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R E V I S T A
O i8, da Irizar, é 

ônibus do Ano 2018

Princesa dos Campos 
ganha o Boas Práticas

Ônibus Double Decker (dois 
andares): conforto e rentabilidade 

nas estradas brasileiras.

Os rodoviários puxam a retomada  



A marca que todo mundo confia.

Tecnologia, conforto e segurança. Chassis de ônibus  
rodoviário Mercedes-Benz, o Mercedes-Benz da galera.
Pensando no coletivo. Pensando no futuro.

mercedesbenzonibus

Quando a Mercedes-Benz cria um chassi, ela pensa em tudo, 
especialmente no coletivo. É por isso que hoje ela oferece soluções com 
a mais completa linha do mercado. Produtos que entregam eficiência, 
rentabilidade e que garantem maior desempenho, economia, conforto  
e respeito ao meio ambiente. Porque, para a Mercedes-Benz, investir em 
mobilidade urbana é investir na qualidade de vida das cidades.
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A Expresso Princesa dos Campos foi a vencedora do Prêmio ANTP–ABRATI de Boas Práticas do Transporte Terrestre 

de Passageiros, edição de 2017. A Expresso Guanabara foi apontada como Referencial de Excelência e outras duas 

empresas setor de transporte rodoviário de passageiros – Viação Garcia e Gardenia – receberam menções honrosas,

O rodoviário i8, da Irizar, acima, 

conquistou o título de Ônibus do Ano 

2018, escolhido entre os principais 

lançamentos apresentados na exposição 

BusworldEurope, edição de 2017. 

A exposição foi realizada no mês de 

outubro, em Kortrijk, Bélgica.

O segundo semestre de 2017, que chega agora ao final, registrou 

razoável recuperação do mercado brasileiro de ônibus. E os ônibus 

rodoviários, especialmente os de dois andares, ajudaram na retomada. 
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LEIA MAIS:

A Itamarati segue renovando a frota e apostando em 

conforto e segurança para os seus passageiros.     

Um lote de 30 ônibus Paradiso 1800 Double Decker (dois 

andares) foi exportado pela Marcopolo para a Argentina. 

A compradora é a Plusmar, grande operadora daquele país.

A Paraibuna passou 

a operar oito novos 

rodoviários, todos do 

padrão executivo. 

Os chassis dos 

veículos são do 

modelo O 500 RS, da 

Mercedes-Benz.

Ao completar 65 anos de atividade, a Viação 

Progresso, de Três Rios-RJ, continua se reinventando 

para ir além e sempre prestando bons serviços.
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arta do PresidenteC

Eduardo Tude de Melo  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

A economia, como um todo, passa por momentos de grande transformação. No caso 

do setor onde atuamos, o de transporte rodoviário de passageiros, não poderia 

ser diferente. As mudanças têm acontecido de forma constante e o modo de atuação 

de hoje não tem nada a ver com o que ocorria há 10, 15 anos.

O perfil do usuário foi alterado, as formas de prestação de serviço evoluíram, as 

técnicas de gestão e acompanhamento incorporaram modernas ferramentas tecnoló-

gicas que permitem uma visualização instantânea de toda a operação.

Sistemas de monitoramento das viagens on-line possibilitam ao gestor verificar 

instantaneamente as condições de cada viagem, como está transcorrendo, se as 

velocidades permitidas estão sendo seguidas e até como o motorista entrou em 

determinada curva, se do modo seguro ou com algum risco.

Recentemente, ao participar da BusworldEurope, em Kortrijk, na Bélgica, Cláudio 

Nelson de Abreu, diretor da ABRATI, teve a oportunidade de assistir palestra de um 

grande especialista em transporte, além de conferencista renomado e autor de livros, 

na qual foi destacado o momento em que vivemos.

O palestrante chamou o fenômeno de disrupção, pois inicialmente há um choque 

com uma grande inovação e a seguir vêm as oportunidades abertas por essas mesmas 

inovações. E pregou a mudança de mentalidade por parte dos empresários de ônibus, 

com a adoção de nova cultura para enfrentar os desafios que serão apresentados 

ao segmento.

As empresas terão de adaptar suas estratégias de informação, da tecnologia, da 

inovação e a maneira como se organizam internamente. Isto é a chave para qualquer 

administrador que esteja preocupado com o futuro da sua companhia e com a maneira 

como a revolução digital a está atingindo, e a toda a economia em geral.

A Revista ABRATI divulga nesta edição a cobertura da BusworldEurope, com deta-

lhes, em suas páginas internas.

As empresas brasileiras já há algum tempo vêm se adaptando aos novos tempos, 

introduzindo novos serviços e oferecendo aos seus clientes, cada vez mais, níveis 

de conforto que não se verificam nem no transporte aéreo. São veículos dotados de 

poltronas largas e com espaçamento que permite uma reclinação confortável, poltronas-

-leito que se transformam em camas, wi-fi a bordo, tomadas para carregadores de 

computadores e celulares e, em algumas linhas, sistema de entretenimento a bordo 

com escolhas de filmes e séries.

Além dos itens de conforto, os ônibus brasileiros são produzidos obedecendo aos 

mais rigorosos controles de qualidade, equiparando-se aos veículos feitos nos países 

mais avançados da Europa e da América do Norte. Os ônibus brasileiros são hoje, 

inclusive, exportados para dezenas de países, onde se destacam pelo acabamento, 

design e pelos altos níveis de qualidade.
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As empresas 
terão de adaptar 
suas estratégias 
de informação, 

da tecnologia, da 
inovação e a maneira 
como se organizam 

internamente. Isto é a 
chave para qualquer 
administrador que 
esteja preocupado 

com o futuro da sua 
companhia e a maneira 

como a revolução 
digital a está atingindo, 
e a toda economia em 

geral. 

Os novos tempos e  
   as empresas do setor
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B A G A G E I R O

SERVIÇO

APOIO

AVALIAÇÃOSUBSTITUIÇÃO

DISTINÇÃO

APLICATIVO IPIRANGA 
JÁ DISPONÍVEL NOS 
ÔNIBUS CREDENCIADOS

ÔNIBUS CEDIDO PELA MERCEDES-BENZ VAI TRANSPORTAR 
TODAS AS SELEÇÕES BRASILEIRAS DE BASQUETEBOL

VANS SPRINTER E VITO 
TOURER, DESTAQUES NO 
GUIA DE MELHOR COMPRA

SCANIA TEM NOVO 
DIRETOR DE ASSUNTOS 
GOVERNAMENTAIS NA AL 

MARCOPOLO CONQUISTA 
O PRÊMIO AUTODATA 
2017 EM CARROÇARIAS

A Ipiranga Produtos de 

Petróleo desenvolveu uma 

solução pioneira no mercado 

de transporte rodoviário de 

passageiros: o Ipiranga a 

Bordo, uma plataforma de 

entretenimento que oferece aos 

passageiros os melhores filmes 

e séries, para todas as idades. 

O conteúdo é disponibilizado 

diretamente nos dispositivos 

móveis dos passageiros, sem 

necessidade de conexão à 

internet. Para utilizar, basta 

baixar o aplicativo Ipiranga a 

Bordo dentro de um ônibus 

credenciado.

A Scania tem 

novo diretor 

de Assuntos 

Governamentais 

para a América 

Latina. 

É Gustavo Bonini, 

formado em 

Administração e 

Comércio Exterior 

pela Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP) 

e com MBA em Administração e 

especialização em Metodologia de 

Ensino e Docência pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). 

Gustavo Bonini começou na 

Scania brasileira 

em 1997, como estagiário da área de 

Comércio Exterior. 

Ele substitui Rogério Rezende, 

que ocupou o cargo por 12 anos e 

decidiu se aposentar.

A Marcopolo conquistou o Prêmio 

Autodata na categoria Produtor de 

Carroçarias e Implementos, por suas 

ações ao longo dos dois últimos 

anos para alcançar ganhos de 

eficiência, qualidade, produtividade e 

racionalização de custos. 

A Mercedes-Benz cedeu à 

Confederação Brasileira de 

Basquetebol, em regime de comodato, 

um ônibus rodoviário O 500 RS, de 

sua fabricação, para ser usado no 

transporte de atletas e comissões 

técnicas de todas as seleções 

brasileiras da modalidade. O veículo 

foi entregue em encontro no Espaço 

Mercedes, na fábrica da montadora, 

em São Bernardo do Campo,  

presentes atletas e executivos, entre 

eles Roberto Leoncini, vice-presidente 

de Vendas, Marketing e Peças & 

Em avaliação do Guia da Melhor 

Compra 2017, as vans Sprinter e 

o veículo Vito Tourer 7+1, ambos 

da Mercedes-Benz, conquistaram 

importantes colocações. A Sprinter 

Van 415 ficou com o primeiro lugar 

nas categorias 10 e 20 lugares, 

enquanto o Vito Tourer ganhou a 

segunda posição como veículo até 

dez passageiros. A Sprinter 313 ainda 

foi a segunda colocada na categoria 

furgão. Os veículos foram avaliados 

nos aspectos de desvalorização, 

peças, seguro e reparabilidade.

Gustavo Bonini

O vistoso O 500 RS cedido à CBB.

Vito Tourer: até dez passageiros.

Serviços Caminhões e Ônibus da 

Mercedes-Benz do Brasil.
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ASSISTÊNCIA

EXPERIÊNCIA

VIA WI-FI

DESEMPENHO

SPRINTER NO TRANSPORTE 
DE PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS

WILSON PEREIRA É O 
NOVO VICE-PRESIDENTE DE 
VENDAS DE ÔNIBUS DA BYD

UTIL LANÇA INÉDITA 
PLATAFORMA DE 
ENTRETENIMENTO

MARCOPOLO MANTÉM O 
RITMO DE CRESCIMENTO

Um lote de 72 unidades da 

van de passageiros Sprinter foi 

entregue para empresas operadoras 

do serviço ATENDE, que faz na cidade 

de São Paulo o transporte porta a 

porta de pessoas com necessidades 

especiais e dificuldades de locomoção. 

O serviço é gratuito e coordenado 

pela SPTrans. Os veículos receberam 

implementação especial, inclusive 

espaço para cadeiras de rodas. 

No dia 1º de 

novembro, 

o executivo 

Wilson Pereira 

assumiu as 

funções de 

vice-presidente 

sênior de 

vendas de 

ônibus da 

BYD do Brasil. Terá, como desafio, 

promover a implementação de novas 

tecnologias no segmento de transporte 

de passageiros. Até recentemente, 

Wilson Pereira era responsável pela 

área de Vendas de Ônibus da Scania. 

No terceiro trimestre de 2017, a 

Marcopolo registrou crescimento 

de 4% em sua receita líquida 

(R$ 736,8 milhões), em relação ao 

mesmo período do ano passado. 

No acumulado dos nove meses do 

ano, a receita foi ampliada em 15,7%.

Desde 7 de novembro, a UTIL 

adotou um serviço inédito 

no transporte rodoviário de 

passageiros: um sistema 

exclusivo de entretenimento a 

bordo via Wi-Fi. A novidade vem 

sendo utilizada inicialmente 

pelos passageiros da categoria 

leito nas linhas do Rio de 

Janeiro para Belo Horizonte e 

Brasília. O conteúdo é gratuito, 

por streaming disponível via 

rede de internet do ônibus, 

diretamente para dispositivos 

móveis, como smartphones, 

tablets ou notebooks. Para 

acessar a programação de 

filmes o passageiro não precisa 

utilizar seu plano de dados.

Wilson Pereira: novas 

tecnologias.

Serviço gratuito e implementação especial.



econhecimentoR

Prêmio Boas Práticas 2017 
  é da Princesa dos Campos
A Expresso Princesa dos Campos, com seu projeto “A menor distância entre você e a solução”, 

foi a vencedora do Prêmio ANTP-ABRATI de Boas Práticas do Transporte Terrestre de Passageiros 

2017. O anúncio e a premiação aconteceram na noite de 5 de dezembro, durante a festa anual de 

confraternização do setor de transporte rodoviário de passageiros, no Clube Naval de Brasília.

Na ocasião, a Expresso Guanabara 

foi apontada como Referencial de 

Excelência, pelo trabalho denominado 

“e-Connect Guanabara”. De acordo 

com o regulamento, empresas que 

tenham sido vencedoras em mais de 

dois ciclos do Prêmio concorrem à 

qualificação como Referencial de Exce-

lência, como foi o caso da Guanabara. 

