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A MARCOPOLO DISPONIBIL IZA O  QUE 

HÁ DE  MAIS  MODERNO E  AVANÇADO NO 

SEGMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, 

GARANTINDO SEGURANÇA E  CONFORTO.

LEVANDO PESSOAS COM SEGURANÇA E CONFORTO!
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umárioS

Depois de passar por

ampla reforma, o

Terminal Tietê, de

São Paulo – o maior

do Brasil – já pode

oferecer aos

passageiros

praticamente o

mesmo conforto que

eles encontram nos

ônibus interestaduais

e internacionais.

10

O pico do Dedo de Deus, no Estado do Rio, faz parte

da paisagem que há 50 anos a Viação Teresópolis vem

oferecendo aos seus milhares de passageiros.

30

Mais tecnologia

para dar cada vez

mais qualidade

ao passageiro.

É a filosofia de

trabalho da São

Luiz, de Três

Lagoas-MS,

mostrada na

reportagem

de capa.

16
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38Dois novos chassis para ônibus articulados foram

lançados pela Mercedes-Benz do Brasil. Ambos

reúnem um conjunto impressionante de vantagens

e opções, e já começaram a ser exportados.

O Presidente da Comissão de Viação e

Transportes, Deputado Mauro Lopes,  quer

que a Câmara dos Deputados e a ANTT

trabalhem juntas para enfrentar

a grave ameaça representada pelos

transportadores clandestinos.
24
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Um total de 26 milhões

de euros está sendo

investido pela

encarroçadora espanhola

Irizar em suas fábricas no

mundo todo. Inclusive na

unidade brasileira.

22 A Brasil Sul é a primeira

empresa de ônibus

interestadual do Paraná a

lançar um Programa

Fidelidade.  Espera

alavancar suas vendas

em pelo menos 5%.

40
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ParabénsParabénsParabénsParabénsParabéns
 Ao Dr. Jocimar Moreira pela matéria

publicada na Revista ABRATI de março/

06, mostrando a realidade do transporte

rodoviário de passageiros em nosso País.

Fernando Luiz Rizzi

operacional@viacaopretti.com.br

COLATINA–ES

CongratulaçõesCongratulaçõesCongratulaçõesCongratulaçõesCongratulações
Leitor assíduo da Revista ABRATI,

escrevo para parabenizar a todos os

produtores da publicação, que tão bem

vem divulgando o transporte de

passageiros. Quero também me

congratular com os profissionais do

volante que trabalham no setor,

especialmente com as corajosas

mulheres que hoje são destaque nessa

área. Gostaria que publicassem meu

endereço.

Raimundo Nonato de Lima

Rua Vereador Antônio Izidro, 196

Bairro João XXIII

59900--000 – PAU DOS FERROS–RN

PlanosPlanosPlanosPlanosPlanos
Gostaria de saber sobre os planos

de atuação das Empresas Viação

Itapemirim, Penha e Kaiowa.

Paulo Adilson Coutinho

SÃO GONÇALO–RJ

PinturasPinturasPinturasPinturasPinturas
É sempre com muita alegria que

recebo a Revista ABRATI, cuja qualidade

é fantástica. Parabenizo a Viação Águia

Branca e a Salutaris pela linda pintura

de seus novos ônibus. É de admirar.

Jair Fernando da Silva

Rua Serra do Mar, 18-B

Vila Princesa Isabel – Guaianazes

08410–60 – SÃO PAULO–SP

Do coraçãoDo coraçãoDo coraçãoDo coraçãoDo coração
 Se possível, peço que publiquem

uma matéria sobre a 1001, minha

empresa do coração. E meu endereço

para me corresponder somente com fãs

da 1001.

Eduardo A. Cândido

Rua Cassilândia, 268

Pimentas

07272–640 – GUARULHOS–SP

EndereçoEndereçoEndereçoEndereçoEndereço
Gostaria de ver publicado meu

endereço para fins de contato com

colecionadores de fotos de ônibus de

todo o Brasil.

Antônio Carlos de Sousa

Av. Oscar Araripe, 1.162

Bairro Bom Jardim

60540–440 – FORTALEZA–CE

SugestõesSugestõesSugestõesSugestõesSugestões
Gostaria de que em suas próximas

edições a Revista ABRATI tratasse das

empresas Auto Viação Progresso,

Unesul, Rodoviária Leão do Norte,

Viação Nordeste, Grupo Transbrasiliana,

entre outras. Gostaria também de ter

meus e-mails publicados:

norbertosantoskunzli@hotmail.com.br

e nskunzli@gmar.com

Norberto dos Santos Künzli

Rua Rio das Velhas, 802

Novo Riacho

32280–370 – CONTAGEM–MG

UnesulUnesulUnesulUnesulUnesul
Sou um “devorador” das páginas da

Revista ABRATI, revista que acho de um

acabamento impecável. Sugiro matéria

sobre a maior empresa gaúcha, a

Unesul, que possui várias linhas

também em SC, PR e MG.

Marcelo Luís Soares

Tristão de Alencar, 995

Bairro Primavera

93340–130 – NOVO HAMBURGO–SC
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arta do PresidenteC

Sérgio Augusto de Almeida Braga

Presidente da ABRATI

O que se quer
é apenas um
tratamento que
leve em conta o
papel social do
transporte
terrestre de
passageiros,
com sua função
de integração
nacional e sua
vocação de
atendimento às
camadas de
menor poder
aquisitivo.

Avanços importantes
na normatização

Com a edição das recentes resoluções normativas para o setor de transporte rodoviário de

passageiros, a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT –  deu grande passo para

sua consolidação como ente regulador de fato, como é anseio de todo o segmento empresarial que

opera o sistema.

São várias resoluções que tratam de diversos assuntos. Eram aguardadas com grande expectativa,

pois representam importantes avanços para a normatização da atividade. Outras ainda estão por

vir, como têm garantido os diretores da Agência em encontros mantidos com a ABRATI.

Há muito a Diretoria da ABRATI tem se manifestado favoravelmente ao fortalecimento da ANTT

nas suas atividades primordiais. Ainda lutamos por um quadro fiscalizador que possa coibir eventuais

irregularidades, reprimir o transporte clandestino que tanto mal causa ao País e zelar pela garantia

da prestação de um bom serviço ao usuário.

Nunca é demais lembrar que o transporte regular, além de cumprir suas obrigações referentes

aos encargos inerentes à atividade – o que não acontece com o transporte denominado “pirata” –

tem tido fatia considerável de passageiros migrada para esse transporte irregular. O percentual é

estimado em 30%.

As empresas se modernizaram e se prepararam para as mudanças que estão acontecendo.

E continuam investindo em processos administrativos mais modernos, transparentes e ágeis, de

maneira a atender quaisquer demandas de informação por parte do poder regulador.

Ao mesmo tempo, prosseguem os esforços empresariais para também dar seqüência aos

pesados investimentos necessários à operação, como construção e reforma de novas garagens,

renovação de frota, pontos de parada e de apoio ao longo das rotas e programas de treinamento de

motoristas.

A Diretoria da ABRATI tem se batido pela instituição de linhas de crédito via BNDES, a juros

especiais, para que as empresas possam suportar o grande volume de capital requerido para tais

ações. E não se veja nisso nenhuma tentativa de obter privilégio especial: grande parte dos setores

da economia tem tido tratamento diferenciado por parte dos órgãos de fomento do governo, como

– só para citar um exemplo – o transporte aéreo.

O setor espera com natural ansiedade a decisão do STF sobre a ADIN nº 2.669, referente à

isonomia de tratamento do transporte rodoviário com o aéreo no que se refere ao ICMS, pois as

camadas de mais baixa renda pagam até 18% desse imposto, enquanto para as classes mais

favorecidas, que utilizam o transporte aéreo, a incidência do ICMS é nula.

Há que se registrar, ainda, a concorrência predatória feita pelas empresas aéreas, as quais, de

forma milagrosa, conseguem cobrir seus custos com passagens vendidas a R$ 25,00, para trechos

com mais de 2.000 km de extensão...

Causa estranheza saber que o governo continua investindo vultosos recursos públicos na construção

de novos aeroportos, enquanto os terminais rodoviários de passageiros, utilizados pela maior

parcela da população que busca transporte, são relegados a segundo plano.

O setor de transporte de passageiros não goza de nenhum incentivo fiscal governamental nem

pretende reivindicar tal benefício. O que se quer é apenas um tratamento que leve em conta o papel

social do transporte terrestre de passageiros, com sua função de integração nacional e sua vocação

de atendimento às camadas de menor poder aquisitivo.
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B A G A G E I R O

DEPUTADO CRITICA
TESE DO TREM-BALA

SCANIA INAUGURA ARMAZÉM
REGIONAL DE PEÇAS EM ANÁPOLIS

A Scania inaugurou em

Anápolis-GO o seu segundo

armazém regional de peças

de reposição. Vai atender

às 11 concessionárias da

marca nos estados de

Goiás, Tocantins,

Mato-Grosso e Rondônia,

A Robert Bosch América Latina investirá cerca de

R$ 25 milhões para instalar em Campinas-SP sua

nova linha de produção do Sistema Antibloqueio

de Frenagem (ABS). A unidade começará a

produzir em meados de 2007.

A Mercedes-Benz, em parceria com a Busscar, está fornecendo

50 unidades do seu chassi articulado O 500 para o Projeto

Transmilênio, de Bogotá, Colômbia. A compra foi feita pela SI

02 (Sistema Integrado de Transporte), uma das empresas que

operam o Transmilênio. Os conjuntos chassi-carroçaria serão

encaminhados totalmente desmontados (regime CKD), para

montagem no país vizinho. No primeiro quadrimestre deste ano,

a Mercedes-Benz vendeu no mercado externo 3.155 unidades

de ônibus, com 67% do total comercializado.

CÂMARA

Em discurso no plenário da

Câmara, o Deputado Federal

Feu Rosa (PP-ES)

manifestou-se contra a idéia

de se construir uma linha

férrea para composições de

alta velocidade, o chamado

trem-bala, ligando as

cidades do Rio de Janeiro e

de São Paulo. Para Feu

Rosa, a opção é enganosa e

reflete o “complexo do

colonizado” que acomete

alguns brasileiros, a partir

da concepção de um falso

desenvolvimentismo. Em

sua fala, o parlamentar

citou artigo sobre o assunto

assinado pelo Presidente da

ABRATI, Sérgio Augusto de

Almeida Braga, publicado na

edição nº 44 desta revista.

COLÔMBIA RECEBE NOVOS
ARTICULADOS MERCEDES-BENZ-BUSSCAR

TRANSMILÊNIO

além do Distrito Federal.

O objetivo é reduzir em

até 50% o tempo de

entrega em toda a região.

Anteriormente,

a montadora já havia

instalado o armazém

regional de Recife-PE.

PÓS-VENDA

Empresas e entidades

da área automotiva do

mundo vão se reunir em

Paris em junho com o

objetivo de apresentar,

discutir e testar as

melhores tecnologias

ecologicamente corretas

no campo da mobilidade

sustentável. É a sétima

edição do Michelin

Challenge Bibendum.

CUMMINS UNIFICA
SUAS MARCAS

NO MUNDO TODO
A Cummins Inc. anunciou,

em sua recente Reunião

Anual de Acionistas, uma

estratégia de marca global.

