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R E V I S T A
Riodoce renova a frota 
e confia na demanda  

Reunidas Paulista 
aposta na excelência

70 anos de bons serviços e avanços contínuos

Planalto



Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

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

Referência em ônibus.
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Aos 70 anos de atividades, a Planalto lança o Programa de 

Vantagens Moveflex, com tecnologias avançadas e invioláveis 

que asseguram aos passageiros importantes vantagens que 

eles podem acumular em proveito próprio ou de terceiros.

A Reunidas Paulista, que também acaba de completar 

70 anos, investe R$ 15 milhões anuais em novos 

ônibus para assegurar a seus passageiros o melhor 

atendimento e viagens sempre mais confortáveis.

A Guerino Seiscento, de Tupã-SP,  é uma das mais 

tradicionais operadoras de transporte rodoviário de 

passageiros. Ao mesmo tempo, é uma das que mais 

agregam novas tecnologias aos seus serviços. 

A Volkswagen Caminhões e Ônibus lançou seu primeiro 

chassi rodoviário com terceiro eixo, o Volksbus 18.330  

OT 6x2. Ela também cedeu um Volksbus 18.320 OT ao 

clube de futebol Red Bull, com carroçaria Marcopolo.
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LEIA MAIS:

Zero emissão e conectividade foram as palavras mais usadas na 

IAA – Internationale Automobil-Ausstellung, mais importante feira de 

veículos comerciais do mundo. Elas apontam um futuro já próximo de 

mobilidade elétrica ou híbrida para caminhões, ônibus urbanos e vans.

Seis meses depois 

de voltar ao mercado 

de ônibus, a Busscar 

registra a boa 

receptividade de antigos 

clientes aos seus cinco 

novos lançamentos 

e faz planos para 

recuperar boa fatia dos 

mercados brasileiro e 

internacional.

O projeto Expresso Musical, da Real 

Expresso e da Guanabara, promove 

apresentações da Orquestra Arte Jovem 

em cidades do Centro-Oeste do País.

28

A empresa mineira Riodoce transporta mais de 7 milhões de passageiros 

por ano. Utiliza uma moderna frota de 300 veículos e emprega 1.028 

colaboradores. Com esse desempenho, ela se coloca entre as principais 

companhias brasileiras do setor de transporte rodoviário de passageiros. 
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arta do PresidenteC

Eduardo Tude de Melo  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

A economia do mundo passa por transformações em velocidade nunca vista. Con-

ceitos firmemente arraigados na cultura empresarial são varridos para o lixo e 

novas formas de administração e condução dos negócios vão surgindo e exigindo a 

permanente reciclagem dos empresários até no modo de pensar.

Antes, as regras eram ditadas por grandes indústrias, com extensas áreas cons-

truídas em enormes áreas e com elevado número de empregados. Elas estavam 

sempre na lista das maiores empresas do planeta, pontificando nos primeiros lugares, 

inabaláveis, invejadas e copiadas.

Hoje, vemos empresas quase que inteiramente virtuais, como a Uber, por exemplo, 

valendo bilhões de dólares, ou as empresas de tecnologia também nos mesmos pata-

mares de valores e até mesmo companhias novas, as chamadas “startups” recebendo 

aportes de milhões de reais de investidores, como uma que foi criada recentemente 

para alugar bicicletas em várias cidades brasileiras e outra para serviços de entregas 

por motocicletas, com operação tipo Uber – ou seja, sem possuir nenhuma moto.

O transporte rodoviário de passageiros também não é imune a essas transforma-

ções. Já há algum tempo as empresas associadas à ABRATI passaram a se adaptar às 

novas realidades, implantando serviços diferenciados, como leito e executivo, usando 

veículos cada vez mais modernos e dotados de alto nível de conforto e segurança.

Nossos ônibus rodoviários em operação no País nada ficam a dever aos similares 

europeus. A gama de tecnologia embarcada impressiona e traz mais segurança às 

viagens. Os sistemas de treinamento dos motoristas, com algumas empresas dispondo 

até de simuladores de direção, como é mostrado nesta edição da Revista ABRATI, 

avançam e, conjugados com acompanhamento médico, programas de medicina do 

sono e outros, contribuem para dotar o profissional do volante de todo o cabedal de 

informações e condições para realizar a melhor e mais segura viagem.

Estamos entrando na era dos veículos autônomos, elétricos e híbridos. Como 

mostra o diretor da ABRATI, Cláudio Nélson Abreu (que visitou o último salão da IAA, 

em Hannover, Alemanha) em reportagem publicada nesta edição, a ordem do dia na-

quela que é a maior feira de veículos comerciais do mundo, foi em três direções: zero 

emissão de poluentes, conectividade e aperfeiçoamento das tecnologias embarcadas.

Os ônibus elétricos e os híbridos, por enquanto, estão restritos às operações ur-

banas, dada sua autonomia ainda limitada. Mas é de se esperar que, com o avanço 

das pesquisas e as limitações já impostas em alguns países europeus sobre redução 

do número de veículos a diesel, essa tecnologia vá evoluir.

Enquanto isso, as empresas brasileiras de transporte rodoviário de passageiros 

vão se adaptando, com fortes e explícitos compromissos de incessante busca de 

racionalidade, eficiência, sustentabilidade e de oferta cada vez maior de conforto e 

segurança para seus milhões de usuários.

Jú
lio

 F
er

na
nd

es

Os ônibus elétricos 
e os híbridos, por 
enquanto, estão 

restritos às operações 
urbanas, dada sua 
autonomia ainda 

limitada. 
Mas é de se esperar 
que, com o avanço 
das pesquisas e as 

limitações já impostas 
em alguns países 
europeus sobre 

redução do número de 
veículos a diesel, essa 
tecnologia vá evoluir.

A incessante busca do setor   
     por novos avanços
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B A G A G E I R O

DESEMPENHO RECORDE

LICITAÇÃO

VERSATILIDADE

MARCOPOLO GANHA O 
PRÊMIO AUTODATA PELA 
DÉCIMA-SÉTIMA VEZ

RECEITA DA MARCOPOLO 
CRESCEU 45,5% 
DE JANEIRO A SETEMBRO

PREFEITURAS USARÃO 
VOLKSBUS EM AÇÕES 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MERCEDES-BENZ EMBARCA 
40 CAMINHÕES ATEGO 
PARA EMIRADOS ÁRABES

Pela décima-sétima vez em 19 

edições a Marcopolo ganhou o Prêmio 

AutoData na categoria Produtor de 

Carroçarias e Implementos. Seu 

desempenho durante o ano de 

2018 passou pelo lançamento de 

novos produtos e por diversas ações 

desenvolvidas para obter ganhos de 

eficiência, qualidade, produtividade 

e racionalização de custos. Nos 

primeiros nove meses do ano, ela 

ampliou sua receita líquida em 

45,5%. Ao longo das participações no 

Prêmio AutoData, a Marcopolo não se 

distinguiu somente como fabricante de 

carroçarias, mas em todas 

as demais áreas de sua atividade.

Na edição número 94 desta revista, à 

página 8, na nota “Byd mostra ônibus 

100% elétrico com carroçaria Caio”, 

publicamos a foto de um ônibus 

Marcopolo Torino Low Entry como 

sendo de uma carroçaria Caio. 

A foto correta é esta que aparece à 

direita. Pedimos desculpas ao leitor 

e às duas encarroçadoras.

Atego exportado para Abu Dhabi.Finalização de carroçarias em Caxias do Sul. 

ERRATA

Suportado pelo desempenho no 

mercado brasileiro e nas exportações, 

o resultado de 45,5% obtido nos 

nove primeiros meses de 2018 pela 

maior encarroçadora brasileira foi o 

melhor que ela já alcançou até hoje 

em trimestres sucessivos. A receita 

líquida consolidada foi de R$ 2,957 

bilhões, superando amplamente o 

resultado dos primeiros nove meses 

do ano passado, de R$ 2,032 bilhões. 

A exemplo dos anos anteriores, 

os resultados da companhia são 

apurados conforme as práticas 

contábeis adotadas no Brasil e de 

acordo com o IFRS – International 

Financial Reporting Standards, do IASB 

- International Accounting Standards 

Board. O resultado foi puxado pelo 

crescimento de 82,0% no mercado 

brasileiro, com receita de R$ 1,412 

bilhão, e nas exportações (de 34,0%), 

que alcançaram R$ 888,0 milhões. 

O lucro líquido da empresa cresceu 

165% e alcançou R$ 119,0 milhões, 

contra R$ 44,9 milhões nos três 

primeiros trimestres de 2017.

O Ministério do Desenvolvimento 

Social concluiu licitação para a compra 

de 500 microônibus acessíveis, 

que serão entregues a municípios 

brasileiros e utilizados em ações 

de assistência social. A licitação foi 

vencida pela Volkswagen Caminhões 

e Ônibus e o veículo escolhido é o 

Volksbus 8.160 ODR, o mesmo do 

programa federal Caminho da Escola. 

A carroçaria é da Neobus. 

Em 2018, as vendas do caminhão 

Atego para os Emirados Árabes 

cresceram 30%. Os veículos já foram 

embarcados para Abu Dhabi, em 

quatro lotes sucessivos, o último 

deles no início de novembro. A 

fabricante prevê que os veículos serão 

utilizados por clientes que atuam 

no transporte de água, óleo e gás, 

serviços municipais, transporte de 

cargas e construção civil. Tudo isso 

em aplicações mistas de curtas 

ou médias distâncias realizadas em 

áreas urbanas, no deserto e 

em vias não pavimentadas. 

Ônibus Padron D9A, da Caio, sobre 

chassi 100% elétrico da BYD.
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BOAS PRÁTICASFROTA

ESTABILIDADE

GÁS NATURAL

EXPRESSO PRINCESA DOS 
CAMPOS É CONTEMPLADA 
COM O SELO SESI ODS 

121 ÔNIBUS URBANOS 
MERCEDES-BENZ VÃO 
OPERAR EM CURITIBA

MERCEDES-BENZ REALIZA 
AÇÃO ITINERANTE  
COM VAN SPRINTER

SCANIA FAZ SUA MAIOR 
VENDA DE ÔNIBUS A GÁS 
PARA O TRANSMILÊNIO

A Princesa dos Campos recebeu o 

selo de Empresa Comprometida com 

os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, que lhe foi atribuído 

pelo Sesi como uma das vencedoras 

do Prêmio Sesi ODS 2018. Das 361 

instituições que apresentaram suas 

melhores práticas nas 13 categorias 

do prêmio, 280 atingiram ou 

ultrapassaram a pontuação mínima 

e, por isso, conquistaram o selo.

Ônibus OF 1519, OF 1721, 

O 500 MA articulado e O 500 MDA 

(superarticulado), totalizando 121 

unidades, serão fornecidos pela 

Mercedes-Benz a quatro empresas 

da cidade de Curitiba. Destinam-se 

ao programa de renovação da frota 

de urbanos da capital paranaense 

e serão utilizados em linhas dos 

sistemas Alimentador, Convencional, 

Interbairros, Linha Direta e Expresso.

A Mercedes-Benz fez em Curitiba 

uma demonstração dinâmica da 

atuação do sistema ESP Adaptativo 

9i®, exclusividade da van Sprinter. 

Compareceram cerca de 180 

clientes da marca na região.

A Scania vai fornecer 481 ônibus a 

gás natural, com tecnologia Euro 6, 

para renovação da frota do sistema 

Transmilênio de BRT da cidade de 

Bogotá, Colômbia. O anúncio foi feito 

durante audiência pública realizada na 

capital colombiana para divulgar os 

nomes das empresas que fornecerão 

ônibus para o programa de renovação 

da frota do sistema. Caberá à Scania 

fornecer todos os ônibus movidos a 

gás natural para o Transmilênio.

Frota nova e atendimento rendem prêmio.

Articulados O500 MA fazem parte da compra. 

