, Ministro 

Paulo Sérgio Passos e Senador Acir Gurgacz.

O anúncio dos resultados da edição de 2014 do 

Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas atraiu grande 

número de associados a Brasília e contribuiu para que 

a festa de confraternização fosse ainda mais animada. 

As empresas já esperam pela edição de 2015. 
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Anuar Helayel, Heinz Kumm Júnior e Telmo Joaquim Nunes.

Noboru Ofugi, Pedro Teixeira, Florisvaldo Hudinik e 

Alexandre Gulin. 

Cristina Vilella, Rejane Sena Lubreriaga e Gabriela Vilella.

Jefferson da Costa Silva, Paulo Porto Lima, Curt Axthelm, Aguinaldo 

Mariano e José Manuel Cabral Duarte.

Wilson Pereira, Eduardo Monteiro Pinto e Edson Tomiello. 

Na entrega do troféu, Denise Cadete, Hugo Fleck (presidente 

da Ouro e Prata) e Paulo Porto Lima.
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Patrocínio Copatrocínio

Darci Norte Rebelo Filho, Jefferson da Costa Silva, Aguinaldo 

Mariano, Selvino Caramori Filho e Belmiro Zaffari. Hugo de Faveri, Rogério Pezzin e Antonio Jacel Duzanowski.

Ministro Paulo 

Sérgio Passos e 

Alexandre Rocha 

Resende.

Washington 

Coura e Dimas 

José da Silva.

Deputado Newton Cardoso 

Júnior, Deputado Newton 

Cardoso, Deputado Mauro 

Lopes, José Luiz Santolin e 

Deputado Rodrigo Pacheco.
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Miguel Masella e Sra., Ministro Paulo Sérgio Passos, Vando 

Borges e Daniel Sigman.

Como em todos os anos, música de qualidade para entreter os convidados.

Francisco Tude, Anazélia Maroni Caldas, José Luiz Santolin, 

Eduardo Tude, Paulo Jacob e Ataíde de Almeida. 

Senador Acir Gurgacz e Altair Moreira.

Joel Fernandes, Laércio Mazon e Francisco Mazon.

José Antônio Martins, Ministro Paulo Sérgio Passos e 

Paulo Porto LIma.
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Patrocínio Copatrocínio

Antônio Bruzzi, André Luiz Soares, Cristina Vilella, Gabriela Vilella, 

Letícia Kitagawa, Washington Coura e Rejane Sena Lubreriaga. Anazélia Maroni Caldas, Patrícia Diniz e Edilson Alencar.

Maria Fernanda Mota, Paula Barcellos, Rodrigo Montalverne e Paulo Anselmo.

André Oliveira, Denise Cadete e Roberto Pavan.

José Luiz Paiva Mota, Alexandre Munhoz Lopes de Oliveira e Sra. 

e Ana Patrizia Lira.

Marcelo Fontana e Roberto Pavan.
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Hugo Fleck e Pedro Teixeira.

João Paulo Ranalli, Roger Mansur e Axier Etxezarreta. 

José Luiz Paiva Mota, Paulo Martinez, Jocimar Moreira e Dácio 

Ferreira da Silva.

Flávio Coelho Dantas, Joel Fernandes, André Luiz Soares, Marcelo Aragão e Eden Affonso. 

Wilson Pereira, José 

Antônio Martins, 

Ministro Paulo Sérgio 

Passos e Senador 

Acir Gurgacz. 

Cesário Mariano, Paulo Humberto Gonçalves, Dimas José da Silva e 

Jefferson da Costa Silva.

Os juízes do Prêmio: Miguel Lima, Alexandre Resende, José Luiz 

Paiva Mota e Noboru Ofugi.

Letíicia Kitagawa, Washington Coura e 

Rejane Sena Lubreriaga.
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Patrocínio Copatrocínio

Como em ocasiões anteriores, executivos da Ipiranga, empresa... 

Sentados: Hélio 

Derene, Telmo 

Joaquim Nunes, 

Anuar Helayel e 

Fernando Guimarães. 

Em pé: Curt Axthelm, 

Cláudio Nelson Abreu, 

Aguinaldo Mariano e 

Paulo Corso. 

Leontina Aguiar, Lídice Borges e Ana Cristina Lima.