O objetivo é facilitar a

realização de negócios entre

clientes e a Cummins, em

nível mundial, e, ao

mesmo tempo, propiciar

crescimento internacional e

lucratividade permanente

aos seus acionistas. Todas

as unidades de negócios da

corporação e todos os seus

produtos passam a ostentar

a única marca Cummins.

GLOBALIZAÇÃO

BOSCH INVESTE EM FÁBRICA
DE ABS NO BRASIL

FREIOS
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MARCOPOLO TERÁ
FÁBRICA NA ÍNDIA
A Índia será o sétimo país

em que a Marcopolo vai

instalar uma unidade local

de produção das suas

carroçarias. No início de

maio, ela anunciou a

formação de uma joint

venture com a Tata Motors,

principal montadora daquele

país. A produção deverá ser

iniciada dentro de um ano,

mas ainda falta escolher a

cidade onde serão alocadas

as instalações industriais.

A Marcopolo irá montar

ônibus rodoviários, urbanos,

micros e miniônibus para

atender ao mercado da Índia

e à exportação.

O investimento inicial em

máquinas e equipamentos

será de US$ 13,3 milhões e

a nova unidade deverá gerar

aproximadamente 1 mil

novos empregos. O mercado

hindu absorve 45 mil ônibus

por ano. Assim, no prazo de

cinco anos, a Marcopolo

espera poder dobrar sua

produção global, que hoje é

de 16 mil unidades.

VOLKSWAGEN ENTREGA MAIS 256 ÔNIBUS
E RENOVA 20% DA FROTA DE MANAUS

SCANIA E YANMAR MONTAM PARCERIA
PARA VENDA DE MOTORES MARÍTIMOS

A Scania e a japonesa Yanmar implementaram acordo co-

mercial para  venda e assistência técnica, na América

Latina, de motores marítimos destinados a embarcações

de lazer. A Yanmar utilizará a rede de concessionárias da

Scania, desde o México até o extremo sul do continente,

para a venda e reparo de seus motores. A Scania for-

necerá motores marítimos para a nova linha de produtos

da Yanmar, montados em São Bernardo do Campo-SP.

MICHELIN APRESENTA LINHA
DE PNEUS INDUSTRIAIS
A Michelin está apresentando sua nova

linha de pneus industriais, para utilização

em caminhões rígidos e articulados,

minicarregadeiras, niveladoras, empi-

lhadeiras e carregadeiras. O destaque é

o pneu MXH, de uso 100% fora-de-

estrada. É indicado para caminhões

basculantes 8x4 e 6x4.

LANÇAMENTO

ACORDO

A Volkswagen Caminhões e

Ônibus concluiu a entrega das

últimas unidades do lote de

256 ônibus urbanos adquiridos

por nove empresas que ope-

ram o sistema de transporte pú-

blico de Manaus-AM. Foi o

maior pedido já feito nas regiões

Norte e Nordeste do Brasil e per-

mitiu a renovação de 20% da

frota urbana da cidade. No to-

tal, foram 197 chassis VW

17.210 EOD e 97 veículos VW

15.180 EOD. Recentemente, a

Volkswagen havia vendido 210

ônibus para Goiânia-GO.

URBANOS

ENCARROÇADORA

BANCO MERCEDES-
BENZ DÁ PRÊMIOS
O Banco Mercedes-Benz

concluiu mais uma

campanha de incentivo para

a Rede de Concessionários

da marca, a “Um Q a

Mais”. A premiação final

(uma viagem para Costa

do Sauípe com direito a

acompanhante) reuniu 30

profissionais da rede, além

de executivos do Banco e

da Assobens. Foi a quarta

edição da campanha, que

premiou mais de 120

profissionais entre

gerentes de vendas,

vendedores e assistentes.

URBANOS

Em recente  Colloquium

Internacional SAE Brasil de

suspensões e implementos

rodoviários, foi apresentado

um trabalho técnico

prevendo a utilização de

leds (pequenos diodos

que emitem luz), em

substituição às atuais

lâmpadas, nas lanternas e

LANÇAMENTO

NOVIDADE EM SINALIZAÇÃO
demais sinaleiras dos

veículos. Os autores do

trabalho prevêem que,

em futuro próximo,

com a adoção desse tipo

de recurso, os veículos

ficarão melhor sinalizados

para trafegar, por

exemplo, em estradas

de pavimentação precária.
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erminal TietêT

Em São Paulo, cada vez mais, o Terminal Rodoviário Tietê, operado sob concessão pela empresa

privada Socicam, busca oferecer ao passageiro, antes do início ou ao término da viagem, o mesmo

conforto que ele encontra nos ônibus das empresas rodoviárias interestaduais e internacionais.

Por Valdir dos Santos, editora da revista Frota & Cia

Conforto comparável
ao do ônibus

Conforto comparável
ao do ônibus
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Coordenar a chegada e saída de

3.100 ônibus, organizar em 74

plataformas o embarque de 30 mil

passageiros (que podem chegar a 78

mil nos períodos de pico), oferecer

conforto e segurança a 90 mil pessoas

(inclusive as 1.876 que trabalham em

seu interior): este é o desafio diário

enfrentado no Terminal Rodoviário Tietê

pela empresa que o administra, a

Socicam. Ela é concessionária do

segundo maior terminal das Américas,

sendo o primeiro o de Nova York, que é

multimodal e opera principalmente com

transporte urbano.

“Nosso trabalho, que chamamos de

viagem fora dos ônibus, é um com-

plemento daquele oferecido nos ônibus

pelas empresas de transporte rodo-

viário. Por isso mesmo, deve oferecer

igual nível de conforto e segurança”,

explica João Gustavo Haenel Filho,

Diretor Regional da Socicam.

Desde que assumiu, em 1990, por

concessão, a operação, administração

e segurança do terminal, a empresa fez

diversas melhorias e reformas previstas

em contrato. Porém, segundo Haenel

Filho, a concessionária tem feito bem

mais do que atender às exigências

contratuais, pois trabalha “sob as re-

gras da excelência em administração”.

Ele cita, por exemplo, o sistema de

circuito fechado de televisão (CFTV),

que tinha 42 câmeras em preto e bran-

co. A Socicam poderia simplesmente

substituí-las, por causa da idade ven-

cida, como previa o contrato com a Cia.

do Metrô, proprietária do terminal.

“Optamos por trocar o sistema por ou-

tro, moderno, e aumentar o número de

câmeras para 61, todas digitais”.

O novo Centro de Controle monitora

os 120 mil m² da área do terminal mais

as redondezas, incluindo o trânsito nas

pistas da avenida marginal ao Rio Tietê,

por onde circulam, além de automóveis,

caminhões e outros veículos, os ônibus

que chegam e saem do terminal.

Sempre que há um acidente ou quebra

de veículo, a Companhia de Engenharia

de Tráfego, da Prefeitura, é imediata-

mente acionada e envia seus técnicos

e viaturas para liberar as pistas, já que

em poucos minutos elas podem ficar

congestionadas.

O CFTV tem como objetivo principal

oferecer segurança a quem freqüenta o

terminal, que funciona 24 horas todos

os dias do ano. A central de monito-

ramento acompanha toda a movimen-

tação de pessoas e, em caso suspeito,

o controlador alerta os profissionais de

segurança, que circulam às dezenas

pelo terminal. Já houve um tempo em

que, dado o volume de ocorrências, uma

delegacia de polícia funcionava no

interior do terminal. Hoje, isso faz parte

da história. “Depois que assumimos

quase não houve mais ocorrências

policiais”, garante o administrador.

MAIS PLATAFORMAS

Outro exemplo é a obra recente que

beneficiou as empresas que operam na

longa distância, e seus passageiros. Em

abril do ano passado, foram inauguradas

22 novas plataformas de embarque. Até

então, as operadoras tinham de utilizar

uma só porta de acesso de passageiros

para cada três ônibus estacionados para

embarque. Com a implementação da

mudança, o tempo de embarque dimi-

nuiu de 50 para 25 minutos.

A Socicam aproveitou a reforma pa-

ra introduzir uma novidade no transporte

rodoviário: o despacho antecipado da

bagagem por uma porta específica, onde

as empresas puderam instalar balanças

e passaram a pesar as bagagens. Antes,

os passageiros faziam filas no saguão

de embarque. Além disso, parentes

entravam na plataforma para levar ma-

las e tumultuavam o embarque.

Cerca de 90 mil pessoas passam

por aqui todos os dias.

São 74 plataformas de embarque

e 15 de desembarque.

Em dias de movimento normal, ocorrem

cerca de 30 mil embarques.

Nas Américas, em termos de movimento

de passageiros, o Terminal Rodoviário

Tietê só perde para o de

Nova York, Estados Unidos.
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Com a mudança, os passageiros

agora podem se desembaraçar das

malas pesadas com até uma hora de

antecedência, ficando mais livres para

circular pelo terminal até o momento

do embarque. O que pode, por exemplo,

favorecer o movimento das lojas

instaladas no local. Da mesma forma,

os funcionários das empresas ganharam

mais tempo e tranqüilidade para

organizar as bagagens nos ônibus. “A

novidade agradou tanto que há empre-

sários solicitando a antecipação de

despacho de bagagens em terminais de

outras capitais”, informa Haenel.

As operações de embarque e de-

sembarque de passageiros de cada um

dos 3.100 ônibus têm o tempo limitado

a 15 minutos, com exceção dos de

longa distância, que têm mais dez.

O controle é feito por software

desenvolvido pela Socicam, já na quarta

geração, denominado Cronobus. As

empresas fornecem com antecedência

a programação das viagens, inclusive

as extras, que é inserida no sistema.

Ao ingressar no terminal, o ônibus

passa por um posto de controle, que

envia a informação ao sistema. Começa

então a contagem do tempo. São cinco

minutos para ancorar na plataforma,

mais cinco para o embarque e outros

cinco para passar pelo posto de controle

de saída. Aí o motorista informa o

número de passageiros embarcados,

dos quais foi cobrada a taxa de em-

barque. Essa taxa e os recursos de

aluguel das lojas e das bilheterias

remuneram a Socicam. Liberada a

plataforma, o funcionário do posto de

entrada autoriza o ingresso de outro

ônibus. Por isso não pode haver atraso,

em particular nos dias e horários de

grande movimentação.

Nas vésperas de feriados que

emendam com fins de semana, o

trânsito costuma ficar congestionado

nas vias de acesso ao terminal. Por isso,

as empresas dispõem de um bolsão de

estacionamento para os ônibus que são

enviados ao terminal com antecedência,

ou para aqueles que operam no regime

bate-e-volta e só retornam à garagem

da empresa ao término da última viagem

do dia.

O desembarque dos passageiros,

feito em 15 plataformas, agregou

alguns serviços após a reforma. Foi

instalado telão que informa sobre as

chegadas mais recentes; no balcão de

informações, ficam armazenadas as

chegadas anteriores, que já saíram do

telão. Se o interessado quiser, pode

utilizar um totem que armazena as

informações de chegada, mas para isso

precisa ter algumas informações, como

o horário de saída, a origem e a

empresa.