Van Sprinter é equipada com o ESP Adaptativo.



ncarroçadoraE

Busscar avalia  
     a força da marca
Voltando ao mercado de ônibus em junho de 2018, um ano depois de passar a ser controlada 

pela Carbuss Indústria Catarinense de Carrocerias, a antiga e agora renovada Busscar tem tido a 

oportunidade de sentir, nesses poucos meses, o pulso do mercado e, principalmente, a receptividade 

de antigos clientes depois da prolongada ausência.

Um VisstaBus DD foi destinado à Sampaio com uma das pinturas que a empresa tem aplicado em seus carros. 
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Os contatos da nova Busscar com 

antigos clientes da antiga Buss-

car foram retomados. Os modelos de 

ônibus lançados receberam elogios. A 

encarroçadora já consegue vislumbrar, 

mais adiante, uma presença efetiva 

e marcante no cenário do transporte 

rodoviário de passageiros.

Decorreram apenas seis meses des-

de o retorno, mas o período foi marcado 

pelo lançamento de cinco produtos que, 

segundo o diretor industrial da Busscar, 

Maurício Lourenço da Cunha, “foram 

muito bem aceitos pelo mercado”. Ele 

lembra que a Busscar já dispõe, no mo-

mento, de um portfólio que contempla 

lançamentos voltados aos segmentos 

de rodoviário, fretamento e turismo. 

“Cada novo produto lançado – segundo 

ele – tem incrementado as vendas e, 

consequentemente, a produção”. 

O executivo assegura que a en-

carroçadora conta com uma estrutura 

preparada para receber grandes de-

mandas. Ele atribui o sucesso, até 

aqui “ao alto patamar de qualidade dos 

produtos e à integração dos colabora-

dores com o processo, o que otimiza 

acreditaram na retomada da Busscar, 

demonstrando sua lealdade e confian-

ça no grupo gestor e reforçando a cre-

dibilidade da marca. Por fim, Maurício 

Lourenço da Cunha destaca que os 

clientes que adquiriram novos ônibus 

Busscar e os colocaram em operação, 

“têm dado retornos muito positivos”.

OTIMISMO   

Por sua vez, o diretor comercial 

da Busscar, Paulo Corso, diz que as 

expectativas para 2019 são otimistas. 

“As vendas vêm acontecendo confor-

me o planejado e só não estão maiores 

devido às antecipações de compras 

de algumas operadoras, em função da 

exigência de instalação de elevadores 

nos veículos para o segmento de rodo-

viários, fretamento e turismo”. Corso 

informa que a encarroçadora mantém 

um ritmo contínuo de produção, com 

viés de alta, e anuncia para janeiro de 

2019 o início da produção de um novo 

modelo, o ElBuss 320.

“Para a Busscar – ele acentua 

– 2019 será efetivamente o ano de 

A carroçaria VisstaBus montada sobre chassi Mercedes-Benz recebeu a pintura da Gontijo.

os prazos de produção”. Cita ainda, 

como fator importante, os mais de 70 

anos de tradição da marca Busscar, 

cujas raízes “estão firmadas em sólida 

experiência na produção de ônibus de 

fretamento e rodoviários”.

O diretor acentua ainda a impor-

tância do apoio das empresas que 

Chassi Mercedes-Benz com carroçaria VisstaBus 360 e a pintura da Rápido Federal.
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retomada da empresa, pois estare-

mos participando do mercado desde 

janeiro”.

Os modelos lançados em julho 

passado – VisstaBuss 340, Viss-

taBuss 360 e VisstaBuss Double 

Decker –  receberam em setembro a 

companhia dos modelos El Buss 320 

e VisstaBus400. São aqueles modelos 

mencionados por Maurício Lourenço da 

Cunha e constituem o atual portfólio 

da encarroçadora. Neles, Paulo Corso 

destaca “o design clean e atemporal, 

com linhas modernas, inspiradas em 

conceitos e tendências do design 

automotivo”. Segundo o executivo, 

essas são características inerentes a 

todos os cinco produtos, assim como 

a sofisticação, a estrutura forte e du-

rável, e o acabamento superior, o que 

revela o cuidado em cada detalhe do 

processo produtivo. “Com isso – sen-

tencia – foram mantidos a excelência 

em qualidade e os demais atributos 

que tornam os produtos Busscar supe-

riores em todos os aspectos”.

ncarroçadoraE

VisstaBus DD para os serviços mix e leito plus da UTIL, com mais uma das criativas pinturas adotadas pela empresa mais recentemente. 

VISSTABUSS 340

Comprimento de 12.000 mm a 14.000 mm, largura externa de 2.600 e altura 

de 3.400mm.

VISSTABUSS 360

Comprimento de 12.000 mm a 14.000 mm, largura externa de 2.600 mm e 

altura de 3.600 mm. 

VISSTABUSS DOUBLE DECKER

Veículo com dois pisos. Pode abrigar o modelo e a quantidade de poltronas 

que melhor atender às necessidades do cliente. Comprimento de 14.000 mm a 

15.000 mm, largura externa de 2.600 mm e altura de 4.100 mm a 4.250mm. 

ELBUSS 320

Configurado para chassis de motor dianteiro, comprimento de até 13.200 mm, 

largura de 2.600 mm e altura de 3.200 mm. As configurações de poltronas e 

layouts internos são totalmente personalizáveis. Opcionais: ar condicionado, 

sistema Wi-Fi, sanitário, entrada USB nas poltronas, preparação para insta-

lação de áudio e vídeo, monitor, geladeira, entre outros.

VISSTABUSS 400

Tem como diferenciais a configuração Low Driver (passageiros em patamar 

superior ao do motorista) e os bagageiros com maior volume de bagagem.  

Comprimento de até 15.000 mm, largura de 2.600 e altura de 4.000 mm.

Os cinco modelos atuais
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Carroçaria VisstaBus 360 sobre chassi Mercedes-Benz com a pintura da Guanabara.

            

 AERODINÂMICA

Nos novos ônibus Busscar a 

fabricante destaca, por exemplo, a 

eficiência aerodinâmica, que resulta 

em menor consumo de combustíveis e 

na consequente redução de custos. No 

painel de serviços, ele chama atenção 

para o design, para a novidade das te-

clas iluminadas e para o acionamento 

touch, que auxiliam o uso à noite. 

Faróis e lanternas traseiras são 

intercambiáveis em todas as versões 

do mesmo modelo, o que significa 

reposição e manutenção mais fáceis. 

O direcional sequencial no farol e as 

lanternas delimitadoras frontais e tra-

seiras, com tecnologia de luz difusa, 

são itens que até agora não estavam 

presentes no segmento de ônibus.

Também são destacados o farol 

de rodagem diurna (DRL) em led, e o  

Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM) 

– ou elevador – de modo a garantir 

o atendimento das normas vigentes, 

inclusive as de acessibilidade.

Segundo a fabricante, todos os 

seus atuais modelos são totalmente 

personalizáveis, em todas as suas 

versões. Por exemplo, o  cliente pode 

optar por diferentes modelos de poltro-

nas e revestimentos, pois todos agre-

gam estilo, elegância e harmonia visual 

à decoração interna. As poltronas têm 

design funcional e ergonômico, com 

apoios de braço, cinto de segurança e 

várias posições de reclinação. 

Em relação aos revestimentos, 

eles são exclusivos da marca e preten-

dem ditar tendências de mercado pela 

inovação no mix de cores e texturas, 

além de serem de fácil manutenção 

e limpeza. O ambiente interno agrega 

iluminação especial com luz quente e 

requinte nos acabamentos, propician-

do ao passageiro aconchego e conforto 

visual, além de ambiente agradável 

para o que importa: a viagem tranquila.
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Carroçaria VisstaBus 340 sobre chassi Scania com a nova pintura da Viação Santa Cruz.
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70 anos pelas 
      estradas do Sul
A Planalto Transportes, fundada em 1948, está 

completando 70 anos de atividades. Para comemorar, 

a tradicional empresa gaúcha oferece novas vantagens 

aos seus passageiros lançando o Programa de 

Vantagens Moveflex. Trata-se de um inédito e  

criativo programa que transforma viagens em pontos, 

novas passagens e outras vantagens. Para participar, 

o passageiro deve se cadastrar no site  

www.pontosmoveflex.com.br e comprar  

a passagem pelo site www.planalto.com.br  

ou pelo aplicativo da Planalto. 
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Um dos ônibus Mercedes-Benz 

Marcopolo 1800 Double Decker da Planalto, 

que agora oferece aos seus passageiros o 

Programa de Vantagens Moveflex.

Seguindo sua constância de ino-

vação que trouxe o leito-cama, 

as viagens monitoradas por georrefe-

renciamento e a filmagem interna dos 

ônibus nas linhas de longa distância, 

agora a Planalto transforma viagens 

em pontos que podem ser trocados 

por passagens e outras vantagens.

O presidente da Planalto, Pedro 

Teixeira, explica:

“Trata-se de um programa de van-

tagens com uso de alta tecnologia, 

inviolável por ser todo criptografado 

e hospedado por servidores espalha-

dos não só no Brasil, mas no exterior 

também. Funciona como uma cripto-

moeda, no caso criptopontos. Ou seja, 

o usuário pode converter em proveito 

próprio ou de terceiros os pontos que 

ele acumula.” 

Pedro Teixeira acrescenta: 

“O Programa de Vantagens Move-

flex é um programa inovador, único 

no Brasil, e que chamou a atenção 

da gigante de informática Oracle, que 

adotou o case da Planalto como sendo 

da empresa americana.”

Para participar do Programa de Van-

tagens Moveflex o passageiro deve se 

cadastrar no site www.pontosmoveflex.

com.br antes da compra da passagem. 

A compra deve ser feita exclusivamen-

te pelo site www.planalto.com.br ou 

pelo aplicativo da Planalto. Logo que 

o passageiro embarca, os pontos são 

automaticamente creditados em sua 

carteira de pontos, estando disponí-

veis dez dias após a data da viagem. 
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O resgate também deverá ser feito 

pelo mesmo acesso.

 Como promoção de lançamento, 

ao se cadastrar para participar do pro-

grama o passageiro já receberá grátis, 

imediatamente, uma bonificação de 

500 pontos. O prazo para resgate de 

bilhetes com os pontos do programa 

é de dois anos. 

No futuro, o programa vai admitir 

a integração com diversos parceiros 

estratégicos, partindo dos segmentos 

de transporte rodoviário, eletrodomés-

ticos, carona compartilhada (Uber, 

Cabify, 99 e outros), hospedagem, 

alimentação, ingressos e outros pro-

dutos e serviços, oferecendo inúmeras 

vantagens. 

Partindo da tecnologia Blockchain, 

o programa foi desenvolvido com o 

protocolo Ethereum e os contratos in-

teligentes (SmartContracts) para criar 

uma plataforma de Blockchain privada, 

a chamada BlockBus. 

O sistema usado faz a gestão de 

todas as transações do Programa de 

Vantagens, como a geração e rastreio 

de bilhões de criptopontos Moveflex, 

sendo que uma única fonte é verdadei-

ra para as transações. Isso significa 

muita segurança e confiabilidade.

Blockchain é uma tecnologia de 

algorítmos criptográficos, tornando 

os dados das transações imutáveis 

e transparentes, sendo os registros 

das informações distribuídos de forma 

descentralizada como medida de segu-

rança, e com uma alta capacidade de 

conciliar dados conflitantes e proceder 

com grande rapidez à verificação da 

consistência das informações. Muitas 

outras novidades estão disponíveis 

para quem quer viajar mais e pagar 

menos com o Programa de Vantagens 

Moveflex. Por exemplo, com o clube 

Moveflex, o passageiro assinante tem 

uma série de vantagens adicionais 

como pontos bônus todo mês e sem 

data de validade. É como se fosse 

uma poupança para juntar pontos e 

resgatar a passagem desejada. Os 

planos partem de R$12,50 por mês 

para ganhar mensalmente 500 pon-

tos. O passageiro assinante só pre-

cisa escolher o plano com assinatura 

mensal ou anual mais adequado à 

sua necessidade e começar a pla-

nejar a próxima viagem. O assinante 

também ganha acesso a promoções 

exclusivas. Além disso, quem não 

conseguiu acumular pontos suficien-

tes pode comprar pontos extras e 

presentear uma pessoa com pontos 

que valem viagens.

