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Garcia aceita criptomoedas na venda de 
passagens e ganha o Prêmio Boas Práticas

A Viação Garcia foi a primeira empresa brasileira de 

transporte rodoviário de passageiros a aceitar moedas 

virtuais – criptomoedas – no pagamento de passagens. 

Com esse ineditismo, tornou-se vencedora do Prêmio 

ANTP-ABRATI de Boas Práticas do Transporte Terrestre 

de Passageiros de 2018. Já a Viação Ouro e Prata, com 

o projeto Programa Ouro e Prata Fidelidade – Satisfação 

personalizada para cada passageiro, foi escolhida como 

Referencial de Excelência na edição deste ano. Por sua 

vez, a Expresso Princesa dos Campos recebeu Menção 

Honrosa. A entrega dos troféus e certificados ocorreu na 

noite de 4 de dezembro, na festa de confraternização 

do setor, em Brasília. Pág. 2

Na foto superior, representantes de empresas que participaram do 

Prêmio Boas Práticas 2018 recebem os respectivos certificados. 

Na foto de baixo, aspecto da festa anual de confraternização 

do setor. Leia nesta edição. 
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

Um projeto revestido de ineditismo 

e com alto grau de tecnologia deu 

à Viação Garcia a vitória na edição 

de 2018 do Prêmio ANTP-ABRATI de 

Boas Práticas do Transporte Terrestre 

de Passageiros. Trata-se da utilização 

de um novo meio de pagamento – as 

criptomoedas – no processo de comer-

cialização das passagens.  

As criptomoedas foram criadas en-

tre 2008 e 2009 e são moedas virtuais 

que embutem tecnologia inovadora, 

tendo sua segurança lastreada em 

códigos difíceis de serem quebrados 

(criptográficos), armazenados em uma 

rede de usuários descentralizada e 

transparente (blockchains). Não há 

bancos ou qualquer outro tipo de insti-

tuição financeira atuando na regulação 

do processo. A primeira criptomoeda foi 

a Bitcoin; hoje, estima-se que existam 

em torno de 1.500 criptomoedas. O 

número de usuários cresce sempre.  

A Viação Garcia foi a primeira em-

presa do setor de transporte rodoviário 

de passageiros do Brasil a aceitar esse 

sistema digital de moeda descentraliza-

da como forma de pagamento. 

Antes, ela teve de cumprir sete 

etapas, começando com o esboço do 

projeto, sua aprovação pela diretoria 

e a busca de tecnologias relativas à 

segurança e ao funcionamento das crip-

tomoedas. Também foi preciso adequar 

o sistema de vendas da empresa ao 

uso de criptomoedas, homologar o am-

biente de testes e aprovar a nova siste-

mática. Finalmente, foram treinadas as 

equipes na área comercial, no suporte 

de vendas e no setor financeiro, e 

“Criptomoeda”: com nova forma de pagamento, 
Viação Garcia conquista o Prêmio Boas Práticas

cumprida a etapa de monitoramento 

das vendas e dos resultados. 

Para o cliente, porém, o processo 

resultou em simplicidade e facilidade. 

Tal como no sistema tradicional, ele 

escolhe destino, horário e poltrona, e 

faz sua opção por uma das três cripto-

moedas aceitas pelo sistema da Gar-

cia: Bitcoin, Litecoin e BitcoinCash.Para 

pagar com uma dessas três moedas 

virtuais, o cliente deve abrir sua ‘car-

teira virtual’ e escanear o código que 

aparece na tela do website. A compra 

é então finalizada e o cliente recebe 

online a confirmação do pagamento e 

o comprovante para embarque.

Alexandre Resende, José Boiko, Estéfano Boiko Júnior e Eduardo Tude.

José Boiko, Estéfano Boiko Júnior, Anna Elisa Thomaz Boiko e André Luiz Oliveira. 
Fo

to
s:

 Jú
lio

 F
er

na
nd

es



3INFORMATIVO ABRATI - DEZEMBRO/18

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

Com o projeto “Programa Ouro e 

Prata Fidelidade –Satisfação perso-

nalizada para cada passageiro”, a 

Viação Ouro e Prata foi escolhida como 

Referencial de Excelência do Prêmio 

ANTP-ABRATI 2018. 