João Gustavo Haenel Filho, Diretor

Regional da Socicam.

erminal TietêT
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A maior de todas as reformas no

Terminal Tietê ocorreu em 2002 e

transformou completamente a face

interna do local, com a ampliação da

área de bilheterias, a criação de ilhas

de descanso para os passageiros que

aguardam embarque e a construção do

“Tietê Station Center”, conjunto de 74

lojas (antes havia 45) que se somam

às de conveniência como banca de

jornais e revistas, bares, lanchonetes

e som. Nesse mini-shopping, os

passageiros encontram moda mas-

culina, feminina e infantil, lingerie, dro-

A transformação do maior terminal do País
garia, perfumaria, bijuterias, presentes,

tabacaria, óptica, relojoaria, revelação

de filmes, acessórios de celular, bolsas

e outros objetos de couro.

Na área de alimentação, as tradi-

cionais lanchonetes foram substituídas

por casas de fast-food das redes exis-

tentes em shopping centers, mais um

restaurante temático e um bar fran-

queado da Itália que oferece happy-hour

com música ao vivo às sextas-feiras, a

partir das 18 horas.

As áreas de descanso dos pas-

sageiros tiveram tratamento especial na

reforma. No lugar das 1.000 cadeiras

de plástico laranja enfileiradas sime-

tricamente no meio do salão, foram

criadas diversas ilhas espalhadas entre

os quiosques que oferecem produtos de

conveniência. As cadeiras foram troca-

das por poltronas agrupadas, em tom

azul claro, mais confortáveis (1.200 lu-

gares) e dotadas de apoiadores de ba-

gagem brancos. O piso das ilhas rece-

beu acabamento em resina verde clara,

destacando-se do restante do piso, em

pedra basáltica. A iluminação sobre

essas áreas foi reforçada.

Uma das “ilhas” destinadas à permanência dos passageiros. Poltronas confortáveis, em cores repousantes, asseguram mais conforto.

A área de alimentação ganhou casas de fast-food conhecidas. Café com grife: qualidade brasileira e tecnologia italiana.
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 Com a ampliação das bilheterias, a Socicam vem

estimulando as empresas a fazerem reformas e a seguirem a

tendência de eliminação dos vidros, com a instalação de

balcões, para tornar mais direto o contato dos funcionários

das empresas com os passageiros. Os vidros serviam para

proteger as bilheterias da ação de assaltantes, mas se tornaram

desnecessários, já que hoje todas são monitoradas com

O tratamento paisagístico também

mereceu atenção especial. A parte

externa do terminal se parece a uma

imensa caixa de concreto. Mas no

interior, para qualquer lado que os

passageiros ou funcionários olhem há

um espaço verde, um conjunto de

árvores, uma fonte artificial ou um

canteiro de flores. Os jardins ocupam

mais de 30% do terreno de 120 mil

m², perfazendo 38 mil m² de área e

preenchendo contornos e reentrâncias

dos 54 mil m² de construção. Em

manutenção constante, a área verde se

estende para o pátio de estacionamento

dos ônibus e carros. Um viveiro de

mudas é mantido no local.

O passageiro ficou mais perto das empresas

câmeras. Empresas como Águia Branca, Salutaris, Viação

Itapemirim, São Geraldo e Gontijo já renovaram suas bilheterias.

Os balcões são similares aos das companhias aéreas.

Com a reforma, a Socicam abriu espaço para as empresas

que queiram instalar salas VIP para seus passageiros. O Grupo

JCA (1001, Cometa, Rápido Ribeirão e Catarinense) já construiu

a sua. Ainda existem cinco áreas disponíveis.

O verde está
em toda parte

Os guichês convencionais foram

substituídos por balcões.

Com muito mais espaço, o atendimento aos

passageiros ganhou em qualidade.

Itapemirim, Águia Branca, Salutaris, São

Geraldo e Gontijo, as primeiras a mudar.

erminal TietêT
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Localizado na Av. Cruzeiro do Sul,

zona norte de São Paulo, o Terminal Tietê

tem números quase de cidade média.

Pode ser acessado pela estação Tietê

do metrô (linha Norte-Sul), por ônibus

urbanos e por alguns interurbanos

integrados ao Terminal de Ônibus

Urbano. Há também uma linha de ônibus

executivo que faz a ligação com o

Aeroporto Internacional, em Guarulhos.

Dispõe de dois estacionamentos com

Estrutura e números quase de cidade média

um total de 952 vagas para automóveis,

e de serviços de táxi, com profissionais

credenciados que fazem a cobrança

antecipada mediante tarifas previa-

mente estabelecidas.

É o maior terminal rodoviário da

América Latina e tem capacidade para

abrigar até 20.000 passageiros por hora

em seus 54 mil m² de área construída.

A circulação média diária é de 90

mil pessoas, com 30 mil embarques/

dia. São 89 plataformas, sendo 74 de

embarque e 15 de desembarque.

As 65 empresas operadoras

de transporte de passageiros

atendem a 1.033 cidades e

mantêm 135 bilheterias. Além

das regiões Norte, Nordeste,

Centro-Oeste, Sudeste e Sul, no

terminal há linhas para o Chile,

Uruguai, Paraguai e Argentina.

Trabalham no local l.876

pessoas, sendo 436 na Socicam,

452 nas empresas operadoras,

508 nos táxis, guarda-volumes e

carregadores, 425 nas lojas e lan-

chonetes, e 55 nos serviços

Com a reforma, nova iluminação, melhor divisão dos espaços, comunicação visual eficiente. No monitor, informações sobre chegadas.

públicos (Polícia Militar, Artesp, ANTT,

Serviço Social, Posto de Vacinação e

Informações Turísticas.

O terminal abriga uma agência da

Caixa Econômica Federal e caixas

eletrônicos de quase todos os bancos,

além de postos da ANTT e Artesp,

guarda-volumes, serviços de bagageiro,

fraldário e banho, dispositivo para

carregadores de celulares e notebooks,

posto de vacinação, de assistência

social e central de informação turística.

O próprio usuário pode operar o terminal

que informa sobre as chegadas.
Recipientes para coleta seletiva de lixo: educação

do público e preocupação com o meio ambiente.
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Quando os empresários Eugênio e

Ledovino Possari (Bino) adquiri-

ram a Viação São Luiz, sabiam muito

bem os caminhos que teriam de per-

correr e o que fazer para alcançar suces-

so. O empreendedorismo começou com

a escolha da cidade para sediar a em-

presa: Três Lagoas, em Mato Grosso

do Sul, que hoje é foco nacional pela

grande expansão industrial dos últimos

anos. O município é um dos poucos no

Brasil a dispor de usinas hidrelétrica e

termelétrica, além de contar com os

modais de transporte rodoviário, aéreo,

hidroviário e ferroviário.

Nas mãos dos novos controladores,

a São Luiz cresceu sempre. Nos dez

primeiros anos operava 46 veículos,

que atendiam a 32 localidades. Hoje

são 141 veículos, que servem a 140

localidades. Depois da matriz, vieram

nove filiais: Campo Grande-MS,

Cassilândia-MS, Brasília-DF, Goiânia-

GO, Cuiabá-MT, Rondonópolis-MT,

Uberlândia-MG,  São José do Rio Preto-

SP e Araçatuba-SP.

O processo de desenvolvimento

passou por uma explosão nos últimos

dois anos, como decorrência do ama-

durecimento constante do grupo, que

busca, além da conquista gradativa de

espaço, também a consolidação da sua

malha rodoviária.

O novo impulso começou com a

compra de mais 18 modernos ônibus,

sendo 16 Marcopolo Paradiso 1.350

com chassi Scania K-124, trucado. E

as aquisições prosseguem, já que a

meta é manter toda a frota com no

máximo dois anos de vida média.

O outro grande desafio foi implan-

tar softwares no setor de venda de pas-

sagens e também no de manutenção,

em todas as garagens. A medida se

mostrava essencial para que a com-

panhia pudesse atuar racionalmente no

segmento rodoviário e no fretamento.

A tarefa, que em média dura um ano,

foi concluída em apenas seis meses,

período no qual todas as 111 agências

da empresa foram equipadas com

sistema de informatização coordenado

pela empresa Pro Risc.

REVISTA ABRATI, JUNHO 2006 17
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Utilização intensiva de tecnologia aumenta a
segurança, agiliza o trabalho e reduz custos

A São Luiz sempre se preocupou

com a segurança de seus passageiros.

Em razão disso, nas suas garagens foi

implantado um sistema informatizado

que gera o máximo de informações

sobre a manutenção de toda a frota. E

se isso é bom para o cliente, há um

resultado positivo também para o grupo,

ão LuizS

que consegue diminuir custos para

oferecer melhores serviços.

É norma da empresa inspecionar

todos os ônibus que chegam em qual-

quer uma das garagens. O mecânico-

recepcionista, além de anotar os

possíveis problemas relatados pelo

motorista, também faz uma inspeção

detalhada dos pontos mais importantes

do veículo e passa as informações

imediatamente para o computador. Se

é necessário algum conserto, a ordem

de serviço é registrada automaticamen-

te no servidor central da matriz. Assim

os dados são disponibilizados para todo

e qualquer usuário da empresa.

As garagens passaram por mo-

dificações para dar melhor estrutura aos

colaboradores da manutenção e criar

condições ideais de controlar a limpeza,

o tempo de garantia e o armazenamento

correto das peças.

Uma das novidades implantadas,

com certeza uma das mais almejadas

conquistas, foi a interligação das

garagens. Com ela se tornou possível

alcançar excelência em qualidade de

informações sobre todas as peças

disponíveis em estoque. Evitam-se

estocagens prolongadas. Antes, havia

casos de peças estocadas por mais de

um ano, sem qualquer tipo de uso. Hoje,

o almoxarifado das garagens diminuiu

em até 50% e passou a manter apenas

produtos essencialmente necessários.

Pelo software, controla-se a vida útil

de cada peça, com informações preci-

sas sobre quando precisa ser trocada,

evitando-se gastos desnecessários.

Cada veículo tem seu histórico registra-

do, acessível a qualquer hora, em qual-

quer garagem. O mesmo vale para o

consumo de combustível e para a

condição dos pneus, rigorosamente ins-

pecionados a intervalos. É possível ter

informações sobre as mais de 1 mil

peças controladas de cada carro. A ado-

ção desses procedimentos contribuiu pa-

ra diminuir os socorros e os problemas

relacionados à mecânica do veículo.

Balcão da Manutenção na Matriz, em Três Lagoas. Aqui são registrados problemas

eventualmente ocorridos com os veículos e feitas requisições ao almoxarifado.

Balcão da Manutenção (com as mesmas finalidades) na garagem de Campo Grande.
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Central de compras
Também a central de compras se

beneficiou da interligação das garagens.

Quando uma peça é solicitada para um

veículo e não está disponível no almo-

xarifado onde foi feito o pedido, ou no

almoxarifado da matriz, automa-

ticamente o software registra a falta

em uma tela específica de compras,

para que o comprador possa efetuar a

compra pelo melhor preço e também

para que seja entregue no tempo e no

local desejado.

O projeto de informatização da São

Luiz foi realizado em parceria com a

Software House Pro Risc, de Recife-PE.

Além de aplicar os softwares, a empresa

fornecedora também participou da

estruturação dos almoxarifados e da

implantação do sistema de emissão e

venda de passagens.

Treinamento
Para preparar os colaboradores para

o uso de tais tecnologias, são realizados

constantes cursos de capacitação.

Também fazem parte da política da

empresa os programas de treinamento

sobre direção defensiva, economia e

atendimento ao usuário.