Ainda na edição de 2017, os juí-

zes do Prêmio concederam Menção 

Honrosa a duas outras companhias 

associadas à ABRATI: a Viação Garcia, 

com a experiência denominada “Novo 

Kit Conforto”, e a Expresso Gardênia, 

com o projeto intitulado “Realidade vir-

tual como ferramenta de treinamento e 

melhoria do atendimento ao cliente”.

O Prêmio ANTP–ABRATI de Boas 

Práticas do Transporte Terrestre de 

Passageiros, de abrangência nacional, 

concluiu neste ano sua sétima edição. 

Desde 2011, ele é outorgado anual-

mente pela Associação Brasileira das 

Empresas de Transporte Terrestres de 

Passageiros (ABRATI) e pela Associa-

ção Nacional de Transportes Públicos 

(ANTP). Foi instituído com o objetivo 

dar visibilidade e reconhecimento aos 

esforços destinados à promoção do 

transporte de passageiros rodoviários 

de média e longa distância.

O coordenador do Prêmio, Alexan-

dre Resende, destacou a importância 

da iniciativa, sublinhando que não 

se trata de uma competição e sim 

um processo cujo principal objetivo é 

apresentar inovações e resultados cria-

tivos, visando oferecer a oportunidade 

de as empresas compartilharem suas 

boas práticas com todas as associa-

das da ABRATI.

Nas duas edições anteriores do 

Prêmio Boas Práticas, a Expresso 

Princesa dos Campos já havia obtido 

Menção Honrosa.  Agora, com o projeto 

denominado “A menor distância entre 

você e a solução”, a companhia saiu 

vencedora. 

O projeto foi iniciado em 2015 e 

consistiu em um processo de restau-

ração do setor de 0800 da operadora 

e na criação do Departamento de 

SAC – Serviço de Atendimento ao 

Cliente, com o objetivo de personalizar 

o atendimento e assim proporcionar 

uma experiência diferenciada ao 

cliente. Para que a reestruturação 

se efetivasse, além da criação do 

Departamento de SAC, foi necessário 

desencadear outras ações, sendo as 

principais: benchmarking, mudança 

do modelo de gestão, centralização 

do atendimento de todos os serviços 

da empresa, aumento das vendas via 

0300, alteração e implementação de 

processos, ampliação do quadro de 

profissionais, mudança de estrutura 

física, e principalmente o trabalho de 

mudança de comportamento dos pro-

fissionais da empresa no que respeita 

à proatividade no atendimento. 

As mudanças e ações possibilita-

ram sensibilizar os profissionais direta-

mente envolvidos no atendimento aos 

clientes e também aqueles vinculados 

aos demais departamentos que se 

encarregam do processo de tratar as 

manifestações de clientes. Como re-

sultado, observou-se maior valorização 

da relação com os clientes, de modo a 

gerar boas experiências e satisfação 

através de atendimento multicanal.

“Receber este prêmio, o reconhe-

cimento das principais entidades do 

nosso ramo de atuação, demonstra 

que estamos no caminho certo, o que 

O projeto vencedor
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nos motiva a continuar buscando a 

excelência nos processos de gestão 

da empresa”, declarou o presidente 

da Princesa dos Campos, Florisvaldo 

Hudinik. 

Ele observou que o prêmio também 

representa um reconhecimento ao 

esforço e dedicação de cada um dos 

profissionais da Princesa dos Campos.

A companhia atua no mercado 

desde 1934 e opera nos segmentos de 

passageiros, encomendas, encomen-

das expressas e fretamento contínuo 

e eventual. 

Além da sede em Ponta Grossa-PR, 

a empresa conta com 12 garagens pró-

prias. Por ano, transporta 11 milhões 

de passageiros, viajando em torno de 

30,6 milhões de quilômetros. Tem 

frota de 370 ônibus, mais 170 veícu-

los para transporte de encomendas. 

A empresa conta com mais de 1.300 

profissionais, além de 2.000 profis-

sionais terceirizados, em mais de 700 

cidades dos estados do Paraná, Santa 

Catarina e São Paulo. 

A grande frota da Expresso Princesa dos Campos é renovada com frequência, e sempre com os ônibus tecnologicamente mais avançados.

Praticidade: nas Agências Conceito da Guanabara, autoatendimento na compra de passagens.

O projeto “e-Connect” valeu à 

Expresso Guanabara a qualificação 

como Referencial de Excelência. O 

projeto está voltado a um novo perfil 

de cliente, conectado e interativo, que 

busca facilidades para comprar suas 

passagens e deseja obter vantagens 

Referencial de Excelência
como contrapartida para sua fidelidade 

à empresa.

O “e-Connect Guanabara” interco-

necta as diversas ações de interati-

vidade e conveniência da Guanabara 

de modo a proporcionar economia de 

tempo e facilitar a vida do cliente.
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econhecimentoR

Menção Honrosa
O projeto “Novo Kit Conforto”, 

implementado pela Viação Garcia nos 

seus ônibus Cabine-Cama, valeu à 

operadora Menção Honrosa no Prêmio 

ANTP-ABRATI 2017. O kit conforto con-

ta com a chancela de uma das redes 

de hotéis e resorts mais tradicionais 

no país – o Hotel Bourbon –, que se 

destaca também pela qualidade e 

higiene da rouparia. O kit é entregue 

aos passageiros da empresa no mo-

mento do embarque. É composto de 

travesseiro e manta cuidadosamente 

higienizados e empacotados a vácuo 

em embalagem oxibiodegradável 

lacrada. A higienização é feita após 

cada viagem, na lavanderia industrial 

da empresa.

Entre outras, as ações compreen-

dem a compra de passagens via 

internet, por aplicativo e nos totens 

de autoatendimento instalados nas 

Agências Conceito da empresa; a 

recompensa de fidelidade com o pro-

grama Afetividade; conexão via mídias 

sociais e, por fim, a disponibilização de 

Wi-Fi durante as viagens.

O programa “e-Connect Guanaba-

ra” é resultado do acompanhamento 

que a empresa faz, sistematicamente, 

das mudanças do comportamento do 

consumidor a partir das novas tecno-

logias, e também da constante reali-

zação de pesquisas cujos resultados 

fornecem a base para o planejamento 

e para o desencadeamento de ações 

e estratégias da companhia.

A Expresso Guanabara é uma em-

presa de transporte interestadual e in-

termunicipal de passageiros com sede 

em Fortaleza-CE. Opera em 12 estados 

e no Distrito Federal, atendendo a mais 

de mil localidades das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. Iniciou suas 

operações em 1º de agosto de 1992 

e transporta em média 6 milhões de 

passageiros por ano. Foi a primeira a 

disponibilizar ar-condicionado em toda 

a sua moderna frota, composta por 

aproximadamente 400 veículos, com 

idade média de apenas dois anos; 

todos os anos, a empresa renova 25% 

da frota. O quadro funcional é formado 

por cerca de 2.000 colaboradores.

Todos os anos a Expresso Guanabara renova 25% de sua frota, cuja idade média é de apenas dois anos. 

Conforto de hotel nos ônibus da Viação Garcia e cuidados especiais com a higienização.
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Os ônibus da Viação Garcia transportam em média 22 milhões de passageiros por ano. 

Na Gardenia, o treinamento do pessoal passou a ser feito com o apoio de realidade virtual.

Com a padronização, a Garcia bus-

cou proporcionar ao usuário o conforto 

de um hotel de primeira linha nas 

viagens, e também garantir qualidade 

a preços bem mais acessíveis do que 

os oferecidos pelo modal aéreo, viabi-

lizando desta forma outro objetivo: a 

fidelização do cliente.

O serviço com os ônibus Cabine-Ca-

ma entrou no mercado brasileiro como 

forte concorrente do modal aéreo, com 

base na oferta de conforto, privacidade 

e tecnologia no atendimento a algumas 

rotas de linhas estaduais e interesta-

duais nos estados de Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Fundada em 1934, a Viação Garcia 

tem sede em Londrina-PR. Atualmente, 

se destaca entre as cinco maiores 

empresas de transporte rodoviário de 

passageiros do Brasil e, desde 2014, 

faz parte do Grupo GBS (Garcia Brasil 

Sul). A operação é feita com uma 

moderna frota com aproximadamente 

800 ônibus. A idade média da frota 

operante  é de dois anos. Os veículos 

da empresa percorrem 6 milhões de 

quilômetros mensalmente, nos esta-

dos do  Rio Grande do Sul, Santa Cata-

rina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A 

média de passageiros é de 22 milhões 

por ano. O Grupo GBS também opera 

no transporte metropolitano no Paraná, 

com 18 linhas partindo dos grandes 

polos, como Londrina e Maringá. 

Menção Honrosa em 2016, a 

Expresso Gardenia repetiu o feito em 

2017, agora com o projeto “Realidade 

virtual como ferramenta de treina-

mento e melhoria do atendimento ao 

cliente”. A partir do momento em que 

se decidiu pela implementação do pro-

jeto, a empresa passou a utilizar como 

base do treinamento dos funcionários 

um ambiente virtual artificial, criado 

a partir de vídeos de situações reais, 

editados em computador. Usando 

óculos especiais, o treinando vive uma 

situação bastante realística em que 

são retratadas, por exemplo, situações 

de erro e situações de acerto no trata-

mento dispensado a clientes. 

De acordo com a operadora, o 

treinamento com realidade virtual de-

manda menos tempo de aprendizado, 

facilita as ações nas diferentes locali-

zações da empresa , resulta em menor 

custo e aumenta o foco no cliente. 

Duas vezes Menção Honrosa

A Expresso Gardenia atua no 

transporte rodoviário estadual e in-

terestadual de passageiros, turismo, 

fretamentos e transporte de cargas, 

e está presente em mais de 150 

municípios do Sul de Minas Gerais. 

Transporta anualmente mais de 6 

milhões de pessoas e movimenta um 

volume próximo de 800 toneladas de 

cargas e encomendas. Sua frota é de 

350 ônibus com idade média de cinco 

anos. Tem mais de 1.000 colaborado-

res diretos, além de consultorias fixas 

de áreas multidisciplinares do negócio.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

13REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2017



rotaF

Itamarati renova com 
      Marcopolo Paradiso G7
Com a aquisição de novos ônibus Paradiso 1200 Geração 7, da Marcopolo, a Expresso Itamarati 

cumpre mais uma etapa do seu programa de renovação de frota. Os carros já estão rodando nas 

linhas que ligam a cidade de São Paulo a numerosos destinos do interior paulista e de outros estados.

Há 66 anos a Expresso Itamarati 

mantém e aprimora, como prin-

cipal objetivo de suas operações, a 

permanente oferta de maior conforto, 

segurança e comodidade para os pas-

sageiros. Os ônibus Paradiso recém 

adquiridos se prestam exatamente a 

essa finalidade. Eles estão equipados 

com numerosos itens de conforto, a co-

meçar pelo maior espaçamento entre 

as poltronas do modelo executivo. Eles 

foram montados sobre chassis O 500 

da Mercedes-Benz, com 14 metros de 

comprimento. 

 Os carros dispõem de internet 

4G a bordo. Esse e outros recursos 

possibilitam à Itamarati proporcionar 

aos seus passageiros viagens ainda 

mais prazerosas, seguras e pontuais, 

de modo a manter-se como uma das 

mais importantes operadoras de 

O Paradiso G7 1200, da Marcopolo, mantém a Expresso Itamarati alinhada com as mais avançadas práticas de proteção ao meio ambiente. 
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transporte rodoviário de passageiros 

do País. Uma empresa que, a cada 

ano, transporta cerca de 16 milhões de 

passageiros, em linhas que atendem 

a inúmeras cidades dos estados de 

São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, 

do sudeste goiano e de Minas Gerais.

Criada em 13 de abril de 1951, a 

companhia segue operando a maior 

parte das linhas de transporte rodo-

viário e suburbano da região Noroeste 

do Estado de São Paulo. Também é 

responsável pelas linhas suburbanas 

da região de São José do Rio Preto e de 

Araçatuba; por cerca de 30% das linhas 

urbanas de São José do Rio Preto; por 

52% das linhas urbanas de Uberaba 

e também pelas linhas urbanas de 

Votuporanga. 

Mais de 1.200 funcionários tra-

balham na matriz da operadora e nas 

suas 116 agências, que se distribuem 

pela vasta região em que atua, e que 

abrangem seis estados. Ela conta com 

salas VIP em todos os seus principais 

terminais, como é o caso das cidades 

de Fernandópolis (centro e rodoviária), 

Jales, São Paulo, Paranaíba, Santa 

Fé do Sul, São José do Rio Preto e 

Votuporanga. 