O ponto de partida para o projeto 

foi o desejo da empresa de estabele-

cer com cada passageiro uma relação 

o mais profissionalizada possível, de 

modo a proporcionar a ele a melhor 

experiência de viagem. Portanto, era 

preciso saber mais sobre o comporta-

mento de consumo de cada uma das 

mais de 200.000 pessoas que viajam 

mensalmente em seus ônibus. Para 

isso, a operadora instituiu e organizou 

um sistema de banco de dados com 

características pessoais dos clientes, 

o que lhe permitiria atender de forma 

diferenciada cada cliente, ampliando 

a possibilidade de proporcionar-lhe 

satisfação a bordo.

A oferta de pontos que, acumu-

lados, podem virar passagens, foi o 

método escolhido para obtenção dos 

dados sobre os clientes. A iniciativa foi 

inspirada nos programas de milhagem 

das companhias aéreas.

No setor brasileiro de transporte 

rodoviário de passageiros, o Programa 

Fidelidade Ouro e Prata está entre os 

pioneiros na oferta de vantagens a 

partir da conversão em pontos do valor 

utilizado na compra de passagens. O 

modelo de resgate e utilização dos 

pontos diretamente no ato de nova 

compra, a partir do e-commerce da 

empresa, é um diferencial único. A 

área de abrangência inicial cobre todo o 

Viação Ouro e Prata é Referencial de Excelência 
por seu projeto sobre “satisfação personalizada”

território gaúcho, em todas as 79 rotas 

da Viação Ouro e Prata no Estado. O 

cadastro do participante é feito em pá-

gina específica na Internet, e os pontos 

podem ser acumulados já na compra do 

primeiro bilhete após o cadastramento. 

Para desenvolvimento do projeto, 

no período de dezembro de 2017 a 

junho de 2018, foi desenvolvido um 

programa piloto. O lançamento do Pro-

grama Fidelidade em sua versão efetiva 

ocorreu em junho de 2018. 
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Walter Barbosa, Francisco Gomes Neto, Eduardo Tude, André Luiz Oliveira, 

Luana Fleck, Carlos Bernaud, Alexandre Resende e Rodrigo Pikussa. 
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

O projeto com que a Expresso 

Princesa dos Campos obteve menção 

honrosa no Prêmio ANTP-ABRATI 2018 

surgiu quase naturalmente, como 

decorrência da reestruturação do De-

partamento de Serviço de Atendimento 

ao Consumidor – SAC. A direção da 

empresa percebeu a necessidade de 

criar uma metodologia para lidar com 

as informações recebidas, e assim foi 

criado o Comitê de Análise de Manifes-

tações dos Clientes. O comitê avalia e 

propõe melhorias em face de reclama-

ções, sugestões ou elogios. 

Integram o comitê 12 profissionais 

de departamentos diferentes. Tal diver-

sidade tem como objetivo permitir uma 

visão sistêmica a respeito das mani-

festações, de modo que seja possível 

melhorar os processos da companhia e 

assegurar a satisfação dos clientes. O 

comitê se reúne mensalmente na ma-

triz da empresa, em Ponta Grossa-PR, 

quando examina o andamento dos pla-

nos de ação aprovados e discute novas 

propostas a serem levadas à Diretoria. 

Também são apresentados os re-

sultados das pesquisas de campo, as 

pesquisas com clientes e a análise  dos 

indicadores, feita pelo SAC, compreen-

dendo o número de manifestações 

protocoladas, tipos de manifestação 

(reclamações, elogios e sugestões) 

e a qual área de atuação da empresa 

se referem: setor de passagens e en-

comendas e os departamentos direta-

mente envolvidos (tráfego, agências de 

passagens e encomendas, encomenda 

expressa, manutenção, fretamento e 

área administrativa).

“Superando expectativas, conquistando pessoas” 
dá Menção Honrosa para a Princesa dos Campos

Já como resultados diretos da 

implantação do Comitê, estão sendo 

desenvolvidas ações para melhorar e 

estimular as vendas via internet, me-

lhorar o ambiente físico das agências, 

conscientizar os agentes e valorizar 

os profissionais. Elas trouxeram uma 

redução de 30% do número de recla-

mações referentes ao atendimento 

do agente – tipo de reclamação que 

figurava em primeiro lugar em 2017 e 

até o mês de agosto de 2018. Outras 

ações em andamento visam reduzir 

o índice de reclamações referentes 

ao atendimento dos motoristas e ao 

atendimento na área de encomendas.

Eduardo Tude entrega a José Eustáquio, Juliana Coimbra e Francisco Fontes o certificado de 

participação no Prêmio 2018, presentes Alexandre Resende (esq.) e Marcílio Alves (dir.).

Alexandre Resende, Florisvaldo Hudinik e Eduardo Tude.
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Associados da ABRATI se reuniram 

pela manhã, no dia 4 de dezembro, 

na sede da entidade, em Brasília. 