Viajantes recorrentes podem eco-

nomizar até 20% com o clube.
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O processo de renovação da frota é permanente e coloca a empresa sempre na dianteira em termos do uso de novas tecnologias.

 A história da Planalto é uma das 

mais longas e realizadoras do setor de 

transporte rodoviário de passageiros do 

Brasil. Começou em 1948, e ganhou 

impulso em 1956, talvez por um capri-

cho da sorte. Naquele ano, a pequena 

empresa do ex-agricultor José Moacyr 

Teixeira enfrentava seu maior desafio 

até então: viabilizar uma linha de ôni-

bus entre Santa Maria e Porto Alegre, 

toda ela por intransitáveis caminhos de 

terra. Além da ausência de estradas, 

havia uma dificuldade ainda maior: na 

época, naquela região, o transporte de 

passageiros era feito exclusivamente 

por via férrea e ninguém queria sequer 

ouvir falar em outro meio de  transporte.

 Até que naquele ano – 1956 –, 

aconteceu uma greve dos ferroviá-

rios que afetou a região de Santa 

Maria, movimento que se prolongou 

por mais de duas semanas. Com 

os trens parados, os passageiros 

finalmente se deram conta de que, 

no mesmo trajeto para Porto Alegre, 

transitavam diariamente as teimosas 

jardineiras da Empresa Planalto.  

O episódio contribuiu para que a 

pequena empresa se firmasse mais 

rapidamente e para que o transporte 

rodoviário de passageiros assumisse 

pouco a pouco o lugar do trem.   
A pequena empresa rodoviária 

cresceu, firmou-se e é hoje uma 

das maiores e mais tradicionais 

operadoras brasileiras de transporte 

rodoviário de passageiros – a Planalto 

Transportes. 

Moacyr Teixeira nasceu em 1914, 

em Venâncio Aires, no interior gaúcho. 

Sua primeira ocupação foi a lavoura. 

Tinha pouco mais de 28 anos quando 

alguém ou algum fato chamou sua 

atenção para uns veículos barulhen-

tos e sacolejantes conhecidos como 

jardineiras. Em 1944, ele teve notícia 

de que em Vila Joia, no distrito de 

Tupanciretã, estavam à venda uma jar-

dineira e uma linha municipal. Fechou 

negócio e tornou-se dono da Empresa 

Joia e de um veículo Ford 1940, com 

carroçaria de madeira. Dirigiu esse 

veículo e transportou gente por quase 

três anos, entre Vila Joia e Tupanciretã, 

na região das Missões. 

NO PLANALTO GAÚCHO  

Vendeu a jardineira em 1947. 

Havia requerido a linha de Santa Ma-

ria a Santo Ângelo, junto com outros 

Já são 70 anos de trabalho e estreita relação 
com milhões de viajantes e muitos destinos
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Um dos carros mais famosos da Planalto, o Mercedinho ligava Santa Maria a Porto Alegre.

a proeza e deu início à linha, que era 

operada com ônibus Ford a gasolina. 

O carro partia às seis horas da manhã 

para chegar às cinco da tarde, se tudo 

corresse bem.

O PRIMEIRO MERCEDINHO

Em 1952, José Moacyr aumentou a 

frota para cinco veículos e abriu novas 

linhas. Como a maior parte delas saía 

de Santa Maria, no ano seguinte trans-

feriu para lá a sede da empresa. Até 

que, em 1956, aconteceu aquela greve 

de duas semanas que interrompeu o 

tráfego de trens na região e a Planalto, 

finalmente, viu crescer e firmar-se, em 

definitivo, a lotação dos seus ônibus 

entre Santa Maria e a capital.      

Em 1957, com vários dos cami-

nhos melhorados, a Planalto pôs para 

rodar o seu primeiro Mercedinho, mo-

vido a diesel. O percurso para Porto 

Alegre era feito três vezes por semana.

No dia 28 de dezembro de 1958, a 

companhia viveu um momento históri-

co: pela primeira vez seus ônibus pas-

saram pela ponte sobre o rio Guaíba, 

que acabava de ser construída. Para 

se ter uma ideia da importância dessa 

ponte, basta dizer que ela diminuiu em 

duas horas o tempo da viagem. As via-

gens se tornaram muito mais rápidas 

e a Planalto recebeu autorização para 

fazer dois horários por dia.

De lá para cá, a companhia perdeu 

a conta dos milhares de vezes em que 

os ônibus de sua frota passaram por 

ali transportando passageiros. 

Em 1989, aos 75 anos de idade, 

tendo permanecido no comando por 

mais de quatro décadas, José Moacyr 

Teixeira passou para seus filhos a 

direção da empresa, já consolidada 

como uma das maiores do Rio Grande 

do Sul e do Brasil.

Os filhos deram sequência às 

atividades de transporte rodoviário de 

passageiros e ao plano de diversifica-

ção iniciado nos anos 1980. O cresci-

mento contínuo e seguro deu origem 

à formação de um dos mais sólidos 

grupos empresariais do Estado do Rio 

Grande do Sul e do País, o Grupo JMT, 

integrado por mais de uma dezena de 

empresas com ramificações nas áreas 

de venda e recapagem de pneus, dis-

tribuição de veículos e agropecuária. 

 A administração das companhias 

que compõem o Grupo JMT é da 

holding JMT Administração e Partici-

pações Ltda. Os negócios incluem um 

forte setor de cargas e encomendas 

e uma rede de concessionárias Mer-

cedes-Benz. A Planalto tornou-se uma 

das marcas mais lembradas do Rio 

Grande do Sul. Sua sede continua em 

Santa Maria e é mantida uma filial em 

Porto Alegre. A frota de rodoviários 

totaliza 290 ônibus, que transportam 

mais de 4,5 milhões de pessoas 

por ano. Atualmente, o quadro de 

pessoal é de 1.149 colaboradores. 

São operadas 22 linhas interesta-

duais, três internacionais, 74 inter-

municipais e 15 somente no verão. A 

idade média da frota é de 6,9 anos.

três sócios, e precisava de um ônibus 

mais adequado. E assim, no dia 2 de 

novembro do ano seguinte (1948), foi 

formalmente registrada a empresa 

Planalto.

As viagens geralmente começavam 

às 6 da manhã e só eram concluídas 

dez horas depois. Dois veículos se 

revezavam na linha, com o percurso 

feito num sentido em um dia, e no dia 

seguinte no outro. A sede da compa-

nhia ficava em Tupanciretã.

Ainda em 1948, os três sócios 

pediram e obtiveram autorização para 

fazer a linha de Santa Maria a Santo 

Ângelo. Um ano depois, deram início 

à linha para Cachoeiro. Em dezembro 

de 1951, o Departamento Autôno-

mo de Estradas de Rodagem do Rio 

Grande do Sul autorizou a abertura da 

linha Santa Maria a Porto Alegre, com 

partidas a cada dois dias. A decisão 

de atingir por ônibus a capital gaúcha 

poderia parecer excesso de ousadia, 

já que as estradas eram praticamen-

te intransitáveis e as duas cidades 

contavam com a certeza da ligação 

direta por ferrovia. José Moacyr Tei-

xeira entendeu que havia espaço para 
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Utilizando o ônibus Paradiso G7 

Double Decker 1800, da Marcopolo, 

com chassi Mercedes-Benz de 15 

metros, a Planalto Transportes intro-

duziu o conceito Três em Um, em que 

oferece os serviços Double Service 

no salão superior (16 poltronas exe-

cutivas e 44 convencionais) e Leito 

no piso inferior (seis poltronas). Os 

ônibus, de quatro eixos e freios ABS, 

contam com a melhor tecnologia de 

segurança e conforto do mercado. 

Dispõem de controle de estabilida-

de e sistema antitombamento, e 

absorvem melhor os impactos das 

estradas na viagem. 

No interior há tomadas elétricas na 

parte de trás, no meio e na frente do 

ônibus. Todas as poltronas dispõem 

de rádio FM e de entrada para fones 

de ouvido nas laterais. No meio e nas 

laterais de cada assento há entradas 

de USB para ouvir música ou carregar 

celulares, tablets e notebooks. O sinal 

de Wi-Fi está disponível durante toda 

a viagem e um servidor de filmes por 

meio do app Planalto+ pode ser baixa-

do gratuitamente. 

Todas as poltronas são reclináveis 

e contam com apoio para os pés em 

algumas modalidades. Nos espaços 

para os serviços executivo e leito, o 

Mais espaçoso e muito confortável, o ônibus Double Decker de 15 metros é ideal para a operação do conceito Três em Um da empresa. 

Criado pela Planalto, o conceito Três em Um 
amplia as opções de escolha do passageiro

passageiro dispõe de travesseiro e 

manta. O ar condicionado tem ajuste 

individual e, da mesma forma, o foco 

da luz de leitura. E são três geladeiras 

a bordo à disposição do passageiro: 

uma no final do corredor do primeiro 

andar, uma na parte superior em frente 

à escada, e uma no final do corredor. 

A opção leito tem cortinas divisórias 

que proporcionam maior privacidade.

FORMAÇÃO E TREINAMENTO

Formação e treinamento de colabo-

radores, treinamento especial de moto-

ristas, estreito e permanente acompa-

nhamento da saúde dos profissionais 
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No simulador, o profissional atua como se estivesse dirigindo um ônibus.

Carrinhos com a marca da Planalto serão levados a escolas no projeto sobre trânsito.   

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

mpresa E

práticas de adaptação veicular ou de 

reconhecimento de trechos. 

 RASTREAMENTO

Numerosas práticas operacionais 

estão permanentemente voltadas à 

eficiência nos serviços, à segurança 

e à conveniência do passageiro. Uma 

das mais importantes é o sistema 

de rastreamento de todos os ônibus 

da frota, em tempo real, por GPRS, 

feito pelo CCO – Centro de Controle 

Operacional. Isso torna toda a ope-

ração ainda mais segura e previsível, 

com índices ainda mais altos de 

pontualidade e com o total controle 

da frota. Fatores como freada brusca, 

RPM excessivo, banguela, aceleração 

brusca, excesso de velocidade, con-

sumo desnecessário de combustível 

e outros podem ser detectados com 

maior precisão, gerando desempenho 

de alta performance. Toda a frota está 

dentro das normas ambientais e é cer-

tificada semestralmente pelo sistema 

Despoluir, da Fetergs.   

A operadora se destaca por sua 

sensibilidade às inovações tecnológi-

cas e à utilização de novos equipamen-

tos. Um Sistema de Informatização 

e Telecomunicações interliga suas 

bases. Todos os setores dispõem on-

-line das informações de seu interesse.    

Todas as questões relacionadas à 

manutenção da frota são cuidadas com 

extremo rigor. Os procedimentos pre-

ventivos são a principal preocupação 

da Manutenção, restringindo o mais 

possível as quebras na estrada e a ne-

cessidade de reparos. A empresa tem 

oficinas próprias e pessoal altamente 

qualificado, além da assessoria perma-

nente dos fabricantes e fornecedores.

ESCOLINHA DE TRÂNSITO

A Planalto e a Polícia Rodoviária 

Estadual são parceiras em projeto de 

Escolinha de Trânsito, voltado às crian-

ças para proporcionar conhecimento 

de educação no trânsito. A empresa 

entregou à PRE carrinhos adesivados 

com sua marca para um projeto de 

conscientização sobre normas de 

trânsito ser levado a diversas escolas.  

e emprego de métodos gerenciais 

avançados caracterizam a atuação 

da companhia no transporte de pas-

sageiros. Como parte do treinamento 

dos seus 591 motoristas, ela utiliza o 

simulador de direção do SEST Senat 

com o design e a conformação técnica 

de uma cabine de ônibus. Desde 2016 

o aparelho é usado no treinamento dos 

profissionais da empresa, sempre com 

foco na segurança, conforto, economia 

e atendimento, e com o objetivo de 

oferecer maior satisfação aos passa-

geiros em suas viagens.

