
DEZEMBRO 2015

Jantar movimenta   
o Clube Naval 
de Brasília 

A Viação Cometa foi a ven-

cedora do Prêmio ANTP/ABRATI 

de Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros, edição 

de 2015. A operadora apre-

sentou o trabalho "Derrubando 

paradigmas por meio do Sistema 

de Gestão na Viação Cometa". 

Como Referencial de Excelência 

foi escolhida a Viação Águia 

Branca. As empresas Expresso 

Princesa dos Campos e Viação 

Garcia foram distinguidas com 

menções honrosas. O anúncio e 

a premiação ocorreram na noite 

de 2 de dezembro, em Brasília.   
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Na festa de confraternização do setor, 
ANTP e ABRATI entregam os prêmios 
aos ganhadores do Prêmio Boas Práticas
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Na noite de 2 de dezembro, 

a ABRATI promoveu em Brasília 

coquetel e jantar anual de con-

fraternização do setor brasilei-

ro de transporte rodoviário de 

passageiros. O evento teve o 

patrocínio da Mercedes-Benz do 

Brasil, o copatrocínio da Com-

panhia Ipiranga e da FABUS e o 

apoio da J3 e da RJ Consultores.                    

Pág. 10  

O Ministro dos Transportes Antonio Carlos Rodrigues entrega a Marcelo Antunes, do Grupo JCA, 

o troféu pela vitória da Viação Cometa no Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas 2015, presentes 

Paulo Porto Lima, presidente do Conselho Deliberativo da ABRATI, Jorge Bastos, diretor-geral da 

ANTT, José Antônio Martins, presidente da FABUS, Fernando Guimarães, diretor da Viação Cometa, 

Paulo Jacob, diretor da RJ e da R3, Walter Barbosa, diretor da Mercedes-Benz, e Éden Afonso, 

diretor da Companhia Ipiranga.

Associados, integrantes dos altos escalões federais, autoridades e parlamentares 

participaram de coquetel e jantar de confraternização do setor, no Clube Naval de Brasília.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

Desde agosto, a encarroçadora 

Marcopolo passou a contar com um 

novo diretor-geral, Francisco Gomes 

Neto, que sucedeu a José Rubens de la 

Rosa. A partir de agora, De la Rosa vai 

se dedicar a novos projetos pessoais 

e profissionais.

Nos últimos meses, Gomes Neto 

vem realizando um intenso programa 

de atividades, colocando-se em contato 

com todas as áreas da Marcopolo e 

visitando subsidiárias e coligadas no 

Brasil e no exterior, para entender a 

cultura, os processos e as pessoas 

que fazem a Marcopolo. Ele define 

como seu principal objetivo preparar a 

Marcopolo para o crescimento rentável, 

ajudando a empresa a atravessar o pe-

ríodo crítico e dando continuidade à es-

tratégia de crescimento da companhia.     

O novo diretor-geral da Marcopolo aprofunda seu 
conhecimento dos negócios e da cultura da empresa

Francisco Gomes Neto é graduado 

em Engenharia Elétrica pela UMC-SP, 

tem especialização em Administração 

de Empresas pela FGV-SP, MBA em 

Controladoria, Finanças e Gestão de 

Riscos pela USP, com cursos comple-

mentares na Universidade St. John 

de Nova York e na Universidade de 

Michigan, em Ann Arbor, nos Estados 

Unidos. Nos últimos 15 anos, ocupou 

o cargo de Vice-Presidente Américas na 

Mann Hummel.

Durante a visita: Francisco Gomes Neto, José Luiz Santolin, Paulo Porto e Paulo Corso.

Auto Viação 1001 vitoriosa em duas categorias 
do Prêmio Maiores e Melhores do Transporte

Na mais recente edição de Maiores e Melhores do Trans-

porte, a Auto Viação 1001 foi vencedora em duas categorias: 

a maior empresa em receita Operação no transporte rodoviário 

de passageiros e melhor Operadora do segmento. Promovido 

pela Editora OTM, que edita a revista Transporte Moderno, o 

evento foi realizado em São Paulo no mês de novembro. Carlos 

Otávio Antunes, do Conselho do Grupo JCA, que inclui a 1001, 

recebeu o troféu correspondente das mãos de Walter Barbosa, 

diretor de Vendas e Marketing da Mercedes-Benz do Brasil. 