Na ocasião, foram informados pelo 

presidente do Conselho Deliberativo, 

Eduardo Tude, sobre o andamento 

dos diversos assuntos de interesse do 

Na manhã do dia 4 de dezembro os associados 
da ABRATI fizeram sua última reunião do ano

segmento junto aos diferentes órgãos 

governamentais e do Judiciário.

Em seguida, foi apresentado pela 

especialista Bárbara Crivellari, do Ins-

tituto Vox Populi, o resultado final de 

uma detalhada pesquisa encomendada 

pela ABRATI, visando aferir os índices 

de satisfação dos usuários com os 

serviços prestados pela operadoras, 

os terminais e os pontos de parada.

O resultado completo da pesquisa 

está no site para os associados e a 

ABRATI distribuirá um resumo do tra-

balho em Informativo especial. 
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Cláudio Nelson Abreu, José Luiz Santolin e Eduardo Tude.

... e falou sobre a amostragem, detalhando os resultados.Bárbara Crivellari, do Vox Populi, apresentou a pesquisa...
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

Grupo de Inovação debate e formata projeto de 
Inteligência Artificial para a Princesa dos Campos

No próximo ano, a Princesa dos 

Campos vai implantar um projeto de 

atendimento ao cliente por meio de 

chatbot, um software em que a inteli-

gência artificial é usada para conversar 

com usuários. 

A decisão da operadora decorre de 

discussões feitas ao longo de 2017 

por equipes de funcionários, no âmbito 

do programa Grupos de Inovação, im-

plantado na empresa desde o ano pas-

sado. Integrados por funcionários, os 

grupos propõem, discutem e formatam 

projetos de inovação e os oferecem à 

diretoria. Esta, avalia as contribuições 

e seleciona um projeto para ser im-

plementado. Foi o que aconteceu em 

novembro, com a escolha do projeto 

apresentado pelo Grupo Audazes sobre 

atendimento por chatbot, e que foi de-

nominado “PRI, a Inteligência Artificial 

da Princesa dos Campos”. 

Na avaliação da diretoria, o projeto 

vencedor congrega uma série de ele-

mentos condizentes com as necessi-

dades atuais da Princesa dos Campos. 

O diretor-presidente Florisvaldo Hudinik 

considerou “viáveis e bastante perti-

nentes” todos os projetos propostos. Os grupos já se preparam para novas discussões e propostas ao longo do próximo ano.

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

Conselho Deliberativo
Presidente
Eduardo Tude de Melo
Vice-Presidente
Francisco Carlos Mazon

Diretor-Geral
José Luiz Santolin

Diretores
Cláudio Nélson de Abreu
Telmo Joaquim Nunes

Endereço: SAUS Quadra 1 - Bloco J 
Edifício CNT Torre A – 8º andar - Entrada 10/20 
CEP 70070-944 – Brasília – Distrito Federal
Fones: (61) 3322-2004 – Fax: (61) 3322-2058 – 3322-2022 
E-mail: abrati@abrati.org.br
Internet: http://www.abrati.org.br

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Assessoria Técnica
Ataíde de Almeida 

Editor responsável
Ciro Marcos Rosa

Produzido por Plá Comunicação Ltda. 
Brasília – DF

Integrantes dos grupos criados em 2018 participaram do encerramento do ciclo.
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Referência em ônibus.

Os novos ônibus rodoviários da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em cada detalhe.  
Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno, alcançando um padrão de conforto  
e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia  
e à durabilidade para rodar em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

Na noite de 4 de dezembro, elevado número de represen-

tantes do setor brasileiro de transporte rodoviário interesta-

dual e internacional de passageiros, por suas mais atuantes 

empresas, participou da tradicional festa de confraternização 

do setor, organizada pela ABRATI e realizada no Clube Naval, 

em Brasília. 

O expressivo comparecimento de empresários trans-

portadores à festa – que também a teve a premiação das 

empresas vencedoras do Prêmio Boas Práticas de 2018 –, 

traduziu a esperança e a expectativa geral de que os novos 

responsáveis pelos destinos do País tenham pleno suces-

Na festa anual de confraternização, o setor 
antecipa suas expectativas para o ano de 2019

so na delicada tarefa de conduzir a economia brasileira 

na direção do crescimento seguro e do desenvolvimento 

autossustentável. 

Foram também algumas horas de descontração, trocas 

de ideias, retomada de contatos e fortalecimento de vínculos 

entre operadores de transporte rodoviário de passageiros, 

encarroçadoras, montadoras e representantes dos poderes 

executivo, legislativo e judiciário.