Controle de peças
Na tela de consulta (ao lado) o

mecânico visualiza as peças que

atingiram a quilometragem indicada

para troca, com identificação do veículo

em que está instalada. Toda vez que

uma peça atinge a quilometragem

vencida, automaticamente é exibida no

rodapé a ordem de serviço corretiva para

ser imediatamente executada quando o

veículo voltar à garagem. Com o proces-

so, a empresa torna cada ônibus ainda

mais seguro, com evidentes benefícios

para os passageiros.

Almoxarifado-padrão instalado nas garagens da empresa.

A área de processamento de informações tem a seu cargo, entre outras tarefas, a digitação

de notas fiscais, a baixa de requisições e a transferência de produtos para outras garagens.
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Venda de passagens
monitorada com
total precisão

A venda de bilhetes de passagem

on line começou a ser implantada há

um ano, com a informatização total das

111 agências e a centralização de todas

as informações em servidor único,com

duplicidade de memória, disco e

processador, localizado na matriz, em

Três Lagoas. Antes, cada agência tinha

uma cota de passagens, mas acontecia

de algumas não venderem todas as

poltronas e outras terem procura maior

do que a oferta. Com a interligação é

possível oferecer serviços como a venda

de passagens “de volta”, o que significa

maior conforto para o usuário, além da

certeza do retorno.

As mudanças feitas no setor se

refletiram em quase todos os procedi-

mentos da empresa; hoje, existem

vários tipos de controle. Um exemplo é

o da abertura de carros extras, que antes

era feita com base exclusivamente na

experiência dos colaboradores. Hoje, o

sistema indica de forma automática a

possibilidade de demanda por carros

extras quando determinado horário

atinge um percentual pré-definido de

venda de poltronas (80%, 90% ou 100%).

A empresa tem controle instantâneo

sobre os mapas de horários, quantidade

de poltronas vendidas e valor de receita.

Há, ainda, o cuidado de controlar as

ordens de fornecimento de passagens

para os bilhetes vendidos por empresas

parceiras e a possibilidade da emissão

de uma ordem de venda de bilhete em

outra agência (parceira), para que o

cliente possa retirar a passagem em

outra localidade por pessoa indicada

pelo comprador. É uma forma a mais

de facilitar a vida do passageiro, elimi-

nando um processo burocrático.

Participação social
A São Luiz constantemente contribui

com as entidades filantrópicas das

diversas cidades servidas por suas

linhas. Também coopera com escolas

no transporte de crianças para deter-

minados eventos, e com igrejas, com

a doação de alimentos, brinquedos,

agasalhos e passagens. Dentre outras

ações de caráter social, também apóia

a cultura por meio de patrocínios.

Controle e produtividade
Para evitar perda de produtividade, um programa controla todos os bilhetes

de passagens e pode identificar, a qualquer momento, sua real localização.

Também são controladas todas as categorias de gratuidade, evitando-se o

eventual uso indevido, como duplicidade de viagem de um mesmo passageiro.

Um exemplo é o cadastro de estudantes e professores que, além da

identificação, fornece dados sobre as linhas de que esses beneficiários podem

e precisam usufruir. O processo evita a venda de trecho que não conste no

cadastro, eliminando qualquer tipo de constrangimento e prejuízo. A gratuidade

mensal, em todas as categorias, gira em torno de R$ 80 mil.

Plano de expansão
O Plano de Expansão da empresa

inclui o Projeto Seriema, que visa à

modernização do transporte intermuni-

cipal de passageiros no Estado de Mato

Grosso do Sul, onde há isenção da

cobrança do ICMS nas  linhas metro-

politanas, com a conseqüente redução

do valor das tarifas. O projeto foi

idealizado e coordenado pela Agência

Reguladora do Estado (Agepan).

Sala VIP no terminal de passageiros da garagem de Cassilândia, que também é vista abaixo.

ão LuizS
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Empresa é referência no Centro-Oeste
A São Luiz é referência no transporte de passageiros na região Centro-

Oeste e atende a cinco estados e ao Distrito Federal. Com a recente renovação

de parte da frota e a constante melhoria na qualidade do atendimento, em

dois anos o volume de passageiros transportados saltou de 80 mil/mês para

mais de 100 mil/mês. A credibilidade também pode ser medida pela aceitação

da frota. Todos os 105 ônibus são equipados com itens que proporcionam o

máximo de conforto aos clientes nas 140 localidades atendidas.
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Um pouco de história
A São Luiz nasceu há 34 anos, em maio

de 1972, pelos empresários Eugênio Possari

e Ledovino Possari (Bino). Com muita

coragem e determinação, eles desbravaram

o setor de transporte urbano e rodoviário na

região Centro-Oeste, numa época em que

as dificuldades eram muitas e geralmente

relacionadas a estradas de terra, atoleiros

ao longo do itinerário, poeira, calor.

A São Luiz nunca se abateu com esses

empecilhos. Ao contrário, foi ultrapassando

todos os obstáculos até chegar, hoje, à

condição de empresa em ritmo acelerado

de desenvolvimento. Seus investimentos –

aquisição de novos e modernos ônibus,

interligação entre a matriz e as garagens;

venda on line de bilhetes de passagens –

visam sempre à melhoria no atendimento e

à satisfação dos seus usuários.

A administração da empresa é exercida

pelos diretores Eugênio Possari (Admi-

nistrativo), Ledovino Possari (Financeiro) e

Ângelo Luiz Favi Possari (Operacional).

Engajados no processo de modernização da

empresa, eles não medem esforços para

aprimorar a prestação dos serviços, agradar

clientes e colaboradores, e conquistar novos

horizontes.

Abaixo, da esquerda para a direita,

os diretores Ângelo Luiz Favi Possari,

Ledovino Possari (Bino) e Eugênio Possari,

e o assessor Antônio Ângelo Bottaro.

Ônibus suburbanos, rodoviários
intermunicipais, interestaduais e de fretamento
Caminhões e veículos auxiliares
Quilometragem percorrida pela frota em 2005
Estados atendidos
Matriz
Filiais

Linhas interestaduais
Linhas intermunicipais
Localidades atendidas
Passageiros transportados em 2005
Média mensal de passageiros em 2005
Pontos de venda de passagens
Pontos de venda de passagens informatizados
Número de funcionários

105
36
11.013.174 km
MS, MT, GO, SP, MG, e Distrito Federal
Três Lagoas/MS
Campo Grande/MS, Cassilândia/MS,
Brasília/DF, Goiânia/GO, Cuiabá/MT,
Rondonópolis/MT, Uberlândia/MG, São
José do Rio Preto/SP e Araçatuba/SP
18
22
140
1.213.695
104.141
170
111
469

Dados técnicos

Interestaduais
Campo Grande/MS-Goiânia/GO
via Cassilândia/MS
Campo Grande/MS-Goiânia/GO
via Uberlândia/MG
Campo Grande/MS-Taguatinga/DF
São José do Rio Preto/SP-Araputanga/MT
Cáceres/MT-Araçatuba/SP
Pedra Preta/MT-Goiânia/GO

Intermunicipais
Campo Grande/MS-Três Lagoas/MS
Campo Grande/MS-Apda. do Taboado/MS
Campo Grande/MS-Cassilândia/MS
Campo Grande/MS-Costa Rica/MS
Três Lagoas/MS-Costa Rica/MS
Três Lagoas/MS-Ponta Porã/MS
Cassilândia/MS-Ponta Porã/MS
via Campo Grande/MS
Cuiabá/MT-Pedra Preta/MT
Cuiabá/MT-Alto Taquari/MT
Rondonópolis/MT-Pedra Preta/MT

Principais linhas
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ncarroçadoraE

mais de 20 milhões de euros, serão

destinados às instalações de Marrocos

entre 6 e 10 milhões, enquanto a filial

brasileira receberá outros 5,5 milhões,

e a do México, 2,5 milhões.

O comando da Irizar não tem previ-

são de aumentar o número de fábricas

fora da Espanha, por entender que as

hoje existentes podem atender à deman-

da dos diversos mercados. No momen-

to, a Irizar aguarda a assinatura de de-

sembargo pelos Estados Unidos e o Ca-

nadá, que concentram a maior demanda

de ônibus do mundo. Inicialmente, a

Irizar irá comercializar nos Estados

Unidos os ônibus produzidos pela

unidade mexicana de Querétaro, cuja

capacidade será ampliada para até

1.000 unidades/ano. A operação

fortalecerá sua presença na América do

Norte e só depende de acertos com um

fornecedor de chassis naquele país.

Irizar segue investindo em
    quatro continentes

A internacionalização é mais que um

conceito para a Ormaiztegi, que tem

sua principal fábrica localizada no inte-

rior de Guipúzcoa, Espanha, e está pre-

sente em quatro continentes, com sete

fábricas instaladas no Brasil, México,

Marrocos, África do Sul, China e Índia.

Os novos investimentos, programados

para médio prazo, se destinarão, na

maioria dos casos, a aumentar a capa-

cidade de produção. Do montante de

A líder espanhola no encarroçamento de ônibus rodoviários, em processo de franco

crescimento no Brasil, vai investir mais de 20 milhões de euros nas sete fábricas que a Cooperativa

Ormaiztegi (Guipúzcoa) mantém distribuídas em quatro continentes. Integrada no Mercado Comum

Europeu e seguindo uma estratégia de internacionalização, a empresa está à procura de um sócio

industrial para entrar nos mercados dos Estados Unidos e Canadá.

A produção do novo Century no Brasil ajudou a impulsionar as vendas da Irizar na América Latina e em vários mercados mundiais.
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Em outras partes do mundo, a Coo-

perativa “guipuzcoana” vem colhendo

os frutos de sua estratégia inter-

nacional. Em 2005, alcançou o resul-

tado recorde de 346 milhões de euros,

com a venda de 3.000 ônibus. Contando

com 3.000 colaboradores (53,5% do

quais trabalham no complexo de

Ormaiztegi), a encarroçadora exporta

para 71 países. Um em cada dois ôni-

bus que circulam pelas rodovias da

Espanha tem a marca Irizar. O modelo

de maior sucesso de mercado é o

Century, do qual já foram vendidas mais

de 20.000 unidades.

No mercado emergente da Europa

Oriental, na avaliação de Josean

Aizpuru, presidente da Irizar, há uma

demanda potencial que ainda esbarra

na escassez de recursos. A Polônia, por

exemplo, é um dos principais com-

pradores de ônibus da região, mas tem

se limitado a absorver cerca de 100

unidades por ano. Ônibus Irizar

representam 30% da frota do país.

Em relação ao mercado chinês, que

é, talvez, o mais cobiçado do mundo

hoje, a Irizar estuda a possibilidade de

trocar os 50% de participação do gover-

no chinês por uma participação acioná-

ria na localidade de Tianjin, o que lhe

permitiria impulsionar suas operações

naquele país.

BRASIL

A unidade brasileira, localizada em

Botucatu-SP, está presente há oito anos

no mercado latino-americano, tendo

produzido até o momento cerca de

2.900 unidades. Do total, 30% foram

destinadas ao mercado brasileiro e 70%,

ao mercado de exportação, compre-

endido pela América Latina, Caribe,

África, Ásia, Oriente Médio e Europa.