Carlos Bernaud, Washington Coura, José Luiz Santolin, Ana Patrizia Lira, Hugo 

Fleck e Noboro Ofugi.

... copatrocinadora, prestigiaram o evento da ABRATI.

Curt Axthelm, Marcelo Antunes, Ministro Paulo Sérgio Passos, 

Paulo Porto LIma e Aguinaldo Mariano.

Eduardo Tude e Roger Mansur.

Paulo Corso 

e Marcelo 

Antunes.
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Patrocínio Copatrocínio

O presidente da Mercedes-Benz 

do Brasil e CEO para América Latina, 

Philipp Schiemer, recebeu o título de 

Personalidade do Setor Automotivo no 

Prêmio AutoData 2014. A premiação 

reconhece as principais empresas, 

executivos e produtos da indústria 

automobilística no país. A própria 

montadora também conquistou outras 

duas vitórias, nas categorias Veículo 

Ônibus, com o chassi superarticulado 

O 500, e Veículo Importado, com o 

automóvel CLA. 

“Estamos muito honrados. Divido a 

alegria deste momento com todos os 

nossos colaboradores e parceiros, que 

Phillipp Schiemer, da Mercedes-Benz, recebe o 
título de Personalidade do Setor Automotivo

se dedicam ao aprimoramento 

permanente dos nossos produ-

tos e serviços, reconhecidos 

pelo elevado padrão de qualida-

de e de confiabilidade no 

mercado”, declarou Phi-

lipp Schiemer a propósito 

dos prêmios. 

Em sua gestão (até 

aqui de um ano e meio) 

como presidente da 

Mercedes-Benz do Brasil 

e CEO América Latina, Phi-

lipp Schiemer apresentou 

várias novidades para o 

mercado brasileiro, entre 

elas o lançamento de 40 inovações no 

portfólio de caminhões, o aumento 

da participação dos ônibus da marca 

nos projetos de mobilidade urba-

na no país e a ampliação 

da oferta de serviços de 

pós-venda com foco nas 

necessidades dos clien-

tes. Schiemer anunciou, 

ainda, investimentos 

para o setor de veículos 

comerciais, como tam-

bém a construção de uma 

fábrica em Iracemápolis, no 

interior de São Paulo, a ser 

inaugurada em 2016.
Schiemer: gestão   

dinâmica em 18 meses.

Nome tradicional e ônibus com muita tecnologia embarcada. A empresa sul-africana aposta no conforto do ônibus brasileiro.

A Marcopolo fornecerá dez novos 

ônibus rodoviários modelo Paradiso G7 

1800 Double Decker para a Intercape 

e a Greyhound, duas das principais 

empresas de transporte de passagei-

ros da África do Sul. Os veículos serão 

utilizados em transporte turístico e 

Fo
to

s:
 M

ar
in

a 
da

 S
ilv

a

Empresas da África do Sul passam a operar com 
o Paradiso 1800 Double Decker, da Marcopolo

fretamento, e também em linhas inter-

municipais e interestaduais. 

Uma das particularidades dos ôni-

bus fabricados pela Marcopolo para 

esse pedido é que eles terão direção 

do lado direito (RHD). A configuração 

dos modelos inclui 48 poltronas semi-

leito no piso superior e 12 poltronas 

leito no piso inferior, sistemas de 

ar condicionado e de áudio e vídeo 

com aparelho de DVD, monitores de 

vídeo, rádio, geladeira, três câmaras 

de monitoramento e preparação para 

aquecedor de líquidos.
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O programa “A Voz do Cliente”, 

lançado este ano pela Mercedes-Benz 

do Brasil, foi vencedor na categoria 

Inovação em Produtos e Processos do 

XIV Prêmio ABT, recebendo a classifi-

cação Ouro entre mais de 200 projetos 

concorrentes. O programa foi criado 

para colocar executivos da montadora 

em contato direto com o consumidor 

por meio de diversos canais de co-

municação, com soluções para suas 

Roger Alm (à direita) recebe o troféu.

Executivos da montadora recebem o troféu.

Pelo segundo ano consecutivo a 

Volvo foi reconhecida como a Monta-

dora de Veículos Comerciais do Ano  

no Brasil, pelo Prêmio Autodata. A 

empresa já sido premiada em 2013. 