O presidente do Conselho Deliberativo da ABRATI, Paulo 

Porto Lima, compareceu ao evento, no qual foram premiadas 

outras duas companhias da área de transporte rodoviário de 

passageiros: a encarroçadora Marcopolo, na categoria Indús-

tria, e a Viação Garcia em Pintura de Frota (leia na página 3). 
Carlos Otávio Antunes, do Conselho do Grupo JCA, que inclui a Auto 

Viação 1001, recebe o troféu das mãos de Walter Barbosa, diretor 

de Vendas e Marketing da Mercedes-Benz do Brasil. 
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Na nova pintura, o monograma "VG" destaca-se no centro de arcos em graduação crescente.

Na entrega dos troféus, Luis Antônio Misse Mota, Marcelo Fontana e os diretores Estefano 

Boiko e José Boiko, da Viação Garcia. 

A Viação Garcia está comemorando 

a conquista do primeiro lugar no Con-

curso Nacional de Pintura de Frota, da 

revista Transporte Moderno. A classifi-

cação lhe foi atribuída pela mudança 

da marca Garcia e pela nova pintura 

de frota. Em novembro, diretores da 

companhia receberam o prêmio em São 

Paulo, no evento Maiores e Melhores 

do Transporte, da Editora OTM. 

A decisão de adotar nova marca 

e nova pintura para a Garcia foi moti-

vada pela necessidade de atualizar a 

identidade visual da empresa após a 

mudança de gestão. Revitalizar a marca 

é uma estratégia eficaz e de grande im-

pacto para comunicar novas decisões, 

crenças, desafios e mudanças nos 

negócios. O projeto da nova pintura foi 

confiado ao escritório de arquitetura e 

design Misse Mota, de São Paulo.  

Os novos gestores da Garcia cui-

daram de esclarecer que têm cultura 

empresarial e valores próprios, mas 

que, certamente, devem considerar 

toda história da empresa e sua relação 

com os consumidores, já fidelizados 

ou a conquistar. A nova marca busca 

representar valores da empresa como 

tradição, pioneirismo, elegância, efi-

ciência e modernidade.

Viação Garcia muda a marca, a pintura da frota 
e ganha o primeiro prêmio em concurso nacional
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

Duas tradicionais operadoras gaú-

chas de transporte rodoviário de pas-

sageiros, a Ouro e Prata e a Planalto,  

formalizaram uma aliança estratégica 

para operar em parceria nos estados 

do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 

Catarina e São Paulo. Como primeiro 

passo, adquiriram 80 unidades do ôni-

bus Paradiso 1350, da Marcopolo. 

Do lote de 80 ônibus adquiridos 

agora, 50 serão utilizados nas 43 li-

nhas intermunicipais e interestaduais 

atendidas pelas duas companhias nos 

quatro estados do Sul e Sudeste. Os 

outros 30, que foram comprados em 

separado e divididos em dois lotes de 

15, vão operar nas linhas tradicionais 

das duas empresas.

SEMILEITO  

Outra grande operadora brasilei-

ra, a UTIL, também voltou a adquirir 

mais ônibus novos. Desta vez foram 

22 unidades do Paradiso 1200, que 

vão reforçar as linhas da companhia 

nos estados de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo, e também no 

Distrito Federal. Têm capacidade para 

46 passageiros e poltronas semileito, 

com descansa-pés, porta-copos e por-

ta-revistas. Os cintos de segurança são 

retráteis e o ar condicionado funciona 

com dutos individuais. A porta entre 

o ambiente do motorista e o salão de 

passageiros é do tipo deslizante. Na ca-

bine, destacam-se o sistema multiplex 

e o indicador eletrônico de itinerário. 

Entre as vantagens do 1200, a fabrican-

te aponta o baixo custo operacional e a 

grande robustez da carroçaria.

Planalto e Ouro e Prata compram 80 ônibus e a 
UTIL adquire outros 22, todos modelo Paradiso

Na foto superior, um dos novos Paradiso 1200 da UTIL. Nas outras duas fotos, os Paradiso 

1350 que a Ouro e Prata e a Planalto vão operar em linhas do Sudeste e do Sul do País.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

O trabalho “Derrubando paradigmas 

por meio do Sistema de Gestão na 

Viação Cometa” deu à Viação Come-

ta o primeiro lugar no Prêmio ANTP/

ABRATI de Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros. O anúncio e 

a premiação das empresas ocorreram 

na noite de 2 de dezembro, em Brasília. 

A vencedora recebeu Troféu, Selo de 

Referência e Certificado.    