ALTO NÍVEL 

Atenta ao processo de contínua 

modernização das atividades produ-

tivas no País, inclusive no campo, a 

Itamarati vem dedicando toda atenção 

ao segmento da agroindústria. O cons-

tante aumento da produção agrícola, 

os processos de especialização e as 

novas leis têm levado as empresas 

do agronegócio a buscar a terceiriza-

ção dos serviços de transporte. Para 

atender a essa demanda, a empresa 

montou uma frota moderna e muito 

bem equipada.

O nível dos serviços vem sendo 

continuamente elevado. Um exem-

plo é o ônibus leito Cama Premium 

incorporado aos serviços normais da 

companhia. Pelo conforto que propor-

ciona, o Cama Premium é apontado 

por especialistas do segmento como o 

melhor do mercado atualmente. Suas 

poltronas são revestidas em couro e 

oferecem cinco alternativas de incli-

nação, podendo transformar-se em 

confortáveis camas. Cada uma delas 

dispõe de cortinas individuais para 

garantia de privacidade. 

Ainda no ônibus Cama Premium, 

destaca-se o sistema wireless colo-

cado à disposição dos passageiros 

ao longo de todo o percurso. Também 

há tomadas para carregar baterias de 

tablets, celulares e notebooks. Além 

disso, o passageiro conta com TV 

de led, podendo optar por canais de 

filmes, séries e música. 

Muitas das facilidades de comu-

nicação encontradas nos ônibus da 

Itamarati também estão disponíveis nas 

agências da empresa, Por exemplo, pelo 

site www.expressoitamarati.com.br os 

passageiros podem consultar e com-

prar passagens via internet. O recurso 

pode ser acessado a partir de tablets 

e smartphones. A compra de bilhetes 

também pode ser feita por telefone. 

Enfim, a aquisição pode ser feita de 

qualquer lugar, sempre com comodi-

dade, rapidez e segurança.

O Serviço de Atendimento ao Clien-

te – SAC – está disponível 24 horas; 

chat e e-mail podem ser utilizados para 

esclarecer, informar, tirar duvidas e 

para reclamações. Outra ferramenta 

importante são as mídias sociais, 

igualmente utilizadas para atendimen-

to ao cliente e para divulgação dos 

serviços da empresa, sendo canais o 

Facebook, Reclame Aqui, Consumidor.

Gov e o Instagram.

TREINAMENTO 

Tecnologia, segurança e qualida-

de dos serviços são três das áreas 

que mais recebem investimentos na 

Itamarati. Intimamente relacionado a 

elas, o treinamento, especialmente 

dos motoristas, constitui o centro 

maior das atenções da companhia. 

A Itamarati proporciona capacitação 

a todos os seus motoristas, com a 

abordagem sistemática de aspectos 

como relacionamento interpessoal e 

com clientes, direção defensiva e dire-

ção econômica. Também é ministrado 

treinamento aos recém-ingressados 

na carreira de motorista profissional, 

inclusive com financiamento das cer-

tificações necessárias. Finalmente, 

os colaboradores das áreas de ma-

nutenção de veículos, contabilidade 

financeira, gestão e liderança rece-

bem treinamento técnico específico. 
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A rotina se estende a outras áreas 

como, por exemplo, a dos agentes de 

venda de passagens, que anualmente 

passam por treinamento e reciclagem 

em relacionamento interpessoal e 

relacionamento com clientes.

CONDUTA

Os colaboradores recém-admitidos 

nas áreas operacional e administra-

tiva recebem, sistematicamente, um 

exemplar do código de conduta ética 

da empresa. E não apenas recebem: 

eles assumem o compromisso de 

praticar os seus conceitos e respeitar 

suas normas. No caso dos motoristas, 

ainda estão sujeitos às normas e dis-

positivos do Manual do Motorista, que 

trata de assuntos especificamente as-

sociados ao seu dia a dia profissional.

Ao longo de décadas de experiên-

cia, a Itamarati desenvolveu e mantém 

uma infinidade de ações, atitudes e 

práticas voltadas à valorização dos pro-

fissionais, ao bem-estar dos colabora-

dores e à boa convivência entre todos, 

em um ambiente de trabalho saudável 

e amistoso. São desenvolvidas ações 

como ginástica laboral, campanhas 

de práticas de saúde, festas de come-

moração dos aniversariantes de cada 

mês, reuniões ecumênicas, palestras 

sobre segurança do trabalho e sobre 

legislação para a saúde, capacitação 

de equipe para atendimento de primei-

ros socorros, campanhas do agasalho 

e de doação de sangue, homenagens 

ao Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia 

do Motorista, Dia das Crianças, Dia 

do Mecânico, festa anual de confra-

ternização, doação de brinquedos no 

Natal, doação de livros, patrocínio de 

filmes, ação Viva o Verde, cursos, 

palestras, conscientização no trânsito. 

Em relação a esta última questão, as 

campanhas visam divulgar e fomentar 

boas práticas de conduta no trânsito, 

estimulando conceitos de cidadania e 

incentivando novas consciências de 

relacionamento nas vias públicas. Para 

tanto, está em andamento o projeto 

Trânsito Seguro.

 

PRÁTICAS AMBIENTAIS

A Itamarati preocupa-se com a 

proteção efetiva ao meio ambiente e 

desenvolve ações práticas com esse 

objetivo. Por exemplo, toda a água 

utilizada na lavagem dos seus veículos 

passa em seguida por um processo 

Todos os ônibus da Itamarati utilizam diesel S10, combustível muito mais limpo e que favorece a combustão mais completa no motor.

de purificação e é reutilizada. Por dia, 

são reaproveitados mais de 40.000 

litros de água. Diariamente, cerca de 

150 veículos passam pelo lavador de 

escovas.

A companhia tem como política 

operar uma frota composta de veí-

culos com motores rigorosamente 

enquadrados na norma europeia Euro 

5 para emissões. Isso significa me-

nores emissões de gases nocivos à 

atmosfera. As normas mais recentes 

no Brasil, praticadas pela Itamarati, 

visam à redução de 60% nas emissões 

de óxido de nitrogênio e de até 80% 

nas emissões de partículas. 

Um dado importante no processo 

é o fato de que todos os ônibus da 

companhia utilizam o diesel S 10, com-

bustível mais limpo cujas propriedades 

favorecem a combustão mais completa 

no motor e também nas partidas a frio, 

assegurando mais qualidade à ignição 

e diminuindo a formação de depósi-

tos no motor e de contaminantes no 

lubrificante. 

Todos os resíduos químicos gera-

dos pelas operações da empresa são 

reciclados e adequadamente destina-

dos, caso também dos efluentes.

rotaF
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Rodoviários puxam a
        retomada das vendas

A 1001, uma das mais tradicionais empresas de transporte rodoviário de passageiros do País, opera há anos com ônibus DD.

ercadoM
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A produção brasileira de ônibus ainda se ressente da mais severa 

crise de toda a sua história, crise que causou a redução da 

demanda para apenas um terço dos volumes comercializados até 

2013. Mas no segundo semestre, a demanda começou a crescer, 

superando em mais de 10% a do mesmo período de 2016.

Nos primeiros dez meses de 2017 

foram fabricados 11.898 ôni-

bus – e isso ainda foi cerca de 4% 

menos do que no mesmo período de 

2016. Porém, no segundo semestre, 

a demanda por modelos rodoviários 

cresceu cerca de 10%. Um dado muito 

importante é que a renovação da frota 

das operadoras vem sendo feita com 

a compra de veículos cada vez mais 

sofisticados, modernos e seguros, 

conforme observa Paulo Corso, diretor 

de Operações Comerciais e Marketing 

da Marcopolo. São exemplos disso os 

rodoviários de dois andares (Double 

Deckers), que possibilitam oferecer, 

em um mesmo ônibus, duas classes 

de serviços (por exemplo, conven-

cional e leito), com entretenimento 

a bordo (sistemas de streaming) e 

poltronas diferenciadas. 

 No caso da Marcopolo, maior en-

carroçadora brasileira – mais de 62% 

de participação no mercado –, para 

atender à evolução da demanda no 

segundo semestre, ela aumentou a 

produção de 14 para 18 veículos por 

dia, sendo que 40% dos novos rodo-

viários produzidos são dos modelos 

de dois andares (DDs). No primeiro 

semestre seu volume de produção 

havia sido de 13 unidades por dia. 

Paulo Corso, da Marcopolo, destaca a 

demanda por veículos mais sofisticados. 
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A Cometa, outra empresa tradicional, sinônimo de conforto e pontualidade nas estradas, sabe avaliar com precisão a importância dos DDs.  

A Auto Viação Progresso sempre foi das primeiras a antecipar-se aos avanços tecnológicos. 

Tais números se referem também 

aos veículos exportados, cujo peso 

é importante para o crescimento da 

fabricação diária de produtos.

O executivo Paulo Corso relata que, 

depois de três anos muito difíceis, as 

operadoras de transporte rodoviário de 

passageiros estão focadas na renova-

ção de suas frotas e na elevação cada 

vez maior do padrão de qualidade, 

conforto e segurança. 

“É gratificante ver que, devagar, 

a indústria está retomando o ritmo, 

inclusive o segmento de fretamento, 

muito afetado pela queda de atividade 

da indústria em todo o País. Este ano 

já produzimos 2.258 unidades. E tão 

importante quanto essa retomada é 

destacar que o mercado descobriu as 

vantagens operacionais que os mo-

delos Double Decker proporcionam.” 
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Redução e controle das emissões de gases nocivos ao meio ambiente são vantagens dos novos ônibus que inspiram a Viação Águia Branca.

Alto grau de diferenciação também é proporcionado por outros modelos de rodoviários.

ÔNIBUS DE 15 METROS

Um exemplo dessa “descoberta” é 

o ônibus Double Decker de 15 metros 

de comprimento, na configuração 8x2, 

um veículo que realmente “puxou” 

essa mudança de conceito e de apli-

cação. Por oferecer mais espaço para 

os passageiros e/ou a bagagem, e 

também por permitir a utilização de 

duas classes de serviço, o DD de 

15 metros amplia a oferta para o 

passageiro e a rentabilidade para o 

operador. Isso tem colaborado muito 

com o crescimento da utilização dos 

ônibus de dois andares nas estradas 

brasileiras, este sim o aspecto mais 

importante dessa mudança de cultura.

Mas os clientes não estão pedindo 

apenas o Double Decker de 14 ou de 

15 metros.  Entre os modelos mais 

comercializados no processo de reto-

mada também estão os tradicionais 

Paradiso 1050, 1200 e 1350, de um 

piso e com 13 ou 14 metros de com-

primento. Clientes representados pela 

ABRATI e por outras entidades do setor 

estão efetivamente buscando um alto 

grau de diferenciação ao renovar suas 

frotas. Como afirma Paulo Corso, “o 

nível de sofisticação chega a tal ponto 

que há clientes optando por poltronas 

exclusivas, como a antissono para os 

motoristas e a recém-lançada Next, 

com massageador e bolsas de ar”. 

Segundo ele, esta última faz com que 

o passageiro tenha a sensação de ficar 
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Sofisticação, conforto e segurança levados aos pontos mais distantes das metrópoles. 

ercadoM

física e emocionalmente melhor, uma 

vez que a diminuição da fadiga altera a 

percepção do tempo de viagem.

BOAS NOTÍCIAS

O otimismo moderado que mon-

tadoras e encarroçadoras haviam 

demonstrado no primeiro semestre 

começou a se fortalecer no início do 

segundo, quando algumas boas notí-

cias passaram a circular no mercado. 

Confirmou-se, por exemplo, mais uma 

renovação de frota das empresas do 

Grupo JCA, com a compra de 254 

unidades dos principais modelos de 

ônibus da Marcopolo. 

Nessa transação, foram adquiridas 

93 unidades do Paradiso 1800 DD 

8x2 (dois andares), 82 unidades do 

modelo Paradiso1050 e 64 unidades 

do Paradiso 1200, todas montadas 

sobre chassis Scania e destinadas 

às empresas Auto Viação 1001, Auto 

Viação Catarinense, Viação Cometa e 

Expresso do Sul, todas do grupo. 

Por sua vez, a Auto Viação Progres-

so, de Recife, comprou 15 unidades do 

K 440 8x2, que foram encarroçadas 

pela Marcopolo.  

Apesar de enormes, os ônibus DD 

são de fácil manobrabilidade e extre-

mamente confortáveis, pois os chassis 

têm os eixos dianteiros direcionais.