O treinamento dos motoristas 

também inclui noções de borracharia, 

mecânica e eletricidade do ônibus e 

dos equipamentos de ar condicionado, 

para que eventuais problemas durante 

as viagens possam ser detectados ra-

pidamente e logo relatados às oficinas. 

A companhia destina cerca de 

30.000 horas anuais ao desenvol-

vimento de seus colaboradores. Em 

parceria com o Sest Senat, desenvol-

ve os módulos de capacitação com 

conteúdo de comportamento seguro 

no trânsito, condução econômica, 

instrução de manobra, atendimento 

ao cliente e acessibilidade, gestão de 

conflitos, noções de manutenção e em 

20 REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2018



No Espaço Cliente Planalto, o máximo de 
conforto antes mesmo do início da viagem

A preocupação de melhorar cada 

vez mais os serviços oferecidos aos 

passageiros levou a Planalto a insta-

lar na rodoviária de Porto Alegre uma 

moderna Sala VIP denominada Espaço 

Cliente Planalto. Uma sala igual está 

instalada na rodoviária de Santa Maria. 

O projeto foi desenvolvido para que 

os mais de 192.000 passageiros que 

embarcam ou desembarcam men-

salmente no terminal, viajando nos 

ônibus da empresa, possam dispor 

de um lugar adequado para descanso 

e entretenimento enquanto aguardam 

o embarque.       

Na Sala VIP, os usuários dispõem 

de ar climatizado, toaletes (inclusive 

para portadores de necessidades 

especiais), fraldário, internet wireless, 

revistaria, sala de reuniões e máquinas 

de autosserviço com café, bebidas e 

snacks. Também há um espaço dedi-

cado às crianças, o espaço Kids, com 

brinquedos e jogos pedagógicos.

O Espaço Cliente Planalto tem 

área de 240 m2 e funciona dia e noite. 

Nele, chama atenção o trabalho do 

artista Mateus Grim, que pintou um 

grande painel com o qual busca retra-

tar o povo brasileiro através de sua 

cultura e lembranças. As figuras são 

como fotografias de viagem dispostas 

aleatoriamente ao longo do painel, de 

modo que, aos poucos, as pessoas se 

identifiquem com o que vêem. 

No ambiente estão instaladas 100 

confortáveis poltronas avulsas, com-

plementadas com cadeiras, além de 

bancadas onde ficam computadores.

Os usuários podem navegar à vontade 

pela internet sem fio. O sistema de 

ar condicionado mantém o Espaço 

permanentemente climatizado. A sala 

fica junto à área de embarque, sepa-

rada por uma divisória envidraçada, e 

os passageiros podem acompanhar a 

chegada e saída dos ônibus. Há salas 

VIP da Planalto nos terminais das prin-

cipais cidades servidas pela empresa. 

Outro serviço à disposição dos pas-

sageiros é o acesso gratuito à internet 

sem fio nos ônibus (wireless). Pode-se 

conectar notebooks, smartphones e 

tablets em qualquer ponto da viagem 

e usar a internet pelo tempo desejado, 

antecipando o que eles vão encontrar 

no interior dos ônibus. 

Os novos ônibus têm um aplicativo 

de entretenimento, o Planalto+, por 

meio do qual o passageiro pode ver 

filmes e seriados em qualquer momen-

to da viagem. 

A compra de passagens  também 

pode ser feita com toda tranquilidade 

e praticidade por meio do APP Planal-

to Passagens, no site da Planalto, e 

ainda pelos portais autorizados como 

o ClickBus. O sistema está disponível 

nas viagens intermunicipais de Porto 

Alegre para o interior do Estado e, 

também, em duas das linhas interes-

taduais.

A sala VIP fica junto à área de embarque. A parede envidraçada (ao fundo) possibilita ao 

passageiro acompanhar chegadas e partidas.  
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Os novos ônibus têm um aplicativo de entretenimento para ver filmes e seriados.
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Depois de utilizadas na lavagem dos ônibus da Planalto, as águas servidas são armazenadas e, em seguida, tratadas para reúso.  

Em termos de contribuições para 

um meio ambiente sadio, a Planalto 

Transportes não só faz a reciclagem 

de suas águas servidas como ainda ar-

mazena água das chuvas. Na cobertura 

dos principais prédios da empresa foi 

instalada uma rede de tubulações que 

captam e filtram a água da chuva. O lí-

quido é conduzido para um reservatório 

com capacidade de aproximadamente 

300.000 litros, sendo depois direcio-

nado para o sistema de decantação, 

onde recebe tratamento químico e 

biológico, dividido em várias fases, 

até ficar em condições de alimentar a 

estação de lavagem dos ônibus.

Economizar água tem sido uma prá-

tica sempre presente na política de ra-

cionalização de custos das empresas 

de transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros. Mais 

Reciclagem de água traz redução dos custos 
e grandes benefícios para o meio ambiente

do que isso, também tem muito a 

ver com a consciência ambiental que 

caracteriza o desempenho das opera-

doras. Faz parte dessa consciência a 

criteriosa escolha dos veículos adequa-

dos a cada operação, a rigorosa ma-

nutenção dos equipamentos, a rígida 

política de economia de combustíveis 

e o sistemático reprocessamento de 

todos os efluentes e resíduos gerados 

pela atividade. 

Na Planalto, o mesmo sistema de 

purificação e reciclagem é adotado 

para recuperar a água que já tenha 

sido utilizada na lavagem do chão da 

garagem, das várias operações de 

limpeza e da lavagem dos próprios ôni-

bus. Canaletas levam a água servida 

para um reservatório onde, por meio 

de processo químico, são removidas 

areias, materiais sólidos, graxas, óleos 

etc. Um processo biológico retira os 

resíduos orgânicos. Somados, os dois 

processos incluem fases de coagula-

ção, floculação, decantação, filtração 

e desinfecção da água, até que ela 

esteja em condições de ser reutilizada.

Os benefícios dessas práticas 

não se restringem ao meio ambiente; 

também podem ser quantificados a 

partir de um simples exame da conta 

mensal da água. 

A responsabilidade da Planalto no 

uso da água vai além. Para mobilizar 

os colaboradores em torno da necessi-

dade de reduzir o consumo do líquido, 

são feitas campanhas internas de 

conscientização e reeducação. Assim 

tem sido possível despertar o pessoal 

para o tema sustentabilidade, enga-

jando-o no esforço consciente pela 

preservação do planeta.
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O sucesso do Volksbus 
       com terceiro eixo
A Volkswagen Caminhões e Ônibus comemora a boa receptividade do mercado ao Volksbus 

18.360 OTT, seu primeiro chassi rodoviário com terceiro eixo. O chassi foi apresentado na última Feira 

Lat.Bus & Transpúblico, em São Paulo, inclusive uma unidade na versão 6x2, destinada ao 

clube Palmeiras, com carroçaria Irizar i6s, também lançada recentemente.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus produz chassis urbanos e rodoviários há 25 anos. E comemora o marco lançando o chassi com terceiro eixo. 
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O novo chassi da Volksbus recebeu 

a carroçaria i6s da Irizar e foi 

pintado com as cores do Palmeiras, 

que passará a utilizá-lo no transporte 

de sua equipe de futebol. Na versão 

6x2, o modelo foi modificado para 

atender às necessidades do clube por 

espaço e funcionalidade, trabalho esse 

executado em parceria com o centro de 

customização exclusivo da montadora, 

o BMB. O veículo conta com sistema 

de áudio e vídeo, climatização, poltro-

nas reclináveis e carregadores USB 

em todas as poltronas. A decoração 

do  interior inspira-se nas cores e no 

brasão do clube. 

 O ônibus está equipado com motor 

Cummins ISL de 360 cv e transmissão 

automática ZF Ecolife de seis marchas 

à frente e uma a ré, com retarder in-

tegrado. A suspensão é pneumática 

e, na traseira, conta com válvula nive-

ladora de altura. Os freios são ABS + 

EBD, na frente e na traseira.    

O lançamento do chassi com 

terceiro eixo também fez parte das 

comemorações dos 25 anos da linha 

Volksbus. A propósito desse marco, o 

presidente e CEO da VW Caminhões e 

Ônibus, Roberto Cortes, lembrou que 

o Brasil é um dos principais mercados 

de ônibus do mundo. 

“Aqui nasceu a marca Volksbus e 

é uma honra desenvolver e exportar 

veículos feitos em nosso centro mun-

dial, sediado em Resende, para mais 

de 30 países”, justificou.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus 

também entregou um ônibus Volksbus 

18.330 OT, com carroçaria Marcopolo 

Paradiso G7, a outro clube de futebol, 

o Red Bull, do interior paulista. O clube 

é parceiro da montadora desde 2007. 

São igualmente parceiros outros oito 

grandes clubes brasileiros de futebol. 

Eles formam a “Seleção Volksbus”.

MOTOR DIANTEIRO

Em relação à Família Volksbus, a 

Volkswagen chama atenção para as no-

vidades introduzidas nos modelos do 

ano 2019 com motor dianteiro, entre 

elas a coluna de direção ajustável em 

altura e profundidade, para facilitar a 

operação e proporcionar ergonomia.  

Outra novidade é a longarina inteiriça 

que, juntamente com o novo suporte 

da mola dianteira, eleva a resistência 

do chassi. Os chicotes elétricos rece-

beram proteção extra, sendo enfitados 

em benefício da maior segurança. 

Também estão no pacote novos co-

nectores, e foi feita a inserção de uma 

caixa de fusíveis primários.

Ainda em termos de melhorias, 

também houve mudanças no cockpit e 

no quadro que dá suporte aos reserva-

tórios localizados na frente do veículo, 

assegurando maior resistência à torção 

e tensão a que esses componentes 

estão submetidos nas aplicações se-

veras. Os modelos ganharam também 

uma nova coifa de borracha para a 

alavanca de troca de marchas, que 

aumenta a preservação do conjunto e 

proporciona barreira extra contra conta-

minação. As teclas ficaram mais robus-

tas, o que aumenta sua durabilidade. 
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O presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes, ao lado de um Irizar i6S montado sobre o novo chassi Volksbus 18.330 OT 6x2.



A Linha Paradiso New G7 chega trazendo 

novidades que elevam o nível de sofi sticação, 

conforto, segurança e efi ciência dos modelos 

rodoviários já reconhecidos pelo mercado.

EVOLUIR 
É IR AO 
ENCONTRO 
DO NOVO. 

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 
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AAI

Acelerando rumo à  
        sustentabilidade
Sob o slogan “Driving Tomorrow”, a 67ª edição da Internationale Automobil-

Ausstellung – IAA —, realizada em Hannover de 20 a 27 de setembro de 2018, 

e promovida pela Verband Der Automobilindustrie — VDA —, equivalente 

da ANFAVEA na Alemanha, garantiu mais uma vez o título de maior e mais 

importante feira de veículos comerciais do mundo (embora a Busworld Europe, 

da Bélgica, seja a campeã em ônibus). Estiveram lá 2.174 expositores, de 48 

países, ocupando uma área de 282.000 metros quadrados. Compareceram 

em torno de 250.000 visitantes e 2.100 jornalistas, de 54 países. 

A seguir, os  comentários de Cláudio Nelson Rodrigues de Abreu sobre a mostra.

Cláudio Nelson C.  

Rodrigues de Abreu

Diretor da Viação Santa  

Cruz e da ABRATI.

A Vision Urbanetic, da Mercedes-Benz: van conceito futurística,

elétrica e autônoma, para transportar passageiros ou cargas. 
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MERCEDES-BENZ
A marca da estrela de três pontas mais uma vez se superou. 

