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Viação Garcia é a vencedora do Prêmio 
ANTP/ABRATI de Boas Práticas de 2016

A Viação Garcia foi a grande ven-

cedora da edição de 2016 do Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de Passageiros. 

A cerimônia de premiação ocorreu na 

noite de 6 de dezembro, durante a tra-

dicional festa anual de confraternização 

do setor, em Brasília, promovida pela 

ABRATI com o patrocínio da Mercedes-

-Benz do Brasil, o copatrocínio da Com-

panhia Ipiranga e o apoio das empresas 

J3 Rede de Viagens Rodoviárias e RJ 

Consultores. 

A Viação Garcia recebeu o Troféu, 

Selo de Referência e Certificado, co-

respondentes à conquista do prêmio.

Foi uma noite vitoriosa também 

para outras três operadoras de trans-

porte rodoviário de passageiros. A Via-

ção Ouro e Prata, ganhadora do Prêmio 

ANTP/ABRATI nos anos de 2013 e 

2014, foi qualificada como Referencial 

de Excelência. A Expresso Gardenia e 

Expresso Princesa dos Campos rece-

beram Menção Honrosa. 

A avaliação dos trabalhos concor-

rentes foi feita por uma banca de juízes 

formada por especialistas em transpor-

te público, comunicação e marketing.  

Págs. 2 a 6

Os representantes das empresas Viação Garcia, Ouro e Prata, Princesa dos Campos e Gardenia, destacadas pelo Prêmio Boas Práticas do Setor 

Terrestre de Passageiros. Da esquerda para a direita, Marcílio Alves, Juliana Coimbra e José Eustáquio (Gardenia), Alexandre Resende (ANTP), Carlos 

Bernaud e Luana Fleck (Ouro e Prata), Eduardo Tude (ABRATI), Luiz Fernando da Silva (Viação Garcia) e Florisvaldo Hudinik (Princesa dos Campos).
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Tendo Inovação e Tecnologia como 

tema de 2016, a Viação Garcia, de 

Londrina-PR, criou, desenvolveu e 

implantou o projeto “Check-In Digital”, 

que consiste no embarque imediato 

do passageiro que tenha adquirido sua 

passagem pela internet, sem necessi-

dade de retirada antecipada do bilhete.

A Viação Ouro e Prata, de Porto 

Alegre, que já havia conquistado o Prê-

mio ANTP/ABRATI nos anos de 2013 e 

2014, foi qualificada como Referencial 

de Excelência, como reconhecimento 

ao trabalho denominado “A Experiên-

cia do cliente: a pesquisa de viagem 

como ferramenta de aperfeiçoamento 

e inovação”. 

Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas 2016 
destaca quatro empresas do setor por suas ações

Outras duas empresas, Expresso 

Gardenia e Expresso Princesa dos 

Campos, receberam Menção Honrosa.

Na noite de 6 de dezembro, durante 

a reunião anual de confraternização do 

setor, realizada no Clube Naval de Bra-

sília, a Viação Garcia recebeu o Troféu, 

o Selo de Referência e o Certificado cor-

respondentes à conquista do Prêmio.    

Como nos anos anteriores, as con-

correntes apresentaram experiências 

ou ações de melhoria que ocasionaram 

mudanças positivas de comportamen-

to nas suas empresas, ações essas 

voltadas a funcionários ou clientes, 

ou referentes ao aprimoramento de 

processos internos.

Na oportunidade da entrega do 

Troféu, do Selo de Referência e do 

Certificado, o presidente do Conselho 

Deliberativo da ABRATI, Eduardo Tude, 

expressou sua satisfação pelo interes-

se que as empresas associadas têm 

manifestado a cada ano em participar 

do Prêmio.  

“O empenho e a criatividade das 

operadoras brasileiras de transporte 

rodoviário de passageiros em melhorar 

continuamente a qualidade dos seus 

serviços e em tornar as viagens por ôni-

bus cada vez mais práticas, seguras e 

confortáveis, estão fielmente refletidos 

em cada um dos trabalhos inscritos”, 

afirmou o presidente. 