Desde a implantação, foram investidos

R$ 90 milhões na fábrica brasileira. No

ano passado, a produção para o mercado

brasileiro cresceu 61,5%. Para 2006,

a meta é um crescimento de pelo menos

15% em relação a 2005. O faturamento

em 2005 foi de cerca de R$ 120 mi-

lhões e a meta para este ano é chegar

a R$ 160 milhões.

Está em andamento a ampliação da

fábrica em mais 7.500 m², para tota-

lizar 22.500 m² de área construída, com

previsão de conclusão das obras até o

próximo mês de agosto. Uma vez pronta

a ampliação, a capacidade produtiva

passará a ser de até 1.000 unidades/

ano, em turno único.

PÓS-VENDA

No Brasil, a Irizar dispõe de 17

pontos de assistência técnica para

carroçarias e de 33 pontos de assis-

tência técnica para ar condicionado.

Estão localizados nas principais

capitais e cidades, e também na própria

fábrica, em Botucatu. O eficiente serviço

de pós-vendas e assistência técnica

assegura a tranqüilidade dos clientes.

As carroçarias da marca Irizar operam

hoje na maioria dos estados brasileiros.

João Paulo Ranalli, gerente comercial da

unidade brasileira da Irizar.

O avançado Irizar PB rapidamente conquistou os mercados de toda a Europa.
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ntrevistaE

“Trabalho conjunto
      contra clandestinos!”

Para o Deputado Mauro Lopes, “o trabalho conjunto com

o Denatran, a Polícia Rodoviária, a Agência Nacional de

Transportes Terrestres e as demais autoridades do setor será

de fundamental importância para o saneamento desse

problema” que, além dos riscos para os usuários, ainda gera

enorme perda financeira para o erário, já que os clandestinos

não pagam impostos.

“Não bastassem nossos problemas de infra-estrutura no

setor, o transporte clandestino só contribui para aumentar a

insegurança, especialmente porque falta qualquer tipo de

fiscalização ou regulamentação. Como decorrência da ausência

de fiscalização, o transporte clandestino deixa de oferecer ao

usuário o mínimo de segurança em seus equipamentos, que,

além de velhos, são operados sem a cobertura de seguro

contra acidentes e, mesmo, sem a garantia de manutenção

mínima”, afirma o parlamentar.

Ele acrescenta: “Vamos lutar junto aos organismos de

controle e fiscalização do transporte rodoviário para que sejam

desenvolvidas campanhas sistemáticas, que alertem a

população para a inconveniência e os riscos da utilização do

transporte clandestino”.

“Os transportadores clandestinos se

transformaram em uma verdadeira

endemia nacional.

As mais graves conseqüências disso são,

sem dúvida, a insegurança e o risco para a

população que, inadvertida e

imprevidentemente, utiliza esses serviços”.

A constatação é do Deputado Mauro Lopes,

Presidente da Comissão de Viação e

Transportes – CVT – da Câmara dos

Deputados, em entrevista

exclusiva à Revista ABRATI.
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Parlamentar já no terceiro mandato

e com larga experiência na área de

transportes, o Deputado Mauro Lopes

(PMDB-MG) construiu toda sua carreira

profissional no Departamento de Polícia

Rodoviária Federal, ocupando diversos

cargos até assumir a Diretoria-Geral do

órgão. Foi também Secretário de

Segurança Pública no Estado de Minas

Gerais e participou de inúmeras

comissões e grupos de trabalho na

Câmara dos Deputados.

PRIORIDADES

Acerca das prioridades da Comissão

de Viação e Transportes da Câmara para

2006, o parlamentar afirma que será

dada preferência aos projetos de lei que

possam trazer efeitos mais rápidos na

melhoria da qualidade de vida dos

brasileiros. “Para isso, a Comissão

promoverá a realização de novos

seminários e audiências, cujos temas

serão prioritariamente os modais de

transporte”.

Outros dois aspectos abordados por

ele são o elevado nível da carga tri-

butária no setor de transporte rodoviário

de passageiros e a ausência de

financiamento para renovação da frota.

Na sua avaliação, “uma das maiores

contribuições que a Comissão de Viação

e Transportes pode oferecer é super-

visionar e fiscalizar a correta aplicação

da Contribuição sobre a Intervenção no

Domínio Econômico, Cide. Não pode-

mos deixar que aconteça com essa

contribuição o que aconteceu com a

CPMF, que hoje é utilizada para quase

tudo, menos para os fins básicos para

os quais foi criada”.

Segundo o presidente da CVT, até

sua regulamentação, no ano 2005, o

Poder Legislativo pouco podia fazer com

relação à Cide. “Agora, na Presidência

da Comissão de Viação e Transportes,

criamos uma Subcomissão com o fim

específico de fiscalizar a correta

aplicação dos recursos arrecadados.

Sem a regulamentação, os recursos

gerados pela Cide vinham sendo

aplicados de forma muito ampla pelo

Executivo, que não prestava maiores

satisfações ao Legislativo a respeito de

sua destinação. Até o ano passado,

acontecia com a Cide praticamente o

que já ocorreu com o Fundo Rodoviário

Nacional. Como sabemos, esse fundo,

extinto em 1988, infelizmente não era

aplicado para os fins precípuos de sua

criação”.

TRIBUTAÇÃO

Quanto ao excesso de carga tribu-

tária, que o Deputado lembra ser um

problema comum a vasto espectro da

produção nacional, ele explica que está

em tramitação na Comissão de Viação

e Transportes o Projeto de Lei nº 2050,

do Deputado José Chaves, que propõe

a redução drástica da carga tributária

sobre o setor. “O projeto receberá as

atenções concentradas da Comissão,

de modo a promovermos a tramitação

mais rápida possível, pela sua importân-

cia. Sua aprovação trará um alívio

imediato de 5% na carga tributária do

setor. Considerado o volume dos

recursos movimentados pela atividade,

a redução trará benefícios substantivos

para todos os envolvidos”, assegura.

Em relação ao péssimo estado dos

terminais rodoviários, Mauro Lopes diz

que “na impossibilidade de aumentar

os custos do transporte rodoviário, com

a criação de novas taxas para um setor

já sobrecarregado tributariamente, o

que podemos fazer para melhorar a

qualidade dos serviços e o nível de

conforto oferecido ao usuário, seja nos

terminais rodoviários interestaduais,

seja nos pontos de apoio nas estradas,

é lutar pela inclusão de recursos em

rubrica específica para esse fim, na Lei

de Diretrizes Orçamentárias.

Nesse aspecto, teremos de contar

também com a forte colaboração da

Agência Nacional de Transportes

Terrestres, ANTT, sem a qual nosso

esforço pode se tornar inócuo. Pode-

mos, entretanto, assegurar aos leitores

da Revista ABRATI que, no que depender

de nossa atuação, a Comissão de

Viação e Transportes estará sempre na

vanguarda da luta por melhor qualidade

de vida para o usuário dos transportes

rodoviários, aí se incluindo a eficiência,

a segurança e o maior conforto, a custos

satisfatórios, evidentemente”.

“Não bastassem
nossos problemas de

infra-estrutura, o
transporte clandestino

só contribui para
aumentar a

insegurança,
especialmente

porque falta qualquer
tipo de fiscalização ou

regulamentação.”



26 REVISTA ABRATI, JUNHO 2006

PERSPECTIVAS

O presidente da CVT mostra-se

animado com o bom relacionamento

que o novo Ministro dos Transportes,

Paulo Sérgio Passos, tem mantido com

a Comissão. “À competência e à

disposição do Ministro dos Transportes

podemos somar, sem a menor sombra

de dúvida, sua boa vontade com os

demais órgãos envolvidos no setor. Em

especial, podemos ressaltar sua

excelente relação com a Comissão de

Viação e Transportes. Desde sua posse,

de pronto o Ministro se colocou à

disposição, em qualquer tempo, para

receber a Comissão em seu gabinete

ou para comparecer às reuniões para

as quais o convidarmos”.

Em função desse nível de enten-

dimento, Mauro Lopes afirma uma

certeza: “Sem dúvida, este é um bom

começo para construirmos as soluções

que tragam rápidas melhorias para a

população neste setor. Com toda

certeza, a demanda por recursos e sua

viabilização orçamentária são as

prioridades que devem nortear a ação

de todos os órgãos envolvidos e com-

prometidos com o usuário de nossas

estradas. Esta será então a prioridade

da atuação da Comissão de Viação e

Transportes e de todos os seus mem-

bros”.

O parlamentar lembra a importância

da infra-estrutura de transportes para

justificar a orientação traçada para a

CVT: “A qualidade de nossas estradas

é o elemento básico de toda a cadeia

de problemas que envolvem o setor. O

cidadão só poderá perceber os benefí-

cios de maiores investimentos na

recuperação das estradas se houver

uma incisiva decisão política no sentido

de aumentá-los substancialmente. Em

nossa atuação, aqui na Comissão de

Viação e Transportes e junto ao Poder

Executivo, este terá de ser o foco de

nossas prioridades. No atual estado de

penúria da infra-estrutura nacional de

transportes as estradas são o elemento

de maior evidência dos sucessivos anos

de contingenciamento orçamentário

para o setor. A evidência do mau estado

de sua conservação cresce assom-

brosamente aos olhos da população, na

medida em que é neste setor que se

concentrou a maior demanda para o

transporte de passageiros ou de cargas

no Brasil. Os prejuízos causados pela

má conservação de nossas estradas

Presidente: Deputado Mauro Lopes (PMDB)

1º Vice-Presidente: Deputado Lupércio Ramos (PMDB)

2º Vice-Presidente: Deputado Giacobo (PL)

3º Vice-Presidente: Deputado Gonzaga Patriota (PSB)

são imensuráveis, comprometendo a

segurança do cidadão e a distribuição

da produção nacional. Aos problemas

de infra-estrutura se somam o novís-

simo problema do transporte clan-

destino de passageiros. Deveremos

pautar nossos trabalhos na Comissão

de Viação e Transportes no sentido de

corrigir desvios absurdos como esse,

prevenir suas graves conseqüências e

lutar pela recuperação e boa conser-

vação de nossas estradas”, finaliza o

Presidente da CVT.

“O cidadão só poderá perceber os benefícios de
maiores investimentos na recuperação das estradas
se houver uma incisiva decisão política no sentido

de aumentá-los substancialmente.”

Comissão de Viação e Transportes

ntrevistaE
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arketingM

Brasil Sul lança
Programa Fidelidade

O Programa Fidelidade da Brasil Sul

irá funcionar de maneira prática pelo

sistema de pontuação. Para participar, o

usuário pode se cadastrar através do site

da empresa (www.brasilsul.com.br),

onde também acompanha a pontuação,

ou no guichê da rodoviária. Cada

passagem de ônibus convencional vale

um ponto; o bilhete do ônibus leito vale

dois pontos. A cada 15 pontos acu-

mulados o passageiro ganha uma

viagem em ônibus convencional. O

passageiro que acumular 30 pontos tem

direito a uma passagem na categoria

leito. Os trechos ganhos podem ser

utilizados dentro do período de um ano

para qualquer destino da Brasil Sul.

Toda pessoa física pode se ca-

dastrar. Mesmo às crianças com mais

de 5 anos é permitido serem titulares

do cartão, cuja validade é de quatro

anos. O Programa Fidelidade oferece

vantagens adicionais, entre elas a

possibilidade de presentear outras

pessoas com passagens rodoviárias

gratuitas, já que o bilhete-cortesia pode

ser transferido para terceiros.