A Vision Urbanetic, uma van conceito futurística, autônoma e 

elétrica, para passageiros (durante o dia, por exemplo) e carga 

(à noite, para entregas urbanas), cuja foto está na página de 

abertura desta matéria, é um dos vários bons exemplos. Mais 

do que palavras, é melhor assistir logo ao seu vídeo no link 

https://www.youtube.com/watch?v=QnFvPCDj6UI. Versões 

elétricas das vans Vito, Sprinter, e caminhões foram igualmente 

apresentadas. Representando a Mercedes-Benz do Brasil, es-

tavam o caminhão leve Accelo 815, para distribuição urbana, e 

o semipesado Atego 1725 4x4, para atuação fora de estrada.

No segmento de ônibus, foram mostrados o urbano e-Cita-

ro, 100% elétrico, e o Citaro Hybrid, escolhido por jornalistas 

europeus especializados como o Bus of The Year 2019 e como 

o mais sustentável ônibus intermunicipal. Nos rodoviários, a 

Mercedes-Benz aparentemente decidiu investir tudo no Tou-

rismo: o modelo M2 exposto foi o vencedor da International 

Bus & Coach Competition 2019. De se destacar, também, a 

tecnologia embarcada, como o sistema que mantém distância 

constante em relação ao veículo que vai à frente (Adaptive 

Cruise Control); o que freia o caminhão ou ônibus automati-

camente para evitar colisão com outro veículo, pedestre ou 

ciclista à frente ou na lateral (Active Brake Assist combinado 

com o Sideguard Assist) e o que alerta o motorista caso ele 

saia da sua faixa de direção sem acionar a seta (Lane Assist).

CITARO HYBRID – 12,14m de comprimento, motor MB 

OM-936 a diesel ou a gás com 220 kW (299 cv), com 

supercapacitores. BUS OF THE YEAR 2019

TOURISMO M/2 – 13,10m de comprimento, motor 

M-Benz OM-470 com 335 kW (456 cv). Winner of the 

International Bus & Coach Competition 2018

Zero emission é a palavra de ordem, 

com mobilidade 100% elétrica nas 

e-cargo bikes e vans, e elétrica ou 

híbrida nos caminhões para entregas 

urbanas (que os técnicos da área cha-

mam de last mile) e nos caminhões 

médios e semipesados, além dos ôni-

bus urbanos. Chama a atenção o fato 

de que, diferentemente da IAA 2016, 

agora alguns desses veículos já estão 

em produção e são comercializados 

normalmente, em linha, o que está 

alinhado com os Objetivos de Desen-

volvimento Sustentável (ODS) da ONU 

para 2030, além do Acordo de Paris, 

o qual prevê que os veículos não mais 

utilizem energia fóssil até 2050.

Entretanto, como diz um amigo 

nosso do Espírito Santo, existe um 

“pormaior”: não se informa o preço 

das vans, caminhões e ônibus elétri-

cos e/ou híbridos, comparativamente 

aos movidos a diesel. Sabe-se apenas 

que, hoje, são mais caros, seja porque 

a tecnologia é recente e continua em 

fase de desenvolvimento, seja porque 

a escala de produção é pequena. 

Com efeito, conforme dados da 

consultoria holandesa Chatrou CME 

Solutions,  do total de 10.735 ônibus 

urbanos com PBT maior que 8 tonela-

das produzidos em 2017 na Europa 

Ocidental + Polônia, apenas 1.332 

eram híbridos e 378 eram elétricos.

Na IAA, a conectividade também 

teve o seu destaque, por possibilitar 

a condução autônoma. Ainda em fase 

de testes na Europa e nos EUA, o 

platooning (comboio de caminhões 

conectados, liderado pelo que está à 

frente) possibilita economia de com-

bustível de até 10% pela redução da 

distância entre um conjunto e outro 

para algo como 10 a 15 metros, dimi-

nuindo a resistência do ar. No Brasil, a 

Mercedes-Benz (veja pág. ) e a Volvo já 

têm caminhões autônomos (Axor 3131 

8x4 e VM 270 6x2, respectivamente) 

a serviço da indústria canavieira, fato 

que mereceu destaque nas coletivas 

de imprensa das montadoras na IAA. 
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TRATON
Com o lema Transforming Transportation, é a sucessora 

da Volkswagen Truck & Bus, constituída três anos atrás. 

Apresentou-se na IAA pela primeira vez e reúne as marcas 

MAN, Scania e Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), 

além da RIO, uma plataforma que usa a telemetria baseada 

na nuvem para integrar o frotista com seus veículos e moto-

ristas. Nasceu grande, com 81.000 empregados, presença 

em 17 países e 112.000 veículos comerciais entregues no 

primeiro semestre de 2018.  Onipresente nas coletivas de 

imprensa das empresas do Grupo Traton, o CEO do Grupo, 

Andreas Renschler, tinha motivos de sobra para se orgulhar.
Em coletiva de imprensa, o brasileiro presidente e CEO da 

Volkswagen Caminhões e Ônibus, Antonio Roberto Cortes.

INTERLINK MEDIUM DECKER – 13,00 m de comprimento, motor Scania com 235 

kW (320 cv), movido a gás natural liquefeito (LNG) ou gás natural comprimido 

(CNG), ou biogás.

VOLKSBUS E-FLEX MARCOPOLO TORINO LOW ENTRY – 10,10 m de 

comprimento, motor elétrico com 260 kW (353 cv) + motor flex 

(etanol/gasolina com 110 kW (150 cv).

SCANIA
Pela primeira vez hospedada no mesmo ambiente 

em que estavam MAN, Neoplan, VWCO e as vans da 

própria Volkswagen alemã, a Scania mostrou porque 

é a marca premium do Grupo Traton. Além do ônibus 

urbano Citywide elétrico low entry, e de um caminhão 

híbrido L320 6x2, que opera com um motor elétrico 

de 177 cv em conjunto com um motor DC 09 de 280, 

320 ou 360 cv, movido a diesel ou a óleo vegetal 

hidrogenado (HVO), a fabricante mostrou também o 

ônibus rodoviário Interlink Medium Decker, com motor 

de 320 cv movido a HVO e autonomia anunciada de 

até 1.000 quilômetros. Mas ela trabalha ainda com o 

etanol, o biodiesel e o gás natural (metano ou biome-

tano) liquefeito (LNG) ou comprimido (CNG).

VWCO
Passou de coadjuvante nas edições anteriores a prota-

gonista na IAA 2018, razão pela qual Roberto Cortes, CEO, 

esbanjava justa satisfação. Estavam em exposição o Cons-

tellation 33.440, para os mercados canavieiro e madeireiro 

e, com destaque, o caminhão leve e-Delivery, elétrico, com 

motor com anunciados 260 kW (353 cv) – do qual a Ambev já 

encomendou 1.600 unidades para entrega até 2023; e o (midi) 

ônibus híbrido e-Flex, com carroçaria Marcopolo Torino Low 

Entry, também com motor com anunciados 260 kW (353 cv) 

e motor VW flex etanol/gasolina 1.4 TSI de 110 kW (150 cv). 

Fiel as suas origens, em outubro passado, a VWCO firmou uma 

parceria com a brasileira Eletra na área da eletromobilidade.
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7900 ELECTRIC HYBRID – 12,00 m de comprimento, motor Volvo diesel 

D5K 240, com 240 cv e motor elétrico de 150 kW (204 cv), com recarga.

9900 – 13,99 m de comprimento, motor Volvo D11K 460, 336 kW (460 cv), 

salão de passageiros em forma de anfiteatro. Reestilizado, o veículo em 

exposição tinha o volante do lado direito. 

CREALIS – articulado elétrico, 18,395 m de comprimento, motor com 250 

kW  (340 cv), com baterias recarregadas por rede aérea.

VOLVO
No segmento ônibus, o destaque deste ano ficou para 

o renovado 9900, rodoviário que a Volvo chama de “The 

King of Coach”. Realmente, o ônibus, que tem como di-

ferencial o salão de passageiros em forma de anfiteatro, 

impressiona pela beleza e acabamento. Na IAA 2018, foi 

mostrado um 9900 com volante do lado direito. Ele foi o 

vencedor do prêmio de ônibus rodoviário mais sustentável 

2019. No segmento de caminhões, foram comemorados 

os 25 anos do FH (o maior e mais potente caminhão pro-

duzido em série no mundo é o FH 16 750 Globetrotter, 

com motor de 750 cv). Vale destacar ainda o Vera, um 

caminhão conceito sem cabine, autônomo e elétrico, para 

circuitos fechados. Também aqui, mais do que palavras, 

vale assistir ao seu vídeo de demonstração no link https://

www.youtube.com/watch?v=nnonLYlo4uQ

IVECO
O destaque ficou para um ônibus urbano articulado 100% 

elétrico, o Crealis, com 18,395 metros de comprimento, dotado 

da solução “in Motion Charging” – na verdade um trolleybus 

equipado com baterias que permitem ao veículo funcionar por 

algum tempo mesmo onde não há rede aérea, à qual, quando 

existente, se conecta por um pantógrafo. Pela originalidade do 

conceito, o Iveco Crealis foi o vencedor na categoria ônibus urbano 

do prêmio Sustainable Bus 2019.

BYD
Com um histórico de 35.000 e-buses vendidos em 

todo o mundo, a BYD – que tem planta no Brasil –  apre-

senta-se como a fabricante líder deste segmento. Infor-

mou que continua investindo fortemente em pesquisa e 

desenvolvimento, especialmente em baterias, bem como 

em novos materiais, para redução de peso. Na Europa, 

tem fábricas na França e na Hungria, e uma parceria estra-

tégica com a Alexander Dennis, da Inglaterra, que encar-

roça double deckers urbanos sobre os seus chassis com 

tração 100% elétrica. Na IAA 2018, com um novo design, 

foram expostos um e-bus de 12,20 m de comprimento e 

um e-bus articulado de 18,25 m de comprimento, este 

com recarga feita por pantógrafo, e ambos com baterias 

de lithium-iron-phosphate (Lfp).

ELECTRIC BUS – 12,20 m de comprimento, 2 motores x 150 kW 

(2 x 204 cv) ) elétricos.
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Por fim, observamos que, no tráfego urbano, 

principalmente nas grandes cidades ao redor do mundo, 

parece que as vans, caminhões e ônibus elétricos têm 

o seu lugar garantido, pois geram poluição zero e são 

silenciosos. Já no tráfego suburbano ou metropolitano 

de curta distância, os híbridos deverão ser os 

escolhidos, por conta da maior autonomia. Nas médias e 

longas distâncias, no tráfego rodoviário, tudo indica que 

o diesel ainda terá espaço por um bom tempo, apesar 

dos testes que estão sendo feitos com o HVO, LNG, 

CNG e afins, tudo dependendo da sua maior ou menor 

disponibilidade, a qual impacta no preço de aquisição 

do veículo e também no seu custo operacional.

SETRA – S 531 DT – double decker, 14,00 m de comprimento, motor 

MB OM-471 com 375 kW (510 cv).

MCV – MCV 800 – double decker, 14,08 m de comprimento, motor 

MB OM-457 LA Euro 3 com 310 kW (421 cv).

TEMSA – AVENUE ELECTRON – 12,00 m de comprimento, motor 

elétrico de 250 kW (340 cv).

NEOPLAN – SKYLINER – double decker, motor MAN D2676 LOH com 

368 kW (500 cv).

VAN HOOL – TX16 ASTRONEF – 13,20 m de comprimento, motor DAF MX-

13 390, com 390 kW (530 cv).
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Cada vez mais perto de você.
0800 643 0534

@comilonibus @comilonibusoficial
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eunidas PaulistaR

A excelência em 
      sete décadas
Ao completar 70 anos de atividades, a Reunidas Paulista, fundada em setembro de 1948,   

segue mantendo o foco na excelência do atendimento. Para atuar sempre com os veículos mais modernos 

e proporcionar viagens cada vez mais confortáveis e seguras aos seus passageiros, ela investe 

aproximadamente R$ 15 milhões anuais na compra de ônibus novos. Em 2018, a idade  

média dos veículos continuou diminuindo e caiu para quatro anos. E a meta é 

fazer essa média diminuir ainda mais.
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Ao completar 70 anos de atividades, a Reunidas Paulista, fundada em setembro de 1948,   

segue mantendo o foco na excelência do atendimento. Para atuar sempre com os veículos mais modernos 

e proporcionar viagens cada vez mais confortáveis e seguras aos seus passageiros, ela investe 

aproximadamente R$ 15 milhões anuais na compra de ônibus novos. Em 2018, a idade  

média dos veículos continuou diminuindo e caiu para quatro anos. E a meta é 

fazer essa média diminuir ainda mais.