Na noite da premiação, os representantes de todas as empresas inscritas em 2016 receberam certificados de participação.
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Projeto “Check-In Digital” deu a vitória à Garcia
O projeto “Check-In Digital”, da 

Viação Garcia, empresa vencedora do 

Prêmio ANTP-ABRATI 2016, possibilita 

ao cliente que tenha adquirido sua 

passagem pela internet o embarque 

imediato, sem a necessidade de retira-

da antecipada do bilhete. A nova siste-

mática aprimora um serviço de vendas 

que já oferece, além da compra online 

e pelo telefone, a escolha do assento 

com até 40 dias de antecedência em 

relação à data da viagem. 

Antes do projeto, apesar de todo o 

processo de compra poder ser realiza-

do online, o cliente ainda devia retirar o 

bilhete no guichê do terminal rodoviário 

com 30 minutos de antecedência, ou 

buscá-lo em uma agência credenciada 

ou em totens de autoatendimento em 

Londrina, Maringá e Curitiba. 

Agora, ao adquirir a passagem 

pela internet, o cliente recebe por 

e-mail um número de voucher, que 

pode ser acessado por celular, tablet 

ou computador. Com esse número e/

ou com um documento com foto, ele 

pode se apresentar na plataforma para 

o embarque, sem passar pelo guichê 

ou imprimir previamente a passagem. 

Para o lançamento do projeto, 

foram feitos ‘posts’ nas redes sociais 

(Facebook e Instagram) e publicado 

banner no site da Viação Garcia, sen-

do enviado um e-mail marketing para 

160.000 contatos. Houve grande re-

percussão, com comentários positivos. 

Também houve divulgação interna. 

Durante dois meses, o “Check-In 

Digital” foi testado como projeto piloto 

nas cidades de Londrina e Maringá, no 

Paraná, e de São Paulo e Campinas, 

sempre com excelente aceitação. 

As estratégias de marketing do lan-

çamento cobriram todos os estados 

de atendimento: Paraná, São Paulo, 

Santa Catarina, Minas Gerais e Mato 

Grosso do Sul, agregando ainda mais 

valor à campanha de apresentação do 

novo serviço.

Registrou-se alto grau de aceitação, 

comprovado nas pesquisas feitas em 

três cidades do projeto piloto, Londrina, 

Maringá e São Paulo. Foram ouvidos 

3.200 passageiros, 78% dos quais 

atribuíram à nova sistemática notas 

entre 8 e 10; os outros 22% atribuíram 

as notas 6 e 7. 

Fundada em 1934, a Viação Gar-

cia tem sede em Londrina, Paraná. A 

empresa opera uma frota moderna de 

aproximadamente 800 ônibus, com 

idade média de 3,1, anos.

Alexandre Resende, Luis Fernando da Silva Mattos (Viação Garcia) e Eduardo Tude.

Ônibus da frota da Viação Garcia, empresa vencedora do Prêmio Boas Práticas 2016. 
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Viação Ouro e Prata é Referencial de Excelência

Considerando que a satisfação dos 

clientes tem impacto positivo direto 

na rentabilidade das empresas e que, 

inversamente, o custo da insatisfação 

é elevado sob variados aspectos, em 

especial o risco de perda de demanda, 

a Viação Ouro e Prata – e todo o grupo 

de empresas do qual é integrante – 

acompanha atentamente a satisfação 

de seus usuários. Exemplo disso são 

as pesquisas de satisfação realiza-

dos desde inícios do ano 2000.  Nos 

últimos dois anos, a empresa decidiu 

usar a pesquisa como fonte de infor-

mações de maior relevância e adotou 

ferramentas e métodos que agregam 

três fatores inovadores. 

Com a automatização da pesquisa 

de satisfação, a empresa passou a 

receber feedback do cliente logo após 

cada viagem, obtendo assim um sina-

lizador rápido e efetivo do que é neces-

sário para atingir melhores parâmetros 

de satisfação e qualidade. Com a 

otimização da gestão de reclamações, 

sugestões e elogios, tornou-se possível 

fazer um gerenciamento mais adequa-

do da recuperação de serviços. E com a 

realização do ‘Kaizen a Bordo’, a Viação 

Ouro e Prata ampliou sua capacidade 

de ver as possíveis falhas. Desta for-

ma, a própria empresa  transformou-se 

em um cliente munido de uma ‘lupa’, 

capaz de detectar detalhes que levam 

à satisfação ou insatisfação. 