A gerente de marketing da empresa,

Caroline Boiko, acredita que o Programa

Fidelidade constituirá um incentivo para

Transportando     aproximadamente 25 mil passageiros por mês no setor rodoviário, a empresa

londrinense Brasil Sul anunciou a criação de seu programa de fidelidade. É a primeira no seu

segmento, no Paraná, a lançar a novidade, e espera alavancar suas vendas em até 5%, além de

garantir o retorno contínuo dos clientes que já são usuários dos serviços da empresa. A previsão é

alcançar 5.000 cadastrados nos primeiros meses de campanha.
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o cliente utilizar ainda mais os serviços

da Brasil Sul. A medida está voltada a

todos os usuários, mas especialmente

a um tipo específico de passageiro:

“Nossa ação também está atendendo

àqueles usuários que são contínuos, e

que há algum tempo vêm nos solicitando

um programa de fidelização”, observa

Caroline.

Ela explica a iniciativa lembrando

que “além de crescer, a empresa tem

que se consolidar, tornando-se pre-

ferência entre os clientes”.

Focada no crescimento com bases

sólidas e apostando no desenvolvimento

profissional de seus colaboradores, a

companhia constantemente propicia a

toda a equipe de agentes de viagens,

aos colaboradores e motoristas, intenso

treinamento, garantindo assim a alta

qualidade da operacionalização do

sistema.

PENSANDO GRANDE

Com apenas dois anos de existência,

a Brasil Sul tem tido bastante sucesso

no seu plano de desenvolvimento. No

ano passado, transportou 310 mil pas-

sageiros. Para este ano, sua expectativa

é crescer cerca de 28%.

A companhia surgiu de dissolução

parcial havida na empresa Expresso

Nordeste. Por isso mesmo, apesar de

nova, acumula expressivo know how no

segmento de transporte rodoviário de

passageiros.

 À experiência, os controladores

acrescentaram inúmeras inovações

administrativas e operacionais, além da

determinação de operar sempre com

ônibus de última geração. A frota da

empresa está entre as mais novas e

modernas do País.

A baixíssima idade média dos

veículos viabiliza que cada um deles seja

utilizado de forma intensiva, para a

obtenção de produtividade mais elevada.

O sistema praticamente afasta os

casos de quebra na estrada e os atrasos

nas viagens. E a maior confiabilidade

permite ao usuário programar melhor o

seu tempo.

O resultado dessa filosofia de

trabalho tem sido a expansão rápida da

empresa e o alto nível de eficiência dos

seus serviços nas 40 cidades por ela

atendidas nos estados de São Paulo,

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande

do Sul.

Os clientes Brasil Sul contam com

outros diferenciais. Um exemplo é a Sala

VIP mantida pela transportadora em área

central da cidade de São Paulo, próxima

à renovada Estação da Luz. Além das

instalações modernas e confortáveis,

com banheiros, cantina e TV, a sala

dispõe de serviço guarda-volumes, que

pode ser utilizado tanto para aco-

modação de bagagens como para a

recepção de compras feitas na Capital

pelos usuários.

A companhia também oferece os

serviços do Brasil Sul Express, que

garante segurança e agilidade no

transporte de encomendas, que podem

ser despachadas nos próprios guichês

da Brasil Sul nos terminais rodoviários.

Em algumas cidades, o serviço faz a

entrega e retirada de encomendas.
Com frota sempre nova e o Programa Fidelidade, a Brasil Sul

espera aumentar suas vendas em 5%.
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mpresaE

Meio século de
solidez e credibilidade

Meio século de
solidez e credibilidade
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Não é qualquer empresa que pode se conceder o privilégio de festejar 50 anos de

atividade, como está fazendo em 2006 a Viação Teresópolis. As comemorações  vão até

dezembro e servem também para motivar a busca por novos avanços.

Não é qualquer empresa que pode se conceder o privilégio de festejar 50 anos de

atividade, como está fazendo em 2006 a Viação Teresópolis. As comemorações  vão até

dezembro e servem também para motivar a busca por novos avanços.
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Como afirma Nelson de Freitas, há

27 anos Presidente do Conselho

Diretor da Viação Teresópolis, “meio

século de existência é marca de solidez

e credibilidade, conquistadas com muito

trabalho, responsabilidade e compro-

misso. Comemorar esse marco sig-

nifica não só reconhecer que são por

demais valiosas a tradição e a confia-

bilidade que conquistamos, mas

também fortalecer nossas crenças e

valores e olhar para frente com a

certeza de que há ainda inúmeros hori-

zontes a serem explorados.”

As comemorações seguem, pois,

uma vasta programação, iniciada em

fevereiro, e mesclada com a seqüência

dos esforços voltados à conquista de

novos avanços, como também acentua

Nelson de Freitas: “Podemos dizer que

vivemos um momento muito positivo ao

completar o cinqüentenário. Sentimo-

nos mais jovens do que nunca. E esta-

mos passando por mudanças consi-

deradas altamente positivas, não só

pelos usuários mas também pelos

colaboradores, que estão bem mais

envolvidos.”

Para se usar o chavão conhecido

no setor do transporte rodoviário, são

50 anos de estrada e nem parece que

tanto tempo passou. Fundada em

fevereiro de 1956 por Geraldo Pinho,

Maria Albina Pinho e Luiz da Cunha

Coelho, a Viação Teresópolis cresceu e

impulsionou seus negócios a partir do

empenho incessante dos fundadores em

prestar serviços de qualidade com base

na eficiência da gestão, mesmo que

naqueles tempos iniciais a terminologia

usada fosse diferente. E, hoje, basta

dar uma olhada no organograma da

companhia para perceber que o proces-

so não foi interrompido.

TRÊS NÍVEIS

A estrutura administrativa e opera-

cional está assentada em três níveis

(diretoria, gerentes e colaboradores), e

dividida em seis departamentos:

Administrativo, Financeiro, Comercial,

Operacional, de Manutenção, e de De-

senvolvimento Organizacional. Há um

ano e meio, foi contratada a consultoria

Luiz Carlos Jardim, voltada para a ges-

tão da qualidade, que presta assistên-

cia permanente à Viação Tere-

sópolis. Nesse período, têm

sido realizadas inúmeras

ações diretivas, motivacio-

nais e estratégicas, com sen-

sível impacto no clima orga-

nizacional. Foram construí-

das a Missão, a Visão e de-

finidas Crenças e Valores da

empresa.

“Transportar com segu-

rança, comprometida com a

permanente excelência no

atendimento acolhedor e na

qualidade dos nossos ser-

viços, para superar sempre

as expectativas do cliente”

– esta é a Missão.

Fachada da sede da empresa, onde está a sua principal garagem, em Teresópolis-RJ.

Os seis diretores em ato ecumênico pelos 50 anos da empresa. Da esquerda para a direita:

Júlio Cesar Pinto Guedes, Marco Antônio Feres de Freitas, Nilton de Freitas, Francisco

Chagas da Silva, Nelson de Freitas e Manoel Machado de Freitas.
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A Visão da Teresópolis é sintetizada

nestes termos: “Ser referência em

transporte rodoviário do País pela exce-

lência dos serviços prestados, através

da alta qualificação dos seus cola-

boradores, da tecnologia de ponta, e

pela frota moderna. Ser reconhecida pe-

lo cuidado permanente em acolher e su-

perar as expectativas dos clientes e pe-

las ações comprometidas com a par-

ticipação social e com a preservação

do meio ambiente.”

Segundo Nelson de Freitas, ao longo

do processo de construção desses con-

ceitos, no dia-a-dia, os dirigentes e

colaboradores da Teresópolis encontra-

ram um tesouro: a constatação de que

“a ação de todos é indispensável para

a construção do nosso sucesso”.

É o que talvez explique a adesão

entusiástica de todos na empresa ao

planejamento traçado para 2006, que

prevê 14 estratégias e 39 planos de

mpresaE

ação. Entre as principais estratégias,

melhorar os resultados, atender e

superar as expectativas do cliente,

fortalecer as lideranças, aperfeiçoar

todos os processos que envolvem a

segurança coletiva e individual, implan-

tar a Gestão por Competências, moni-

torar o desenvolvimento de todas as

ações, expandir as atividades dos seto-

res de encomendas e turismo.

São feitas reuniões, discussões e

ações motivacionais, e o informativo

interno Fique Sabendo divulga notícias

sobre o transporte, resultados da

avaliação de desempenho, o Programa

Transporte Acolhedor e temas relacio-

nados a saúde, educação, segurança

no trabalho e meio ambiente. Outras

ferramentas importantes, como as

pesquisas de clima organizacional, são

utilizadas anualmente para conhecer o

nível de satisfação dos colaboradores

e realizar o planejamento estratégico.

Um dos projetos para este ano, do

qual resultarão benefícios diretos para

os clientes, é a implantação do sistema

de venda de passagens interligadas e

on-line. O novo sistema deverá estar

totalmente implantado no segundo

semestre e permitirá a compra de

passagens ida-e-volta para qualquer

destino, em qualquer agência.

PESQUISAS

A preocupação constante com a

qualidade dos serviços se reflete

também na realização de pesquisa anual

para medir o nível de satisfação dos

clientes. É um dos instrumentos que

possibilitam identificar os pontos que

devem ser trabalhados.

Na busca da excelência no aten-

dimento, da qualidade na prestação de

serviços e da satisfação dos usuários,

a empresa investe igualmente no

aperfeiçoamento dos  funcionários. São

promovidos cursos de atualização e

capacitação profissional. Anualmente,

todo o pessoal passa por exames

médicos e psicológicos, e seus resul-

tados são analisados e comparados ao

desempenho profissional. Ou seja, cada

Cursos de treinamento ou reciclagem dos motoristas são ministrados periodicamente.

Excelência que
se constrói no
dia-a-dia

A saúde dos colaboradores é monitorada com base nos conceitos de prevenção.
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Programas específicos voltados a
valorizar clientes e colaboradores

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para que os passageiros possam

manter contato com a empresa,

criticar, elogiar, fazer sugestões

e obter informações, a Viação

Teresópolis mantém Serviço de

Atendimento ao Cliente – SAC.

Basta ligar gratuitamente para o

número 0800-282-0606 ou enviar

mensagem pela internet (e-mail

sac@viacaoteresopolis.com.br).

Os relatórios emitidos pelo SAC

auxiliam na avaliação do trabalho

da empresa e na aferição do nível

de satisfação dos clientes.

colaborador é alvo de um acom-

panhamento integrado e permanente.

A companhia trabalha na implanta-

ção do modelo Gestão por Competên-

cias, em que cada colaborador é sele-

cionado, treinado e avaliado com base

nas competências de cada função. São

Competências Organizacionais: Lide-

rança, Foco no Cliente, Foco no Resul-

tado, Visão Sistêmica, Empreende-

dorismo, Formação de Equipe e Capa-

cidade de Mudanças.

O programa de desenvolvimento

profissional inclui a promoção mediante

recrutamento interno e treinamento por

terceiros. O curso de capacitação de

condutores é do Sest/Senat. O de

Transporte Acolhedor cabe à Fetranpor.

