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equipe da Revista ABRATI pela matéria 

da Viação Progresso de março. Nós, da 

Diretoria, ficamos muito orgulhosos ao 

vermos a matéria. A Revista ABRATI é, 

sem dúvida, um ícone da comunicação 

em nosso setor, representando de 

forma brilhante as empresas de trans-

porte de passageiros intermunicipais 

e interestaduais de nosso País. E por 

isso é que nos envaidecemos ao par-
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recebidos por toda sua equipe.

André Soares
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TRÊS RIOS – RJ

Trabalho social
Na última Revista ABRATI vocês fa-

laram sobre o meritório trabalho social 

desenvolvido pela 1001 (suponho que 

pelo Grupo JCA). Os jovens carentes 

deste nosso País precisam muito do 

apoio de empresários modernos, que 

encarem suas atividades não como 

mera fonte de lucro. Parabéns ao 

Grupo JCA, não interrompam nunca 

esse trabalho em favor do Brasil. 

E espero que a Revista ABRATI conti-

nue registrando esse outro lado tão 

importante da atividade dos transporta-

dores brasileiros de passageiros.  

Clêiton Aparecido de Oliveira

MARECHAL DEODORO – AL

E a privatização?
Depois de tanto tempo, até que 

foi agradável ver nos jornais que o 

governo pode retomar o programa de 

concessões de rodovias federais. Este 

é o tipo de notícia que a gente lê com 

desconfiança, já que tem havido uma 

infinidade de avanços e recuos nessa 

questão. Não discordo do governo 

quando insiste em tarifas mais baixas 

de pedágio, mas não compreendo 

como é que os goverrnantes não con-

seguem estabelecer uma faixa de piso 

e teto para os pedágios, nas licitações. 

Esta seria a hora de mostrar firmeza.  

Dalcídio Jurandir Passos

PINDAMONHANGABA – SP

Fluminenses
No interior do Estado do Rio de 

Janeiro prosperaram muitas empresas 

que deixam orgulhosa a população flu-

minense. Cito a Progresso, a 1001, a 

Sampaio, a Salutaris, a Cidade do Aço 

e a Normandy, mas poderia falar de 

várias outras. Parabéns por tratarem 

da Viação Progresso. 

Carlos Padilha dos Santos

RESENDE – RJ
 
Acidentes

A reportagem publicada pela Revis-

ta ABRATI de março, sobre a pesquisa 

realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, Ipea, para tentar 

quantificar quanto custam ao Brasil 

os milhares de acidentes nas nossas 

estradas, é mais uma para se pensar. 

Já vi em algum lugar alguém dizer  que 

desperdício é luxo de país pobre. No 

nosso caso, desperdício de vidas, 

desperdício de dinheiro, desperdício 

de talentos, desperdício de futuro. 

Não é só com balas perdidas e com a 

escalada da violência que estamos nos 

matando indiscriminadamente. E acho 

que até por uma questão de economia, 

já que não somos capazes de nos sen-

sibilizar com a perda de tantos irmãos 

brasileiros, deveríamos nos conscien-

tizar da necessidade de termos boas 

estradas e, dispondo delas, dirigirmos 

com responsabilidade.   

Flávio Adure de Freitas

OURO FINO – MG
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E
m muitos dos freqüentes contatos da ABRATI com representantes do governo, 

e aqui mesmo neste espaço, o setor de transporte rodoviário de passageiros 

tem reiteradamente ponderado em torno de dois temas que são particularmente 

importantes para a nossa atividade: a necessidade de termos boas estradas e a 

necessidade de o País voltar a crescer.

Portanto, chega a ser redundância afirmar que nosso setor apóia vigorosamente a 

iniciativa do governo de lançar o Programa de Aceleração do Crescimento, designado 

pela sigla PAC, ainda mais porque ele está voltado à logística de infra-estrutura e, 

dentro dela, à manutenção, reconstrução e ampliação da malha rodoviária federal. 

É o caso de dizer que, pela segunda vez em tempos recentes, o lançamento desse 

programa despertou nos empresários do transporte rodoviário de passageiros a viva 

esperança de que, finalmente, nos deparamos com a perspectiva de solução para 

problemas que se arrastam há algumas décadas, suficientes, sem dúvida, para a 

quase completa degradação das nossas estradas, com as tristes conseqüências 

que conhecemos mais do que ninguém: elevação de custos, desgaste prematuro 

do material rodante, consumo excessivo de combustíveis fósseis que o País pre-

cisa economizar e, sobretudo, queda dos níveis de segurança no trânsito, com o 

estúpido e desnecessário sacrifício de vidas humanas em acidentes que poderiam 

perfeitamente ser evitados.

E quando digo que é a segunda vez, refiro-me às condições criadas poucos 

anos atrás quando o Congresso Nacional aprovou a proposta de instituição da 

Cide – Contribuição sobre o Domínio Econômico –, estabelecendo uma pequena 

taxação sobre o consumo de combustíveis e definindo claramente a destinação 

dos recursos arrecadados, que deveriam ser utilizados em sua maior parte – diz a 

lei – em infra-estrutura de transportes. Lamentavelmente, o dinheiro da Cide tomou 

quase que na sua totalidade o mesmo rumo que já havia sido dado à CPMF – ou 

seja, o da utilização para quaisquer finalidades que não a saúde e a infra-estrutura 

de transportes.

Seja como for, a disposição do governo de implementar o PAC traz esperanças, 

embora não nos seja possível deixar de estabelecer algumas comparações entre o 

que de fato tem sido realizado, em termos de infra-estrutura rodoviária, e tudo aquilo 

que está sendo pretendido. Entendemos o PAC como promessa de superação, pelo 

governo, de todas as barreiras que o Presidente Lula não conseguiu superar em seu 

primeiro mandato. Reconhecemos, por isso, que não será uma tarefa fácil.   

Como dissemos, o PAC sintetiza duas aspirações extremamente caras ao nosso 

setor. E como não desejamos permanecer no plano do simples apoio verbal, for-

malizamos aqui uma certeza: dêem-nos uma ampla malha rodoviária perfeitamente 

trafegável e não teremos dúvidas em continuar melhorando cada vez mais a nossa 

contribuição para o crescimento do País: o transporte de milhões de brasileiros com 

qualidade e segurança.             

Infra-estrutura 
   e crescimento

arta do PresidenteC

Entendemos 
o PAC como 

promessa de 
superação, pelo 

governo, de todas 
as barreiras 

que o Presidente 
Lula não 

conseguiu 
superar em seu 

primeiro mandato. 
Reconhecemos, 

por isso, que 
não será uma 

tarefa fácil. 

Sérgio Augusto de Almeida Braga

Presidente da ABRATI
Jú
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A Auto Viação Catarinense 

passou a operar, em sua 

linha Florianópolis-São 

Paulo (via Santos) 

e ABC Paulista,  o 

Double Service, um 

ônibus que dispõe 

de duas classes. 

O serviço leito tem  

seis poltronas leito, 

em ambiente com ar 

condicionado, TV/DVD, 

água mineral, manta, 

travesseiro e kit lanche. 

O serviço classe executiva 

tem 31 poltronas semi-leito, com apoio para as 

pernas, água mineral, ar condicionado e TV/DVD. 

LIDERANÇA

A Mercedes-Benz 

desenvolveu 25 ônibus 

articulados 0 500 UA 

que estão em circulação 

no Expresso Tiradentes, 

corredor de alto fluxo de 

passageiros inaugurado 

recentemente na cidade 

de São Paulo-SP. Na 

primeira fase do projeto, a 

via expressa, que parte da 

Estação Mercado (Parque 

Dom Pedro), tem 8,5 km 

de extensão. Os chassis 

ARTICULADOS MERCEDES-BENZ OPERAM 
NO CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES

articulados Mercedes-Benz 

foram equipados com  

carroçarias Caio dos tipos 

Millenium e Mondego, 

e cada modelo tem 

capacidade para transportar 

até 150 passageiros. Os 

veículos contam ainda com 

espaço para cadeirantes 

e assentos determinados 

para idosos no salão de 

passageiros. Os veículos 

se destacam ainda pela 

excelente performance.

SOLUÇÃO

As vendas nacionais de ônibus 

da Scania cresceram 46,2% 

no primeiro trimestre de 2007. 

Já as vendas de caminhões 

tiveram aumento de 25,5%. Esse 

desempenho colocou 

o mercado interno brasileiro 

bem à frente do dos demais 

países latino-americanos, 

correspondendo a 53% das 

O BRASIL PUXA BALANÇO TRIMESTRAL 
DA SCANIA NA AMÉRICA LATINA

vendas de ônibus e 66% das 

vendas de caminhões na 

América Latina. Nesta parte do 

mundo  são comercializados 

24% dos ônibus e 12% dos 

caminhões da produção global 

da marca. Em unidades, foram 

vendidos nos três primeiros 

meses deste ano no Brasil 209 

ônibus e 1.290 caminhões. 

SERVIÇO

CATARINENSE OPERA DOUBLE SERVICE 
ENTRE FLORIANÓPOLIS E SÃO PAULO

As vendas de chassis de ônibus 

(urbanos e rodoviários) no mercado 

interno estão evoluindo. No mês de 

abril, por exemplo, tiveram incremento 

de 11,9% em comparação com 

o mesmo mês de 2006. 

Foram comercializados 2.000 chassis 

no atacado. A Mercedes-Benz 

vendeu 1.088 chassis; a Volkswagen, 

593 unidades; e a Agrale, 279.
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As 95 concessionárias da Scania em 

todo o País estão apresentando uma 

grande exposição de fotografias sobre 

os 50 anos da montadora no Brasil. 

São mais de 100 fotos e gráficos 

em alta definição, reproduzindo 

documentos e fatos relacionados 

à história da Scania e da própria 

indústria automobilística brasileira. 

Emanuel Queiroz, diretor de Marketing, 

diz que o objetivo é compartilhar com 

os clientes e funcionários da rede um 

resumo da trajetória da montadora.