O conjunto de iniciativas que com-

põe essa boa prática possibilitou 

avanços importantes, como a maior 

compreensão do que realmente faz 

diferença para os clientes, a análise 

mais precisa e ágil da satisfação de 

clientes (qualidade percebida), a rapi-

dez na adoção de medidas para corrigir 

não conformidades e o uso dos elogios 

como uma ferramenta de reforço positi-

vo das atitudes (qualidade dentro dos 

padrões Lean). 

Essas iniciativas foram reunidas 

no projeto “A experiência do cliente: a 

pesquisa de viagem como ferramenta 

de aperfeiçoamento e inovação”, com o 

qual a Viação Ouro e Prata conquistou 

agora o Referencial de Excelência do 

Prêmio ANTP-ABRATI 2016. 

A empresa opera transporte inter-

municipal, interestadual e internacional 

com 95 linhas próprias. Atua no Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso e Pará e tem duas linhas inter-

nacionais ligando Porto Alegre/RS a 

Salto, Uruguai, e a Posadas, Argentina.

Alexandre Resende, Luana Fleck, Carlos Bernaud e Eduardo Tude. 

A idade média da frota da Ouro e Prata é uma das mais baixas em operação no Brasil.
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Princesa dos Campos recebe Menção Honrosa
A experiência intitulada “Consumo 

Consciente” possibilitou à Expresso 

Princesa dos Campos alcançar Men-

ção Honrosa no Prêmio ANTP-ABRATI 

2016. No ano passado, ela já havia 

obtido uma primeira Menção Honrosa 

com o projeto de comunicação com o 

público interno denominado “Jogando 

conversa dentro”.

O programa “Consumo Conscien-

te” tem como objetivo disseminar 

uma nova cultura de consumo junto 

entre os profissionais da Princesa 

dos Campos. Tal cultura vai além do 

ambiente de trabalho, alcançando as 

relações sociais e econômicas, e com 

a natureza. A intenção é incentivar e 

consolidar novos hábitos no dia a dia 

da empresa que possam gerar impacto 

no futuro. Os 1.400 profissionais são 

estimulados a apresentar ideias e su-

gestões de consumo consciente, que 

são analisadas pela empresa quanto 

à adequação e à viabilidade de im-

plantação. Essencialmente, busca-se 

criar um processo contínuo, em que os 

impactos de economia gerados sejam 

constantes. 

Os profissionais da Expresso Prin-

cesa dos Campos podem participar 

do programa oferecendo ideias ou 

sugestões, ou ainda, incorporando a 

nova cultura e os novos hábitos de 

consumo implantados na empresa. 

A análise das ações permitiu concluir 

que houve significativa influência do 

programa no resultado global da empre-

sa. Foram aplicadas 16 das 41 ideias 

recebidas, gerando economia de R$ 

2.637.387, 00 em 2015, correspon-

dendo a 31,22% do lucro líquido do 

ano. Além dos resultados quantitativos, 

as opiniões dos profissionais mostram 

o engajamento e a participação na im-

plantação e disseminação da cultura 

proposta pelo programa. 

A Expresso Princesa dos Campos 

mantém 12 garagens próprias, entre 

elas as de Ponta Grossa (onde está a 

matriz da operadora), Curitiba, Casca-

vel, Foz do Iguaçu e Registro-SP. Ela 

transporta 11 milhões de passageiros 

por ano, percorrendo 30,6 milhões de 

quilômetros. A frota tem 370 ônibus e 

170 veículos para transporte de enco-

mendas. Além dos 1.400 profissionais, 

são outros 2.000 profissionais tercei-

rizados, em mais de 700 cidades dos 

Estados do Paraná, Santa Catarina e 

São Paulo.

Eduardo Tude, Florisvaldo Hudinik (Princesa dos Campos) e Alexandre Resende.

Ônibus da Princesa dos Campos ostenta a pintura especial adotada recentemente. 
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Menção Honrosa também para a Expresso Gardenia 

Com o “Circuito Gardenia – Circuito 

Cultural do Sul de Minas” –, a Expresso 

Gardenia obteve Menção Honrosa no 

Prêmio ANTP-ABRATI 2016. O circuito 

é um evento itinerante que, em 2015, 

percorreu cinco cidades do Sul de 

Minas e, em 2016, em sua segunda 

edição, propôs-se alcançar mais seis 

cidades, levando a arte do circo para 

praças e ruas desses municípios. A 

iniciativa conta com o estímulo de leis 

de incentivo à cultura.