A Viação Águia Branca foi escolhida 

como Referencial de Excelência. Ela já 

havia sido premiada em 2011 e 2013, 

e foi também Referencial de Excelência 

no ano passado. Os juízes concederam 

menção honrosa à Expresso Princesa 

dos Campos, com o trabalho “Entre 

Amigos - Jogando conversa dentro”, e 

à Viação Garcia, com o trabalho deno-

minado “Espaço Mulher”.   Paulo Porto abre a cerimônia de premiação. 

No anúncio e premiação das empresas, da esquerda para a direita: Paulo Porto Lima, Borge Bastos, diretor-geral da ANTT; José Antônio 

Martins, presidente da FABUS; Marcelo Antunes, do Grupo JCA; Ministro Antônio Carlos Rodrigues, dos Transportes; Fernando Guimarães, 

diretor da Viação Cometa; Paulo Jacob, diretor da RJ e da R3; Walter Barbosa, diretor da Mercedes-Benz, e Éden Afonso, diretor da Ipiranga.

Viação Cometa vence o Prêmio Boas Práticas e  
Viação Águia Branca é Referencial de Excelência
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O CASE DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA 

A experiência “Derrubando paradig-

mas por meio do Sistema de Gestão na 

Viação Cometa”, vencedora do Prêmio, 

mostra que o sistema de gestão tem 

como objetivos, além da satisfação do 

cliente, o aumento da produtividade, 

com a eliminação de desperdícios nos 

processos de trabalho, em todas as 

áreas da empresa. Também visa reunir 

informações e disponibilizá-las de forma 

clara e capilarizada para toda a organi-

zação, integrando o gerenciamento de 

processos corporativos, administrativos, 

financeiros, comercial, operacional e de 

recursos humanos, manutenção, saúde, 

segurança e meio ambiente.   

Desde o início, em outubro de 

2014, a forma de trabalho foi participa-

tiva e colaborativa. Os primeiros proje-

tos surgiram de um ‘brainstorming’ dos 

problemas que os líderes percebiam 

no dia a dia. Os temas foram depois 

agrupados e hierarquizados.   

Cada projeto tem um gestor como 

responsável, com ações e prazos ava-

liados semanalmente em reunião com 

o diretor. Esse processo garantiu que 

o acompanhamento fosse incorporado 

ao cotidiano de trabalho. A principal 

ferramenta de comunicação e divulga-

ção é a sala de acompanhamento dos 

projetos, denominada Contagiro, mas 

há também outras iniciativas, como o 

programa Café com o Diretor, visitas 

aos setores, quadros informativos e de 

acompanhamento diário, grupos de me-

lhoria local com integrantes do sistema 

de gestão, e também, a constituição 

de grupos por meio dos aplicativos de 

Paulo Porto Lima, Fernando Guimarães, Ailton Brasiliense, presidente da ANTP, Marcelo 

Antunes, Denise Cadete e Alexandre Resende, na premiação da Viação Cometa.

Representantes das empresas premiadas e das demais empresas que participaram da edição 

de 2015 do Prêmio Boas Práticas do Transporte Terrestre de Passageiros.

Paulo Porto entrega a Renan Chieppe 

homenagem pelos serviços prestados.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

José Luiz Santolin, Diretor-Geral da ABRATI, entregou ao time da Viação Águia Branca o troféu 

de Referencial de Excelência por ter conquistado o Prêmio em mais de dois ciclos.

Telmo Joaquim Nunes e Cláudio Nelson Abreu entregaram a Menção Honrosa para 

Florisvaldo Hudinik, da Expresso Princesa dos Campos.

Estefano Boiko e José Boiko, da Viação Garcia, receberam da ABRATI e da ANTP a placa de 

Menção Honrosa. 

Whatsapp e do Facebook, e-mail para 

integrantes do sistema, bem como o 

Manual do Sistema de Gestão, treina-

mentos nas filiais e vídeos motivacio-

nais mensais. 

O Sistema de Gestão Cometa gerou 

projetos de melhoria em todas as áreas 

de negócio da empresa. Ao todo, sete 

projetos já estão finalizados – incluin-

do o ‘case’ da área de Manutenção, 

apresentado como exemplo no relato 

da experiência. Há 71 projetos em 

andamento.