100 FOTOS CONTAM OS 
50 ANOS DE HISTÓRIA DA 
SCANIA NO BRASIL

Durante mais de 6 horas, 

cerca de 150 bancários 

colaboradores do Banco 

Mercedes-Benz se uniram 

para reformar a praça José 

Fernandes Camisa Nova, 

situada no Jardim São Luís, 

próxima à sede da empresa, 

na cidade de São Paulo. Do 

presidente do banco aos 

jovens aprendizes, todos 

colocaram a mão na massa, 

revitalizando o local. 

“É importante que as 

Nas vendas de chassis de 

ônibus acima de seis toneladas, 

a DaimlerChrysler do Brasil 

continua sendo a líder absoluta. 

Em março último, por exemplo, a 

participação da marca Mercedes-

Benz no mercado nacional foi de 

quase 60%. Philipp Schiemer, 

vice-presidente de Vendas da 

DaimlerChrysler, enumera, 

URBANOS

VOLKSWAGEN FAZ SUA MAIOR 
VENDA DE VOLKSBUS
O Grupo Rubanil, um dos maiores no 

transporte urbano do Rio de Janeiro, 

comprou 365 ônibus da linha 

Volksbus 2007. Entre os modelos 

estão os novos VW 15.190 EOD e 

o VW 17.230 EOD, da linha 2007. 

Foi a maior venda da Volkswagen 

Caminhões e Ônibus a um só 

cliente. Cassiano Antônio Pereira, 

diretor do Grupo Rubanil, diz que a 

aceitação dos produtos VW na frota 

da empresa foi “bastante positiva”.

MERCADO INTERNO

DAIMLERCHRYSLER LIDERA EM CHASSIS PESADOS

entre os principais fatores 

que estão estimulando as 

vendas para atender ao 

transporte urbano e rodoviário, 

a renovação e ampliação de 

frota em cidades como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Curitiba e Recife, 

e em cidades do interior de 

vários outros estados.

EXPOSIÇÃO
ATUAÇÃO SOCIAL

empresas ajudem a melhorar a qualidade 

de vida das comunidades carentes. Mais 

do que patrocinar a reforma é fundamental 

integrar colaboradores e moradores nessa 

ação”, explicou Michael Kempa, presidente 

do Banco Mercedes-Benz, que arregaçou as 

mangas para ajudar no trabalho. 

A foto acima mostra como ficou a praça.

BANCÁRIOS AJUDAM 
A REVITALIZAR UMA 
PRAÇA EM SÃO PAULO



mpresaE

1001, sempre investindo 
   em renovação de frota
Como faz todos os anos, a Auto Viação 1001, maior empresa de transporte do Estado do Rio de 

Janeiro e uma das maiores do País, está comprando 72 novos ônibus para sua frota. O investimento é 

de R$ 28,4 milhões e exemplifica a tradicional política de qualidade da companhia.

A 
Auto Viação 1001 também já pro-

gramou a distribuição dos novos 

veículos pelas suas diversas áreas de 

atuação. Nesta compra, a região que 

receberá maior número de ônibus é o 

norte fluminense: juntas, as cidades 

de Campos dos Goytacazes e Macaé 

ficarão com 30 veículos, todos com 

ar condicionado e banheiro, e destina-

dos a fazer prioritariamente a ligação 

entre os dois municípios e o Rio de 

Janeiro.

De olho nas linhas de média e lon-

ga distância e na crise do setor aéreo, 

a empresa também comprou mais sete 

ônibus para as linhas Rio de Janeiro-

São Paulo e São Paulo-Florianópolis, 

todos com ar condicionado,  banheiro 

e poltronas semi-leito. Completam a 

lista 15 veículos para as linhas com 

características urbanas e 20 para 

linhas que partem do Rio de Janeiro 

para diversas cidades do interior do 

Estado do Rio de Janeiro.

Do total adquirido, 46 ônibus 

têm chassi Scania com carroçaria 

Busscar, 21 têm chassi Volvo com 

Os ônibus da 1001 estão presentes em todo o Estado do Rio de Janeiro e operam também em outros quatro estados. 
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encarroçamento Marcopolo e cinco, 

chassi Mercedes-Benz, também en-

carroçados pela Marcopolo. A progra-

mação de entrega dos veículos vai de 

maio a outubro deste ano. Os novos 

veículos passarão a integrar a frota 

de 705 ônibus, com idade média de 

4,8 anos, que operam em 133 linhas 

e transportam mais de 1 milhão de 

usuários por mês. 

Os novos recursos destinados ao 

programa de renovação de frota vêm 

somar-se aos recentes investimentos 

de R$ 3 milhões em tecnologia, com a 

implantação da venda de bilhetes pela 

internet e a construção da Sala NET 

(um ambiente para retirada de passa-

gens compradas on line), no Terminal 

Rodoviário Tietê, em São Paulo. 

No ano passado, a 1001 cresceu 

em 10,6% o seu faturamento, man-

tendo o mesmo ritmo dinâmico de 

crescimento que há décadas caracte-

riza sua atuação como transportadora 

de passageiros. A partir de uma visão 

corporativa, mesclando pioneirismo, 

qualidade e tecnologia, a companhia 

alcançou destaque no cenário nacional 

no transporte intermunicipal e inte-

restadual de passageiros, unindo os 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Minas Gerais, Espírito Santo e Santa 

Catarina. Hoje, é a maior empresa do 

setor no Estado do Rio de Janeiro e 

uma das maiores do Brasil. É detentora 

de 102 linhas estaduais e 31 federais. 

Foi a primeira empresa brasileira a 

operar com veículo de quatro eixos 

em linha rodoviária regular, o Double 

Class – e esta foi apenas mais uma 

das marcas do seu pioneirismo. 

A 1001 é uma empresa de capital 

limitado e parte integrante de um gru-

po de mais de 20 companhias com 

atuação em diversos ramos de negó-

cio, além do transporte rodoviário de 

passageiros. No setor de transportes, 

o grupo se situa entre os maiores do 

país. Sua história é a história de um 

dos maiores empreendedores que o 

país já teve nessa área, um pioneiro 

que marcou profundamente a evolução 

do transporte rodoviário de passagei-

ros no Brasil: Jelson da Costa Antunes. 

Do seu sonho adolescente de tornar-se 

empresário do transporte de pessoas 

nasceu a 1001. Antes de ter essa em-

presa foi cobrador de ônibus, ajudante 

de eletricista e motorista, até que, com 

apenas 18 anos, tornou-se sócio de 

uma “jardineira” Chevrolet 1946. Um 

ano depois, já possuía um ônibus só 

seu e era concessionário de transporte 

público em Macaé (RJ). 

A política operacional da empresa inclui um rígido programa anual de renovação de frota.

No Parque Industrial em Niterói-RJ: área de recondicionamento de motores e, à direita, inspeção de veículo após conclusão de viagem.
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Quando sentiu que seus sonhos 

iam além dos limites de Macaé, Jelson 

da Costa Antunes transferiu-se para 

Niterói (RJ) e, em 1954, fundou a Auto 

Viação São José, responsável pela liga-

ção entre Alcântara, em São Gonçalo 

(RJ), e Niterói. Nove anos depois, em 

1963, era o maior empresário de trans-

portes fluminense. Nessa caminhada, 

incorporou a Expresso Rio Bonito, a 

Expresso Itaboraí, a Transportadora 

Ivani e a Vispan (Viação São Paulo-Ni-

terói). Por último, em 1968, incorporou 

a 1001. A empresa existia desde 1948 

e era a terceira maior do Estado, com 

frota de aproximadamente 50 veículos. 

mpresaE

A memória do pioneiro Jelson da Costa Antunes continua inspirando a Diretoria da 1001 a manter o mais alto padrão de serviços.

Dono de seis empresas de ônibus, 

o empresário sentiu necessidade de 

fundi-las para alcançar índices de ra-

cionalização capazes de viabilizar uma 

empresa que se colocasse entre as 

maiores e melhores do país. Nasceu 

assim a Auto Viação 1001. E estava 

dada a partida para sua expansão.

Uma das qualidades do empresário 

Jelson da Costa Antunes sempre foi 

a sua capacidade de definir objetivos 

e escolher os caminhos certos para 

alcançá-los. Foi assim que, na segunda 

metade da década de 1970, decidiu 

transferir a maior parte de suas li-

nhas urbanas e incorporar as linhas 

rodoviárias Campos-Rio de Janeiro, 

Macaé-Rio de Janeiro e Nova Fribur-

go-Rio de Janeiro. Passo importante 

na direção de dedicar-se à operação 

predominantemente rodoviária, e que 

se repetiu na década de 1980 com 

a incorporação de algumas linhas 

no Triângulo Mineiro. Recentemen-

te, porém, quando a 1001 decidiu 

desenvolver os setores de turismo e 

encomendas, essas linhas foram pas-

sadas adiante. Também recentemente, 

novas aquisições levaram a empresa 

a estender suas atividades ao Sul do 

País, passando a operar a linha São 

Paulo-Florianópolis. 

Sabia definir objetivos e escolher caminhos
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A Auto Viação 1001 é, sobretudo, uma empresa mo-

derna. O empresário Jelson da Costa Antunes, falecido 

no ano passado, sempre fez questão de estar atualizado 

com toda e qualquer inovação que resultasse em maior 

eficiência, qualidade e segurança do serviço. Muitas vezes, 

ele próprio criou e desenvolveu tais inovações. Isso explica 

boa parte do permanente sucesso da companhia. 

Para que a qualidade dos serviços sempre supere as 

expectativas do cliente, a 1001 conta com uma estrutura 

de garagens com unidades de administração, controles 

operacionais e manutenção sempre preparadas para 

prestar atendimento e fazer que as viagens sejam sempre 

agradáveis. 

São 12 garagens nos âmbitos estadual e federal. No 

Estado do Rio de Janeiro, estão localizadas em Niterói 

(responsável pelas linhas metropolitanas); Rio de Janeiro 

(o principal Centro de Controle Operacional da 1001, de 

onde partem 80% das linhas operadas); Cabo Frio, Saqua-

rema e Araruama, na Região dos Lagos; Macaé, Campos 

dos Goytacazes, Itaperuna, São Fidélis e Porciúncula, no 

norte e noroeste fluminenses; Nova Friburgo, na região 

serrana. Na garagem de São Paulo são administradas as 

linhas com destino ao sul do país.