“Esse produto criou um novo nicho 

de mercado no qual o cliente precisa 

de um ônibus mais confortável e se-

guro para seu passageiro, e que seja 

rentável e econômico, para manter a 

competitividade e a saúde financeira 

da operação, seja atuando em médias 

e longas distâncias, em linhas rodoviá-

rias ou para o turismo”, explica Silvio 

Munhoz, diretor de Vendas de Ônibus 

da Scania no Brasil.

Que é um nicho atraente, fica de-

monstrado pelos números da própria 

Scania, que de novembro de 2016 a 

novembro de 2017 vendeu 215 unida-

des do seu chassi K 440 8x2.   

Em julho último, a Pássaro Marron 

anunciou a compra de 20 rodoviários, 

todos com chassi Mercedes-Benz e 

carroçaria Marcopolo Paradiso G7. 

Quase ao mesmo tempo, a Neobus 

anunciou uma exportação de rodo-

viários New Road N10 380 para a 

África do Sul, destinados à empresa 

Megacoach, uma das principais ope-

radoras de transporte de passageiros 

daquele país.   

Em setembro, foi a vez da Viação 

Cometa, do Grupo JCA, incorporar 75 

ônibus novos, todos da Marcopolo, 

montados sobre chassis Mercedes-

-Benz O 500 RSD e RS. Mais uma 

vez, as escolhas da empresa foram 

orientadas para veículos dotados dos 

mais avançados recursos tecnológi-

cos, entre eles o avançado conjunto 

de controle de estabilidade com Pro-

grama Eletrônico de Estabilidade, ESP; 

Sistema Eletrônico de Freios, EBS; e 

Suspensão Pneumática Controlada 

Eletronicamente, ECAS.    

Em seguida, ainda em setembro, 

a Mercedes-Benz informou que estava 

entregando a quatro empresas rodo-

viárias gaúchas — Unesul, Planalto, 

Viação Ouro e Prata e TTL — e à pau-

lista Viação Santa Cruz, um total de 72 

unidades de chassis rodoviários de 15 

metros, do modelo O 500 RSDD 8x2. 

Uma vez encarroçados, todos os ôni-

bus iriam operar linhas rodoviárias no 

Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do 

Brasil. Duas das compradoras também 

utilizariam os ônibus de 15 metros em 

suas linhas para Argentina, Paraguai 

e Uruguai. 

Agora que 2017 chega ao fim, po-

de-se afirmar que, pelo ritmo observa-

do na retomada do segundo semestre, 

2018 deverá ser um bom ano para o 

segmento de rodoviários. A entrada 

de todos os novos modelos com suas 

novas e variadas configurações vai, 

de certa forma, mudar o panorama 

das estradas brasileiras, por onde 

estarão trafegando veículos ainda mais 

modernos, bonitos e tecnologicamente 

avançados. Quem ganha com isso é o 

passageiro, o usuário do transporte 

rodoviário, que passa a dispor de 

serviços cada vez melhores e mais 

sofisticados.
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Com uma das frotas de mais baixa idade média do Brasil, a Expresso Guanabara mantém inalterado o forte ritmo de suas aquisições. 

Os novos ônibus permitem à Viação Garcia oferecer aos passageiros nível de conforto superior ao dos aviões, e a preços muito menores.
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Paraibuna acrescenta 
      oito ônibus à frota
A Paraibuna Transportes deu sequência ao seu programa de renovação de frota, com a aquisição de 

cinco modernos rodoviários da Marcopolo e da Comil, além de três Svelto, também da Comil, para 

circulação nas suas linhas urbanas e semiurbanas em Juiz de Fora. Todos os novos ônibus receberam 

chassis da marca Mercedes-Benz.  

Os Invictus 1200 fornecidos pela Comil foram montados sobre chassis Mercedes-Benz O 500 R, com 310 cv de potência.
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A Paraibuna Transportes, de Juiz 

de Fora, incorporou oito novos 

ônibus à sua frota. São três modelos 

Paradiso 1200, Geração 7, montados 

sobre chassis Mercedes-Benz O 500 

RS, de 360 cv. São todos do padrão 

executivo e têm capacidade para até 

42 passageiros, com amplo espaço 

entre as poltronas. Estão equipados 

com banheiro e ar condicionado. 

Também foram acrescentados à 

frota dois modelos Invictus 1200, da 

Comil, ambos montados sobre chassi 

Mercedes-Benz O 500 R de 310 cv, 

com 42 lugares, no padrão semileito. 

Dispõem de ar condicionado, geladei-

ra, descansa pernas, carregadores 

USB em todos os assentos e Wi-Fi. 

Para as linhas semiurbanas da 

empresa foram adquiridas mais três 

unidades do Svelto, modelo urbano da 

Comil, montadas sobre chassi Merce-

des Benz OF 1724 M, com suspensão 

a ar e ar condicionado.

A Paraibuna é uma das mais tra-

dicionais empresas de transporte de 

passageiros do País. Foi fundada em 

1934 por José Miguel Mansur. Um dos dois Invictus 1200.
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Boas viagens 

começam em 

um Marcopolo

Cinto de segurança salva vidas.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua região para saber mais sobre 
os modelos e suas confi gurações | www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo

Uma linha completa de  modelos rodoviários 

que agregam  segurança, conforto, tecnologia 

e sofi sticação.  Combinação que  proporciona 

benefícios para operadores e viagens ainda mais 

agradáveis aos passageiros. 

Paradiso 1800 DD Paradiso 1600 LD Paradiso 1200
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Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua região para saber mais sobre 
os modelos e suas confi gurações | www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo

Uma linha completa de  modelos rodoviários 

que agregam  segurança, conforto, tecnologia 

e sofi sticação.  Combinação que  proporciona 

benefícios para operadores e viagens ainda mais 

agradáveis aos passageiros. 

Paradiso 1800 DD Paradiso 1600 LD Paradiso 1200
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A última Busworld 
          em Kortrijk
Na 24ª edição da BusworldEurope, realizada em Kortrijk, Bélgica, em outubro passado, 

faltou espaço para mais de 70 empresas que queriam participar. Por isso, a próxima edição, 

em 2019, será na capital, Bruxelas.

Para autoridades, expositores, Imprensa e convidados, a Busworld Europe 

foi aberta na noite do dia 19. Merece registro a palestra do Sr. Peter Hinssen, 

um belga com DNA do nosso setor (seu avô fundou uma empresa de ônibus há 

50 anos, a Diederik Reizen, que hoje é administrada por um tio e uma sobrinha). 

Especialista em tecnologia, Hinssen está ligado à London Business School 

e é conferencista em empresas como Google, Microsoft, Apple e Accenture, 

dentre outras, além de colaborador da Forbes e do LinkedIn.

Autor de vários livros, Peter Hinssen impressionou o auditório falando 

no que ele chama de fenômeno da disrupção, quando primeiro vem o “Oh!”, 

seguido do “Uau!”. O “Oh!” porque ficamos um pouco chocados com uma 

inovação e o “Uau!“ porque muitas oportunidades são abertas. Como será o 

mundo daqui a 20 anos?, perguntou. Ele mesmo respondeu: hoje, a tecnologia 

está disponível; amanhã, a tecnologia será implementada em grande escala; 

e, depois de amanhã, estão as oportunidades.

Disse Peter Hinssen, que “devemos mudar a nossa mentalidade; para 

o setor de transporte de passageiros por ônibus, o dia depois de amanhã 

significa que devemos aceitar que não levaremos nossos clientes de A para 

B por muito tempo como o fazemos hoje; teremos de mudar nossa maneira 

de trabalhar; os empresários de ônibus terão de mudar completamente a sua 

cultura; este é o desafio que estamos enfrentando agora.”

E concluiu: “O Novo Normal significa que as nossas empresas terão de 

adaptar a sua estratégia da informação, a sua estratégia da tecnologia, a sua 

estratégia da inovação e a maneira como se organizam internamente. Isto 

é a chave para qualquer administrador que esteja preocupado com o futuro 

da sua companhia e a maneira como a revolução digital a está atingindo.”

Pois é, como se verifica, esta questão é muito séria e é mundial. Creio que 

cabe sugerir aos nossos prezados leitores que reflitam sobre isso e busquem 

levar o tema à discussão nos seminários de transporte que as entidades 

do setor frequentemente realizam. Não fosse por outro motivo, até por uma 

questão de sobrevivência. (CNRA)

Do choque (Oh!) à oportunidade (Uau!)

Jú
lio
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Montada em área total de 

51.230 m2, a Busworld Euro-

pe deste ano teve 376 expositores 

de 36 países e recebeu 37.241 

visitantes de 118 países. Também 

estiveram lá mais de 300 profis-

sionais de imprensa de 42 países. 

Foi a maior Busworld de todos os 

tempos, sendo as estrelas os ôni-

bus urbanos e o foco no trabalho 

visando a emissão zero. Ao todo, 

foram mostrados 311 veículos.

Cláudio Nelson Rodrigues de Abreu, 

Diretor da Viação Santa Cruz  

e Diretor da ABRATI.
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A9 Model HFF6120KA (Europe Version), Ankai, 12,00 m de 

comprimento, motor L9E6C400, potência não informada.

Midi eBus, BYD, 8,75 m de comprimento, motor elétrico de 90 kW, autonomia de 200 km.
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Enviro500, Alexander Dennis, 13,00 m de comprimento, motor 

Cummins ISL de 276 kW.

Passemos, agora, a uma rápida 

visão sobre alguns expositores que 

chamaram a minha atenção, sendo que 

a grande maioria está investindo em 

ônibus elétricos, híbridos, a gás natural 

comprimido e gás natural liquefeito 

(CNG e LNG, respectivamente, nas si-

glas em inglês). Especialmente as “Big 

Five” estão se tornando cada vez mais 

fornecedoras de hardware (os veículos) 

+ software (que, com a conectividade 

em evolução, permite ao motorista – e, 

remotamente, ao pessoal das garagens 

-- o controle total da máquina e seu 

melhor desempenho, com vantagens 

para a segurança e para o consumo).

ALEXANDER DENNIS – É reconheci-

da como a empresa líder na fabricação 

de ônibus no Reino Unido e a maior 

do mundo de double deckers. Opera 

com as marcas Alexander Dennis para 

ônibus urbanos e Plaxton para os ôni-

bus rodoviários. Além do Reino Unido, 

tem fábricas nos EUA e no Canadá; 

fabrica ônibus com parceiros locais na 

China, Malásia e Nova Zelândia. Uma 

curiosidade: seu controlador é Sir Brian 

Souter, escocês, que controla também 

e é o CEO do Grupo Stagecoach, o qual 

opera ônibus (inclusive a low cost Mega-

bus, no Reino Unido e nos EUA) e trens.

ANKAI – Utiliza o slogan “Take 

Ankai. Take Safety” (Pegue Ankai. 

Pegue Segurança). Chinesa, é uma 

subsidiária da JAC Motors, que conhe-

cemos por aqui como fabricante de 

automóveis. Manteve parceria tecno-

lógica com a Daimler/Setra por mais 

de 20 anos, razão pela qual o conjunto 

óptico, muito semelhante até hoje, não 

é mera coincidência. De acordo com a 

empresa, tem quatro plantas e capaci-

dade instalada de 30.000 ônibus por 

ano. Exporta para mais de 100 países 

ou regiões, incluindo EUA, Reino Unido, 

Austrália e Hong-Kong.
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H12, Higer, 12,28 m de comprimento, motor FPT Cursor 9, de 294 kW.

Futura FDD2-141, VDL, 14,15 m de comprimento, motor DAF MX 13-375 de 510 hp.

ostraM

IVECO – Iveco Bus é a denomina-

ção atual da antiga Irisbus. Na Bus-

world, ela lançou o urbano Crossway 

Low Entry Natural Power, que recebeu 

o prêmio de Ônibus Sustentável 2018, 

na categoria intermunicipal. É movido 

a gás natural (que inclui o gás metano, 

gerado pela reciclagem do lixo), permi-

tindo uma redução de até 96% do CO
2
, 

segundo a fabricante. 

BYD – Chinesa, tem 33 parques in-

dustriais no mundo todo, um inclusive 

no Brasil, em Campinas, inaugurado 

em 2017. É considerada a maior fabri-

cante de ônibus elétricos do mundo, 

que acumulam mais de 280.000.000 

de km rodados. Mostrou seu primeiro 

urbano fabricado na Europa (Hungria) 

e um lançamento, o midibus low floor 

e-Bus. A BYD anuncia que está lan-

çando o C10, um ônibus rodoviário 

elétrico de 45,4 pés, três eixos, com 

autonomia para 200 milhas, para o 

mercado norte-americano de linhas 

metropolitanas.