Cursos específicos para motoristas e

para manutenção são da Scania e da

Mercedes-Benz. Os treinamentos para

desenvolver as competências necessá-

rias para cada função são dados por

instrutores próprios. Rotineiramente são

realizadas avaliações de desempenho

e, a cada período de três meses, todos

os colaboradores que atingem deter-

minado nível são premiados com vales-

compra.

Há quatro anos, a companhia ado-

tou o programa Transporte Acolhedor,

da Fetranspor, tendo como objetivo

fazer com que o passageiro, além de

ser transportado com segurança e

eficiência, sinta-se acolhido pela

empresa responsável pelo seu desloca-

mento. Hoje, já são 120 multiplicado-

res. Para melhor acolher o cliente

interno, foram criadas cinco equipes,

pelas quais se distribuem os colabo-

radores do Departamento de Operações.

O resultado individual da avaliação

de desempenho passa a fazer parte do

somatório do resultado da equipe. E a

cada mês é divulgado o ranking das

equipes. Em cada uma há um facilitador

que, junto com os multiplicadores do

transporte acolhedor, tem como função

disseminar as informações, cuidar e

acolher os componentes da equipe que

estejam precisando de ajuda profis-

sional ou pessoal. O objetivo é melhorar

o desempenho dos colaboradores e,

conseqüentemente, o resultado da

equipe. Com o programa, a empresa

tem melhorado em muito o desempenho

dos colaboradores, tanto na operação

como no atendimento ao cliente.

As condições de trabalho dos cola-

boradores são permanentemente aper-

feiçoadas. O ambiente é organizado e

dispõe de internet para consulta, o que

propicia melhor desempenho. Também

é desenvolvido um programa continuado

de lideranças, que inclui cursos

específicos, reuniões e avaliações.

Um programa de Reconhecimento

busca valorizar o colaborador que se

destaca com alguma ação de impacto

significativo na imagem ou no desenvol-

vimento da empresa. O colaborador é

homenageado com um diploma e recebe

um prêmio extensivo à família, como,

por exemplo, um fim de semana na

praia com estadia paga. Uma sole-

nidade especial é realizada, com a

presença do setor do qual faça parte o

colaborador, do RH, dos diretores e da

família do homenageado.

Pátio da garagem de Teresópolis: excelente manutenção e baixa idade média dos ônibus.
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Aumenta a cada ano o interesse dos

colaboradores e da comunidade pela

gincana que envolve o projeto Transporte

Acolhedor, com a distribuição de cestas

básicas para famílias necessitadas.

Laços fortes com a comunidade

O processo de otimização

levou a empresa a aderir ao

Projeto Economizar, em 2004.

As ações específicas do projeto

vieram se somar ao rotineiro

desenvolvimento de ações e

programas de treinamento teóri-

co, prático e continuado dos

motoristas  por instrutores

altamente qualificados; à capa-

citação dos profissionais da área

de manutenção; à análise crite-

riosa do consumo (motorista/

linha/carro) e à otimização da

frota. Como decorrência, o

consumo de combustível foi

reduzido em 7%. E a meta é

diminuir ainda mais. No Projeto

Economizar, além da verificação

mensal dos níveis de emissão de

fumaça negra pelos veículos, todo

o papel e a sucata resultantes das

atividades da empresa vão para

reciclagem.

ECONOMIA
E PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE

mpresaE

A Viação Teresópolis mantém outro

projeto de motivação dos colaboradores,

cujos resultados positivos se estendem

diretamente à comunidade. Trata-se do

projeto de fim de ano do Transporte Aco-

lhedor, que obteve enorme sucesso em

2003, 2004 e 2005 e que consiste em

uma gincana voltada a fortalecer o

sentido de equipe e a interação com a

comunidade.

A gincana inclui a realização de

visitas domiciliares para constatação da

necessidade de cada família receber

uma cesta, o que contribui para a

construção de valores como solida-

riedade e doação. O resultado final da

gincana é a distribuição de cestas

básicas, montadas com alimentos

arrecadados pelas equipes de colabora-

dores. É premiado cada membro da

equipe que consegue, pela melhor

estratégia, arrecadar maior volume de

alimentos.

Desde 2002 a companhia implan-

tou o ensino aos jovens adultos, com

turmas da 1ª à 4ª série do ensino

fundamental e do ensino médio,

utilizando-se a pedagogia do Telecurso-

2000.  O objetivo é preparar cidadãos

capazes de ter maior participação na

comunidade em que vivem.

A participação da empresa na

dinâmica de desenvolvimento e cres-

cimento da cidade de Teresópolis se

faz pela ligação por ônibus aos grandes

centros comerciais e a importantes

cidades da região. Os serviços ofere-

cidos fazem parte do cotidiano da

maioria das pessoas que se deslocam

para trabalhar ou estudar em outras

cidades, e também da população do

interior.  Na medida em que possibilita

o rápido deslocamento das pessoas, a

Viação Teresópolis influencia direta-

mente na sua qualidade de vida. No ca-

so de Teresópolis, o deslocamento para

o centro tem conotações ainda mais

significativas: a construção do primei-

ro shopping (empreendimento da própria

Viação Teresópolis) permitiu um avan-

ço cultural e social. Lá, está localizado

o único cinema da cidade; é o ponto de

encontro de todas as gerações, onde

se oferecem atrações artísticas na

praça de alimentação, além de lojas

com alto padrão de qualidade.
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Um homem síntetiza a trajetória da empresa
A Viação Teresópolis foi fundada em

1º de fevereiro de 1956 por Geraldo

Pinho, Maria Albina Pinho e Luiz da

Cunha Coelho, em Teresópolis-RJ. No

mesmo ano, o empresário Manoel

Machado de Freitas foi convidado a

participar da sociedade. Hoje, ele é o

único integrante do primeiro quadro

societário a permanecer na empresa.

Continua participando ativamente da

sua evolução; fez do transporte

rodoviário de passageiros sua vida, e

não simplesmente um negócio.

Nascido em 1922, em Venda Nova-

RJ, trabalhou em armazém e depois

como caminhoneiro. Quando conseguiu

comprar seu próprio caminhão, come-

çou o próprio negócio em sociedade com

um amigo e estabeleceu-se em Te-

resópolis.

Permaneceu como caminhoneiro até

1956, quando ingressou na recém-fun-

dada Viação Teresópolis. Três anos de-

pois, acrescentou à condição de em-

presário um mandato de vereador.

Nos 30 anos seguintes exerceria a

presidência da Câmara Municipal por

cinco mandatos consecutivos. Mesmo

depois de ter-se ausentado, em 1989,

continuou sempre a ser um cidadão

influente e uma referência política na

cidade. Uma de suas qualidades pes-

soais é a de ter sabido sempre se adap-

tar às novas tendências, acompanhando

ativamente o progresso e desenvol-

vimento da cidade, tanto que participou,

como sócio, da criação do Teresópolis

Shopping Center, o primeiro de Tere-

sópolis.

Hoje, aos 84 anos, trabalha e par-

ticipa da condução da Viação Teresópolis

com muita força e determinação. É mui-

to querido por sua humildade e sim-

plicidade. Os valores éticos sempre

pautaram a sua vida.

OPERAÇÃO
A Viação Teresópolis e Turismo

opera linhas municipais, inter-

municipais e uma linha inter-

estadual. Conta com 330 funcio-

nários e dispõe de frota com idade

média de quatro anos. Ao todo, são

84 veículos, sendo 63 rodoviários,

15 urbanos, seis microônibus e

oito veículos de apoio. Além da

garagem central em Teresópolis,

possui garagens de apoio no Rio

de Janeiro, Magé, Friburgo e

Bonsucesso.

Em 1988, foi estruturado o

setor de fretamento e turismo, com

a criação da Tereserratur, expan-

dida em 2001 e com filial no Rio

de Janeiro. Para esse setor, a

empresa dispõe de serviço conven-

cional e executivo, operando

sempre segundo os critérios de

frota moderna, manutenção crite-

riosa e motoristas especialmente

treinados para o serviço.
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Articulados ampliam
linha Mercedes-Benz

Os novos ônibus podem transportar até 180 passageiros e são equipados com motor eletrônico

que garante maior agilidade nos corredores das grandes cidades. O conforto e a estabilidade são

assegurados pelo sistema de suspensão pneumática. O projeto foi desenvolvido no Brasil e 50

unidades já foram comercializadas para a Colômbia.

Amarca Mercedes-Benz está

ampliando sua linha O 500 de

chassis de ônibus urbanos e coloca no

mercado dois novos modelos de

articulados: o O 500 MA com piso

normal, para corredores que utilizam

plataformas de embarque elevadas e

para pontos de embarque ao nível da

calçada, e o O 500 UA com piso baixo

tipo “low entry”, para pontos de

embarque ao nível da calçada. Ambas

as versões são indicadas para trans-

porte de elevado número de passageiros

em corredores de sistemas de trans-

porte coletivo urbano, como, por

exemplo, os existentes nas capitais São

Paulo, Curitiba, Goiânia e Manaus.

Philipp Schiemer, vice-presidente de

Vendas da DaimlerChrysler do Brasil,

explica que com esses dois novos

modelos “a Mercedes-

Benz amplia a mais completa linha de

ônibus do mercado, passando a oferecer

soluções para todas as demandas de

clientes que atuam nos sistemas de

transporte urbano de passageiros”. Ao

mesmo tempo, a montadora atende às

recomendações e exigências dos órgãos

gestores. “São produtos totalmente

novos, concebidos para proporcionar

maior conforto para os inúmeros

passageiros que utilizam esse tipo de

transporte urbano, além de garantir o

melhor resultado operacional para os

transportadores”, afirma.

Os modelos O 500 UA e MA

permitem a montagem de carroçarias

de todos os fornecedores do mercado.

Um grande diferencial dos produtos é

que eles saem

de fábrica já preparados para o

encarroçamento, não necessitando de

alongamento para aumento do en-

treeixos ou do comprimento do veículo.

Isso aumenta significativamente a

qualidade integral do chassi, sua se-

gurança estrutural e sua durabilidade.

Os novos O 500 UA e O 500 MA têm

garantia nacional de um ano para o

chassi e de dois anos para o trem-de-

força e o sistema de articulação

dos ônibus, sem limite de

quilometragem. O sis-

tema de suspen-

são é o mes-

mo da
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série O 500 e da plataforma articulada

O 400 UPA, o que permite intercam-

biabilidade de componentes, com as

conseqüentes vantagens em termos de

manutenção e de redução de estoque

de peças. Graças à suspensão pneu-

mática integral, o veículo fica cons-

tantemente nivelado em relação ao solo,

garantindo excelentes níveis de conforto

e estabilidade. Além disso, há menor

transferência de solavancos para a

estrutura do chassi, o que resulta em

maior vida útil do veículo.

Opcionalmente, os chassis podem

ser equipados com o sistema eletro-

pneumático ECAS de controle da

suspensão. Entre as funções desse

sistema destaca-se a elevação do veí-

culo para vencer obstáculos e desníveis

acentuados. O sistema ECAS permite

abaixar o veículo para facilitar a entrada

e saída dos passageiros.

Os novos chassis Mercedes-Benz

são equipados com o mais novo sistema

de articulação mecânica da marca

Hübner. É o mesmo que já vem sendo

utilizado há três anos em ônibus da

marca produzidos na Alemanha.