Sintonia permanente com a modernidade

Em todas as unidades trabalham equipes de profis-

sionais altamente qualificados, sob rigorosas normas de 

manutenção. Após cada viagem, os ônibus têm checados 

os seus equipamentos, seguindo depois para a limpeza; 

só então podem iniciar uma nova viagem.

Para que toda a área de manutenção funcione com 

perfeição, a empresa conta com o Parque Industrial, junto 

à sede, onde são realizados todos os grandes reparos 

nos ônibus.

Aspecto externo da sede do grupo, em Niterói-RJ.

Por trás de toda grande empresa 

existe uma equipe de colaboradores 

capacitada e pronta para atuar e 

manter a qualidade e competitividade 

no mercado. Na Auto Viação 1001, 

eles são mais de 2.400, todos perio-

dicamente treinados e motivados para 

oferecer aos clientes um atendimento 

diferenciado. 

Entre as principais ações para que 

tudo isto se torne realidade estão os 

programas de treinamento em parceria 

com o Sest/Senat, voltados a todos 

os funcionários da linha de frente da 

empresa – entre motoristas, agentes, 

Uma grande equipe muito bem preparada
bilheteiros, auxiliares de plataforma, 

recepcionistas e operadores de tele-

marketing. 

Particularmente importantes são 

os diversos programas de treinamento 

na área de manutenção, inclusive em 

parceria com fornecedores de novos 

equipamentos, para que o conheci-

mento da equipe seja nivelado com 

as principais novidades tecnológicas 

do mercado. A 1001 oferece ainda 

um conjunto de benefícios, muitos 

deles extensivos aos dependentes, 

que premiam e motivam o trabalho de 

toda a equipe.

Os funcionários também contam 

com uma associação que mantém pro-

gramas de benefícios e de valorização 

dos colaboradores e suas famílias. 

Um dos mais recentes é o programa 

“Um micro em cada lar”, que tem o 

objetivo de promover a inclusão digi-

tal dos familiares dos funcionários. A 

associação também possui uma sede 

campestre no município de Saquare-

ma, no Rio de Janeiro. Lá, os funcio-

nários associados dispõem de suítes, 

piscina, sauna, sala de jogos, campo 

de futebol, churrasqueira e toda infra-

estrutura para o lazer da família.

REVISTA ABRATI, JUNHO 2007 13



Além do objetivo de prestar o 

melhor serviço, a 1001 quer ser uma 

companhia que esteja ao lado do 

usuá rio desde quando ele pensa em 

viajar até o retorno à sua casa. Toda a 

estrutura de atendimento está voltada 

ao total conforto e segurança do clien-

te em sua viagem. São oferecidos os 

mais diversos tipos de serviços nos 

ônibus, desde o convencional até o 

leito, conforme se vê a seguir. 

LEITO

24 poltronas-leito, descansa-pés, 

mantas e travesseiros, geladeira e 

cafeteira, monitores de TV, ar condi-

cionado e toalete.

DOUBLE CLASS

Veículo de dois andares

1º piso – 1ª Classe: 6 poltronas 

leito com descansa-pés, mantas e 

travesseiros, geladeira e cafeteira, 

monitor de TV.

2º piso – Classe Executiva: 40 

poltronas semi-leito com descansa-

pés, mantas e travesseiros, geladeira 

e cafeteira, monitores de TV. 

Serviço de bordo: café, água, suco, 

kit lanche e jornais. Toalete, ar condi-

cionado, câmeras de monitoramento 

e interfones para comunicação com o 

motorista nos dois andares. 

EXECUTIVO

40 poltronas semi-leito, descansa-

pés, mantas e travesseiros, monitores 

de TV, geladeira, cafeteira, toalete, ar 

condicionado.

CONVENCIONAIS

Veículos de diversas configura-

ções, de 53 a 44 poltronas, podendo 

ou não ter ar condicionado e toalete. 

mpresaE

Ao lado do cliente em todos os momentos 

Sala VIP com TV/Vídeo, água, cafezinho e todo conforto para os passageiros. 

URBANO

50 lugares, bancos altos, piso anti-

derrapante, vidro fumê. 

A empresa possui salas VIP no 

Terminal Rodoviário Novo Rio (Rio de 

Janeiro), no Terminal Roberto Silveira 

(Niterói), no Terminal Shopping Estrada 

(Campos dos Goytacazes), no Terminal 

Tietê (São Paulo) e no Terminal Rita 

Maria (Florianópolis). Todas ofere-

cem ambientes reservados com ar 

condicionado, televisão e serviço de 

bar. A 1001 foi pioneira neste tipo 

de serviço no transporte rodoviário de 

passageiros.

Também a comunicação do cliente 

com a empresa é facilitada. Ligando 

para o número (21 ou 11) 4004-5001, 

ele entra em contato com a Central de 

Atendimento, na qual pode fazer a com-

pra de passagens tanto de ida quanto 

de volta, a partir da interligação dos 

sistemas. A 1001 também disponibili-

za a venda de passagens pela internet 

através do site www.autoviacao1001.

com.br e, em São Paulo, oferece a 

Sala Net, ambiente reservado para a 

retirada dos bilhetes comprados on 

line. No caso de o cliente ter alguma 

observação a fazer sobre os serviços,  

os operadores estão preparados para 

registrar a sugestão e dar uma rápida 

solução, em processo que envolve a 

avaliação dos gerentes sobre o caso.
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Tão importante quanto se manter 

competitivo no mercado e oferecer 

conforto e qualidade para seus clientes 

é a integração da 1001 com a comu-

nidade. A manutenção e criação de 

projetos sociais que contribuem com 

o desenvolvimento, a educação e a 

cultura da sociedade é um importante 

papel que a 1001 assume como parte 

da sua atuação empresarial.

Em 1998, foi criado o “Museu 

1001 sobre Rodas”. O objetivo do 

projeto era contar a história dos trans-

portes, por meio de um grande acervo 

montado no interior de um ônibus, 

que foi levado às principais cidades 

atendidas pela 1001.

Atualmente, a empresa mantém 

o projeto “1001 Histórias”. Neste 

programa, o interior de um ônibus foi 

transformado em uma biblioteca com 

mais de 1.400 livros e gibis, além de 

vídeos educativos. O programa é vol-

tado aos estudantes da rede pública 

e às comunidades carentes. O ônibus 

já passou por cerca de 200 cidades, 

tendo sido visitado por mais de 200 mil 

crianças. O 1001 Histórias foi conside-

rado referência na área de educação 

pelo Guia Exame de Boa Cidadania 

Corporativa. 

A 1001 opera no total 133 
linhas, sendo 104 estaduais 
e 29 federais. Em média, seus 
ônibus percorrem todo mês 
6,8 milhões de quilômetros.  
No Estado do Rio de Janeiro, a 
operação é focada nas regiões 
norte, noroeste, serrana 
e dos Lagos. No âmbito 
interestadual, a 1001 atende 
à cidade de São Paulo, ao ABC 
Paulista e à cidade de Osasco, 
com linhas partindo do Rio de 
Janeiro. No Sul do País, a 1001 
vai até Florianópolis, com linha 
partindo de São Paulo.

A 1001 é uma síntese da obra de Jelson Antunes
Passageiros transportados/mês – 1,2 milhão

Passageiros transportados/ano 2006 – 14,3 milhões

Faturamento bruto mensal – R$ 19,8 milhões    

Faturamento em 2006 – R$ 238,5 milhões    

Salas VIP – Rodoviárias Novo Rio, Roberto Silveira (Niterói),        

Tietê (SP), Shopping Estrada (Campos) e Florianópolis.

Chassis – Scania (73%), Mercedes Benz (15%), Volvo (2%) 

Carroçarias – Marcopolo (50%), Busscar (45%) e Ciferal (5%)

A relação da empresa com a comunidade

Buscando incentivar o turismo e a 

cultura no Estado do Rio de Janeiro, 

a 1001 foi a patrocinadora do Guia 

do Estado do Rio de Janeiro. O livro 

contém informações sobre todas as 

regiões do Estado, e mostra as bele-

zas, os principais pontos turísticos e 

o folclore local. Além desses projetos, 

a 1001 participa ativamente de ações 

voltadas para saúde e educação no 

trânsito, por intermédio de parcerias 

com outras instituições, em diversas 

cidades onde atua, e também é uma 

das mantenedoras do Instituto JCA, 

que colabora na formação técnica de 

jovens em situação de risco.

Ano de fundação – 1948

Atuação – RJ, MG, SP, ES, SC

Funcionários – 2.440

Frota – 705 veículos

Combustível consumido (litros)/2006 – 25,7 milhões   

Pneus utilizados/2006 – 3.000 

Km percorridos/ano – 82,5 milhões 

Número de linhas – 133

Ônibus transformado em biblioteca: mais de 1.400 livros e gibis para crianças carentes.

REVISTA ABRATI, JUNHO 2007 15







mpresaE

Gardenia: pronta 
    para ir mais longe
Com a recente incorporação de mais 30 novos ônibus Scania-Marcopolo à sua frota, a companhia 

mineira deixa clara a disposição de prosseguir em trajetória de crescimento  e de aprimorar cada 

vez mais os seus serviços. Para isso, conta com boa dose de ousadia em seus empreendimentos, 

colaboradores bem treinados e os mais modernos ônibus disponíveis no mercado.

O
s novos ônibus adquiridos – com 

chassis Scania do modelo K 

340 e do modelo K 310 – já estão 

em operação nas principais linhas da 

empresa. Antes de fechar a compra, a 

Gardenia testou vários outros modelos 

Scania como, por exemplo, o K 270 

e o K 380. “Escolhemos os ônibus 

que melhor se adequaram ao perfil 

do nosso negócio”, explica o diretor 

presidente da Gardenia, Antonio Afon-

so da Silva. 

A Gardenia atua no transporte 

rodoviário estadual e interestadual de 

passageiros e também em turismo, 

fretamento e transporte de cargas. 