GOLDEN DRAGON – Chinesa, tem 

três plantas, com capacidade instalada 

para produzir 23.000 ônibus grandes e 

médios, além de 20.000 vans por ano. 

Informa que está exportando para cerca 

de 80 países, inclusive da América 

do Sul, como Chile, Peru, Colômbia, 

Equador e Venezuela. O modelo Na-

vigator apresentado na Busworld tem 

linhas modernas, é bem acabado e 

foi equipado com o conhecido motor 

M-Benz 0M-457 LA. No futuro, poderá 

se interessar pelo mercado brasileiro.

HIGER – Utiliza o slogan “Higer 

takes you higher!” (Higer leva você 

mais alto). Chinesa, é a encarroçadora 

exclusiva escolhida pela Scania para o 

seu rodoviário pesado, na Europa, com 

o modelo Touring, o que não deixa de 

ser um credencial importante. Nesta 

edição da Busworld, apareceu com 

estande próprio. Informa que expor-

ta para vários países, inclusive das 

Américas, como Canadá, EUA, México, 

Chile, Uruguai Paraguai, Bolívia, Peru, 

Equador, Colômbia e Venezuela.
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GT 12H, Yutong, 12,25 m de comprimento, motor DAF MX 11-320 H1 de 320 kW.
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Navigator, Golden Dragon, 12,00 m de comprimento, motor Euro 5 Mercedes-Benz 0M 457 LA de 295 kW.

VDL – Com o slogan “Expe-

rience the Difference” (Experi-

mente a Diferença), a holandesa 

VDL está investindo cada vez 

mais no aprimoramento dos 

seus produtos. Na Busworld, a 

companhia anunciou que sua 

linha Futura de rodoviários pas-

sa a ter três anos de garantia 

ou 300.000 km, o que ocorrer 

primeiro. No seu double decker 

Futura FDD2-141,  ela trabalhou 

e conseguiu uma redução inte-

ressante de peso: considerando 

96 poltronas + poltrona do mo-

torista + poltrona do guia, a tara 

do veículo está em 18.440 kg. 

Na linha Citea de urbanos, a fa-

bricante continua investindo nos 

híbridos e elétricos. Tem também 

versões da Mercedes-Benz Sprin-

ter em que substituiu o motor 

a diesel por elétrico. A VDL é 

uma empresa independente que 

sempre merece uma atenção 

especial porque investe forte 

em pesquisa e desenvolvimento. 

YUTONG – Chinesa, classi-

fica-se como a maior fabricante 

de ônibus do mundo. Opera 

quatro plantas industriais que 

produzem mais de 100 mode-

los de ônibus urbanos e rodo-

viários. Informa que, em 2016, 

vendeu 70.988 unidades, entre 

ônibus grandes e médios. Ex-

porta para mais de 100 países 

e regiões. Tem oito centros 

de distribuição de peças na 

França, Dubai, Rússia, Panamá 

e África do Sul. Fez acordos 

para prestação de serviços 

(pós-venda) em vários países 

junto aos seus fornecedores, 

como Cummins, Allison, Voight, 

ZF e Meritor.
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Top Class S 531 DT, Setra, 14,00 m de comprimento, motor Mercedes-Benz OM 471 de 375 kW.

Skyliner, 14 m de comprimento, motor MAN D2676 LOH, de 368 kW.
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MAN / NEOPLAN – Dois pontos 

altos foram o lançamento do novo 

Lion’s Coach, um ônibus no “estado 

da arte” que ganhou três prêmios, e 

os 50 anos do double decker Neoplan 

Skyliner, atualmente em sua sétima  

geração. Perguntado por um jornalis-

ta sobre a integração com a Scania 

(já que hoje ambas são controladas 

pela Volkswagen AG), o Vice-Presi-

dente Senior de Vendas de Ônibus, 

Rudy Kuchta, diplomaticamente, se 

referiu a estudos para desenvolvi-

mento conjunto de tecnologias etc. 

e disse que as empresas continuam 

atuando de forma independente, 

como, aliás, provava o fato de es-

tarem cada qual com seu estande 

próprio na Busworld. 

MERCEDES-BENZ / SETRA – A 

Mercedes-Benz lançou o urbano Citaro 

híbrido (ganhou dois prêmios), com o 

motor 926 a diesel ou a gás, combinado 

com um motor elétrico de 14 kW, que 

pode gerar um torque de até 200 Nm, 

e o rodoviário Tourismo RHD (também 

dois prêmios). A Setra, marca premium 

de ônibus da Daimler, apresentou o 

double decker TopClass S 531 DT rees-

tilizado. Todos os ônibus têm primoroso 

acabamento e estão equipados com os 

últimos recursos tecnológicos visando a 

maior segurança e redução do consumo 

de combustível, com a consequente 

redução de emissões.

VAN HOOL – A empresa comemora 

70 anos de fundação em 2017. Ocu-

pou lugar de destaque no seu estande 

o híbrido diesel-elétrico ExquiCity, 

articulado de 18 metros, que rodará 

no sistema BRT de Belfast, Irlanda. 

Atualmente, os ônibus urbanos e ro-

doviários são fabricados na Bélgica e 

na Macedônia (de onde são exportados 

para os EUA, onde a Van Hool detém 

uma parcela significativa do mercado 

de double deckers, inclusive na Me-

gabus, controlada pela Stagecoach). 

Existem planos para construir uma 

fábrica nos EUA. No primeiro semestre 

de 2018, será lançado o rodoviário 

CX45E, totalmente elétrico, para o 

mercado norte-americano, visando 

o serviço de fretamento. A Van Hool 

aposta no avanço tecnológico – cita es-

pecialmente a linha EX – e na redução 

de peso para conquistar Japão, Austrá-

lia e Nova Zelândia, além de crescer no 

mercado europeu, obviamente.
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C13 HD, King Long, 13,00 m de comprimento, motor Cummins ISL9 E6C 400 de 298 kW.

Interlink LD, Scania, 13,20 m de comprimento, motor a biodiesel de 235 kW + elétrico de 

130 kW = híbrido.

9700 (Kortrijk Edition), Volvo, 13,80 m de comprimento; motor Volvo D11K de 460 cv.

KING LONG – Chinesa, tem 

capacidade instalada para 20.000 

ônibus grandes e médios e 30.000 

vans por ano, em três plantas. A 

empresa informa que exporta para 

mais de 130 países e regiões, 

incluindo EUA, Argentina, Uruguai, 

Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e 

Venezuela, nas Américas; Alema-

nha, França, Reino Unido, Bélgica 

e Suécia, na Europa; África do Sul, 

Angola e Marrocos, na África, Índia, 

Austrália e Nova Zelândia.

SCANIA – Na Busworld, uma 

equipe de três pessoas, liderada 

por Karin Rådström, Vice-Presi-

dente da área de Ônibus, apre-

sentou os últimos lançamentos 

da marca, destacando o trabalho 

para o desenvolvimento de mo-

tores que utilizam combustíveis 

alternativos ao diesel, como o 

biodiesel, biogás, gás natural 

comprimido e etanol. Foi lançado 

o Interlink Low Decker híbrido e 

também foi mostrado o urbano 

Citywide Low Entry elétrico. Tudo 

fazendo jus à frase “Scania Green 

Bus” (Scania Ônibus Verde).

VOLVO – Em homenagem à 

realização da última Busworld em 

Kortrijk, a Volvo lançou uma série 

limitada dos seus rodoviários 9900 

e 9700, que se destacam da con-

corrência pelo salão em anfiteatro, 

herança da antiga Drögmöller 

alemã, que ela incorporou, e que 

será vendida até o final deste ano. 

Foi apresentada a última versão do 

urbano 7900 híbrido que, em nome 

da segurança, detecta pedestres e 

ciclistas. A Volvo se colocou como 

líder global em eletromobilidade, 

com mais de 4.600 ônibus híbridos 

e elétricos em operação.
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Em Kortrijk, no KortrijXpo e em ambiente de grande expectativa, é anunciado o Coach of the Year 2018 — o rodoviário i8, da Irizar.
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Na noite da abertura oficial foram 

entregues prêmios para 16 dos ônibus 

expostos. Os responsáveis pela escolha 

foram experts em segurança, emissões, 

design, manutenção, transporte público e 

representantes das empresas de ônibus. 

Na escolha deles, a campeã foi a Daimler 

Buses (Mercedes-Benz e Setra), com 

cinco prêmios, e a vice-campeã, a MAN 

Buses, com três. Ambas fazem parte das 

“Big Five”, que fabricam ônibus e cami-

nhões (as demais são a Iveco Bus, a Volvo 

Bus e a Scania Bus), que, em 2016, de 

acordo com o consultor empresarial holan-

dês Wim Chatrou, foram responsáveis por 

nada menos do que 76,7% do mercado de 

ônibus rodoviários e urbanos da Europa 

Ocidental. Os restantes 23,3% ficaram por 

conta dos chamados fabricantes indepen-

dentes (VDL, Van Hool, Alexander Dennis, 

Irizar e outros).

Ônibus do Ano 2018 IRIZAR i8

Prêmio de Ônibus  
Sustentável 2018

Rodoviário Setra S 516 HD/2

Metropolitano Iveco Crossway LE Natural Power

Urbano VDL Citea SLFA Electric

Grandes  
Vencedores 2018

Rodoviário MAN Lion’s Coach

Urbano Mercedes-Benz Citaro Hybrid

Nível de Excelência em  
Conforto 2018

Iveco Crealis

MAN Lion’s Coach

Nível de Excelência em  
Design 2018

Mercedes-Benz Tourismo M/2

BMC Neocity

MAN Lion’s Coach

Nível de Excelência em  
Segurança 2018

Mercedes-Benz Tourismo M/2

Mercedes-Benz Citaro Hybrid

Nível Ecológico de  
Excelência 2018

VDL Citea SLF-120 Electric

Yutong E-12

Nível de Excelência em 
Inovação 2018

Alstom/NTL Aptis

Os premiados da 24ª Busworld

ostraM
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A Irizar foi a grande campeã, con-

quistando o prêmio Coach of the Year 

2018 para o seu rodoviário i8, “The 

Best of the Bests” (O Melhor dos Melho-

res), como diz a empresa. Lançado na 

Busworld Europe 2015, hoje é sucesso 

na Europa e no México. Nesta Busworld, 

MAN Lion’s CoachVDL Citea SLFA Electric

Iveco Crossway LE Natural PowerSetra S 516 HD/2

Iveco CrealisMercedes-Benz Citaro Hybrid

a Irizar se superou por apresentar, no 

segmento de ônibus urbanos, modelos 

elétricos, híbridos e até o ie Tram, um 

articulado de 18 metros. Registre-se 

que baterias, motor elétrico e ar condi-

cionado, por exemplo, são produzidos 

por empresas do próprio Grupo. 

Também é interessante notar que, 

quando a parceria Scania/Irizar foi 

reduzida anos atrás (a Scania buscou 

a Higer), poucos poderiam esperar que 

a Irizar evoluísse tanto. Ponto para 

seu CEO, Dom José Manuel Orcasitas 

e equipe.
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BMC NeocityMercedes-Benz Tourismo M/2

Yutong E–12VDL Citea SLF 120 Electric

ALSTOM/NTL 

Aptis
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O ônibus e o transporte 
      coletivo sustentável
Enquanto no Brasil ainda se dis-

cute, sem grandes avanços, a 

importância do ônibus na mobilidade 

e o seu peso na poluição ambiental e 

no transporte sustentável, as princi-

pais fabricantes de ônibus do mundo 

aproveitaram a recente BusworldEu-

rope, realizada em Kortrijk, Bélgica, 

para apresentar as mais recentes 

novidades em produtos, serviços e so-

luções para o maior desenvolvimento 

e utilização do ônibus como meio de 

transporte sustentável.

Ao todo, foram expostos 311 veí-

culos dos segmentos de micro-ônibus, 

ônibus urbanos e ônibus rodoviários 

de dois andares. A edição deste ano 

marcou uma significativa mudança na 

indústria global do ônibus, represen-

tada pela busca da emissão zero e 

pela aplicação comercial dos veículos 

autônomos. Em todos os países da 

Europa existe hoje uma forte deman-

da política pela adoção imediata de 

ônibus urbanos com emissões zero 

ou, pelo menos, muito baixas. As 

tecnologias são as mais variadas e de-

pendem da estratégia dos fabricantes: 

vão dos 100% elétricos aos híbridos, 

passando pelos movidos a gás, entre 

outras alternativas limpas, cuja utili-

zação aumentará drasticamente nos 

próximos anos.