Os 70 anos da Reunidas Paulista 

estão sendo comemorados com 

diversas ações estratégicas que in-

cluem, além dos investimentos, capa-

citação de mão de obra, avanços em 

plataformas digitais e ampliação dos 

serviços leito para as cidades de São 

Bernardo do Campo, Santos e Campi-

nas. No que respeita à renovação da 

frota, foram adquiridos mais 20 novos 

ônibus, que rodaram em caravana 

no interior do Estado de São Paulo, 

em roteiro que incluiu as cidades de 

Três Lagoas, Ilha Solteira, Andradina, 

Araçatuba, Birigui, Penápolis, Lins e 

Bauru. São 18 semileitos, sendo 14 

Marcopolo Paradiso 1200 e quatro do 

modelo 1350. Também foram incorpo-

rados dois ônibus leito Double Decker 

(de dois andares).

 “Estamos vivendo um ano marcan-

te na nossa história”, afirma a diretora 

Marcela Constantino, lembrando que 

a missão da companhia é prestar um 

serviço de excelência baseado em se-

gurança, pontualidade e conforto, além 

de promover encontros e unir pessoas. 

Ela considera que a Reunidas Paulista 

tem desempenhado bem essa missão 

por contar com um time comprometido 

e cheio da energia necessária para 

enfrentar os obstáculos diários. Com 

esse time, a frota da companhia trans-

portou no ano passado 1,5 milhão de 

passageiros e percorreu 25 milhões 

de quilômetros.
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FROTA

A frota atual é composta de 130 

veículos rodoviários com chassis 

Mercedes-Benz, Scania e Volvo. As car-

roçarias são Marcopolo, Mascarello e 

Irizar. Um dos principais objetivos para 

o próximo ano é que 100% da frota se-

jam de veículos com motorização Euro 

5, que emitem menos gases poluen-

tes, consomem menos combustíveis 

e apresentam desempenho superior.

Com a política de manter sempre a 

pontualidade e qualidade dos serviços, 

a Reunidas Paulista tem uma longa 

história de renovação e investimento 

na frota. Em 1997, ela adquiriu 50 ôni-

eunidas PaulistaR

bus modelo VIP Plus; em 1998, foram 

comprados mais 50 ônibus modelo 

Executivo. Em 2000, quatro novos e 

inovadores Leito Cama Double Decker 

chegaram à frota, além de 20 modelos 

Vissta Buss e dois modelos Low Drive. 

Em 2001 e 2002, a empresa investiu 

em mais 50 modelos Executivo. E em 

2004, foram mais 15 modelos Big Star 

Double Decker.

Em 2006 e 2007, com o projeto 

de expansão, a empresa adquiriu 

mais 80 modelos Executivo e outros 

quatro Leito Cama. De 2010 a 2012,  

mantido o crescimento a todo vapor, 

comprou mais 57 modelos Executivo. 

Nos últimos quatro anos adquiriu dois 

modelos Double Decker, 69 modelos 

Executivo e dois modelos Leito Cama 

Double Decker.

  

NOVOS PROJETOS

Uma área que também vem rece-

bendo grande atenção da operadora 

são os avanços em serviços digitais, 

sempre focados em simplificar o 

A empresa mantém linhas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. São mais de 100 rotas.

Não só os ônibus são modernos: os serviços aos passageiros também melhoram sempre.  
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Presente há 70 anos no cenário do 

transporte rodoviário de passageiros 

do País, a Reunidas Paulista nasceu 

com uma frota inicial de 15 ônibus, na 

cidade de Lins, na região noroeste do 

Estado de São Paulo. Adotando desde 

o princípio uma política de crescentes 

investimentos sempre voltados à 

modernização, ela logo alcançou reco-

nhecimento no segmento. Hoje, fiel ao 

compromisso de atender os clientes 

com os melhores veículos do mercado, 

ela segue investindo sistematicamente 

em tecnologia de ponta para garantir 

maior conforto e segurança aos seus 

clientes. 

Para serem mostrados à população, os ônibus da nova frota percorreram oito cidades e uma vasta porção geográfica do Estado de São Paulo. 

Transparência, dedicação, respeito às 
normas: marcas registradas da empresa

processo para os clientes. Um dos 

projetos neste ano é migrar o atual 

sistema de compra do tíquete de 

passagem para o modelo de bilhete 

eletrônico, substituindo-se a impres-

são do documento fiscal pelo cartão de 

embarque e, mais tarde, pelo sistema 

de check-in eletrônico, como ocorre 

nas companhias áreas.

A empresa também se prepara 

para investir em atendimento eletrôni-

co via chatbot, por meio de aplicativo 

e site.

Atualmente, toda a frota da em-

presa está equipada com sistema 

de monitoramento via satélite. Para 

deixar a viagem ainda mais agradável, 

os veículos dispõem de carregador de 

energia com entrada USB. Estão sendo 

implementados, para acesso pelos 

clientes durante as viagens, o sinal 

de Wi-Fi e o Sistema Multimídia, com 

acesso a filmes e músicas e para uma 

viagem conectada.

A Reunidas Paulista emprega cerca 

de 800 colaboradores diretos e indire-

tos. Suas linhas atendem os estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato 

Grosso do Sul, em mais de 100 rotas. 

Ela também está sempre presente 

nos principais eventos realizados no 

País, inclusive os de repercussão 

internacional. Por exemplo, atuou 

como empresa oficial de transporte 

da mídia na Olimpíada Rio 2016 e das 

delegações na Paralimpíada Rio 2016. 

Também presta serviço de transporte 

de pessoas no Grande Prêmio Brasil 

de Fórmula 1, disputado em São Paulo.

“São 70 anos de muito orgulho 

e satisfação, marcados por desafios 

e conquistas constantes”, assinala 

Aurivânia Constantino, presidente da 

companhia. Ela acredita que o segre-

do para proporcionar tranquilidade e 

satisfação aos passageiros é ser uma 

empresa que trabalha com completa 
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transparência e constante dedicação 

em todas as suas atividades, priori-

zando o respeito às normas do setor 

e atenta às mudanças do mercado.

Ela também põe em relevo o papel 

dos colaboradores nesse processo, 

como, aliás, fica demonstrado nas vá-

rias iniciativas da companhia voltadas 

à capacitação e valorização de seu 

pessoal. Exemplo disso é o programa 

PAZ (Programa Acidente Zero), que 

premia os motoristas que, na condu-

ção dos ônibus da empresa, adotam 

postura e comportamento com enfoque 

na segurança, conforto e pontualidade 

no serviço prestado aos clientes.

Outro destaque, o Programa PIM 

(Prêmio de Incentivo ao Motorista) 

valoriza os profissionais que atingem 

os objetivos estabelecidos, mantendo 

a boa conduta.

Já o PEC (Programa de Economia 

de Combustível) sensibiliza os moto-

ristas a desenvolverem a prática da 

condução econômica. A iniciativa, além 

disso, contribui para reduzir a emissão 

de agentes poluentes na atmosfera.

A Reunidas Paulista também 

instituiu o Prêmio Gran Ricieri, que 

homenageia funcionários com mais de 

15 anos de casa. A diretora Marcela 

Constantino explica que se trata do 

reconhecimento público e do agrade-

cimento da empresa àqueles que con-

tribuíram para o seu desenvolvimento. 

Segundo ela, a Reunidas Paulista 

reconhece a importância de fornecer 

treinamento contínuo aos colabora-

dores, com instrutores altamente 

capacitados e indicados pelas fabri-

cantes mais respeitadas do mercado, 

a exemplo da Mercedes-Benz, Volvo e 

Scania. “É uma prática que ajuda a de-

senvolver competências e a aumentar 

o conhecimento técnico. Além de tudo, 

trabalhamos com a premissa de que o 

aprendizado nunca tem fim”, explica.

eunidas PaulistaR

O Prêmio Gran Ricieri é uma homenagem aos funcionários que trabalham 

na Reunidas Paulista há mais de 15 anos.

Evento no Alameda Quality, em Bauru.

Aurivânia e Marcela homenageiam colaboradores com mais de 15 anos “de casa”.
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ecnologiaT

Autônomo Axor 3131
       na colheita de cana
Caminhão extrapesado da Mercedes-Benz do Brasil está operando 24 horas, de forma autônoma, 

lado a lado com colhedoras de cana, no interior do Estado de São Paulo. As colhedoras também são 

de condução autônoma.

No novo sistema utilizado, a colhe-

dora processa de forma autônoma 

a colheita e o corte da cana, lançando 

a cana picada diretamente na carroça-

ria do caminhão. A velocidade média 

dos veículos gira em torno de 6 quilô-

metros por hora na área da colheita. 

Concluído o carregamento, o moto-

rista assume o controle do caminhão 

para a etapa de transbordo aos tremi-

nhões, que é o descarregamento da 

carga nos caminhões de maior capa-

cidade que transportam a cana até as 

usinas de açúcar e etanol.

O extrapesado 3131 é o primeiro 

caminhão Mercedes-Benz com direção 

autônoma a ser utilizado numa opera-

ção diária regular no Brasil. Ele resulta 

de uma parceria com a empresa Grun-

ner, que desenvolve tecnologia para o 

campo. No momento, dois caminhões 

do modelo já estão em operação. 

O novo lançamento da Mercedes-

-Benz foi comentado por Philipp Schie-

mer, presidente da Mercedes-Benz do 

Brasil e CEO América Latina. 

“Esse inovador Axor 3131 se des-

taca pela tecnologia e conectividade, 

que desenvolvemos em conjunto com 

a Grunner”, afirmou. 

A direção autônoma é controlada 

por um sistema que inclui piloto auto-

mático, GPS e georreferenciamento, 

sendo utilizada exclusivamente nos 

trechos mapeados da fazenda onde 

acontece a colheita.

“Essa operação inédita realizada 

com o Axor de direção autônoma vem 

ocorrendo durante 24 horas por dia 

na Agro Cana Caiana, na região de 

Lençóis Paulista”, informa Roberto 

Leoncini, vice-presidente de Vendas e 

Marketing Caminhões e Ônibus da Mer-

cedes-Benz do Brasil. “A utilização de 

caminhão, em substituição a tratores, 

agiliza o processo de transbordo dentro 

das fazendas, trazendo mais produtivi-

dade, menos consumo de combustível 

e menor custo operacional”.

O executivo explica que a solução 

é tão eficiente e rentável que já está 

conquistando outros clientes do setor 

canavieiro. “Mais 16 caminhões Axor 

3131 de direção autônoma foram 

negociados neste mês para realizar a 

operação de colheita de cana, o que já 

é o primeiro fruto da parceria da Merce-

des-Benz com a Grunner”, destaca ele.

Em outubro houve negociações e pedidos de vários extrapesados para operar em colheitas.

39REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2018

D
iv

ul
ga

çã
o



mpresaE

Guerino Seiscento agrega 
       tecnologia à tradição    
A Guerino Seiscento, de Tupã-SP, vem agregando sempre mais tecnologia à sua tradição de várias 

décadas como prestadora de serviços de transporte rodoviário de passageiros. Com isso, manteve 

seus milhares de passageiros mais antigos e atraiu outros tantos mais recentes que se deixam cativar 

pela sua forma inovadora de oferecer conforto, segurança, entretenimento e ótimas viagens.. 
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Pela reconhecida qualidade dos 

seus serviços, a Guerino Seis-

cento coloca-se cada vez mais entre 

as melhores operadoras brasileiras 

de transporte rodoviário interestadual 

de passageiros. E é exatamente para 

manter-se entre elas que a companhia 

desenvolve esforço permanente para 

oferecer aos usuários os ônibus mais 

modernos e avançados do ponto de 

vista tecnológico, além de seguros, 

altamente eficientes e ambientalmente 

sustentáveis.       