O programa prevê dois dias de 

evento, sempre com acesso gratuito: 

uma sessão às sextas-feiras à tarde, 

direcionada às escolas, e atividades 

na sexta à noite e no sábado pela 

manhã, voltadas ao público em geral. 

A proposta é oferecer à população um 

evento com muita alegria e arte, trans-

formando o fim de semana da cidade 

em momentos de entretenimento a 

partir da cultura. 

A escolha do tema – “Circo de Rua” 

– visou resgatar as artes circenses, 

surgidas no Brasil no século 19 com a 

chegada dos europeus, e que, com o 

passar do tempo, vêm sendo esqueci-

das. Em sua primeira edição, o projeto 

beneficiou dez escolas, entre públicas 

e privadas, e os espetáculos foram 

vistos por cerca de 5.000 pessoas. 

A Expresso Gardenia acredita que o 

investimento em programas sociocul-

turais contribui para o desenvolvimento 

humano, além de fortalecer e associar 

sua imagem a ações socialmente res-

ponsáveis.

A Expresso Gardenia atua no 

transporte rodoviário estadual e inte-

restadual de passageiros, turismo, 

fretamento e transporte de cargas. Está 

presente em mais de 150 municípios, 

sendo as principais áreas atendidas 

o Sul de Minas Gerais, com cidades 

como Pouso Alegre, Itajubá, Poços de 

Caldas, Santa Rita do Sapucaí, São 

Lourenço e Caxambu. 

A empresa transporta anualmente 

mais de 6 milhões de passageiros e 

movimenta um volume próximo de 800 

toneladas de cargas e encomendas. Ela 

opera com uma frota de 350 ônibus, 

cuja idade média é de 5 anos. Há uma 

frota adicional de carretas e caminhões 

para o transporte de cargas e encomen-

das expressas. A Gardenia emprega 

mais de 1.000 colaboradores diretos, 

além de manter consultorias fixas de 

áreas multidisciplinares do negócio.

Alexandre Resende, Marcilio Alves, Juliana Coimbra, José Eustáquio e Eduardo Tude.

A Gardenia utiliza ônibus modernos, dotados das mais avançadas tecnologias.
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Cerimônia de premiação do Prêmio Boas 
Práticas e jantar movimentam Clube Naval

Ainda na noite de 6 de dezembro, no Clube Na-
val de Brasília, após o anúncio dos vencedores e a 
entrega dos troféus e certificados do Prêmio Boas 
Práticas, foi servido jantar. Estavam presentes, 
além dos associados, representantes das monta-
doras e encarroçadoras de ônibus. Operadores de 
transporte rodoviário de passageiros e executivos 

da indústria puderam manter uma proveitosa tro-
ca de ideias sobre a atividade de transporte de 
transporte de pessoas.

A festa teve o patrocínio da Mercedes-Benz do 
Brasil, o copatrocínio da Companhia Ipiranga e o 
apoio das empresas J3 Rede de Viagens Rodovi-
árias e RJ Consultores. 

Felipe Zolini, Dennis Pires, Marcelo Aragão, Eduardo Tude, Tabajara Costa, e Valdecir Castro.  

Agnaldo Mariano, Aurivânia Constantino e Walter Barbosa. 

Alexandre Jacob, Marcela Constantino, Eduardo Tude, Paulo Jacob e 

Régis Cavalcanti.
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Eduardo Tude, Fernando Guimarães, Carlos Otávio Antunes e Alexandre Resende.

André Luis Oliveira, Jocemário Dartora e Walter Barbosa. 

André Luis Oliveira, Jorge Bastos (Diretor-Geral da ANTT), Paulo Corso, Eduardo Tude, 

Paulo Belini e Luiz Roberto Ribeiro da Fonseca. Deoclécio Corradi, Francisco Tude e Wilson Pereira.

Pedro Teixeira e 

Jefferson da 

Costa Silva.Marcelo Aragão, Marco Antônio Gontijo  e Tabajara Costa. 

Eduardo Tude e Francisco Feitosa. 
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Paulo Porto, Jorge Bastos, Noboru Ofugi e Pedro Teixeira.