Trafega por uma das mais importantes 

rodovias brasileiras, a Fernão Dias, e 
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está presente em mais de 150 cida-

des. Transporta em média 500 mil 

passageiros por mês, além de grande 

volume de encomendas. Através da 

Gardenia Express, também transporta 

cargas fracionadas e fechadas. 

A empresa atua na região mais 

desenvolvida do país – o triângulo de 

forte economia formado pelos estados 

de Minas Gerais, São Paulo e Rio 

de Janeiro. Seus modernos ônibus 

ligam o sul de Minas às fronteiras 

dos outros dois estados, com linhas 

que se concentram principalmente na 

grande bacia que abrange todo o sul 

e sudeste de Minas Gerais e o Estado 

de São Paulo. 

O COMEÇO 

Quando a Gardenia começou sua 

trajetória, ainda não tinha este nome, 

mas sobrava entusiasmo ao jovem 

Antonio Afonso da Silva. Tudo nasceu 

de dois caminhões dirigidos, respec-

tivamente, por Antonio e por seu pai, 

Afonso Pedro da Silva. Juntos, eles 

somaram suas economias, fruto do 

trabalho permanente e ininterrupto 

de quase três anos, de 1965 a 1968.    

Depois que os dois caminhões foram 

completamente quitados, o filho Anto-

nio quis seguir caminhos diferentes, 

montar sua empresa. Conversou com 

seu pai e este lhe disse: “O caminhão 

que você pagou com seu trabalho, é 

seu. O que eu paguei, é meu. Vá, faça 

seu negócio e seja feliz.”

Com o dinheiro da venda do cami-

nhão, foram comprados dois ônibus 

velhos – um Chevrolet 1955 e um 

Mercedes-Benz 1960. Nasceu assim a 

Cipatur. No mesmo período seu Afonso 

inaugurava a linha rodoviária Pouso 

Alegre-Campinas, batizada de Expresso 

Campineiro. Com o passar do tempo, 

os dois segmentos, urbano e rodoviário, 

cresceram. E assim, seu Afonso ficou 

somente nas linhas do Expresso Cam-

pineiro, e o filho, com o serviço urbano, 

ou seja, com a Cipatur.    

Após alguns anos, seu Afonso ven-

deu o Expresso Campineiro e mudou-se 

para a região de São João del Rey, 

inaugurando a ligação Barbacena-São 

João del Rey para São Paulo. Eram 

percorridas várias dezenas de quilô-

metros por estrada de terra. Seu filho 

Antonio continuou com as operações da  

Cipatur, que foi incorporando na região 

várias pequenas empresas: Viação Sa-

pucaí, Viação Natércia, Viação Denerval 

de Castro, além de várias linhas da 

antiga Expresso São José  Ltda, Nacio-

nal Turismo e Andradense. Tornou-se 

assim uma das mais respeitadas em-

presas de transporte da região do sul 

de Minas. Na década de 1970, Antonio 

– o Toninho da Cipatur –, fez crescer 

sua amizade com João Evangelista 

Germano, que era diretor da Expresso 

Gardenia, uma empresa ainda pequena 

na região de Pouso Alegre, Ouro Fino e 

Campinas. Seu João valorizava muito 

sua história e tinha orgulho dela; mas 

para ele ficou difícil tocar a empresa 

sozinho. Decidiu vendê-la, mas a al-

guém que trabalhasse como ele, que 

suasse a camisa e, principalmente, que 

amasse o transporte. Não queria que 

sua “menina” fosse parar nas mãos 

de empreendedores. Buscava alguém 

Antonio Afonso da Silva: a Gardenia chegou à sua fase ideal para o crescimento.

No cenário mundialmente conhecido da Pampulha, a imagem tradicional da Gardenia.
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de fibra, que desse seqüência aos 

seus sonhos. Encontrou em Toninho 

esse perfil, e a Gardenia tornou-se um 

presente, como de um mestre para o 

seu discípulo. 

Isto aconteceu em 1983. A Gar-

denia contava com 19 veículos e a 

Cipatur com 25. No processo de fusão, 

tornaram-se uma só. Como almejava 

João Evangelista, após a fusão Toninho 

continuou com a marca Gardenia. E 

Toninho, conhecido carinhosamente na 

época por Toninho da Cipatur, passou a 

ser chamado Toninho da Gardenia.

Depois de mudar de mãos, em 

pouco mais de 20 anos a Gardenia 

aumentou em cerca de dez vezes o 

tamanho de sua frota; multiplicou o 

número de passageiros transportados; 

tornou-se uma empresa de expressão 

nacional. Em 2006, foi a trigésima 

colocada nacional em passageiros 

transportados.

Numa coisa, entretanto, a Expres-

so Gardenia não mudou: continua 

valorizando o fato de ser uma empresa 

tipicamente mineira, da terra do leite, 

do interior montanhoso, expressão de 

um povo simples e hospitaleiro. Um 

de seus orgulhos é poder ligar a capi-

tal mineira e o Sul de Minas ao eixo 

Rio-São Paulo, aproximar o interior do 

Estado a duas das principais capitais 

brasileiras.

PREPARADA

Em todos esses anos, muitas 

linhas e empresas foram compradas 

pela Gardenia. A principal incorpora-

ção aconteceu em 1994, com a Ensa 

– Empresa Nossa Senhora Aparecida, 

criando-se uma nova diretoria, da 

qual participam como sócios Antonio 

Afonso da Silva, hoje presidente, e os 

diretores administrativos João Borges 

e Geraldo Teixeira Bastos. O processo 

de crescimento e solidificação conti-

nua, de forma segura e promissora, de 

tal modo que a empresa está sempre 

pronta para crescer. Pergunte-se a An-

tonio Afonso da Silva em que estágio 

se encontra hoje o seu negócio e ele 

responderá: “Eu diria que a Gardenia 

chegou à sua fase ideal para o cresci-

Os modernos ônibus da Gardenia 

marcam presença em um número 

crescente de cidades mineiras.

mento. Com garagens bem localizadas, 

está em condições de crescer. Minas 

Gerais é muito grande. Podemos ligar, 

através de dezenas de conexões, mais 

e mais cidades”. 

NOVAS CONQUISTAS

O foco da administração está volta-

do à sedimentação das atuais linhas, 

buscando-se prestar ao usuário um 

serviço de extrema qualidade. Com 

isso, vêm sendo alcançadas novas 

ligações de cidades, como no caso da 

recente aquisição das linhas Delfinó-

Transporte de romeiros para a Aparecida do Norte dos tempos antigos: o primeiro ônibus 

improvisado e a primeira experiência no transporte rodoviário de passageiros. 
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Ônibus da Cipatur, inteiramente restaurado, ajuda a contar um pouco da história da Gardenia.   

polis (MG) - Cássia (MG), Passos (MG) 

- Franca (SP) e Passos (MG) - Ribeirão 

Preto (SP). A visão da Gardenia é, com 

um trabalho comprometido, conquistar 

passo a passo cada nova região aten-

dida, mantendo sempre a qualidade 

dos serviços e a cultura da empresa. 

Talvez por isso cada novo avanço 

possa ser considerado modesto. Mas 

são passos sólidos e resultam em 

crescimento contínuo.

Para atender a esse processo de 

desenvolvimento, a companhia investe 

em renovação da frota, definindo-se 
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tenção integrada: preventiva, preditiva 

e de resultados. Encontros reúnem 

todos os mecânicos da empresa e há 

mais cursos e palestras. Funileiros, 

eletricistas, pintores, mecânicos e 

todos os profissionais envolvidos com 

a área de manutenção passam por 

avaliações periódicas, inclusive para 

efeito da implantação do plano de car-

gos e salários. Trabalha-se também na 

implantação de gerências regionais.

TREINAMENTO

Na Gardenia, o treinamento dos 

motoristas recebe atenção especial. 

Entre os cursos proporcionados a 

esses profissionais, o de direção 

defensiva é visto como fundamental. 

O curso enfatiza a importância de se 

conseguir prever, pela experiência, 

obediência aos limites regulamentares 

de velocidade e senso de observação, 

tudo ou quase tudo o que pode acon-

tecer ao longo de um determinado 

percurso. Situações que exigem do 

motorista cuidado ao frear, segurança 

na direção, prudência e, sobretudo, a 

consciência de estar preparado para 

executar o procedimento mais indicado 

em cada uma delas.  

pela compra dos ônibus mais moder-

nos oferecidos pelo mercado.  

A preocupação em dispor da frota 

mais moderna reflete-se também nos 

cuidados com a área de manutenção. 

Recentemente, foram introduzidos 

novos aprimoramentos no Fórum Per-

manente de Qualidade na Manutenção, 

sistema implantado na empresa há 

dois anos. Adotaram-se formas mais 

abrangentes de atuação na área, com 

revisão e prevenção voltadas a toda a 

estrutura do veículo. A meta é chegar 

ao índice de Socorro Zero, e para isso 

são executados três tipos de manu-

Frota total ônibus   300

Funcionários diretos 1.200

Funcionários indiretos 400

Total de garagens 20

Consumo anual de óleo diesel (em litros) 10 milhões

Passageiros transportados por mês 500 mil

Os principais números da Gardenia

Vista interna da garagem da Gardenia em Pouso Alegre-MG. 
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As reuniões com grupos de funcionários são consideradas a melhor maneira de transferir 

conhecimentos para o constante aperfeiçoamento dos serviços. 

PRODUTIVIDADE 

Uma das diretrizes que norteiam 

o gerenciamento da Gardenia baseia-

se no percurso médio/ano de cada 

veículo (PMA). Com o foco voltado a 

esse princípio, e por meio de escalas 

e horários bem estudados e organiza-

dos, a empresa busca aumentar a pro-

dutividade. São comuns as alterações 

no intercâmbio dos carros, sempre 

visando ao maior aproveitamento de 

cada veículo.  

Constantemente, os gerentes da 

Gardenia participam de cursos. O co-

nhecimento adquirido é depois repas-

sado para toda a equipe em reuniões 

ou acompanhamentos individuais. O 

sistema funciona como uma espécie 

de cooperativa de conhecimento, com 

fortes características motivacionais. 