REFERENCIAL DE EXCELÊNCIA

O case com o qual a Viação Águia 

Branca conquistou o Referêncial de 

Excelência do Prêmio Boas Práticas 

2015 foi denominado “SGO – Sistema 

de Gestão Operacional”. Descreve a 

iniciativa decorrente de uma decisão to-

mada pela empresa em 2009: investir 

em tecnologia embarcada para poten-

cializar o planejamento e o controle da 

segurança e da eficiência operacional. 

A tecnologia embarcada gera diversas 

informações, incluindo o registro de 

ocorrências operacionais significati-

vas para melhorar o serviço. Nesse 

contexto, o Centro de Controle Ope-

racional (CCO) precisava contar com 

uma ‘ferramenta’ que possibilitasse o 

gerenciamento eficaz das informações 

obtidas e a Viação Águia Branca optou 

pela implantação do SGO – Sistema de 

Gestão Operacional.

O sistema permite maior seguran-

ça preventiva, melhor visibilidade das 

ocorrências pelos gestores, fluxos 

definidos e automatização de proces-

sos. Propicia o histórico de todos os 

registros, mobilidade e segurança da 

informação. Desde que foi implanta-

do, o Sistema de Gestão Operacional 
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Paulo Porto e Marcelo Antunes entregam a Wilson Pereira troféu alusivo aos serviços 

prestados. 

da Viação Águia Branca vem sendo 

utilizado diariamente pelo Centro de 

Controle Operacional e Tráfegos, além 

de ser consultado também por outros 

gestores da empresa ligados direta ou 

indiretamente à área operacional, para 

a obtenção de informações relevantes 

com agilidade. 

JOGANDO CONVERSA DENTRO

A experiência “Entre Amigos – Jo-

gando conversa dentro”, valeu à Ex-

presso Princesa dos Campos menção 

honrosa no Prêmio Boas Práticas 2015. 

Ela retrata a implantação e o funcio-

namento do blog Entre Amigos, visto 

pela empresa como “uma ferramenta 

de comunicação rápida, ágil, pessoal, 

informal, colaborativa e moderna que 

se complementa com os outros canais 

de comunicação”.

O blog foi desenvolvido com o obje-

tivo de descentralizar a informação den-

tro da organização, eliminar algumas 

barreiras hierárquicas e, dessa forma, 

envolver todos os profissionais. A ideia 

central do Entre Amigos é informar a 

todos sobre as estratégias da empresa, 

projetos desenvolvidos, treinamentos, 

expansão de negócios e oportunidades 

de carreira. 

Os mais de 1.300 profissionais da 

Expresso Princesa dos Campos têm 

acesso ao blog por smartphones ou por 

computador (corporativo ou pessoal), 

via Internet. O objetivo de melhorar a 

comunicação em todos os níveis hierár-

quicos da empresa vem sendo obtido. 

O ESPAÇO FEMININO DA GARCIA

A Viação Garcia obteve menção 

honrosa no Prêmio ANTP-ABRATI 2015 

com a experiência denominada “Es-

paço Mulher”. A ação consiste em 

reservar em parte das linhas quatro 

poltronas por ônibus, para serem utili-

zadas exclusivamente por mulheres. O 

propósito é assegurar às clientes que 

a poltrona ao lado será ocupada por 

outra mulher, proporcionando, assim, 

mais conforto e segurança, prevenindo 

eventuais constrangimentos. As poltro-

nas reservadas são as de números 11, 

12, 15 e 16, todas do lado direito do 

salão de passageiros. 

As poltronas do “Espaço Mulher” 

são identificadas por uma capa de 

banco na cor lilás. 

O valor da passagem é rigorosa-

mente o mesmo das demais poltronas.

Os juízes Alexandre Resende, José Luiz Paiva Mota, Miguel Sérgio Lima, Noboru Ofugi e 

Roberto Sganzerla receberam placas de agradecimento pelo trabalho realizado.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

Associados da ABRATI participam da noite de 
confraternização e encerramento do ano 2015

Na noite de 2 de 

dezembro, a ABRATI 

promoveu em Brasí-

lia, como faz tradi-

cionalmente, coque-

tel e jantar anual de 

confraternização do 

setor brasileiro de 

transporte rodoviário 

de passageiros. 

Registrou-se o ex-

pressivo compareci-

mento de associa-

dos, autoridades dos 

diversões escalões 

federais e parlamen-

tares.  

Na ocasião foram 

anunciadas e premia-

das as empresas es-

colhidas pelo júri do 

Prêmio ANTP/ABRATI 

de Boas Práticas do 

Transporte Terrestre 

de Passageiros.