Para tanto, a Guerino Seiscento  inves-

te na aquisição de veículos exatamente 

adequados a suas operações e que, 

ao mesmo tempo, atendem a todas as 

expectativas de conforto e segurança 

dos passageiros. O esforço constante 

para prestar bons serviços se revela 

também na adoção de novas formas 

de atendimento ao cliente, obtendo, 

como gratificante retorno, o elevado 

nível de satisfação dos que viajam por 

suas linhas. 

A frota é vista como diferencial im-

portante pelos passageiros, graças 

à qualidade dos ônibus, à limpeza e 

à ausência praticamente absoluta de 

quebras e interrupções nas viagens. 

Tendo selecionado uma marca de 

chassi – Scania – e uma fabricante de 

carroçarias – Marcopolo –, para imple-

mentar uma progressiva padronização 

do material rodante, os executivos da 

operadora paulista estão convencidos 

do acerto das escolhas feitas. 

TECNOLOGIA

No caso, os chassis Scania recebe-

ram carroçarias dos modelos Paradiso 

1800 Double Deck (DD) e Paradiso 

1200, todas com 14 metros de com-

primento. Outros diferenciais ficaram 

por conta dos bancos de couro modelo 

master e do espaçamento entre os 

assentos – bem maior que os do avião, 

por exemplo – detalhe fundamental  

para a comodidade do viajante.

Também se destacam nos veícu-

los da Guerino Seiscento o sistema 

especial de climatização e o sinal de 

internet pelo sistema Wi-Fi. O sistema 

está permanentemente disponível para 

o passageiro (que é composta de 350 

ônibus), assim como o acesso gratuito 

à internet e à TV, tanto pelo celular 

como por tablets e notebooks. 

Outro item de comodidade que a 

companhia proporciona aos passa-

geiros, não propriamente dentro dos 

ônibus, mas antes ou depois de cada 

viagem, são as salas VIP mantidas nas 

rodoviárias de Londrina-PR e Assis-SP.   

GARAGENS

Um aspecto que poderia ser visto 

como mero detalhe, mas que é de 

importância fundamental, é o fato de 

a Guerino manter, além da grande 

garagem da sede, em Tupã, um nú-

mero expressivo de outras garagens. 

Elas estão nas cidades de Campinas, 

Franca, São José do Rio Preto, Bauru, 

Lins, Marília, Araçatuba, Adamantina 

e Assis. Sua planejada localização 

assegura níveis ainda mais elevados 

de segurança, pontualidade e tranqui-

lidade aos viajantes. 

E há ainda outro item de conforto 

e comodidade que é o fato de os 

passageiros da companhia poderem 

Jardineira toda aberta, montada sobre chassi de caminhão, dos primeiros tempos da empresa.

A Impecável limpeza dos ônibus da Guerino motiva muitos elogios dos passageiros.
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adquirir seus bilhetes de passagem 

pelo site da operadora utilizando cartão 

de crédito. Como a Guerino também 

opera linhas suburbanas, um sistema 

de bilhetagem eletrônica está à dispo-

sição dos usuários. 

A Guerino conta com cerca de 500 

colaboradores, que, na sua totalidade, 

passam por treinamento periódico e 

por programas de reciclagem – dois 

cuidados importantes e responsáveis 

por parte considerável da boa imagem 

da companhia no mercado. 

Mas há outros, tão ou mais im-

portantes, como a pontualidade, a 

segurança das viagens, a baixa idade 

média dos carros, sua correta manu-

tenção e limpeza.       

Além do serviço interestadual, 

a companhia atua nos segmentos 

municipal, intermunicipal, fretamento 

e turismo. 

ÁREA DE ATUAÇÃO

São atendidas mais de 100 ci-

dades nos estados de São Paulo, 

Paraná (onde a companhia opera boa 

parte das suas linhas federais), Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

Entre elas Lins, Londrina, Campinas, 

Maringá, Bauru, Tupã, Araçatuba, São 

José do Rio Preto, Assis, Três Lagoas, 

Oswaldo Cruz, Ourinhos, Presidente 

Prudente, Marília, Curitiba, Franca, 

Três Lagoas, Barretos, Foz do Iguaçu, 

Londrina, Uberlândia, Araguari, Goiâ-

nia, Itumbiara, Bauru e Catalão.

 Na ampla região servida por suas 

linhas, a empresa tornou-se marca con-

solidada e reconhecida pela excelência 

dos seus serviços.

A tradição da empresa vem de longe e de muitos anos de presença permanente nas estradas.

Parte da frota da Guerino Seiscento: os cuidados incluem baixa idade média, manutenção, limpeza dos carros e muito treinamento do pessoal.

mpresaE

No início, eram as jardineiras. 

Depois veio o ônibus número 1, que 

representou enorme avanço na prestação 

dos serviços da 

Guerino Seiscento.
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rotaF

Princesa dos Campos recebe 
       mais 30 ônibus novos
Um desfile por vários pontos da cidade de Ponta Grossa marcou a apresentação da nova frota 

da Expresso Princesa dos Campos. Foram adquiridos 30 ônibus novos, com investimentos de 

aproximadamente de R$ 23 milhões. Os carros já estão operando nas principais rotas da empresa.

Os novos veículos da Expresso 

Princesa dos Campos se enqua-

dram no planejamento da companhia 

para renovação da frota por meio de 

compras anuais. Com os carros deste 

ano, a idade média da frota de 400 

veículos passou a ser de cinco anos.  

“O planejamento estratégico da 

companhia possibilita que a empresa 

mantenha seus principais investimen-

tos e programas mesmo em momentos 

de instabilidade econômica”, explica 

o diretor-presidente da operadora, 

Florisvaldo Hudinik.

Segundo o executivo, a aquisição 

dos 30 novos veículos é uma das 

principais ações da empresa com o 

objetivo de oferecer sempre um serviço 

de altíssima qualidade aos clientes. 

Desta vez, foram adquiridos 21 

ônibus rodoviários com motorização 

traseira e carroçaria Marcopolo Paradi-

so 1600 LD (Low Driver). São veículos 

maiores, mais altos, com 44 lugares, 

todos no padrão executivo da ANTT. 

Estão equipados com ar condicionado, 

calefação, monitores de áudio e vídeo 

com DVD, Wi-Fi e toaletes.

“Desde 2014, estamos padro-

nizando a frota para LD e adotando 

várias configurações. Hoje, 70% dos 

nossos veículos são LD. Os carros 

oferecem mais espaço e maior área 

de bagageiro, o que torna a viagem 

ainda mais agradável”, afirma Hudinik.

Na compra, a operadora optou por 

chassis Volvo B420R e Mercedes-Benz 

O500R. Os chassis Volvo dispõem de 

caixa automatizada de 12 marchas, 

suspensão pneumática/eletrônica, 

controle de estabilidade, freio a disco 

em todos os eixos e motor de 11 litros 

com 420 cv de potência. 

Já os chassis Mercedes-Benz têm 

caixa automatizada de 8 marchas, 

suspensão pneumática/eletrônica, 

controle de estabilidade, freio a disco 

em todos os eixos e motor de 12 litros 

com 408 cv de potência. Foi a primeira 

compra de ônibus Mercedes-Benz do 

modelo O500 feita pela Princesa dos 

Campos. Todos os carros já estão 

sendo operados nas linhas de maior 

fluxo da empresa. 

A Princesa dos Campos ofere-

ce aproximadamente 600 horários 

diários, distribuídos em 106 linhas 

que interligam cidades do Estado do 

Paraná, alguns municípios de San-

ta Catarina e a Grande São Paulo. 

São transportados entre 700.000 e 

800.000 passageiros por mês.Carreata em Ponta Grossa mostrou os novos ônibus da Princesa dos Campos à população.
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Sempre preparada para  
    prestar o melhor serviço 
Operando há 40 anos no transporte rodoviário de passageiros, a Riodoce transporta mais de 7 

milhões de passageiros por ano em suas 171 linhas interestaduais, intermunicipais e urbanas. Para 

manter e aperfeiçoar continuamente essa performance, ela aposta no treinamento, utiliza uma frota 

de 300 veículos e emprega diretamente 1.028 colaboradores. São números que que fazem dela uma 

das principais empresas brasileiras do setor.

A nova pintura dos ônibus busca refletir a certeza da companhia na progressiva recomposição da demanda. 
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Atualmente, além das capitais de 

São Paulo e do Rio de Janeiro, a 

área de atuação da Riodoce abrange 

o norte do Estado do Rio e a região 

litorânea do Espírito Santo, estenden-

do-se ainda pelo eixo da rodovia BR 

116 até as praias do Sul da Bahia. 

Ela também marca forte presença nos 

Vales do Aço, Mucuri, Jequitinhonha, 

Vale do Rio Doce e em todo o Leste 

de Minas Gerais, onde está, na cidade 

de Caratinga, sua sede administrativa. 

A companhia foi criada em 1º de 

julho de 1978, a partir de uma cisão da 

Cia. São Geraldo de Viação, empresa 

na qual os irmãos Grossi, liderados por 

Dário da Anunciação Grossi, detinham 

significativa participação. Os irmãos 

partiram então para administrar a nova 

empresa, inicialmente operando linhas 

regionais nos estados de Minas Gerais 

e Bahia. A expansão começou já em 

1979, quando a empresa passou a 

atender principalmente a cidade de Juiz 

de Fora e a região litorânea do Espirito 

Santo. E, também, com a incorporação 

de novos serviços.

Em 2003, foram adquiridas novas 

linhas ligando cidades dos vales do 

Aço e Rio Doce à cidade do Rio de 

Janeiro. As aquisições resultaram 

na mudança do perfil e do padrão da 

empresa no contexto do segmento 

de transporte de passageiros, por 

se tratar da incorporação de setores 

e de linhas estratégicas ao seu eixo 

operacional. Mais recentemente, e 

seguindo a mesma linha, foram inte-

grados ao patrimônio da companhia 

novos serviços para atender o mercado 

da cidade de São Paulo. A expectativa 

é de que, com esse novo movimento, 

que lhe permitirá transportar seus 

usuários ao centro mais populoso do 

País, em breve espaço de tempo a 

operadora consolidará de vez o novo 

perfil, impondo-se de forma definitiva 

no mercado. 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

A empresa está preparada para 

continuar crescendo nos próximos 

anos; suas práticas de Governança 

Corporativa proporcionam continua-

mente melhorias no desempenho. 

A Riodoce considera de importância 

salutar a integral sinergia e interativi-

dade entre a Diretoria, o Conselho de 

Administração e o quadro societário 

da empresa. 

O Conselho de Administração é 

composto de 7 membros: Dário Grossi 

Filho, Genaro de Freitas Grossi, Fer-

nando Teixeira Grossi, João Marcos 

Grossi, Lauro Grossi Filho, Marcos 

de Souza Grossi e Gustavo Grossi de 

Assis, que atualmente exerce a função 

de Presidente.

Quanto à diretoria executiva, é in-

tegrada por Rinaldo Pires de Miranda 

Grossi, Presidente executivo desde 

janeiro de 1985, José Martins de An-

drade e José Geraldo Ferreira.

Além dessa estrutura, consultores 

e auditores externos são contratados 

a intervalos, de modo a sempre se ter 

uma imagem verdadeira e apropriada 

das posições financeira e econômica 

da organização. Ao lado disso, também 

há um plano de ação de médio e longo 

prazos que inclui a definição estratégi-

ca para perenização da empresa.  

PONTOS ALTOS

A adequada e permanente prepara-

ção dos colaboradores ocupa espaço 

muito importante no sistema de ges-

tão. Deve-se destacar a qualidade dos 

profissionais, especialmente os moto-

ristas. A qualidade dos treinamentos 

para qualificação profissional motiva a 

permanência duradoura nos quadros 

da empresa. A seleção para admissão 

é rigorosa, garantindo tranquilidade e 

segurança ao passageiro e o sucesso 

da empresa. O índice de acidentes é 

praticamente inexpressivo. 