Eder Pinheiro e Rejane Lubreriaga.

Selvino Caramori Filho, Francisco Mazon e Jefferson da Costa Silva.

Os juízes do Prêmio Boas Práticas: Miguel Sérgio Lima, Roberto Sganzerla, Alexandre 

Resende, Noboru Ofugi e José Luiz Paiva Mota.

Eduardo Tude e José Gildo Vendramini. Antônio Bruzzi, Wanderlei Peres Avilez e João Paulo Ranalli.
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Ataíde Almeida, Roger Mansur, José Luiz Santolin, Carlos Otávio 

Antunes e Francisco Mazon.    

Marco Antônio Gontijo e Jorge Bastos.

Heinz Khumm Júnior e Fernando Guimarães.

Joel Fernandes, Marcelo Aragão e Eden Affonso.

Francisco Tude, José Luiz Santolin e Eduardo Tude.

Paulo Humberto Naves Gonçalves, Paulo Corso, Francisco Tude, Eduardo Tude e 

Paulo Belini.

Renan Chieppe e 

Walter Barbosa.
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Jocimar Moreira e Eduardo de Castro.

André Soares, Joel Fernandes, Telmo Joaquim Nunes, Wilson Pereira, Luiz Roberto 

Ribeiro da Fonseca e Antônio Bruzi.

Francisco Mazon, Amaury de Andrade, Paulo Corso e Francisco Tude.Paula Barcelos, Thiago Chieppe e Wallace Serafim. 

Cesário Mariano, Roger Mansur, Paulo Humberto Gonçalves, 

Roque Felício Neto e Gustavo Rodrigues. 

Pedro Teixeira, Doreni Caramori, Cláudio Nelson Abreu, Heinz 

Khumm Júnior e Carlos Bernaud 
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Gabriela Vilella, Cristina Vilella e Carlos Magalhães.

Maria Fernanda e Rodrigo Mont’Alverne.

Luis Antônio Pretti, Luis Fernando da Silva Mattos e Fábio Lima.

Paulo Anselmo e Letícia Kitagawa. 

Florisvaldo Hudinik, Gerson Ogger e Jefferson da Costa Silva.

Anazélia Caldas, Angela Trindade e Patrícia Diniz.
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Sequência dos procedimentos para exames toxicológicos.

Accelo 1316 Atienius: 800 quilos a mais. 
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O candidato a motorista
doa uma amostra de

cabelo no local da coleta

Qualquer funcionário da
empresa pode ser capacitado
para fazer a coleta.

ou

A coleta poderá ser feita 
na própria empresa.

O Médico Revisor do
laboratório ou da 
própria empresa,
faz a análise do

resultado e emite um 
Relatório Médico

O RH da empresa recebe o
Relatório Médico e decide

sobre a contratação

O laboratório analisa
e envia o laudo para 

o motorista e o
Médico Revisor

ABRATI faz acordo e facilita exames toxicológicos

Mercedes-Benz aumenta participação de vendas

A ABRATI firmou Acordo de Coope-

ração com o Laboratório Psychemedics 

Brasil, especializado na realização do 

exame toxicológico de larga janela de 

que trata a Lei nº 13.103, de 2 de 

março de 2015, na qual foi fixada a 

obrigatoriedade da realização do mes-

mo previamente à admissão e por oca-

sião do desligamento, quando se tratar 

de motorista profissional, nos moldes 

introduzidos no Capítulo I, 

do Título III, da CLT, matéria 

também disciplinada pela 

Resolução Contran nº 583 e 

pela Portaria nº 116/2015 

do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social. 

Considerando que, por 

força dos dispositivos aci-

ma, as empresas de trans-

porte precisarão exigir de 

seus motoristas profissio-

nais a realização de tal 

exame, a ABRATI aceitou proposta de 

parceria com o Laboratório Psycheme-

dics com a finalidade de estreitar os 

relacionamentos pertinentes à reali-

zação do mesmo, mas especialmente 

para que sejam realizadas palestras e 

treinamentos de orientação dirigidos 

aos representantes das empresas afi-

liadas, tudo para que a observância das 

disposições legais antes mencionadas 

possa ocorrer da melhor forma possí-

vel. O acordo não envolve transferência 

de recursos financeiros entre os partíci-

pes, cabendo a cada parte aplicar seus 

próprios recursos na consecução dos 

propósitos delineados. 