Realizado no Clu-

be Naval de Brasília, 

o evento teve o patro-

cínio da Mercedes-

-Benz do Brasil; o 

copatrocínio da Com-

panhia Ipiranga e da 

FABUS, e o apoio da 

J3 e da RJ Consul-

tores.    
André Luis Oliveira, Paulo Corso, Francisco Gomes Neto, Fernando Guimarães, Paulo Humberto 

Gonçalves e Walter Barbosa.

Jorge Bastos, diretor-geral da ANTT, Paulo Porto Lima e o Ministro dos Transportes, Antonio Carlos 

Rodrigues.
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Joaquim Constantino, Marcela Constantino e o Ministro 

dos Transportes Antônio Carlos Rodrigues.

Marcelo Fontana, Luiz 

Roberto Ribeiro da Fonseca, 

Jefferson Silva, Walter 

Barbosa, Jocemário Dartora, 

Aguinaldo Mariano, João 

Paulo da Cunha Ranalli e 

Mikel Ecenaro.

Deoclécio Corradi, João Luis Amado, Paulo Porto Lima, Renan Chieppe e Tiago 

Zanette.

Walter Filipeti, José Gildo Vendramini, José Antônio 

Martins e Carlos Bernaud.

Eduardo Tude, Fernando Vilella, Cristina Vilella, Gabriela Vilella, Magali e 

Paulo Porto Lima.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

Paulo Porto LIma e o grupo da Ipiranga, capitaneado popr Éden Afonso.

Iolanda Brito, Paulo Porto Lima, Sarah Vasconcelos e 

Adriano Paparelli.

Estefano Boiko, José Boiko, José Antônio Martins e Paulo Corso.
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Marcela Constantino, Marcelo Antunes, Paulo Porto Lima, Joaquim 

Constantino, Walter Barbosa, Aguinaldo Mariano e Renan Chieppe.

José Luiz Santolin, Paulo Porto e Renan Chieppe.

Wilson Pereira, Edson Tomielo e Ronaldo Fontolan. 

Roque Felício, Francisco Mazon e Eduardo Tude.

Francisco Gomes Neto, 

Jorge Bastos, Paulo 

Porto Lima, Ministro 

dos Transportes Antonio 

Carlos Rodrigues e José 

Antônio Martins.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

Paulo Porto Lima, Walter Barbosa e José Antônio Martins. Joel Rodrigues e Telmo Joaquim Nunes. 

Magali e Paulo Porto Lima e Carlos Magalhães.André Soares, Fernando Guimarães, Deoclécio Corradi e João Luis Amado.

Anazélia e Fábio Dias.Edilson Alencar e Patrícia Diniz, Oraiva e Ataíde Almeida.
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De 24 a 27 de novembro último, foi 

realizado na cidade de São Bernardo 

do Campo-SP, onde está instalada a 

fábrica da Scania, um movimentado 

evento cultural denominado Circula 

Brasil, como parte do Projeto Garoto 

Cidadão, da Fundação CSN. O objetivo 

do projeto é promover a inclusão social 

e o desenvolvimento educacional por 

meio de ações socioculturais e fomento 

à cultura brasileira. Um caminhão Sca-

nia P270 foi disponibilizado pelo Scania 

Banco e configurado para acolher as 

mais diversas manifestações artísti-

cas. Antes de chegar a São Bernardo, 

a caravana Circula Brasil esteve nas 

cidades de Mauá-SP e São Marcos-RS.

A partir do primeiro trimestre de 

2016, os caminhões rodoviários da fa-

mília Axor, da Mercedes-Benz, passam 

a receber uma nova geração de tanques 

de combustível. Produzidos em alumí-

nio, eles são mais leves e oferecem 

maiores capacidades, aumentando a 

carga útil e propiciando maior autono-

mia ao veículo, uma vantagem essen-

cial para as viagens de longo percurso.

Por exemplo, nos modelos Axor com 

suspensão metálica ou pneumática e 

entre-eixos de 3.600 mm, a configura-

ção do veículo permite uma capacidade 

total de até 1.080 litros, sendo um 

tanque de 780 litros mais um tanque 

adicional opcional de 300 litros.

A Scania Latin America anunciou a 

próxima chegada ao Brasil de Kenneth 

Cehlin, novo CFO da companhia na 

America Latina. Ele assume o cargo 

em 1º de janeiro de 2016. Trabalha 

na Scania há 34 anos e, atualmente, é 

responsável pela controladoria da área 

comercial da Scania na Suécia.