A condução autônoma é outro tema 

muito mais real e próximo do que se 

imagina na América Latina. Vários 

veículos voltados a essa exigência 

foram mostrados, inclusive com dispo-

nibilidade para test drive. Em relação 

a testes, aliás, há, neste momento, 

veículos dessa natureza sendo tes-

tados em todo o mundo, como é o 

caso do ônibus autônomo Citaro que 

a Mercedes-Benz mantém em regime 

de utilização.

Para nós, brasileiros, um evento 

como o de Kortrijk parece cada vez 

mais utópico em razão do total des-

compasso nacional entre o foco na mo-

bilidade e nos sistemas de transporte 

inteligentes e eficientes, de um lado, 

e a contínua promoção, investimento 

e direcionamento para o transporte 

individual, do outro,  mesmo quando 

se fala em veículos elétricos e híbridos.

Para demonstrar a brutal extensão 

desse descompasso, é suficiente 

lembrar que a edição 2017 da Bus-

worldEurope será a última realizada em 

Kortrijk. A partir de 2019, o evento será 

transferido para Bruxelas, pois, por 

falta de espaço no KortrijkXpo, mais 

de 70 empresas deixaram de partici-

par este ano. Prova de que o ônibus 

e seu papel no transporte sustentável 

ganham, a cada ano, mais relevância 

na Europa e nos principais mercados 

do mundo.

A própria Bélgica, onde a maior 

exposição de ônibus do mundo vem 

sendo realizada desde 1971, é um 

atestado da preocupação dos países 

europeus com a questão das emis-

sões. O país investe em ônibus verdes 

e os dois maiores operadores do país 

anunciaram que a partir de agora suas 

frotas de serviços urbanos e interurba-

nos só serão renovadas com veículos 

de baixa emissão ou zero. Recente-

mente, foram introduzidas mais de 

300 unidades híbridas elétricas nas 

frotas belgas, todas com sistemas de 

carregamento rápido. 

Enquanto isso, nas maiores cida-

des do Brasil, ainda estamos debaten-

do se vamos iniciar um programa para 

redução dos ônibus movidos a diesel, 

tão nocivos à saúde, e nos deparamos 

com a dura realidade de que se a 

qualidade do serviço melhorasse, em 

São Paulo 80% das pessoas trocariam 

o veículo particular pelo transporte pú-

blico. O mesmo levantamento também 

apontou que 47% dos entrevistados 

usam ônibus para se locomover, sendo 

o meio de transporte mais utilizado 

na cidade. 

Apesar disso, a maioria dos que 

foram ouvidos relata que a tarifa é alta 

e que a qualidade dos veículos não 

atende às expectativas dos passagei-

ros. Superlotação, tempo excessivo de 

viagem e de espera, além das eternas 

questões de conforto e segurança, são 

os maiores problemas e impeditivos.

José Carlos Secco, Diretor da Secco 

Consultoria de Comunicação
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Scania apresenta novo
  biarticulado em Curitiba

Ao apresentar seu novo biarticulado 

em  Curitiba, a Scania defendeu 

que se trata de veículo competitivo em 

função do seu menor custo operacio-

nal, acentuando que o veículo oferece 

“a vantagem do motor dianteiro, de 

menor ruído e maior facilidade de 

acesso”. 

Na ocasião, o diretor de Vendas de 
Ônibus da Scania, Sílvio Munhoz, disse 
que a montadora está otimista quanto 
à possibilidade de poder participar das 
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próximas compras das empresas que 
operam o sistema curitibano de mobili-
dade urbana”. 

Já o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, 
informou que o novo veículo ainda terá de 
passar pelo crivo técnico da Urbs, órgão 
local de planejamento para o transporte 
coletivo de passageiros. 

O biarticulado Scania F 360 HA tem 28 
metros de comprimento, transporta 270 
pessoas e é capaz de tirar das ruas até 135 
carros com duas pessoas, ou 68 automó-

Um ônibus biarticulado personalizado para a cidade de Curitiba foi apresentado em novembro ao 

prefeito da capital do Paraná e a representantes das empresas de ônibus que operam o sistema de 

transporte coletivo urbano local. Em 2018 Curitiba vai iniciar a renovação da frota do sistema local.

veis com quatro ocupantes. É vocacionado 
ao uso em corredores exclusivos do siste-
ma BRT (Bus Rapid Transit). 

A carroçaria é da Caio, e o motor de 
360 cv desenvolve torque de 1.850Nm 
já em baixas rotações. Está localizado na 
parte frontal do veículo. 

O câmbio automático é o B 516R de seis 
marchas, da Allison, com retardador, de alta 
durabilidade, compatível com o alto torque 
do motor, de fácil manutenção e baixos cus-
tos operacionais, informa a Scania. 
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mpresaE

Progresso, 65 anos 
 e pronta para ir além

A Viação Progresso, de Três Rios-RJ, chega ao  marco 

dos 65 anos de atividades e, como sempre foi, continua 

superando desafios. Inspirada em sua própria história, 

ela se reinventa permanentemente para seguir 

progredindo frente aos desafios do mercado.

Mantendo a estratégia de buscar 

sempre o menor custo em suas 

operações, a tradicional operadora de 

transporte rodoviário de passageiros 

mostra que, por meio de uma gestão 

estratégica e de uma assertiva tomada 

de decisões, somada ao engajamento 

dos colaboradores, é possível superar 

a crise que o País atravessa. 
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zero. Por isso, investe no aperfeiçoa-

mento de sua equipe de manutenção e 

opera com uma frota com idade média 

de 4,65 anos.

Neste ano, apesar da crise econô-

mica, ela renovou 20% da frota, incor-

porando veículos novos e seminovos, 

o que lhe dá tranquilidade para atender 

às exigências dos órgãos concedentes. 

Um dos investimentos mais importan-

tes em 2017 foi a compra de quatro 

ônibus executivos para atender as 

linhas mais longas: Barra Mansa-RJ 

a Manhuaçu-MG (480 quilômetros) e 

Barra Mansa-RJ a Juiz de Fora-MG (200 

quilômetros). 

SEGURANÇA

Desde sempre a Viação Progres-

so se preocupa com a questão da 

segurança. Por isso, já na década de 

1980 ela instalou em toda a sua frota 

equipamentos de monitoramento da 

operação de seus motoristas. Inicial-

mente, eram equipamentos mecânicos 

que mediam os esforços em curvas, 

freadas e arrancadas. Na década de 

1990, passou a ser usado um modelo 

eletrônico para avaliação dos mesmos 

parâmetros, de maneira mais precisa. 

No início do novo século, a fabri-

cante dos equipamentos desenvolveu 

uma nova versão, com GPS integrado. 

Segundo o diretor executivo da 

companhia, André Soares, a Progresso 

entende que seu crescimento nos pró-

ximos anos deverá ocorrer pelos ser-

viços de curta distância, ou seja, com 

linhas municipais e intermunicipais 

dentro de sua região de abrangência. 

Aliás, esses objetivos já vêm sendo 

alcançados. Em setembro último, por 

exemplo, a empresa venceu processo 

licitatório para operar o sistema urbano 

do município de Areal-RJ, onde já atua-

va com diversas linhas intermunicipais.

A sinergia da operadora com essa 

cidade já está trazendo benefícios para 

a população local. Mais qualidade, 

conforto, pontualidade e segurança 

são algumas das percepções dos 

moradores.  

Os próximos passos da Progresso 

para continuar crescendo passam pelo 

fortalecimento da gestão mediante in-

vestimentos na área de Tecnologia da 

Informação. “Estamos desenvolvendo 

um software de gestão que proporciona-

rá visão detalhada de nossas receitas e 

custos. Com isso, será possível identifi-

car com maior clareza nosso resultado 

operacional, nossa rentabilidade e lucra-

tividade em cada Unidade de Negócio 

e, consequentemente, de cada serviço 

operado”, destaca André Soares.

FROTA

Os 126 ônibus da Progresso distri-

buídos nas suas linhas interestaduais, 

intermunicipais e municipais, passam 

por manutenção preventiva periódica 

que garante o conforto de viagens 

tranquilas e sem falhas. A companhia, 

além de permanentemente focada na 

segurança, tem como meta a falha 

A operação falha zero é uma das metas da empresa, que investe forte em frota e manutenção.   
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Com o Projeto Progresso Verde, 

a empresa reforça seu compromisso 

com a sustentabilidade. As ações 

adotadas têm como objetivo a preser-

vação ambiental e a correta mitigação 

de possíveis problemas nesse setor, 

deixando um legado para as futuras 

gerações. São seis as principais ações 

adotadas com bons resultados pela 

companhia.

1. Emissão de poluentes: todos os 

veículos estão incluídos no Programa 

Economizar, sendo verificados a cada 

quatro meses os índices de poluentes 

nos escapamentos dos ônibus, garan-

tindo menores emissões de CO
2
.  

2. Reúso de água: a água utilizada 

na lavagem dos veículos passa por um 

sistema de separação de poluentes 

e, em seguida, por equipamento de 

tratamento que permite reutilização em 

outras lavagens. O processo possibilita 

economizar mais de 80% do volume da 

água utilizada em uma lavagem.

3. CSO: em todas as garagens, a 

empresa separou a rede de efluentes 

dos lavadores e das valas de manuten-

mpresaE

Projeto Progresso Verde
ção, que é canalizada para uma Caixa 

Separadora de Óleo (CSO) antes de ser 

destinada à rede pública de esgoto. O 

óleo retido na CSO é coletado por em-

presas especializadas, atendendo-se 

assim a todas as normas estaduais e 

sendo o controle feito mediante mani-

festos de resíduos. 

4. Tratamento de esgoto: da 

mesma forma que a rede de águas 

servidas, a de esgoto também é dire-

cionada a uma fossa séptica, onde são 

separados os dejetos antes de serem 

destinados à rede pública. 

5. Programa de reciclagem de lixo: 

quando possível e acessível em cada 

cidade, o lixo deixado dentro dos ônibus 

e os dejetos gerados pela área adminis-

trativa são selecionados e separados 

para coleta seletiva de recicláveis.

6. Descarte de materiais: areias 

retidas nas CSOs, estopas com óleo 

ou graxa, vidros, lâmpadas, baterias 

e pneus recebem um tratamento de 

armazenagem especial para facilitar a 

coleta e o descarte em conformidade 

com as normas ambientais.

Os dados são coletados por antena em 

todas as garagens. Quando os órgãos 

regulamentadores (DETRO/RJ e ANTT) 

passaram a exigir monitoramento por 

GPRS, 100% da frota da Viação Progres-

so já circulavam com essa tecnologia. 

Assinale-se que o equipamento utiliza-

do pela empresa, além de atender às 

exigências dos órgãos concedentes, 

possui software que avalia a opera-

ção dos motoristas. Com base nessa 

avaliação, foi elaborado um ranking de 

performance desses profissionais e 

criado o Prêmio Motorista 100%. 

QUALIDADE E FUTURO

A conquista da certificação ISO 

9001 foi fruto do processo de reestru-

turação de gestão organizacional, tendo 

como principal objetivo a mudança de 

cultura e da visão profissional, com 

foco na qualidade total. Os processos 

internos foram ajustados e formalizados 

para poderem servir de base para o trei-

namento e como fonte de consulta para 

todos os colaboradores da organização. 

Dessa maneira, a cultura de melhoria 

contínua passou a estar enraizada na 

empresa. 

A Política de Qualidade na Viação 

Progresso atende a todos os requisi-

tos aplicáveis e é baseada em cinco 

premissas básicas: transporte seguro, 

redução de custos, aumento da satis-

fação de colaboradores e clientes e 

sustentabilidade. 

Sua história e suas conquistas 

mostram que, para prosperar, só 

existe um caminho: manter os valores 

herdados dos fundadores sem perder 

o caminho da modernidade. As raízes 

sólidas e a valorização dos colabora-

dores são essenciais para alcançar o 

sucesso. Para André Soares, “a Via-

ção Progresso é uma jovem senhora, 

moderna e conectada, pronta para 

acompanhar o mercado”.

Em 2017, a Progresso renovou 20% de sua frota, incorporando veículos novos e seminovos.
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Os valores
Pessoas – Valorizamos as pessoas e acredita-

mos na energia, na determinação e na compe-

tência delas. Entendemos que a confiança e 

a tolerância são adquiridas por meio da coe-

rência em palavras e atitudes. Promovemos a 

integração, o diálogo e o trabalho em equipe.