O constante aperfeiçoamento da 

estrutura interna tem como objetivo 

final a prestação dos melhores servi-

ços ao público externo. A opinião dos 

usuários é considerada de grande 

importância, e a Gardenia disponibiliza 

o telefone 0800 30 2000 para suges-

tões, reclamações e informações. O 

atendimento é gratuito e realizado por 

profissionais treinados e capacitados. 

O principal foco da empresa na área social é o apri-

moramento de cada colaborador. A Gardenia acredita 

que o maior benefício que pode proporcionar aos que 

nela trabalham é a segurança no emprego. E isso fica 

evidente na forma como ela trata, treina e prepara seus 

funcionários, criando postos de emprego e praticando 

uma política de promoções; fortalecendo e reconhe-

cendo cada pessoa. Faz isso por meio de cursos e 

treinamentos extra-curriculares, para o que conta com 

os serviços terceirizados da empresa Espaço Crescer, 

de Pouso Alegre, que treinou e conscientizou  centenas 

de funcionários em seus cursos de chefia e liderança. 

Além disso, reuniões trimestrais são feitas na empresa 

Benefícios e responsabilidade social
para estimular o bom desempenho de cada colaborador. 

Essa filosofia também fica evidente quando a Gardenia 

adquire outras empresas. Os empregos são mantidos e 

os funcionários, reciclados dentro da cultura da empre-

sa. A diretoria se ocupa em gerar novos empregos e em 

manter seus antigos colaboradores.

Nas comunidades onde atua, a companhia se empe-

nha em atender ao grande volume de pedidos de pas-

sagens para necessitados. Paróquias, asilos e escolas 

têm preferência, com a cessão de ônibus para excursões 

voltadas ao desenvolvimento da cultura e ao bem-estar 

das pessoas. Também são financiadas ações nas áreas 

de educação, esporte e lazer. 

Também é possível utilizar o Fale 

Conosco, que traz uma lista com os 

telefones e endereços de todos os 

pontos de venda, mapas, contatos 

dos agentes de turismo e informações 

de suporte ao atendimento do usuário 

conectado. Por meio de um novo site 

serão disponibilizadas informações 

sobre horários, valores e venda de 

passagens on-line.

INFORMATIZAÇÃO 

A preocupação com a qualidade 

também transparece na definição dos 

tipos de serviços. Algumas das linhas 

são operadas pelo sistema direto. 

Além disso, muitos serviços, embo-

ra ainda cadastrados como do tipo 

convencional, são atendidos, na sua 

maioria, com veículos executivos, sem 

cobrança de tarifa diferenciada.

No que se refere à venda de 

passagens, o sistema informatizado 

abrange mais de 90% dos guichês.  Os 

terminais estão ligados a um servidor 

AS400 IBM, o que proporciona, além 

de grande agilidade, o controle eficien-

te do faturamento da companhia.
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Em qualquer ponto do planeta, as pessoas continuam indo de um lugar para 

outro. Qual a razão disso? Simples, as pessoas querem se aproximar, 

conversar, vivenciar experiências. Assim é o mundo, assim são as pessoas e 

assim é a Marcopolo, empresa líder no segmento ônibus, que avança 

numa única direção, aproximando pessoas com conforto e segurança.

A P R O X I M A N D O  P E S S O A S

www.bancomoneo.com.br www.marcopolo.com.br
www.ciferal.com.br
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Gontijo adquire mais 
   154 chassis Scania
No ano em que festeja seu cinqüentenário no Brasil, a Scania fornece ao Grupo Gontijo 

(a partir de julho) mais um grande lote de chassis.  São 154 unidades 

do modelo K 124 6x2 IB 420, que receberão carroçarias Busscar (104 unidades), 

Marcopolo (40) e Caio (10), todas equipadas com ar condicionado Denso. 
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N
as compras deste ano, que serão 

entregues em três lotes, uma 

novidade: a presença da Marcopolo 

entre as empresas que vão fornecer 

as carroçarias. Cliente antiqüíssimo 

e exclusivo da Busscar, o Grupo 

Gontijo decidiu-se pela encomenda, 

também, de 40 unidades à Marcopolo 

e 10 à Caio. A decisão reflete a atual 

realidade do mercado brasileiro de 

carroçarias, em que os fabricantes se 

equiparam, com as naturais oscila-

ções, em quesitos como preço, prazo 

de entrega e qualidade.   

Como vinha acontecendo há meio 

século, a Busscar continua sendo a 

preferida do Grupo Gontijo. Mas as 

demais marcas não estão excluídas, 

como, aliás, já havia deixado claro o 

diretor superintendente Abílio Gontijo 

Jr. na compra anterior: “A fidelidade a 

“A Gontijo considera  
importante manter 
a frota padronizada 

para assegurar um custo 
de manutenção 

mais baixo e para garantir 
maior poder de negociação 

junto ao fornecedor.”
Abílio Pinto Gontijo

Abílio Gontijo, presidente do Grupo Gontijo.
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este ou aquele fornecedor dependerá 

sempre de negociações de preços”.

A variação de fornecedor não impli-

ca alterações na especificação básica 

dos veículos-padrão utilizados pelo Gru-

po Gontijo: 14 metros de comprimento, 

chassi com três eixos, ar condicionado 

e capacidade para 46 passageiros. A 

manutenção desse padrão é facilitada 

pela política da Empresa Gontijo de 

operar exclusivamente com o serviço 

convencional. 

Abílio Pinto Gontijo diz que “é im-

portante manter a frota padronizada 

para assegurar um custo de manuten-

ção mais baixo e para garantir maior 

poder de negociação junto ao forne-

cedor”. O pioneiro inclui os chassis 

da Scania entre os mais modernos 

do País e elogia a  boa relação que a 

montadora mantém com seus clientes. 

Destaca ainda o bom atendimento que 

tem recebido como cliente.

A inclusão da Marcopolo e da 

Induscar/Caio tem uma explicação ló-

gica. Na Gontijo, a preferência absoluta 

é para a carroçaria Busscar.  No caso 

do chassi, a parceria com a Scania co-

meçou há 20 anos. Há pelo menos dez 

o Grupo Gontijo é o maior comprador 

individual dos ônibus Scania em todo o 

mundo, fato lembrado com satisfação 

pelo Diretor de Vendas de Ônibus da 

Scania, Wilson Pereira. “Mais uma 

vez, a Scania foi privilegiada como for-

necedora exclusiva de chassis para o 

Grupo Gontijo, em reconhecimento às 

características técnicas essenciais de 

desempenho em economia, robustez e 

durabilidade dos chassis”, observa. 

Abilio Gontijo Jr.: fidelidade, sim, porém 

condicionada à negociação.

No caso da Busscar, a fidelidade é 

ainda mais antiga e já dura 25 anos. 

Porém, no caso da Cia. São Geraldo 

de Viação, integrante do grupo, cerca 

de 60% das carroçarias são da mar-

ca Marcopolo e apenas 10% foram 

produzidas pela Bus scar. Outros 30% 

são de carroçarias Mercedes-Benz, do 

tipo integral, que eram produzidas em 

Campinas pela própria montadora. A 

São Geraldo foi incorporada ao Grupo 

Gontijo em 2003 e, desde então, pas-

sou por um processo de adequação e 

renovação da frota, além da natural 

conformação à cultura operacional 

do grupo.

Um aspecto importante da política 

de renovação anual de frota do Grupo 

Gontijo está diretamente relacionado 

à postura empresarial mantida há 

vários anos pela Empresa Gontijo. O 

presidente Abílio Pinto Gontijo procura 

praticar uma política de investimentos 

contínuos no seu negócio, seja em 

tempos de crise ou nas situações de 

economia mais favorável. A compra 

dos 154 novos chassis Scania é exata-

mente um exemplo dessa política. 

No programa anual de renovação de frota do Grupo Gontijo, o veículo-padrão não muda: ônibus com 14 metros de comprimento, chassi com 

três eixos, ar condicionado e capacidade para 46 passageiros.
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TOP DE LINHA

Chassi que a Scania considera seu top de 

linha, voltado ao segmento de rodoviários 

pesados, o K 124 6x2 IB 420 tem 

motor gerenciado eletronicamente.

Recebe todas as carroçarias 

rodoviárias disponíveis no mercado. 

Wilson Pereira, Diretor de Vendas de 

Ônibus da Scania no Brasil: a montadora foi 

mais uma vez escolhida como fornecedora 

exclusiva de chassis rodoviários para o 

Grupo Gontijo.

Na avaliação do diretor superin-

tendente Abílio Gontijo Jr., o setor de 

transporte rodoviário de passagei ros 

defronta-se já há algum tempo com 

uma  situação adversa no que se refere 

ao volume de passageiros transpor-

tados. As dificuldades são atribuídas 

por Gontijo Jr. a três fatores principais: 

o forte crescimento da atividade dos 

transportadores piratas, em razão da 

falta de uma fiscalização mais efetiva 

da parte dos poderes públicos; a con-

corrência predatória que vem sendo 

mantida há alguns anos pelo setor de 

transporte aéreo; e a ausência de iso-

nomia tributária. Neste último aspecto, 

ele observa que as empresas de avia-

ção têm sido francamente favorecidas, 

já que são isentas do pagamento do 

Imposto sobre Circulação de Merca-

dorias e Serviços. Enquanto isso, o 

transporte rodoviário de passageiros 

é taxado com alíquotas que podem 

chegar a 18% em alguns estados.

Abílio Gontijo Júnior constata que 

o Grupo Gontijo tem forte atuação 

exatamente em duas áreas geográ-

ficas onde hoje mais se concentram 

transportadores clandestinos – o Norte 

e o Nordeste do País. Ali, a ação dos 

piratas é encarada até com certa 

naturalidade e há muito pouca fisca-

lização.

Porém, ainda que essas dificul-

dades venham se prolongando no 

tempo, o Grupo Gontijo mantém os 

investimentos e acredita que esse é o 

melhor caminho para superá-las. 

MOTOR DE 12 LITROS

O motor eletrônico apresenta alto 

torque, baixo custo operacional e 

menor consumo específico.