O Laboratório, sempre que neces-

sário por parte das associadas da 

ABRATI, poderá: 

1.Disponibilizar seus profissionais 

para participar de visitas técnicas às 

empresas, sempre que ajustado em co-

mum acordo com a direção da ABRATI. 

2. Disponibilizar material didático 

apropriado ao conhecimento do exa-

me toxicológico, inclusive dirigido aos 

motoristas das empresas. 

3. Dentro de sua política de preços, 

nas negociações com as empresas 

afiliadas à ABRATI, oferecer programas 

promocionais de preços, seja para a 

empresa, seja diretamente para seus 

empregados.

O desempenho comercial da linha 

Accelo no transporte urbano de cargas 

e na distribuição de mercadorias, bem 

como nas curtas distâncias rodoviá-

rias, tem contribuído para o alcance 

de expressivos resultados para a mar-

ca Mercedes-Benz. “Em um ano, desde 

o início das vendas do modelo Accelo 

1316, nossa participação no segmento 

de caminhões médios aumentou mais 

de 10 pontos percentuais”, revela Ari 

de Carvalho, diretor de Vendas e Marke-

ting Caminhões da Mercedes-Benz do 

Brasil. Ele explica: 

“Saltamos de 22,4% no acumulado 

de janeiro a novembro de 2015 para 

32,7% no mesmo período deste ano. 

Entre as praças de maiores vendas 

do caminhão destacam-se as regiões 

metropolitanas de São Paulo, Porto 

Alegre e Belo Horizonte”.

De acordo com o executivo, o Acce-

lo 1316 reúne o melhor dos conceitos 

dos segmentos de leves e médios em 

um só veículo. “Juntamos a prática ca-

bine, trem de força robusto, dimensões 

compactas e baixa altura em relação 

ao solo do caminhão leve Accelo com 

a plataforma e a capacidade de carga 

de um caminhão médio”, destaca Ari. 

“Mais do que um novo produto, esta é 

uma inédita solução para a distribuição 

urbana de cargas e mercadorias, com a 

versatilidade do leve e a produtividade 

do médio”.
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Neste momento pelo qual passa a 

sociedade brasileira, de instabilidade 

política e inevitável retração da econo-

mia, as empresas da iniciativa privada 

têm diante de si uma responsabilidade 

ainda maior. 

Além da busca permanente pela 

sustentabilidade dos negócios, com 

manutenção de empregos e geração de 

receitas, cada empresa também pode 

contribuir com exemplos de transpa-

rência na gestão, no relacionamento 

saudável com fornecedores e, principal-

mente, com respeito aos seus clientes 

e com a comunidade. 

Uma das formas mais claras de 

demonstrar isto na prática é por meio 

da realização permanente de auditorias 

externas. As auditorias externas são 

uma ferramenta importante que as em-

presas têm para demonstrar que seus 

procedimentos internos e sua política 

de atuação estão de acordo com crité-

rios exigidos pelos órgãos regulatórios, 

que seguem os padrões necessários 

para garantir a preservação de recursos 

naturais, a segurança e bem estar dos 

trabalhadores.

A demonstração pública de trans-

parência serve para demonstrar à 

comunidade que a empresa segue 

princípios éticos, de valores morais e 

Transparência e respeito, princípios éticos e sadios

(*) Florisvaldo Hudinik é Presidente da 

Expresso Princesa dos Campos.

sustentabilidade empresarial. Esta ati-

tude é fundamental para demonstrar ao 

País que apesar de inúmeros exemplos 

negativos, a maior parte das empre-

sas brasileiras contribui, diariamente, 

para o desenvolvimento da economia 

brasileira, para a geração de postos 

de trabalhos.

A Princesa dos Campos foi uma 

das primeiras empresas do setor de 

transporte de passageiros, do Sul do 

Brasil, a obter este Selo de Qualidade,  

ainda no ano de 2008. 

Desde sempre, a empresa prima 

por garantir a transparência dos pro-

cedimentos internos, com qualidade 

na prestação de serviço e respeito às 

legislações vigentes. 