Segurança – Respeitamos a vida como elemen-

to básico. Investimos muito em tecnologia e 

capacitação para que nossos clientes e colabo-

radores confiem suas vidas em nossas mãos.

Solução – Entendemos que somos parte da 

solução. Que devemos criar alternativas cria-

tivas, com viabilidade econômica e excelência 

operacional. Devemos conhecer as pessoas 

e os processos, indicar falhas, analisar pos-

sibilidades e propor soluções.

Melhoria – Gostamos dos desafios. Busca-

mos o novo e acreditamos no desenvolvimen-

to humano e tecnológico. Por isso, promo-

vemos mudanças que tragam excelência a 

nossos serviços, redução de custos e maior 

competitividade.

Responsabilidade – Assumimos nossas res-

ponsabilidades. Aceitamos os riscos de nosso 

trabalho. Nossas decisões respeitam: análise 

dos dados, diferenças, sentimentos, autono-

mias, mudanças, futuro e o meio ambiente.

Os números
Linhas 58
Interestaduais 18

DETRO/RJ 34

SETOP/MG 3

Municipais 3

Frota 126
Rodoviários 74

Urbanos 52

Quilometragem mensal 900.000

Colaboradores 475

Garagens 6

Ônibus antigos ajudam a contar a longa história da empresa.

A manutenção cuidadosa reflete-se no estado de alguns ônibus antigos.

O correto dimensionamento da frota é um dos segredos da Progresso.

Limpeza impecável dos ônibus e das garagens, norma rigorosa na empresa.
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-commerceE

Para viajar, 
      basta clicar
Em 2017, a participação do mercado online na venda de passagens de ônibus está alcançando 6% de 

crescimento em relação a 2016. Até 31 de dezembro próximo deverão ter sido vendidas online cerca 

de 9,7 milhões de passagens. E a tendência é para um crescimento cada vez maior desse mercado.

Este ano, o mercado online de ven-

da de passagens de ônibus deverá 

movimentar aproximadamente R$ 916 

milhões, conforme dados contidos na 

terceira edição do estudo E-Rodoviário, 

desenvolvido pelo site ClickBus. Esse 

é o movimento total previsto para as 

vendas em sites de passagens ou 

de empresas do setor de transporte 

rodoviário de passageiros. Os núme-

ros possibilitam configurar a evolução 

orgânica do e-commerce rodoviário. 

E se tornam ainda mais animadores 

com o advento da Resolução nº 5.396, 

que flexibiliza as regras para a prática 

de tarifas promocionais no setor de 

transporte rodoviário de passageiros.

Fernando Prado, CEO da ClickBus, 

lembra que determinadas práticas já 

comuns em outros setores do turismo 

e do e-commerce, como, por exemplo, 

os incentivos e as conexões, já foram 

trazidas para o setor de transporte 

rodoviário de passageiros. 

“Agora, com a nova regulamen-

tação, o yield management também 

poderá ser aplicado no setor rodoviá-

rio. Isso significa que as empresas de 

ônibus poderão oferecer passagens 

com descontos sem ter que passar 

pela aprovação da ANTT. E se antes a 

comparação de preços para economi-

zar na viagem não era tão necessária, 

As filas junto aos guichês tendem a diminuir, seja pela eficiência das empresas, seja pelo crescimento das vendas de passagens pela internet.
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agora o passageiro rodoviário já conse-

gue perceber uma diferença de preços 

na compra antecipada. Neste contexto, 

uma plataforma como a ClickBus ga-

nha ainda mais importância”, afirma 

Fernando Prado, que lembra as vanta-

gens representadas pelo ônibus:

“O setor rodoviário é o modal de 

transporte pago mais democrático 

do Brasil. Além de entregar a maior 

capilaridade e o melhor preço, oferece 

viagens muito mais confortáveis. Por 

ano, 160 milhões de brasileiros embar-

cam em viagens rodoviárias em ônibus 

de mais de 190 empresas, chegando 

a mais de 4.600 destinos.”

COMPORTAMENTO   

A propósito, uma das conclusões 

do estudo E-Rodoviário aponta que 

também ocorreram ou vêm ocorren-

do mudanças no comportamento de 

compra do viajante de ônibus que 

compra passagens pela internet. Por 

exemplo, nos seis primeiros meses de 

2017, 32% das compras de passagens 

de ônibus pela internet foram feitas 

por celular. Houve, assim, aumento 

de 40% na utilização desse meio em 

comparação com o mesmo período 

do ano anterior, quando haviam sido 

registrados 23% em compras mobile. 

Duas outras diferenças foram que os 

embarques às sextas-feiras e as com-

pras efetuadas às 11 horas superaram 

embarques aos domingos e compras 

às 14 horas. Nas outras duas mais 

recentes edições do estudo, essas 

duas últimas situações representavam 

uma parcela maior.

O setor rodoviário de passageiros 

acompanha essas e outras mudanças 

no cenário em que se processa sua 

atuação. Aos poucos, e cada vez mais, 

o setor migra para o online. Mais em-

presas de ônibus lançam sites e apli-

cativos, mais agregadores de viagens 

vendem passagens de ônibus e mais 

brasileiros compram seus bilhetes pela 

internet. A penetração online registra-

da – 6% – parece pouca, mas em dez 

anos deverá chegar a mais de 50%”, 

prevê Fernando Prado.

O ESTUDO

O estudo E-Rodoviário ClickBus 

oferece semestralmente dados con-

solidados sobre a modernização, 

desenvolvimento e crescimento do 

mercado online do setor rodoviário 

brasileiro. Por meio de estudos e 

análises de performance e comporta-

mento, o conteúdo traz informações 

sobre a evolução de portfólio, presença 

online, comportamento e preferência 

do consumidor que viaja de ônibus. 

Para ter acesso ao estudo completo, 

deve-se acessar www.clickbus.com.br/

glossario/e-rodoviario

O E-Rodoviário traz informações se-

mestrais exclusivas do setor online de 

transporte de passageiros de ônibus. 

Seu objetivo é ampliar o conhecimento 

sobre a modernização e desenvolvi-

mento do setor rodoviário brasileiro 

por meio de informações e análises de 

transporte de passageiros de ônibus, 

mostrando sua evolução em tecnolo-

gia, portfólio, e-commerce e compor-

tamento e preferência do consumidor 

e-rodoviário. Além disso, o estudo 

mostra a evolução da penetração on-

line nas vendas do mercado rodoviário 

brasileiro, identificando quanto o setor 

online movimenta, tanto em número de 

passagens quanto em faturamento. 

(Para mais informações, acesse www.

clickbus.com.br/erodoviario).

VENDAS ONLINE

A empresa responsável pelo es-

tudo, a ClickBus, é líder em vendas 

online de passagens de ônibus e, além 

do Brasil, está presente também no 

México e na Turquia. Até o final deste 

ano ela terá vendido mais de 6 milhões 

de passagens. 

Por intermédio da ClickBus podem 

ser adquiridas passagens de ônibus 

rodoviários de mais de 110 empresas, 

para mais de 4.600 destinos em todo 

o Brasil. Para comprar a passagem 

antecipada online deve-se selecionar 

destino e horário, escolher a empresa 

de viação e o assento, e realizar o 

pagamento, que pode ser feito em até 

12 vezes, tanto pelo site quanto pelo 

aplicativo, disponível em versões An-

droid e iOS.

Totens instalados nas rodoviárias facilitam a aquisição e confirmação dos bilhetes.
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esquisaP

Piora a qualidade das 
       estradas brasileiras

No período de um ano, entre a pesquisa de 2016 e a de 2017, a qualidade das estradas 

brasileiras como um todo piorou. A conclusão é da Confederação Nacional do Transporte, 

que em novembro divulgou os resultados da vigésima-primeira edição da sua tradicional 

Pesquisa de Rodovias. 

Em julho passado, durante 30 dias, 

24 equipes de pesquisadores da 

CNT, além de cinco equipes de che-

cagem, percorreram e inspecionaram 

106.000 quilômetros de rodovias em 

todo o País. Em números exatos, foram 

avaliados 105.814 quilômetros, com 

acréscimo de 2.555 quilômetros em re-

lação à pesquisa de 2016, sendo per-

corrida toda a extensão pavimentada 

das rodovias federais e das principais 

rodovias estaduais.

Os resultados do trabalho apon-

taram que 61,8% da extensão das 

rodovias pesquisadas apresentam 

estado geral regular, ruim ou péssimo, 

enquanto na pesquisa do ano passado 

havia 58,2% de rodovias nessas três 

situações.  

A principal razão da piora, na opi-

nião dos pesquisadores da CNT, foi a 

redução dos investimentos em infraes-

trutura rodoviária. Eles acreditam que 

essa seria a explicação, por exemplo, 

para o fato de que um ano atrás 41,8% 

das rodovias foram consideradas em 

bom ou ótimo estado, enquanto em 

2017 elas haviam caído para 38,2%.

A forte redução dos investimentos 

públicos federais em infraestrutura 

rodoviária foi quantificada pela Confe-

deração Nacional do Transporte. Ela 

apurou que em 2016 o volume inves-

tido retrocedeu ao nível de oito anos 

atrás, caindo para R$ 8,61 bilhões. 

Pior ainda: agora em 2017, até o mês 

de junho, foram investidos somente 

R$ 3,01 bilhões. A Confederação con-

sidera que para dotar o país de uma 

infraestrutura rodoviária adequada à 

demanda nacional, são necessários 

investimentos da ordem de 293,8 

bilhões. Apenas para manutenção, 

restauração e reconstrução daqueles 

82.959 quilômetros onde a Pesquisa 

CNT de Rodovias 2017 encontrou 

trechos desgastados, com trincas, re-

mendos, afundamentos, ondulações, 

buracos ou pavimentos totalmente 

destruídos, são necessários R$ 51,5 

bilhões. O relatório final da pesquisa 

Os pesquisadores concluíram que a redução dos investimentos federais na manutenção das estradas seria a principal razão da piora.
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da CNT contém não somente a avalia-

ção do estado geral das estradas, mas 

também dados sobre o sistema rodo-

viário de cada uma das 27 unidades 

da Federação, inclusive diferenciando 

entre os trechos por gestão pública e 

trechos concedidos. 

SINALIZAÇÃO

A inspeção feita pelos pesquisa-

dores mostrou que a sinalização foi o 

aspecto que mais se deteriorou. Eles 

verificaram que em 2017 o percentual 

da extensão de rodovias com sinaliza-

ção boa ou ótima foi de 40,8%, o que 

representou forte redução na compa-

ração com 2016, quando havia sido 

registrado o percentual de 48,3% de 

rodovias em boa ou ótima situação. Re-

gistre-se que, em 2017, a maior parte 

da sinalização (59,2%) foi considerada 

regular, ruim ou péssima. 

Em relação à qualidade do pavi-

mento, a pesquisa indicou que metade 

das estradas pesquisadas (50,0%) 

apresentou qualidade regular, ruim ou 

péssima. Em 2016, o percentual foi 

um pouco menor, de 48,3%.

Já no que respeita à geometria da 

via, foram constatados os mesmos 

percentuais do ano passado: 77,9% 

da extensão das rodovias tiveram sua 

geometria avaliada como regular, ruim 

ou péssima e apenas 22,1% tiveram 

classificação boa ou ótima. Esses 

resultados sugerem que no espaço de 

um ano entre uma pesquisa e outra, 

não ocorreram intervenções dignas 

de nota na geometria das rodovias 

brasileiras, que pudessem corrigir 

falhas anotadas em 2016 pelos pes-

quisadores e, provavelmente, também 

em pesquisas anteriores.

A pesquisa da CNT registrou que 

a piora do estado geral das rodovias 

brasileiras atingiu tanto as rodovias 

sob gestão pública quanto aquelas sob 

gestão concedida.

SETOR PÚBLICO VS. CONCESSÕES 

Entre as rodovias geridas pelo se-

tor público, 70,4% da extensão foram 

avaliados como regulares, ruins ou 

péssimos, e 29,6% foram considera-

dos com estado geral bom ou ótimo. 

Na pesquisa do ano passado, esses 

percentuais haviam sido de 67,1% e 

Rodovia MS-395, em Brasilândia, Mato Grosso do Sul, julho de 2017: péssimo estado de conservação.
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32,9%, respectivamente. No caso das 

rodovias concedidas, a pesquisa deste 

ano apurou que 25,6% se encontra-

vam em estado geral regular, ruim ou 

péssimo, enquanto 74,4% estavam 

em estado bom ou ótimo. Já no ano 

passado, esses índices haviam sido de 

21,3% para regular, ruim ou péssimo, 

e 78,7% para bom e ótimo. 