CAIXA DE MUDANÇAS

Do modelo GR801, original de fábrica, 

oferece recursos em manobras ou em 

situações de baixa velocidade.
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ançamentosL

Apache e Átilis,
  duas novas soluções

A Induscar/Caio fez dois lançamentos simultâneos. 

O primeiro é o Apache S21, modelo tradicional de 

carroçaria urbana, que foi reestilizado tanto interna 

como externamente em nova versão, a S22. 

Segundo a  encarroçadora, o objetivo é oferecer 

ainda melhores soluções para os transportadores, 

já que o novo carro, além de moderno, é inovador. 

O segundo, desenvolvido em parceira com a 

Mercedes-Benz, é o Átilis, nova carroçaria de 

miniônibus. Aplicada em lotação, turismo, transporte 

urbano e escolar, vem nas cores branca, prata e 

amarela. Destaca-se pela versatilidade, agilidade e 

pelas linhas leves do design interno e do externo.

A
lém de continuar sendo um ônibus prático e 

versátil, o Apache teve o seu design moderni-

zado, a partir da preocupação da encarroçadora em 

proporcionar maior economia, conforto, segurança e 

bem-estar aos passageiros e tripulantes. 

Partindo de um novo conceito estrutural, o Apa-

che S22 assegura, segundo o fabricante, menor 

custo operacional e de manutenção. Ao longo da 

elaboração do projeto, foram feitos inúmeros testes 

por meio computacional, além dos testes normais 

de durabilidade em pistas. 

No Apache S22, o pára-brisa dianteiro tem 

desenho envolvente, o que proporciona melhor 

visibilidade ao motorista e melhor aproveitamento 

do espaço interno. No novo visual interno da cabine, 

o painel tem mais espaço para os instrumentos, 

que estão mais próximos do motorista e ergono-

micamente mais acessíveis. O cofre do motor está 

mais compacto, facilitando ainda mais o acesso à 

manutenção.
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Em relação ao miniônibus Átilis, 

a Caio e a Mercedes-Benz desen-

volveram o novo produto pensando 

principalmente em aumentar os níveis 

de comodidade e bem-estar dos passa-

geiros. A nova carroçaria tem como ca-

racterística marcante a funcionalidade, 

acentuada pelas soluções de design.  

Apresenta cockpit ergonômico, painel 

de fácil acesso aos componentes e 

boa visualização. O salão é amplo:  

acomoda bem os passageiros e facilita 

sua locomoção. 

Do lado de fora, além do conjunto 

harmonioso, chama atenção o con-

junto óptico das lanternas, com suas 

linhas atuais que, além de estetica-

mente agradáveis, cumprem a função 

de tornar mais fáceis a limpeza e a 

manutenção.

O novo miniônibus apresenta vanta-

gens interessantes tanto para os frotis-

tas como para os autônomos: é leve e 

econômico. Essas duas características 

resultam em baixo consumo de pneus 

e de combustível, além de permitirem 

maior agilidade no trânsito.

O Átilis também é prático. Junta-

mente com o manual de garantia, é 

fornecido um manual de manutenção, 

com orientações sobre como fazer 

pequenos reparos e regulagens. São 

mais de 40 itens, como troca de vidros, 

reparos em fibra de vidro etc. Outro 

serviço para os clientes, disponível no 

site da encarroçadora, é o catálogo de 

peças, que facilita a identificação das 

peças para reposição.

O Átilis é produzido nos modelos L7 

(LO 712), L8 (LO 812) e L9 (LO 915).

Dimensões (mm) Normal

Comprimento externo 11.225/13.200

Largura externa 2.500

Largura interna 2.350

Altura externa 3.150

Altura interna 2.140/2.030

No salão dos passageiros, os an-

teparos ganharam design mais atual, 

cores harmônicas, garras plásticas e 

ótimo acabamento. Ainda no ambiente 

interno, os balaústres têm curvas sua-

ves e ergonômicas. Quanto aos novos 

revestimentos, foram desenvolvidos 

com base em amplo estudo de cores e 

texturas, tendo em vista maior conforto 

visual e bem-estar dos passageiros. 

Também os degraus de acesso tiveram 

seu espaço redimensionado e estão 

mais amplos, facilitando o fluxo de 

passageiros. 

A carroçaria foi projetada de modo 

a poder utilizar portas que atendam às 

normas de acessibilidade. 

A carroçaria Apache S22 pode ser 

montada sobre todos os principais 

chassis do mercado.

Dimensões (mm) L7 L8 L9

Comprimento externo 7.050 7.940 (máx) 8.340

Largura externa 2.200 2.200 2.200

Largura interna 2.140 2.140 2.140

Altura externa 2.850 2.850 2.850

Altura interna 1.900 1.900 1.900

ApacheApache
S22S22

ÁtilisÁtilis
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Comil projeta para 2007  
    crescimento de 13%
Apostando na evolução mais acentuada da demanda de ônibus pelo mercado interno este ano, 

a encarroçadora de Erechim reforça sua equipe de executivos, busca estabelecer uma aproximação 

mais estreita com os clientes e anuncia que está preparada para retomar o crescimento. 

ncarroçadoraE
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A 
encarroçadora Comil tem grandes 

planos para 2007 e desde o 

começo do ano já vem trabalhando 

para concretizá-los. Depois de ter in-

terrompido sua progressão no mercado 

interno em 2005, o principal objetivo 

da empresa agora é retomar a mes-

ma posição que ocupava em 2002, 

quando alcançou uma participação de 

14%. Para isso, a Comil reposicionou 

sua força de vendas e, mais do que 

nunca, volta seu foco às necessidades 

dos clientes. A meta de faturamento 

foi definida em R$ 291 milhões, e 

corresponde a um incremento de 10% 

sobre o resultado do ano passado. 

Para alcançar esse  montante, ela terá 

de aumentar em 13% sua produção 

de ônibus, que assim deverá chegar 

a 2.500 unidades, contra 2.200 em 

2006. Como o dólar não dá sinais de 

valorização, a companhia também já 

decidiu que 70% do seu faturamento 

em 2007 virão dos negócios feitos no 

Brasil. “Vamos continuar buscando o 

mercado externo, porém de forma cau-

telosa”, esclarece Deoclécio Corradi, 

diretor presidente da Comil.  

Em Erechim, onde tem sua sede, 

a Comil vive um ritmo intenso e mar-

cado por novidades. As mais recentes 

foram as contratações do engenheiro 

Luiz Paulo Hauth (ex-Kepler Weber, 

do Grupo Dana Albarus), para Diretor 

de Produção, e de Vilson Nandi de 

Medeiros (ex-Dana Corporation), novo 

Diretor Comercial. As contratações já 

são conseqüência da reestruturação 

gerencial e financeira promovida no 

ano passado, quando foram criadas 

quatro diretorias e contratados vários 

profissionais. 

Na execução de um novo plano de 

gestão financeira, passivos financeiros 

foram renegociados com instituições 

bancárias, formalizando-se um acordo 

para alongamento do perfil da dívida 

e para o aporte de recursos de R$ 7 

milhões, imediatamente destinados 

ao desenvolvimento da nova versão do 

Campione (veja página 35).
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Nos primeiros meses do ano, os 

executivos da Comil, sob a coordena-

ção do presidente da empresa, Deo-

clécio Corradi, dedicaram-se a formular 

o planejamento estratégico que vai 

possibilitar o início de um novo ciclo 

de crescimento da companhia. “Esta-

mos prontos para crescer”, assegura 

o presidente, certo de que o processo 

de reestruturação levado a cabo em 

2006 foi profundo, incluindo realinha-

mento de preços, cortes de custos e 

despesas e até mesmo, em alguns 

casos, substituição de fornecedores. 

Graças a isso, a Comil fechou 2006 

com receita total de R$ 265 milhões, 

com evolução de 3% sobre os R$ 258 

milhões de 2005.  

Credenciada por esse esforço, a 

Comil prepara uma aproximação maior 

com o setor de transporte rodoviário 

e urbano de passageiros, de forma a 

estar sempre atualizada quanto aos 

tipos de produtos que estão sendo 

demandados. “A Comil tem como 

prioridade oferecer ao seu cliente o 

carro que ele deseja. Para nós, o mais 

importante é que ele goste do ônibus”, 

afirma Corradi. 

A tentativa de maior aproximação é 

o prolongamento lógico de um trabalho 

iniciado em 2006, quando a empresa 

investiu significativamente na assistên-

cia técnica e no serviço de pós-venda. 

“O ano passado foi marcado por ações 

visando à retomada do crescimento 

da empresa”, diz Corradi, citando, 

entre elas, a montagem de um plano 

de aumento de produtividade e um 

trabalho de redução de custos junto 

aos fornecedores. A estimativa para 

este ano é elevar em 13% o volume 

de comercialização.

Os resultados de 2006 podem 

estar apontando rumos. Da produção 

total de 2.221 veículos, a Comil nego-

ciou 1.614 no mercado interno – um 

volume superior aos 1.271 vendidos 

em 2005. Os destaques positivos 

foram a venda de ônibus urbanos e  

ônibus intermunicipais. No segmento 

de urbanos, enquanto o mercado teve 

crescimento de pouco mais de 37% 

(8.428 unidades em 2005, 11.569 

no ano passado), a Comil, com seus 

modelos Svelto e Doppio, dobrou suas 

vendas desse tipo de ônibus, passan-

do de 405 unidades em 2005 para 

832 em 2006.   

Já no segmento intermunicipal, a 

encarroçadora comercializou 175 uni-

dades, frente às 58 comercializadas 

em 2005. O conjunto do segmento, 

de acordo com os números da Fabus, 

cresceu de 313 unidades em 2005 

para 788 no ano passado. A empresa 

lançou no fim do ano passado o Versa-

tile intermunicipal, com grande aceita-

ção de mercado e, portanto, com bom 

potencial de vendas para 2007.

EXPORTAÇÕES:

Na visão de seu presidente, a Co-

mil tem condições de disputar lá fora 

o mercado de produtos de maior valor 

agregado, especialmente os ônibus da 

linha rodoviária Campione. 