Temos orgulho de ser uma empresa 

com mais de 80 anos de história, com 

atuação permanente em favor das 

comunidades. Acreditamos que, desta 

forma, também estamos contribuindo 

para um País melhor.
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Florisvaldo Hudinik (*)

Além da busca 
permanente pela 
sustentabilidade 

dos negócios, com 
manutenção de 

empregos e geração 
de receitas, cada 

empresa também pode 
contribuir com exemplos 

de transparência 
na gestão, no 

relacionamento saudável 
com fornecedores e, 
principalmente, com 

respeito aos seus clientes 
e com a comunidade.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

A UTIL - União Transporte Interesta-

dual de Luxo - recebeu da Marcopolo 

mais dois novos ônibus Paradiso 1800 

Double Decker (dois pisos), dando 

sequência ao processo de renovação 

de sua frota, uma das mais modernas 

em operação no País. 

Os novos ônibus estão configura-

dos para proporcionar viagens ainda 

mais agradáveis aos passageiros, 

Mais dois modernos Paradiso 1800 
são incorporados à frota da UTIL

com alto padrão de sofisticação e 

segurança. Ambos os veículos vão 

operar, simultaneamente, duas classes 

de serviço. 

Os carros são ideais para opera-

ção em médias e grandes  distâncias. 

Têm baixo custo operacional e grande 

robustez. Com capacidade para 60 

passageiros, contam com 48 poltronas 

semileito com descansa-pés/pernas 

no piso superior e, no piso inferior, 12 

poltronas leito equipadas com monitor 

individual para cada passageiro.

Dois de seus inúmeros diferen-

ciais são os sistemas multiplex e o 

ar-condicionado com dutos individuais. 

O itinerário é eletrônico. Cintos de 

segurança do tipo retrátil, porta-copos 

e porta-revistas, tomadas de energia 

para produtos eletrônicos de 110 V, 

câmeras de monitoramento, GPS, 

geladeira e sistema audiovisual com 

DVD, monitores e saída/entrada USB 

são outros itens de conforto.
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Um dos novos Paradiso, já com a pintura 

criada pela UTIL.

O Neobus New Road N10 número 1.000 foi 

exportado para o México.

O Consorcio de Transportes Coope-

rativos Metrocoop R.L., um dos mais 

importantes operadores de transporte 

urbano da Costa Rica, adquiriu 30 

ônibus Marcopolo Torino. Os veículos 

serão utilizados na cidade de San José. 

Segundo Ricardo Portolan, gerente 

de exportação da Marcopolo, os ope-

radores da Costa Rica têm investido 

bastante na elevação do padrão de 

qualidade, segurança e conforto do 

transporte público. 

“Com a modernização da frota, as 

empresas costa-riquenhas buscam 

ser mais competitivas e oferecer um 

serviço diferenciado para os usuários”, 

destacou o executivo.

Equipados com chassis Volkswagen 

VW 17.230 EOD, os ônibus fornecidos 

ao consórcio da Costa Rica têm capa-

cidade para transportar 52 passageiros 

sentados. As poltronas instaladas no 

Torino  são do modelo City. 

Marcopolo fornece 
30 ônibus Torino 
para a Costa Rica

A família de ônibus rodoviários 

New Road N10, da encarroçadora 

gaúcha Neobus, ultrapassou a marca 

das 1.000 unidades comercializadas. 

A linha foi lançada no fim de 2013 e o 

milésimo veículo, produzido agora, des-

tinou-se à operadora mexicana ADO.

A família de ônibus New Road N10, 

da Neobus, é um exemplo de lançamen-

to bem-sucedido em um mercado difícil, 

complexo e cheio de especificidades, 

que é o mercado de ônibus rodoviários 

no Brasil. Menos de um ano depois de 

ter sido apresentado aos operadores 

O Neobus New Road N10 supera 1.000 unidades
de transporte de passageiros, o pro-

duto já havia conquistado a admiração 

e a preferência de parte respeitável 

das empresas do setor. Pode-se dizer 

que sua fabricante, de Caxias do Sul, 

levou bem mais tempo - cerca de três 

anos - para concluir as fases de pes-

quisas, projeto e desenvolvimento do 

veículo, até que ele começasse a ser 

comercializado. A partir daí, o grande 

desafio inicial transformou-se em acei-

tação plena nos mercados interno e 

externo, superando as mais otimistas 

expectativas da companhia.
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