De acordo com os técnicos da CNT, 

essa redução dos índices de qualida-

de das rodovias concedidas ocorreu 

por causas diversas. Eles apontaram 

algumas, entre elas, o aumento dos 

custos de financiamento de obras de 

infraestrutura e os problemas em con-

tratos de concessão que levaram, por 

exemplo, aos processos de devolução 

das concessões das BRs 153 e 040, 

afetando os investimentos previstos.

A pesquisa identificou um alto 

número de trechos de rodovias com 

pontos críticos, ou seja, situações 

atípicas encontradas ao longo das 

vias, que representam graves riscos 

à segurança dos usuários e queda 

da eficiência do transporte, levando a 

aumento dos custos operacionais da 

movimentação de cargas e de passa-

geiros, pelo prolongamento do tempo 

de viagem e pelo maior consumo de 

combustível. No total, foram encontra-

dos 363 trechos com pontos críticos.

A 21ª edição da pesquisa também 

levantou informações sobre infraestru-

tura de apoio nas rodovias, incluindo 

postos policiais, postos de abasteci-

mento, borracharias, concessionárias 

e oficinas de caminhões ou ônibus, 

além de restaurantes e lanchonetes. 

Além disso, a pesquisa contém não so-

mente a avaliação do estado geral das 

estradas, mas também dados sobre o 

sistema rodoviário de cada uma das 

27 unidades da Federação, inclusive 

diferenciando entre os trechos por 

gestão pública e aqueles concedidos.

esquisaP

6

PRINCIPAIS DADOS

Ranking das Ligações Rodoviárias - 10 melhores

Posição Nome Rodovias Classificação
Gestão  
Concessionada*

1ª São Paulo SP - Limeira SP SP-310/BR-364, SP-348 Ótimo Sim
2ª Campinas SP - Jacareí SP SP-065, SP-340 Ótimo Sim
3ª Bauru SP - Itirapina SP SP-225/BR-369 Ótimo Sim
4ª São Paulo SP - Uberaba MG BR-050, SP-330/BR-050 Ótimo Sim
5ª Barretos SP - Bueno de Andrade SP SP-326/BR-364 Ótimo Sim

6ª São Carlos SP - S. João Boa Vista SP - S. José Rio 
Pardo SP

SP-215/BR-267, SP-350, SP-350/
BR-369 Ótimo Sim

7ª Ribeirão Preto SP - Borborema SP SP-330/BR-050, SP-333 Ótimo Sim
8ª Sorocaba SP - Cascata SP - Mococa SP SP-075, SP-340, SP-342, SP-344 Ótimo Sim

9ª São Paulo SP - Itaí SP - Espírito Santo do 
Turvo SP SP-255, SP-280/BR-374 Ótimo Sim

10ª Piracicaba SP - Moji-Mirim SP SP-147, SP-147/BR-373 Ótimo Sim

Ranking das Ligações Rodoviárias - 10 piores

Posição Nome Rodovias Classificação
Gestão  
Concessionada*

100ª Florianópolis SC - Lages SC BR-282 Regular

101ª Brasília DF - Palmas TO
BR-010, DF-345/BR-010, GO-118, 
GO-118/BR-010, TO-010, TO-050, 
TO-050/BR-010, TO-342

Regular

102ª Barracão PR - Cascavel PR BR-163, PR-163/BR-163, PR-182/
BR-163, PR-582/BR-163 Regular

103ª Teresina PI - Barreiras BA
BR-020, BR-135, BR-235, 
BR-343, PI-140, PI-141/BR-324, 
PI-361

Ruim

104ª Belém PA - Guaraí TO
BR-222, PA-150, PA-151, PA-252, 
PA-287, PA-447, PA-475, PA-483, 
TO-336

Ruim

105ª Rio Verde GO - Iporá GO GO-174 Ruim

106ª Marabá PA - Wanderlândia TO BR-153, BR-230, PA-153/BR-153 Ruim
107ª Jataí GO - Piranhas GO BR-158 Ruim
108ª Marabá PA - Dom Eliseu PA BR-222 Ruim

109ª Natividade TO - Barreiras BA BA-460, BA-460/BR-242, TO-
040, TO-280 Péssimo

AS DEZ MELHORES E PIORES LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS

Todas as dez melhores ligações rodoviárias do país passam por São Paulo e são constituídas de rodovias concessionadas. 

Descrição e importância: ligação rodoviária é uma extensão formada por uma ou mais rodovias federais ou 
estaduais pavimentadas, com grande importância socioeconômica e volume significativo de veículos de cargas e/ou 
de passageiros, que interligam territórios de uma ou mais Unidades da Federação. 
Em Varginha, Minas Gerais, a Rodovia BR-491 apresenta bom estado de conservação.
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xportaçãoE

30 DD Marcopolo 
      para a Argentina
A operadora argentina Plusmar adquiriu e a fabricante brasileira entregou 30 unidades do ônibus 

Paradiso 1800 Double Decker para utilização nas rotas interestaduais e intermunicipais da empresa.

Compradora dos produtos da Mar-

copolo desde 1992, a Plusmar 

acumula 40 anos de atividade como 

operadora de transporte rodoviário de 

passageiros na Argentina. É responsá-

vel pelas principais rotas que levam ao 

litoral daquele país e é dona de uma 

frota total com cerca de 600 ônibus.

Na avaliação de Rodrigo Pikussa, 

gerente executivo de Negócios In-

ternacionais da Região Américas da 

Marcopolo, o mercado de transporte 

rodoviário de passageiros da Argenti-

na tem como principal característica 

justamente a operação de ônibus de 

dois andares, como o Paradiso 1800 

DD. Esse diferencial enfatiza maior 

conforto e comodidade para os passa-

geiros nas linhas de médias e longas 

distâncias. “O objetivo da Plusmar 

é elevar ainda mais a qualidade dos 

serviços com a utilização de veículos 

sofisticados. O foco é oferecer mais 

benefícios para os passageiros”, ex-

plica o executivo brasileiro.

Na compra, a Plusmar optou por 

quatro diferentes configurações inter-

nas. São 12 ônibus com capacidade 

para transportar 60 passageiros (48 no 

piso superior em poltronas semileito 

e 12 do tipo leito no piso inferior); 

dez unidades com 43 lugares (31 no 

piso superior e 12 no inferior em pol-

tronas leito); quatro veículos com 40 

poltronas leito (31 no superior e nove 

no inferior), e outros quatro com 32 

lugares (20 poltronas leito-cama 180 

graus no piso superior e 12 leitos no 

piso inferior).

Todos os ônibus fornecidos à 

companhia argentina foram montados 

sobre o chassi Scania K400, com 14 

metros de comprimento total. O chassi 

é equipado com suspensão pneumáti-

ca, que proporciona grande conforto e 

suavidade aos passageiros. Os carros 

contam com sanitário mais prático, 

confortável e espaçoso. 

O interior dos veículos foi dese-

nhado para torná-los mais agradáveis, 

com cores e iluminação diferenciadas 

e nova entrada de ar condicionado. 

No sanitário, torneira e descarga têm 

acionamento sensível ao toque.
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Para uma parcela da sociedade bra-

sileira, falar em concessões ainda 

é o mesmo que conjurar fantasmas: 

muitos olham torto e acreditam que 

estamos falando da venda de parte 

da pátria amada a preço de banana. 

É importante conscientizar os des-

confiados de que as concessões hoje 

representam a saída mais eficaz para 

a continuidade do desenvolvimento do 

Brasil, frente a um cenário de crise e 

de caixa público nulo.  

Nos dados da Organização Mundial 

da Saúde o Brasil aparece em quinto 

lugar entre os países recordistas em 

mortes no trânsito. Em 2015, segundo 

o Ministério da Saúde, foram registra-

dos 37.306 óbitos e 204.000 pessoas 

ficaram feridas em decorrência de 

acidentes rodoviários. Não podemos 

relativizar tais números: 37.306 pes-

soas poderiam lotar 70 modelos Airbus 

A380, o avião com maior capacidade 

de passageiros do planeta; 37.306 

óbitos são equivalentes a setenta 

quedas fatais dessa aeronave por 

ano, algo como cinco aviões caindo 

todo mês. É um número assombroso, 

e ainda assim, quando falamos de 

melhorias de condições das rodovias, 

encaramos olhares de desconfiança.  

Enquanto isso, a recém-lançada 

pesquisa 2017 da Confederação Na-

cional do Transporte comprovou que 

as 19 melhores ligações rodoviárias 

do Brasil são concedidas. Nos últimos 

cinco anos, houve redução de 23% no 

índice de mortalidade nas rodovias 

concedidas. Toda rodovia “pedagiada” 

tem vias monitoradas por câmeras, 

Algumas reflexões sobre  
   concessões rodoviárias

assistência 24 horas aos usuários, 

socorro mecânico, atendimento médi-

co e pré-hospitalar, iniciativas socio-

ambientais e muito mais. Da mesma 

forma que o governo, por questões 

de eficácia administrativa, concede a 

empresas serviços de fornecimento de 

água, luz e telefone, também é inteli-

gente fazê-lo nas rodovias — verdadei-

ros gargalos da nossa infraestrutura, 

limitadores do nosso crescimento.  

Justifica-se por isso o pagamento 

do pedágio. Há países em que não há 

taxa desses serviços, pois já constam 

embutidos nos impostos. Aqui, os im-

postos não são suficientes para ofere-

cer os serviços — estes são os fatos, 

infelizmente. Essa é a situação, seja 

ela causada por má gestão, burocracia 

ou simples incapacidade financeira. 

Buscamos soluções, e não culpados.   

Também não podemos esquecer 

que concessão é diferente de privati-

zação, pois nada nunca é “vendido”. 

O sistema de concessão permite 

a transferência, por meio de licitação 

aberta e realizada em bolsas de valo-

res, de um bem ou serviço à iniciativa 

privada por prazo determinado, nor-

malmente entre 20 e 30 anos, após 

o qual o contrato poderá ser renovado 

ou não. Caso não haja a renovação, o 

bem ou serviço volta à responsabilida-

de do governo, incorporando-se nesta 

transferência todas as benfeitorias 

executadas, como obras, instalações, 

equipamentos e frota, entre outros.  

Todos nós — poder concedente, 

classe política, agências reguladoras, 

órgãos de controle e empresas priva-

das — temos o dever de trazer essas 

informações a público, pela responsa-

bilidade de buscar reduzir os gargalos 

de infraestrutura do nosso país e con-

tribuir ativamente para que vidas não 

mais sejam perdidas pelo preconceito 

gerado pela falta de informação. 

Todos nós temos o 
dever de trazer essas 

informações a público, 
pela responsabilidade 
de buscar reduzir os 

gargalos de infraestrutura 
do nosso país e 

contribuir ativamente 
para que vidas não mais 

sejam perdidas pelo 
preconceito gerado pela 

falta de informação.

Cesar Borges 

Presidente-Executivo da ABCR
D
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• Crescimento de receitas sem investimento;

• Gestão on-line com acompanhamento 
em tempo real;

• Premiação para destaques de venda;

• Treinamentos presenciais;

• Total integração com o sistema de vendas 
de passagem;

• Fornecimento com comodato das impressoras 
não fiscais Bematech.

O Seguro Passageiro Top oferece uma 
opção de segurança e qualidade para os seus 
passageiros, sem nenhum custo operacional.

Próxima parada:
sua melhor oportunidade.
Com a CAPEMISA, Segurança para 
seus clientes é negócio para você.

Fale com seu Corretor e agende uma visita pelo 
e-mail seguropassageirotop@capemisa.com.br

A CAPEMISA é a Seguradora com o maior 
número de empresas de transporte rodoviário 
entre seus Clientes, com mais de 9 milhões 
de vidas seguradas somente em 2016.

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A – CNPJ 08.602.745/0001-32. APC Prazo Certo processo 
SUSEP n° 15414.000149/2009-41. Sorteio realizado e garantido pela CAPEMISA Capitalização, inscrita 
sob o CNPJ nº 14.056.028/0001-55, e lastreado por Título de Capitalização, da modalidade incentivo, 
aprovado por meio do Processo SUSEP nº 15414.003760/2011-45. A aprovação destes planos e títulos  
pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, represen-
tando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.
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