Para 2007, a proposta da encarro-

çadora é dar continuidade à busca de 

novos clientes, especialmente daque-

les que demandam produtos de maior 

valor agregado.

Alguns desses novos clientes po-

dem estar na África do Sul. Pensando 

neles, a empresa concluiu seu projeto 

de desenvolvimento de um ônibus 

com direção inglesa, ou seja, com 

o assento do motorista colocado do 

lado direito do veículo. Trata-se de um 

Campione 3.65, enviado àquele país 

para homologação. Este ano, a Comil 

espera fornecer cerca de 50 unidades 

rodoviárias à África do Sul. Presentes 

em 32 países, suas exportações cor-

respondem a cerca de 25% do fatura-

mento da encarroçadora.

Planejamento estratégico para a nova fase

ncarroçadoraE
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Para complementar a linha Campio-

ne, voltada ao segmento rodoviário, a 

Comil acaba de lançar no mercado o 

modelo Vision, carroçaria com a qual 

a encarroçadora pretende atender aos 

clientes que valorizam o design dos 

veículos de transporte coletivo de pas-

sageiros. No caso deste lançamento, 

o ônibus tem pára-brisa mais amplo e 

a frente mais baixa. Segundo o diretor 

presidente da empresa, Deoclécio 

Corradi, o Vision já é uma resposta 

concreta à diretriz da empresa, que 

estabeleceu como prioridade oferecer 

ao cliente o carro que ele deseja. 

Até mesmo o lançamento do veícu-

lo foi feito de um jeito especial. O novo 

ônibus está percorrendo todo o territó-

rio brasileiro e chegando, dessa forma, 

à garagem de seus clientes potenciais 

para demonstrações práticas.

O novo Vision completa a linha Campione

A linha Campione incorporou ino-

vações em vários itens, que também 

estão presentes no Vision. Por exem-

plo, o bagageiro foi ampliado, tornan-

do-se o maior da categoria. A porta de 

entrada dos passageiros é ampla, os 

degraus foram redimensionados e as 

escadas, equipadas com corrimão. 

 O interior recebeu novas padrona-

gens, com opção de cinco diferentes 

desenhos para revestimento de poltro-

nas e cortinas, todos com cores vivas 

e atuais. As poltronas, disponíveis nos 

modelos convencional, convencional 

soft, leito turismo e leito, foram re-

modeladas. 

A linha Campione também foi pro-

jetada para ganhos em segurança. A 

lanterna da parte traseira tem lente de 

policarbonato, o que aumenta a resis-

tência e a luminosidade. Os faróis de 

luz baixa, com lâmpada H7, refletor em 

alumínio e lente em vidro temperado, 

foram desenhados a partir de constru-

ção elíptica, a mais moderna tecnologia 

disponível para o fim. O sinalizador la-

teral agrega as funções de pisca-pisca 

e retrorrefletor. O sinalizador dianteiro 

agrega função de luz de posição e 

direção. Somando-se aos faróis de luz 

alta, o conjunto de iluminação supera 

a performance dos demais produtos 

disponíveis no mercado.

Em relação ao design, a cabine do 

motorista ganhou novos acabamentos, 

com linhas mais elaboradas. O painel 

pode ser equipado com computador 

de bordo para controle das funções 

operacionais do veículo. O cockpit foi 

cuidadosamente estudado para ofe-

recer conforto, visibilidade e acesso 

facilitado aos elementos do painel.
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nfra-estruturaI

PAC traz dúvidas 
   e esperanças
O governo federal lança o PAC,  Programa de Aceleração do 

Crescimento. Entre outros investimentos, o programa  prevê para 

os próximos quatro anos a destinação de  recursos de  R$ 58,3 

bilhões para a área de infra-estrutura logística.

E
specificamente para infra-estrutura 

rodoviária, no PAC deverão ser 

destinados R$ 8,8 bilhões já este ano, 

segundo o Departamento Nacional de 

Infra-Estrutura de Transporte – DNIT. 

Em quatro anos serão investidos R$ 

33,4 bilhões. São números expressi-

vos, mas, numa primeira avaliação, 

ainda parecem insuficientes, conside-

rando-se que, somente para recuperar 

até 2010 a malha rodoviária existen-

te, seriam necessários cerca de R$ 

26 bilhões. Ocorre que o PAC inclui 

também a previsão de construção 

de novos trechos, além de algumas 

obras de duplicação. Somados todos 

os investimentos necessários, eles ex-

cederiam em muito os R$ 33,4 bilhões 

programados. Deve-se observar ainda 

que, entre a letra fria posta no papel 

e o desejo anunciado pelo governo 

de implementar imediatamente as 

ações previstas, está a antiga prática 

de reter verbas. Por isso, será neces-

sário que os ministérios envolvidos 

– Planejamento, Fazenda e Transportes 

– efetivamente passem a liberar com 

regularidade os recursos previstos. 

Nos últimos anos, muitas das ações 

projetadas para a área de infra-estrutu-

ra deixaram de se materializar porque 

os recursos correspondentes não 

foram liberados na sua totalidade. 

Na avaliação do Ministro dos Trans-

portes, Alfredo Nascimento, o primeiro 

balanço do Programa de Aceleração do 

Crescimento apontou um “expressivo 

destravamento” das ações conduzidas 

pela sua pasta. Nascimento disse 

estar otimista com o andamento do 
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programa e destacou os resultados da 

etapa inicial de execução. “Remove-

mos as dificuldades iniciais e estamos 

em uma situação muito positiva. Con-

seguimos executar mais do que estava 

previsto para este período do ano”, 

comentou, referindo-se aos primeiros 

quatro meses de 2007. O balanço, 

divulgado oficialmente no dia 7 de 

maio, indicou que 253 obras rodoviá-

rias encontram-se em fase de projeto, 

licenciamento ou licitação, enquanto 

612 estão em andamento.

O ministro apontou um sinal que 

considera significativo: de meados de 

março a 30 de abril deste ano foram 

quitados 39% do volume de restos 

a pagar (RAP) e empenhados 29% 

dos recursos previstos para investi-

mentos em 2007. E ele estima que 

o percentual de execução vai crescer 

nos próximos meses. “O que estamos 

fazendo é tomar todos os cuidados que 

a legislação estabelece”, afirmou.  

PROBLEMAS

Em termos de rodovias federais, 

o PAC prevê a construção de 6.876 

quilômetros, além da duplicação de 

3.214 quilômetros e da recuperação 

de 32.000 quilômetros. Entre as obras 

programadas estão, por exemplo, as 

de duplicação da BR-101 e de pavimen-

tação da BR-163. Em relação a essas 

duas obras, o balanço divulgado pelo 

Ministério dos Transportes apontou 

alguns problemas. 

No caso da BR-163, em seu tre-

cho que liga Mato Grosso ao Pará 

(extensão de 1.024 quilômetros, com 

conclusão prevista para 2010), falta 

inclusive obter a licença de instalação 

(LI) e a autorização para utilização de 

jazidas situadas no Parque Nacional 

do Jamanxin (Pará). Já um trecho de 

54 quilômetros de responsabilidade do 

Estado de Mato Grosso ainda depende 

da conclusão do projeto executivo, ora 

em elaboração.  Na avaliação do pró-

prio Ministério dos Transportes, existe 

risco potencial de atraso da obra.

Já em relação à BR-101, em 

trechos de duplicação no Nordeste, 

aguarda-se a conclusão dos processos 

de desapropriação e o licenciamento 

ambiental de jazidas, além da realoca-

ção de populações de baixa renda que 

ocupam a faixa de domínio. Mesmo 

assim, o MT considera que o cronogra-

ma da obra está “em dia, com riscos 

administrados”.

Outra eterna obra, por sinal alimen-

tadora de polêmicas – a do Rodoanel 

de São Paulo, também com finalização 

prevista para 2010, depende, neste 

momento, da conclusão das negocia-

ções de desapropriação para que a 

construção do trecho Sul possa ser 

iniciada. Também é considerada “em 

dia” pelo Ministério dos Transportes. 

Fo
to

s:
 A

ce
rv

o 
D

N
IT

REVISTA ABRATI, JUNHO 2007 37



nfra-estruturaI

Um bom sinal: obras como esta, entre 

Anápolis e Brasília, que se arrastavam há 

vários anos, foram reiniciadas e avançam 

rapidamente para a conclusão.

Iniciativa privada ainda se mantém arredia
Embora, no seu conjunto, o PAC 

esteja estimando que a iniciativa pri-

vada concorrerá com cerca de R$ 25 

bilhões em investimentos, não está 

claro quanto disso estará voltado à 

construção ou recuperação de estra-

das. Supõe-se que, pelo menos num 

primeiro momento, tal participação 

estará limitada à segunda etapa do 

Programa de Concessões de Rodovias 

Federais. 

Em maio, foi anunciada para 16 de 

julho a publicação do edital referente 

a sete trechos de rodovias federais, 

num total de 2.600 quilômetros, em 

Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Pa-

raná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, cujas manutenção e exploração 

serão confiadas à iniciativa privada. O 

processo de preparação das concor-

rências já tinha sido interrompido e 

retomado algumas vezes; a inclusão 

do projeto no PAC pode pôr um ponto 

final às idas e vindas. 

A orientação da Casa Civil da Pre-

sidência da República foi garantir, por 

meio de concorrência pública, as tari-

fas de pedágio mais baixas possíveis. 

Por isso, entre as principais mudanças 

que constam do novo edital está a 

fixação do limite máximo para a tarifa 

a ser cobrada dos usuários. O Ministro 

Alfredo Nascimento anunciou o leilão 

para o mês de outubro.  

Excluindo-se, porém, as conces-

sões, não existe por enquanto ne-

nhuma certeza de que realmente 

será possível captar recursos junto à 

iniciativa privada. O primeiro grande 

teste já deveria ter sido feito há três 

anos, quando o governo lançou a idéia 

das parcerias público-privadas (PPPs), 

mas só agora vai acontecer: o TCU 

aprovou os estudos de viabilidade e a 

Agência Nacional de Transportes Ter-

restres, em conjunto com o Ministério 

do Planejamento, está concluindo a 

elaboração do edital e do contrato de 

concessão (por 15 anos) da PPP de 

trechos das rodovias federais BR-116 

e 324, no Estado da Bahia. O contra-

to inclui restauração, manutenção, 

operação e aumento da capacidade 

dos trechos entre Salvador e Feira 

de Santana, e de Feira de Santana à 

divisa com Minas Gerais, num total de 

55 quilômetros.  