O sistema de articulação mantém o

veículo estável em curvas e retas, não

utiliza eletrônica embarcada e conta

com um sistema de proteção angular

que evita o efeito “L”, o que contribui

para aumentar ainda mais a segurança

dos passageiros.

A articulação mecânica caracteriza-

se ainda por outros atributos: a  quan-

tidade de componentes é menor; a

durabilidade, maior; e a manutenção dos

componentes, mais fácil.
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Suspensões pneumáticas traseira e dianteira.

Articulação dos veículos.

O motor OM 457 LA.
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Um diferencial dos novos chassis é

a concepção modular com longarinas.

Entre as vantagens desse conceito

destaca-se a maior intercambiabilidade

de peças e componentes entre modelos

similares, o que facilita a manutenção

e reduz o volume de peças de reposição

nos frotistas que possuem veículos da

mesma série. O conceito proporciona

também maior facilidade e menor custo

no encarroçamento.

CONDUÇÃO

Assim como todos os demais mo-

delos da série O 500 Mercedes-Benz,

os chassis para articulados vêm

equipados com pedal do acelerador

eletrônico. O pedal transforma movi-

mento em impulsos elétricos. O

sistema, que já mostrou alta confiabili-

dade nos demais modelos O 500,

propicia acionamento mais suave,

facilitando o trabalho dos motoristas.

Com o sistema de direção hidráulica

de última geração, o condutor conta

também com muita comodidade nas

manobras. Além disso, os novos

chassis têm o menor círculo de viragem

do mercado (22 metros), o que também

facilita a dirigibilidade. São fatores muito

importantes num veículo longo como o

articulado, principalmente nas mano-

bras dentro da garagem.

Opcionalmente, está disponível a

coluna de direção regulável, para ajuste

de altura e de inclinação do volante.

Possibilita adequar a posição do volante

à estatura do motorista, resultando em

melhor condução, com menos estresse

e maior segurança.

ELETRÔNICO

Os dois novos chassis são equi-

pados com idêntica motorização: o

motor eletrônico OM 457 LA de 360

cavalos de potência a 2.000 rpm e

torque de 1.600 Nm a 1.100 rpm.

Motor de 12 litros, é ideal para ônibus

articulados, principalmente por sua

característica de transporte de grande

número de pessoas. O elevado torque

(1.600 Nm) mantém-se praticamente

constante entre 950 e 1.500 rotações,

o que garante força ao veículo a partir

de baixas rotações. Desta forma, são

agilizadas as arrancadas e retomadas,

resultando no aproveitamento ideal da

caixa automática e proporcionando maior

vida útil desse componente.

O motor OM 457 LA atende à nor-

ma de emissões Proconve P5. Tem

baixo consumo de combustível e redu-

zido custo de manutenção. Destaca-se

por sua robustez e durabilidade. Equipa

outros veículos comerciais da marca

Mercedes-Benz, como os ônibus

rodoviários. Há casos em que já

ultrapassou a marca de 1,7 milhão de

quilômetros rodados.

Há oito anos no mercado brasileiro,

o motor tem comprovado sua eficiência,

qualidade, durabilidade e confiabilidade.

O gerenciamento eletrônico se carac-

teriza pelas excelentes acelerações e

retomadas, combustão mais eficiente,

menor consumo, menor número de

paradas para manutenção e interven-

ções mais rápidas.

A motorização eletrônica conta com

programa de proteção. Em caso de

emergência, como superaquecimento ou

baixa pressão do óleo, a potência é auto-

maticamente reduzida para preservar o

conjunto motriz. A autodiagnose indica

eventuais falhas por meio do sistema

de manutenção Star Diagnose.

SEGURANÇA

Nos dois novos chassis, o motor

está localizado na parte traseira, con-

ceito que traz grandes vantagens para

a segurança do veículo, para os pas-

sageiros, para o motorista e para as

equipes de oficina. O motor traseiro

“empurra” o veículo, o que significa me-

lhor estabilidade e rápido retorno à si-

tuação de dirigibilidade: mais conforto

para o motorista, maior segurança, me-

nor desgaste dos pneus.

Um amplo conjunto
de vantagens e opções
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Maior conforto também para os pas-

sageiros, pelo menor nível de ruído e a

menor irradiação térmica no interior do

ônibus. Já as vantagens operacionais

aparecem na oficina, pelo fácil acesso

para manutenção e inspeção diária.

Outra vantagem é que o motor está

instalado em posição elevada, o que

oferece maior proteção ao componente,

especialmente em eventuais situações

de inundação.

RETARDADOR

Tanto o O 500 UA quanto o O 500

MA são equipados com câmbio auto-

mático de última geração, que conta

com um dispositivo de neutralização do

câmbio durante as paradas. Isso reduz

o consumo de combustível e evita que

se force o motor desnecessariamente.

O cliente tem duas alternativas de marca

do câmbio automático: Voith e ZF.

Também no segmento de

ônibus rodoviários, a Mercedes-

Benz está apresentando uma

novidade. O chassi O 500 M

passou a ser equipado com o

motor eletrônico OM 906 LA, de

260 cavalos a 2.200 rpm. Isso

representa 6% a mais de potência

do que a versão anterior. O torque

também foi elevado, passando

para 97 mkgf de 1.200 a 1.600

rpm, significando 5% a mais de

força. A mudança amplia a

flexibilidade de aplicação do 0

500 M no transporte de pas-

sageiros.

Indicado tanto para freta-

mento como para transporte

urbano e rodoviário de passagei-

ros em curtas distâncias, o chassi

é oferecido com duas versões de

entreeixos, 5.950 e 3.006 milí-

metros, este último do tipo buggy

(versão curta), permitindo a mon-

tagem de carroçarias dos princi-

pais encarroçadores do mercado.

Com o aumento de potência

e torque, o O 500 M passa a

oferecer, na prática, mais alte-

rnativas de aplicação para os

frotistas, com melhor resultado

operacional e maior rentabilidade.

Chassi O 500 M:
mais potência
e maior torque

Principais dados técnicos
Mercedes-Benz OM 457 LA turbocooler Proconve P5

265 kW (360 cv) a 2.000 rpm

1.600 Nm (163 mkgf) a 1.100 rpm

Voith ou ZF

Sistema eletrônico

Hübner

Pneumática integral

A disco no 0 500 UA e a tambor no 0 500 MA

28.000

18,5 metros

Motor eletrônico

Potência máxima

Torque máximo

Câmbio automático

Acelerador

Articulação

Suspensão

Freios

PBT técnico

Comprimento total da carroçaria

Ambos são equipados com retardador

de velocidades, item de segurança que

proporciona também redução nos custos

operacionais graças ao menor desgaste

do sistema de freios e dos pneus.

FREIOS

O chassi O 500 UA vem equipado,

de série, com freios a disco; o modelo

O 500 MA recebe freios a tambor. O

sistema pneumático tem capacidade

para 10 bar de pressão de trabalho. E

o compressor bicilíndrico assegura o

volume de ar necessário à operação do

veículo, mantendo ao mesmo tempo a

segurança do sistema de freio.

Opcionalmente, os novos chassis

podem ser equipados com sistema

eletrônico de freio ABS, que evita o

travamento das rodas e garante maior

segurança aos passageiros em situa-

ções de emergência.
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A Santa Cruz e a
responsabilidade social

Há cerca de 10 anos os contro-

ladores do Grupo Santa Cruz, com

sede em Mogi-Mirim-SP, decidiram, por

unanimidade, que era a hora de a

companhia se voltar para as comu-

nidades em que atua e priorizar as ques-

tões sociais. Por iniciativa de Sofia

Idalina Mazon, fundadora do grupo ao

lado de Eugênio Mazon, foi criado o

projeto ICA – Incentivo à Criança e ao

Adolescente –, hoje uma das atividades

mais valorizadas na empresa.

A preocupação com o papel social

da empresa permanece e cada vez mais

é enraizada em todos os níveis corpo-

rativos pelos dirigentes e pela diretora

do ICA, Tarcísia Mônica Mazon Granucci,

que hoje coordena todos os projetos

sociais do Grupo Santa Cruz, reco-

nhecidos pela Fundação Abrinq com o

Prêmio Criança 2000, apoiados pela

“Brazil Foundation”, certificados pelo

Ministério da Cultura e contemplados

com o Prêmio Itaú Unicef.

O projeto ICA está voltado à desco-

berta do sentido da valorização da vida

em crianças e jovens de 10 a 18 anos

de idade. Atende hoje, diariamente, a

200 crianças em período contrário ao

da escola. Elas recebem atendimento

médico e odontológico, aulas de canto,

música, artes marciais, teatro, circo,

expressão corporal, lógica, educação

social, reforço escolar e alimentação.

Funciona num prédio de 485 m2 e dispõe

de 12 funcionários permanentes.

O projeto, que começou de maneira

tímida, foi ganhando espaço até em

função da própria postura dos dirigentes

do grupo, habitualmente envolvidos com

trabalhos comunitários desde que a

empresa foi fundada. Tanto os funda-

dores quanto os atuais acionistas

participam e continuam participando

ativamente de organizações sociais em

sua região.

 No projeto ICA, as prioridades

sempre foram as atividades lúdicas e

culturais como estratégia pedagógica

para o desenvolvimento dos adoles-

centes. Ao longo dos anos, algumas

dessas atividades conseguiram sobres-

sair, ampliando seus espaços, como

foi o caso da atividade circense, que

ganhou reconhecimento não só dos

menores atendidos como da comu-

nidade. Isso motivou a companhia a

buscar alternativas para a criação da

casa de arte-educação, hoje em pleno

funcionamento.

Todo esse esforço empresarial se

baseia na firme convicção de que a

educação é a única forma possível de

inclusão social em nosso País. Como

objetivos institucionais, pretendemos

mobilizar outras organizações a inves-

tirem nas metodologias de trabalhos com

jovens, articulando diferentes setores

sociais nesse importante trabalho.

Busca-se também transformar so-

nhos em realidades, fomentar lide-

ranças, desenvolver criatividade e os

sentidos de solidariedade e partici-

pação, suprindo lacunas nas políticas

públicas que não conseguem atingir os

seus anunciados objetivos.

Laércio Mazon

Presidente do Conselho do

Grupo Santa Cruz

Todo esse
esforço

empresarial se
baseia na firme

convicção de
que a educação
é a única forma

possível de
inclusão social
em nosso País.
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VOCÊ SABE O QUE GARANTE MAIS SEGURANÇA
E ECONOMIA DO QUE UM PNEU MICHELIN?
UM PNEU MICHELIN COM A MANUTENÇÃO EM DIA.

PASSE EM UMA REVENDA MICHELIN E CONFIRA OS SERVIÇOS
QUE NÓS TEMOS PARA VOCÊ.

GEOMETRIA
Sua regulagem reduz o desgaste prematuro 
dos pneus.

BALANCEAMENTO
Reduz as vibrações, prolonga a vida útil dos 
pneus e aumenta o conforto ao dirigir.

RODÍZIO
Aumenta a durabilidade dos pneus, quando 
realizado de maneira correta e freqüente.

RESSULCAGEM
Melhora a aderência e prolonga em até 
25% a primeira vida do pneu.

RECAPAGEM
Garante 100% de aproveitamento do 
potencial da carcaça.

ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO
Aumenta a quilometragem, melhorando
o conforto e a segurança ao dirigir.

SAC 0800 90 9400 - www.michelin.com.br 