“Nós nos sentimos honrados e 

orgulhosos de receber este prêmio 

pelo segundo ano consecutivo, pois ele 

reflete o reconhecimento do mercado 

automotivo pelo trabalho que fazemos 

no país, e que envolve tanto os fun-

cionários da empresa quanto a nossa 

rede de concessionários”, afirmou 

Roger Alm, presidente do Grupo Volvo 

América Latina.

Pela segunda vez a Volvo é reconhecida como 
a Montadora de Veículos Comerciais do Ano 

Programa A Voz do Cliente, da Mercedes-Benz, 
alcança a classificação Ouro no Prêmio ABT

Roger Alm também foi alvo de uma 

homenagem especial por estar se des-

pedindo do Brasil. A partir de janeiro 

o executivo assume as operações de 

caminhões do Grupo Volvo na Europa 

do Norte, onde será responsável por 

35 países, um dos maiores mercados 

da marca em todo o mundo.

O prêmio Autodata, já em sua 

14ª  edição, é organizado pela Edito-

ra Autodata, especializada no setor 

automotivo. A Volvo recebeu o maior 

número de citações em votação de 

pessoas que atuam no mercado auto-

motivo: os assinantes da revista e da 

agência Autodata, e os participantes 

do Congresso Autodata Perspectivas 

2015, realizado em outubro.

M
ar
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demandas. O próprio Philipp Schiemer, 

presidente da Mercedes-Benz do Brasil 

e CEO para América Latina, já partici-

pou do programa, a exemplo de outros 

executivos. Pelo menos 80 outros 

executivos da empresa também mar-

caram presença. Eles percorrem cinco 

estações de trabalho e acompanham, 

por meio de múltiplos canais de aten-

dimento, o contato com o cliente em 

tempo real no Pós-Venda da Empresa.
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Patrocínio Copatrocínio

No Rio Grande do Sul, a Planalto conquista o 
inédito prêmio Top de Marketing ADVB 2014

Com o case “A Arte de Encantar 

o Cliente”, a Planalto Transportes, 

de Porto Alegre, conquistou o prêmio 

Top de Marketing ADVB/RS 2014. É 

a primeira vez que uma empresa de 

transporte rodoviário de passageiros 

recebe esse prêmio. 

Com frota de 295 veículos em 77 

linhas estaduais, duas linhas interes-

taduais e três linhas ao exterior, a 

Planalto é conhecida por sua constante 

preocupação com o bem-estar do clien-

te. Foi pioneira no Rio Grande do Sul 

na utilização de motor traseiro (1966), 

do ar condicionado (1993), dos freios 

ABS (1996) e da internet Wi-fi a bordo 

(2009). Seus serviços são sempre 

aperfeiçoados, com a incorporação das 

tecnologias acessíveis a cada período. 

A partir de 2007, ela detectou 

em pesquisas a tendência do cliente 

de ampliar suas expectativas e exigir 

mais que uma empresa de transportes 

rodoviários. Por isso, sempre inova no 

treinamento de sua equipe e na oferta 

de serviços. Os  motoristas, por exem-

plo, são alvo de atenção prioritária. E, 

em seu Estado, a Planalto foi pioneira 

em personalizar o atendimento ao 

cliente por comissários de embarque.  

 Para qualificar o atendimento aos 

passageiros, foi criado em diversos 

terminais o Espaço Cliente Planalto, 

onde o viajante dispõe de ar climatiza-

do, toaletes, fraldário, guarda-malas, 

espaço kids, computador, internet, re-

vistaria, TV, sala de reuniões, jogos de 

mesa, venda de souvenirs e máquinas 

de autosserviço com cafés, bebidas, 

doces e salgados.

Nas viagens, o cliente pode optar 

pelo serviço Double Service, um ônibus 

dotado de duas modalidades – executi-

va e convencional. O executivo oferece 

poltrona mais ampla, reclinável, com 

descansa-pés, travesseiro, manta, 

água mineral e ponto individual de 

energia. Outro modelo oferece leito ou 

leito-cama, e um terceiro dispõe de três 

serviços, executivo e convencional no 

andar superior e leito no inferior.

Ônibus Marcopolo G7 da frota da Planalto. Entre outros confortos, internet Wi-fi a bordo. 

Violinista se apresenta no Espaço Cliente Planalto do terminal rodoviário de Porto Alegre.

Pedro Teixeira, diretor presidente da Planalto.
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