Faz parte da política da companhia 

colocar à disposição dos colaborado-

res os mais diversos benefícios, a 

exemplo do plano de saúde, tratamen-

to odontológico, seguro de vida em 

grupo, ticket alimentação, transporte, 

inclusive em linhas intermunicipais e 

interestaduais, e uniforme. A Riodoce 

apoia a prática de esportes e mantém 

convênios que viabilizam a melhoria da 

condição física e social do trabalhador 

e de seus familiares.
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Serviços 24h de atendimento ao cliente

(informações, dúvidas, reclamações)

08001112121

Serviço de atendimento ao usuário (SAC)

e-mail: sac@viacaoviodoce.com.br

As boas práticas de gestão possibi-

litam que a empresa evolua continua-

mente em termos de qualidade dos 

serviços. Tendo sempre como foco a 

mpresaE

Viação Riodoce

Frota interestadual 120

Idade média 4,4 anos

Empregos diretos 1.028

Faturamento anual em R$   120.000.000,00

Linhas estaduais 112

Linhas interestaduais 46

Garagens 22

Site  www. viacaoriodoce.com.br

Manter a frota com ônibus de qualidade e sempre nova é uma das principais preocupações da Riodoce.

Atendimento

satisfação dos usuários, a operadora 

busca sempre a melhoria do conforto, 

da segurança, da higiene e da pontua-

lidade nos serviços prestados. 

Tudo isso é mensurável, como 

ficou demonstrado na mais recente 

pesquisa de qualidade feita junto aos 

passageiros pela Agência Nacional de 
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Transportes Terrestres, ANTT. Datada 

deste ano, a pesquisa atribuiu à Rio-

doce o índice de 74,6% de satisfação 

dos usuários de seus serviços. 

Acrescente-se que, quando a revis-

ta Transporte Moderno ampliou essa 

pesquisa para focalizar também as 

boas práticas de gestão empresarial, 

a empresa ficou em terceiro lugar no 

seu estado base, Minas Gerais. 

Analisando essas conquistas e 

contemplando o futuro, o presidente 

executivo da Rio Doce, Rinaldo Pires 

de Miranda Grossi, mostra otimismo. 

Ele acredita que as significativas per-

das de passageiros e os altos índices 

de desemprego chegaram ao fim, 

e assinala que desde setembro de 

2017 desenhou-se uma tendência de 

aumento da demanda, que veio a ser 

consolidada pelos resultados aferidos 

de janeiro a agosto de 2018, e compa-

rados com aqueles de 2017.

Miranda Grossi considera que a 

Riodoce se ajustou no momento da 

crise e, portanto, encontra-se plena-

mente estruturada para absorver, com 

Dário da Anunciação Grossi (“Sô Dário”), foi sócio 

fundador da Rio Doce. Nasceu em Rio Pomba-MG, em 

1922. Por volta de 1933, estabeleceu-se no antigo distri-

to de Inhapim. Em 1936 foi transferido para Caratinga, in-

tegrando-se ao comércio da família Bonfim. Destacou-se 

inicialmente como empresário no comando de uma rede 

de produtos alimentícios. Posteriormente, ingressou no 

ramo de transporte rodoviário de passageiros, sendo um 

dos fundadores da Companhia São Geraldo de Viação. 

Em seguida, juntamente com seus irmãos Genaro de 

Souza Grossi, Lauro de Souza Grossi, Marino de Souza 

Grossi, Miguel Arcanjo Grossi e Hélia Grossi Gonçalves, 

fundou a Viação Riodoce. Ainda foi responsável pelo 

controle de outras empresas, como Fazendas Rio Doce 

e Café Rio Preto. Em 1998, aventurou-se pela primeira 

vez na política, sendo eleito prefeito de Caratinga-MG. 

Alguns dos marcos de sua administração foram a criação 

da Secretaria de Agricultura, a implementação do Centro 

Odontológico e da Policlínica, a valorização do homem do 

campo e o asfaltamento da estrada Caratinga-Ipanema.

Socialmente responsável, a Viação Rio Doce veio 

desenvolvendo um trabalho de parceria e apoio às ini-

ciativas comunitárias nas mais diversas áreas através 

de patrocínios, premiações, divulgações e doações. O 

apoio se estende  a eventos religiosos, educacionais, 

culturais, filantrópicos e empresariais.

No novo visual da frota, a comunicação instantânea a serviço da confiança da empresa na 

recuperação da economia. 

De transportar gente e de fazer política  

qualidade, eficiência e maior rentabi-

lidade, a recomposição da demanda. 

Essa confiança se refletiu até mesmo 

no processo de revitalização da pintura 

da frota, empreendido pela empresa e 

confiado ao escritório Villela Design e 

que começou pela pintura dos novos 

ônibus adquiridos recentemente.  

Contudo, o dirigente não deixa de 

observar que o setor de transporte 

rodoviário de passageiros continua 

necessitando de segurança jurídica. 

Ela é necessária, na opinião do pre-

sidente executivo da Riodoce, para 

que as empresas operadoras possam 

visualizar o futuro e promover os in-

vestimentos necessários não somente 

ao seu crescimento como também ao 

contínuo e firme aperfeiçoamento dos 

serviços prestados.

 

A
ce

rv
o:

 R
io

do
ce

47REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2018



ulturaC

Guanabara e Real Expresso 
   criam Expresso Musical
As empresas Guanabara e Real Expresso puseram em prática uma nova iniciativa de responsabilidade 

sociocultural. Chama-se Expresso Musical. O projeto vai promover apresentações gratuitas da 

orquestra Arte Jovem, criada na cidade satélite de Ceilândia, Distrito Federal.

As apresentações serão em diver-

sas localidades do País, come-

çando pelas principais cidades do 

Centro-Oeste. A orquestra Arte Jovem 

é formada por jovens de várias idades, 

e seu repertório busca envolver todas 

as gerações, mediante a interpretação 

de grandes sucessos musicais. 

A primeira apresentação do Ex-

presso Musical aconteceu no último 

dia 19 de agosto, no Parque da Ci-

dade, em Brasília. A segunda foi no 

Taguaparque, em Taguatinga, dia 29 

de setembro. No próximo ano serão 

contempladas diversas cidades do 

Centro-Oeste e do Sudeste brasileiros.  

O objetivo da ação é levar música 

de qualidade a plateias na área de 

atuação das empresas, ampliando a 

relação delas com a população local, 

além de fomentar a arte e dar susten-

tabilidade a um projeto social com im-

pacto direto na vida dos participantes 

e suas famílias. 

No ano que vem o Expresso Musical fará apresentações gratuitas em cidades do Centro-Oeste e do Sudeste do País.
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Como informa o gerente de market-

ing das empresas, Rodrigo Mont’Alver-

ne, a ideia é replicar no Centro-Oeste 

a experiência exitosa do projeto 

Caminhos Musicais Guanabara, que 

é realizado desde 2010 no Nordeste.

PATROCÍNIO 

Além das apresentações do Ex-

presso Musical, Guanabara e Real 

Expresso doaram à orquestra Arte 

Jovem uniforme e instrumentos musi-

cais. Elas patrocinam o trabalho social 

desenvolvido pelo maestro Edmilson 

Júnior, que mantém uma escola de 

música para 200 crianças e jovens, 

na Casa do Cantador, em Ceilândia. 

Os alunos são formados em diversos 

instrumentos de corda, sopro e percus-

são. Todo o trabalho é realizado por 

professores e voluntários, inspirando-

-se em uma iniciativa desenvolvida há 

mais de 20 anos, que usa a música 

como meio para promoção da cidada-

nia e a inclusão social de crianças e 

adolescentes. “O projeto Arte Jovem 

visa contribuir com a formação e a 

valorização do ser humano, através da 

música. A arte tem o poder de tornar 

possível a sensação de pertencimento 

e de fazer nossas crianças e jovens 

sonharem com um futuro melhor”, 

resume Edmilson Júnior.

O maestro Edmilson Júnior tem o apoio da Real Expresso e da Expresso Guanabara no trabalho social que desenvolve em Ceilândia. 

A Real Expresso e a Expresso Guanabara doaram os instrumentos. A dedicação dos componentes se reflete na qualidade da música.
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A 12ª edição do Fórum de Gestão e 

Conectividade de Frotas, evento 

promovido pela OTM Editora, tornou-se 

referência no setor de transportes e 

logística. Com o tema “Gestão Digital”, 

os dois dias do encontro abordaram, 

por meio de palestras, painéis e deba-

tes, os principais assuntos e tendên-

cias relevantes para o segmento, com 

foco na inovação.

 Nesses 12 anos de realização do 

fórum, é importante observar como a 

tecnologia transformou conceitos e 

práticas, trazendo para o dia a dia das 

empresas temas que há poucos anos 

pareciam fora da realidade. 

Em conectividade,  
    o futuro já chegou

Hoje, a maioria das frotas comer-

ciais, de quaisquer dimensões, conta 

com soluções de telemática e teleme-

tria veicular. Os equipamentos ganham 

mais inteligência e conectividade, 

tornando-se ferramentas essenciais 

para o gestor da atualidade. Os aplica-

tivos também já fazem parte do nosso 

cotidiano, aproximando os clientes das 

empresas. Com essas novas tecnolo-

gias, o gestor passa a ter acesso a um 

volume muito grande de dados. 

Entretanto, apenas coletar ou 

armazenar dados não é suficiente: é 

necessário analisá-los e  transformá-

-los em informações que facilitem a 

tomada de decisões de forma rápida 

e eficiente. 

Ainda assim, com tantas soluções 

disponíveis no mercado, a tecnologia 

não é explorada em todo o seu poten-

cial pelos transportadores brasileiros. 

Muitas empresas se limitam a utilizar 

apenas as funções básicas dessas fer-

ramentas, abrindo mão dos benefícios 

de que poderiam usufruir. Essas inova-

ções tecnológicas oferecem inúmeras 

possibilidades de uso, contribuindo 

com a melhoria da produtividade das 

empresas e dando substratos para o 

desenvolvimento de estratégias opera-

cionais e administrativas. A informação 

se tornou a chave para trazer competi-

tividade aos negócios.

Nesse contexto, o Fórum de Gestão 

e Conectividade de Frotas se consolida 

como uma oportunidade para que as 

empresas do setor conheçam melhor 

as tecnologias e suas aplicações, e 

possam, também, discutir os princi-

pais fatores que dificultam a utilização 

de todos os recursos, de forma a 

maximizar seu investimento. Por outro 

lado, os desenvolvedores dessas solu-

ções têm a possibilidade de entender 

melhor as dúvidas e necessidades de 

seus clientes. 

Em tempos de crise econômica, 

quando as margens de lucro se tornam 

cada vez mais estreitas, o gerencia-

mento eficiente se torna fundamental 

para reduzir custos e tornar os proces-

sos mais produtivos.

Quando se fala em conectividade, 

porém, é preciso ter mente que cami-

nhamos, cada vez mais rapidamente, 

não só para ter veículos, gestores e fro-

tas conectados, mas também para ter 

pessoas e cidades conectadas. E as 

empresas precisam estar preparadas 

para essa nova realidade, tendo em 

vista que o futuro está mais próximo 

que imaginamos.

Quando se fala em 
conectividade, é 

preciso ter em mente 
que caminhamos cada 
vez mais rapidamente 

não só para ter 
veículos, gestores e 
frotas conectados, 

mas também para ter 
pessoas e cidades 
conectadas. E  as 

empresas precisam 
estar preparadas para 
essa nova realidade, 
tendo em vista que 
o futuro está mais 
próximo do que 

imaginamos. 

Marcelo Fontana, diretor da OTM Editora
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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

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.

A CAPEMISA é a Seguradora com o maior 
número de empresas de transporte rodoviário 
entre seus Clientes, com mais de 14 milhões 
de vidas seguradas somente em 2017.