Mercedes-Benz vai equipar caminhões da família 
Axor com tanques de alumínio a partir de 2016

Na versão 6x2 com entre-eixos de 

3.100 mm, a capacidade chega a 650 

litros, tornando-se ideal para aplicação 

de cegonheiros e transporte de cargas 

frigorificadas de longa distância.

Essa mesma geração de tanques 

de combustível de alumínio já está 

disponível para o novo caminhão ex-

trapesado Actros.

Os aprimoramentos da linha Axor 

incluem o incremento de torque do 

motor OM 457 LA de 440 cv de potên-

cia, disponível para modelos on-road e 

off-road. Agora, o torque chega a 2.200 

Nm a 1.100 rpm, o que significa 50 Nm 

a mais em relação à versão anterior. 

Com isso, o caminhão ganha mais 

força e melhor desempenho, que são 

vantagens especialmente importantes 

nas arrancadas, aclives e retomadas 

de velocidade.

Tanque de alumínio no Axor incrementado.

Caminhão Scania é 
utilizado como palco 
cultura no ABC 

Scania Latin America 
terá novo CFO a 
partir de 1º de janeiro

Kenneth Cehlin assume assume novo cargo.

A bem-sucedida 
campanha de 
lançamento do Vito 

A campanha inédita realizada pela 

Mercedes-Benz para anunciar a che-

gada do Vito, novo veículo comercial 

leve da marca, integrou as fanpages 

de Vans, Caminhões e Automóveis no 

Facebook e vem alcançando sucesso 

expressivo. O vídeo de apresentação, 

veiculado em mídia digital, ultrapas-

sou rapidamente a casa do milhão de 

visualizações, tanto nas páginas do 

Facebook como no canal de vídeo da 

marca no Youtube: https://www.youtu-

be.com/MercedesBenzBrasil. Além da 

divulgação nas redes sociais, a campa-

nha inclui um comercial para TV aberta 

e fechada e anúncios em revistas de 

interesse geral e especializadas.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

A Viação Águia Branca apresentou 

no mês passado os seus novos ônibus 

Paradiso Double-Decker 1800 Geração 

7, da Marcopolo, já com a nova pintura 

dos carros, criada pelo designer Hans 

Donner. Ao mesmo tempo, anunciou 

novidades para os passageiros das 

linhas de Vitória para o Rio de Janeiro, 

de Vitória para Porto Seguro e de Vitó-

ria para São Paulo. Os novos ônibus e 

serviços antecipam o início das come-

morações dos 70 anos do Grupo Águia 

Branca, no próximo ano.

A partir de agora, os passageiros 

da Águia Branca terão, durante a alta 

temporada, a opção de poltrona leito 

cama nas viagens de Vitória para o Rio 

e de Vitória para Porto Seguro, em ôni-

bus de dois andares (Double-Decker), 

com internet a bordo (Wi-Fi) e tomadas 

USB individuais. Nas duas rotas são 

oferecidas diariamente seis poltronas 

leito cama, em ambiente exclusivo. 

As poltronas podem ser reclinadas 

completamente, de modo a assegurar 

um sono reparador ao passageiro. No 

piso superior, com vista privilegiada, 

os passageiros do ônibus Double Deck 

dispõem de 44 poltronas semileito, Wi-

-Fi a bordo, tomadas USB individuais e 

tomadas padrão. Água, filme e música 

a bordo são parte do serviço.  

Também há novidades para os pas-

sageiros do percurso Vitória-São Paulo, 

que passam a dispor dos novos ônibus 

Paradiso 1.350, com oferta diária de 

sete poltronas leito e 28 poltronas se-

mileito, equipadas com Wi-Fi a bordo, 

tomadas USB individuais e tomadas 

padrão, além de água, filme e música.

Águia Branca recebe ônibus novos e adota nova 
pintura; ainda mais conforto para os passageiros 

Os mais modernos ônibus brasileiros, com nova pintura e com os melhores serviços. 

Bem-estar, um dos componentes que nunca faltam em todas as viagens.

O itinerário São Paulo-Vitória da 

Conquista é operado com ônibus Dou-

ble Decker com 100% de serviço semi-

leito, com os mesmos equipamentos e 

serviços, e partidas também diárias.

A aquisição de ônibus sempre 

mais modernos é prática rotineira no 

programa de renovação de frota da 

companhia, uma das líderes do trans-

porte rodoviário de passageiros.
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