A festa teve o patrocínio da Mercedes-Benz do Brasil e 

o copatrocínio da Companhia Ipiranga e da Fabus, além do 

apoio das empresas ClickBus e RJ Consultores.  

Como ocorre tradicionalmente, a festa do setor rodoviário de passageiros contou com a participação de elevado número de associados. 
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Eduardo Balby, Eduardo Tude e 

Marcelo Aragão.

Vilmar Menin, José Luiz Santolin e Márcio Feital.

Diego Abrahão, Letícia Kitagawa, Ivan Fajardo, Rodrigo Mont’Alverne, Ricardo 

Vilaronga e Edson Dias.

Edson Mansur e Bernardo Mansur.

João Paulo de Souza e Ataíde de Almeida.
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A comissão de juízes: Roberto Sganzerla, Miguel Sérgio Lima, José Luiz Paiva Mota e Noboru 

Ofugi, ao lado do Coordenador do Prêmio Boas Práticas 2018, Alexandre Resende.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

Paulo Corso, Carlos Bernaud, Luana Fleck, Pedro Teixeira e José Pedro Teixeira.

Francisco Mazon, Paula Barcellos e 

Paulo Corso.

Jeferson da Costa Silva, Eurico Quintela Neto, Eduardo Tude, Walter Barbosa, Deoclécio Corradi e Tiago Zanette.

Gérson Oger, Paulo Roberto Mutterle, 

Walter Barbosa e Antônio Bruzzi. Rodrigo Pikussa e Dácio Ferreira da Silva. Marco Portes e Felipe Gulin.
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Wilson Pereira, Luana Fleck e Luiz Roberto 

Ribeiro da Fonseca.

André Oliveira, Paulo Humberto Naves Gonçalves, Rodrigo Pikussa e Eurico Quintela Neto. Roque Felício Neto e Walter Barbosa.

Rodrigo Pikussa, Jeferson Silva e Eurico Quintela Neto. Marcelo Vinaud, Leléu Carleto, Walter Barbosa e Glória Barata. 

Paulo Corso, Iracele Mascarello Muffato, Kelly Mascarello Muffato e Ruben Bisi. 
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

José Luiz Santolin, Wilson Pereira e Ataíde de Almeida.Túlio Lessa, Paulo Jacob Neto, Régis Cavalcanti e Alexandre Jacob.

Miguel Sérgio Lima, Noboru Ofugi, Marcelo Vinaud e Alexandre Resende.

Eduardo de Castro, Humberto Aguiar, Cláudio Medeiros, Carlos Magalhães, Marcelo Aragão, Jacob Barata Neto e Eduardo Balby.

Letícia Kitagawa e Ana Zélia Maroni Caldas. 
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Leonardo de Moraes, Humberto Aguiar, Jefferson da Costa Silva, Leléu Carleto e 

Eurico Quintela Neto. 

Stéfano Boiko, Francisco Gomes Neto, José Boiko, Rodrigo Pikussa e André Oliveira.

José Luiz Paiva Motta, Alexandre Resende, Eduardo Balby, Marcelo Aragão, Marcelo Fontana e Roberto Sganzerla.

Paulo Jacob Neto, Paula Barcellos e 

Alexandre Jacob.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

Eduardo de Castro, Cláudio Medeiros, Letícia Kitagawa, Glória Barata, Jacob Barata Neto, Jocimar Moreira, Ivan Fajardo e Ângelo Padula Filho.

José Pedro Teixeira, Walter Barbosa e Pedro Teixeira.Cristina Vilela, Gabriela Vilela e Washington Coura.

Doreni Caramori e Noboro Ofugi. Musica de qualidade, um motivo a mais para a permanente animação dos convidados.
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O Grupo JCA foi homenageado 

com o prêmio Pioneiros do Transporte 

na 31ª edição da Maiores e Melhores 

do Transporte, da revista Transporte 

Moderno, editada pela OTM Editora.  

 As premiações foram anunciadas 

no último dia 27 de novembro em São 

Paulo. O troféu Pioneiros do Transporte 

foi recebido por Carlos Otávio de Souza 

Antunes, do Conselho de Administração 

do Grupo JCA. 

O evento reuniu mais de 500 em-

presários, autoridades e profissionais 

ligados ao setor. 

Nessa 31ª edição, o segmento 

rodoviário de passageiros foi o que 

inscreveu o maior número de trabalhos, 

participando com 22 empresas. Foram 

vencedoras a Viação Cometa, de São 

Paulo, primeira colocada no setor rodo-

viário de passageiros; a Viação Gontijo, 

primeira entre as companhias com maior 

receita operacional;  a Auto Viação 1001 

e a Reunidas Transportes Coletivos, de 

Santa Catarina. A Viação Garcia, de Lon-

drina-Paraná, recebeu menção honrosa. 

Para chegar aos resultados, a 

revista Transporte Moderno analisou 

centenas de balanços financeiros.

Maiores & Melhores 2018 premia Cometa, 
Gontijo, 1001e Reunidas Transportes Coletivos

Carlos Otávio de Souza Antunes, do Conselho de Administração do Grupo JCA, agradece a 

homenagem e o troféu Pioneiros do Transporte, da Maiores & Melhores do Transporte.
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Premiação da pintura de frota: Fernando Guimarães, Marcelo Fontana, Gabriela de Toledo 

Martins (representando a Viação Garcia), Jurandir Fernandes, Pietro Caramori e Luiz Antônio 

Misse Mota, autor dos projetos das três primeiras colocadas do rodoviário de passageiros.

A Marcopolo S.A. foi a vencedora 

do 31º Prêmio Maiores&Melhores do 

Transporte, evento anual promovido 

pela OTM Editora. A empresa foi des-

taque na categoria Fabricante de Car-

roçarias de Ônibus e também eleita a 

Melhor entre as Melhores da categoria 

Indústria. 

Depois da retração do mercado 

brasileiro provocada pela mais intensa 

crise econômica e política do País, a 

Marcopolo S.A., maior fabricante de 

carroçarias e de ônibus do continente 

sul-americano, adotou estratégia que 

permitiu obter excelentes resultados 

em vários indicadores financeiros. 

Nos nove primeiros meses deste ano, 

a companhia produziu em suas fábri-

cas no Brasil 10.422 ônibus (3.056 

modelos rodoviários, 3.714 urbanos e 

1.828 micro-ônibus e 1.824 unidades 

da marca Volare), um volume 70% su-

perior aos 6.126 veículos fabricados 

no mesmo período de 2017.

Marcopolo, Melhor entre as Melhores no seu setor 
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

No evento de premiação, Lourenço Costa, responsável pela pintura da frota da Viação Santa 

Cruz, vencedora do concurso; Marcelo Fontana, Francisco Mazon e Jurandir Fernandes.

A Viação Santa Cruz, de Mogi-Mi-

rim-SP, foi a vencedora da 49ª edição 

do Concurso de Comunicação Visual e 

Pintura de Frota, da revista Transporte 

Moderno, que premia os melhores tra-

balhos do transporte brasileiro. 

A entrega oficial da premiação 

ocorreu em novembro, durante evento 

realizado no Hotel Transamérica, em 

São Paulo.

A Santa Cruz é uma das mais 

tradicionais operadoras do setor de 

transporte rodoviário de passageiros 

do Brasil. Ela comemorou 60 anos de 

atividades no ano que está terminando. 

Porém, antes mesmo do registro formal 

da empresa, na década de 1950, seu 

fundador, Eugênio Mazon, já rodava 

diariamente com sua jardineira pelas 

estradas de terra da Baixa Mogiana, 

no interior do Estado de São Paulo, 

transportando, inicialmente, 14 es-

colares que precisavam se deslocar 

diariamente entre Araras e Mogi-Mirim.

Com o novo visual de seus ônibus, a Viação Santa 
Cruz vence o concurso de Pintura de Frota 2018

Em 1958, o pequeno empresário 

já reunira experiência e condição 

financeira para a compra de um pe-

queno ônibus Ford F 600, com o qual 

passou a atuar também na atividade 

de fretamento e turismo. A partir daí, 

sua empresa foi oficialmente batizada 

de Viação Santa Cruz.

Nas seis décadas dedicadas à 

atividade de transportar pessoas, a Via-

ção Santa Cruz expandiu suas linhas, 

agregou mais empresas e alcançou 

elevado conceito no cenário  do setor 

rodoviário de passageiros. É um bom 

exemplo de grupo empresarial familiar, 

com sistema de gestão profissionaliza-

do que abrange o corpo de acionistas 

e de seus sucessores, o que resultou 

também na profissionalização do corpo 

executivo.    

Parte da moderna frota da Viação Santa Cruz, já com a pintura premiada. As carroçarias são da Marcopolo e os chassis, da Mercedes-Benz. 

D
iv

ul
ga

çã
o

O
TM

 E
di

to
ra