Em relação a outros projetos pre-

vistos no PAC as primeiras reações dos 

investidores privados foram de cautela. 

Aparentemente, eles ainda não se sen-

tiriam suficientemente estimulados, 

já que foram feitas referências menos 

ou mais explícitas à necessidade de 

renúncias fiscais mais significativas 

e de redução da carga tributária, bem 

como da taxa de juros nominal. 

PROJETOS ANTIGOS

Uma das características inéditas 

do PAC é que, ao invés de criar novos 

projetos, ele ressuscita vários que 

administrações passadas deixaram 

esquecidos nas gavetas e desvãos 

da burocracia estatal. Houve quem 

criticasse a falta de “novidades” em 

termos de projetos, mas talvez seja 

o caso de justamente elogiar essa 

ausência, uma vez que no Brasil a 

regra tem sido a de projetar muito e 

executar pouco. 

Houve outras críticas, entre elas 

a de que, ao elaborar o PAC, o go-

verno federal não ouviu quem teria 

contribuições importantes a oferecer 

– caso dos governos estaduais e dos 

próprios setores diretamente envol-

vidos. O governo argumenta, quanto 

a essa objeção, que as propostas, 

por dependerem de aprovação pelo 
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Congresso Nacional, forçosamente es-

tariam sendo debatidas e emendadas 

pelos deputados e senadores, com a 

possibilidade, portanto, de receberem 

contribuições. Além disso, embora 

a posteriori, o próprio presidente da 

República discutiu o plano com os 

governadores, mas sempre deixando 

claro que sua essência é insuscetível 

de mudanças.

No que diz respeito à infra-estru-

tura rodoviária, o mínimo que se pode 

afirmar a respeito do PAC é que se 

trata de um programa ambicioso. Se 

concretizado, romperá com um longo 

período de imobilismo quase total na 

área. Basta ver que em 2006 – con-

siderado um ano ativo no setor – o 

governo federal investiu, segundo o 

DNIT, insuficientes R$ 4,4 bilhões em 

obras de infra-estrutura rodoviária. 

O Ministro dos Transportes, Alfredo 

Nascimento, está otimista e anuncia para 

outubro o leilão das concessões.

A guerra perdida do controle do peso das cargas
O PAC também inclui um projeto de 

instalação de balanças nas estradas. 

Há décadas, a maioria das poucas 

balanças existentes nas rodovias 

brasileiras se acha em estado de 

quase completo abandono. Poucas 

têm condições de ser recuperadas. No 

ano passado, o DNIT instalou 15 novas 

balanças fixas e 36 móveis, iniciando a 

recuperação de 18.  Simultaneamente, 

lançou o projeto de instalação de 220 

balanças até 2011. Como o horizonte 

do PAC só vai até 2010, a meta foi 

reduzida para 206 balanças. É uma 

ótima notícia, mas continua parecendo 

uma meta ambiciosa. No estágio atual, 

conforme apontou o balanço divulgado 

em maio, o DNIT está elaborando o 

edital de licitação para operação, ade-

quação e reforma de 47 postos fixos 

de pesagem e para a operação de 47 

postos móveis.

Por tudo isso, parece claro que 

a concretização das metas do PAC 

representará uma ruptura com a rotina 

bem conhecida de estabelecer prazos 

para depois ignorá-los. Registre-se 

ainda que, apesar das críticas e das 

dúvidas que ficam, de modo geral 

DESCOMPASSO

Com relação a duplicações, vale 

lembrar que até agora, em três anos, 

segundo dados do DNIT, estão sendo 

duplicados cerca de 1.000 quilômetros 

de rodovias. Isso se forem computadas 

algumas obras ainda não totalmente 

concluídas. 

No PAC, o governo federal se 

dispõe a duplicar outros 3.214 qui-

lômetros até 2010.  A meta não é 

inatingível, mas está em franco des-

compasso com o que se viu até bem 

pouco tempo atrás. O mesmo pode 

ser dito da recuperação de rodovias: o 

governo se dispõe a recuperar 32.000 

quilômetros até 2010 e nisso vai inves-

tir R$ 8 bilhões. Para 2007, a meta é 

recuperar 7.000 quilômetros, mas até 

abril tinham sido recuperados apenas 

700 quilômetros.  

Em relação à sinalização de rodo-

vias, o PAC projeta obras em 48.000 

km de estradas até a conclusão 

do programa, em 2010, investindo 

R$ 470 milhões. Até o momento, fo-

ram sinalizados 1.100 quilômetros e 

instalados 5.500 m2 de placas.

Tipo
Em projeto, 

licenciamento ou licitação
Em obras

Rodovias 253 612

Ferrovias 9 4

Portos 17 6

Hidrovias 4 39

Aeroportos 16 10

Total 299 671

O balanço do PAC:
970 Ações         69% em obras

INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA

o PAC foi recebido com muita espe-

rança pelos diversos segmentos da 

economia. Eventuais reparos à timidez 

das propostas ou à insuficiência dos 

recursos previstos não representaram 

desaprovação ao Plano, apenas refle-

tiram alguma incerteza.
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Uma viagem de 
   seis meses pelo Brasil
Duas caravanas com cinco ônibus cada estão percorrendo o País desde o início de abril. Todos são da 

marca Volksbus e servem para demonstrar a variedade da linha de ônibus da Volkswagen Caminhões 

e Ônibus, urbanos e rodoviários. As carroçarias são de todas as marcas disponíveis no mercado 

brasileiro: Irizar, Marcopolo, Busscar, Comil, Caio, Ciferal, Mascarello e Neobus.
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A 
Volkswagen Caminhões e Ônibus 

iniciou no dia 16 de abril seu maior 

projeto para a divulgação dos chassis 

de ônibus de sua fabricação desde 

a entrada da marca no mercado, em 

1993. Para reforçar a estratégia de 

proximidade constante da montadora 

com seus consumidores, já está rodan-

do pelas estradas brasileiras o projeto 

Rota Volksbus. Um time de especialis-

tas percorre o País fazendo mais de 

270 apresentações a clientes Volkswa-

gen e a frotistas potenciais. A meta é 

visitar 52 cidades em 22 Estados, no 

prazo de seis meses. Duas caravanas 

estão cruzando o Brasil de norte a sul 

com dez veículos de demonstração, 

incluídos dois ônibus especialmente 

transformados em salas itinerantes 

de palestras.

Uma segunda novidade apresenta-

da pela VW é a revista Mundo Volks-

bus, destinada a todos os envolvidos 

no negócio de ônibus: frotistas, trans-

portadores autônomos, cooperativas, 

revendedores autorizados, fabricantes 

de autopeças, órgãos gestores e en-

carroçadores. Com tiragem inicial de 

5.000 exemplares, tem distribuição 

gratuita.

O Rota Volksbus foi lançado num 

momento em que aumentam as ven-

das de chassis da marca. Nos primei-

ros dois meses de 2007, por exemplo, 

foram comercializados 990 chassis 

Volkswagen no atacado, garantindo 

a participação de 29% no mercado, 

com  crescimento de 15% em relação 

ao mesmo período de 2006. Na visão 

dos executivos da Volkswagen Cami-

nhões e Ônibus, o Brasil tem uma 

responsabilidade cada vez maior no 

mercado mundial de ônibus, depois de 

ter conquistado a segunda colocação 

mundial como produtor (perde apenas 

para a China). Sua produção anual, su-

perior a 35 mil unidades, supera hoje 

a de fabricantes tradicionais, como os 

Estados Unidos. 

Os veículos que vêm sendo ofere-

cidos em demonstração nas garagens 

dos clientes selecionados de todo 

o País utilizam os mais recentes en-

carroçamentos disponíveis: Busscar, 

Ciferal, Caio, Comil, Irizar, Mascarello, 

Marcopolo e Neobus. Os chassis es-

colhidos são dos modelos VW 9.150 

EOD, VW 15.190 EOD, VW 17.230 

EOD, VW 17.260 EOT e VW 18.320 

EOT. A marca ainda oferece aos con-

sumidores o chassi minibus VW 5.140 

EOD e os microônibus VW 8.120 OD 

e VW 8.150 EOD. Em todos eles, a 

VW valoriza robustez, manutenção 

simples e assistência técnica em todo 

o território brasileiro, apontados como  

os grandes atributos, não só da linha 

Volksbus, mas de todos os produtos 

Volkswagen Caminhões e Ônibus.

ÔNIBUS-SHOW

O Rota Volksbus se divide em duas 

caravanas que se movimentam simul-

taneamente pelo País para exibir as 

novidades da linha 2007. O destaque é 

a presença de dois ônibus-show espe-

cialmente desenvolvidos para receber 

frotistas em apresentações de vídeo e 

palestras. As salas itinerantes estão 

montadas sobre chassis VW 18.320 

EOT com carroçarias Irizar Century e 

Marcopolo Paradiso 1200. Contam 

com bancos em couro, layout em 

forma de auditório e a mais avançada 

tecnologia em som e imagem Blau-

punkt. A Michelin fornece os pneus 

de todos os veículos das caravanas, 

além de assistência técnica e apoio às 

demonstrações.

A pintura da frota é personalizada, 

chama atenção na chegada a cada 

cidade. Nas apresentações, os ônibus-

show exibirão um vídeo detalhando os 

objetivos do programa.

Um dos dois ônibus 

rodoviários VW que o programa 

Rota Volksbus está utilizando 

como salas itinerantes em 

viagens por todo o Brasil. 

O chassi é VW 18.320 EOT 

e a carroçaria, Irizar Century. 

No interior, além da 

apresentação de palestras, 

são mostrados vídeos sobre 

a linha de produtos da 

Volkswagen. Na cabine há um 

um monitor pelo qual o 

motorista pode acompanhar 

toda a movimentação no 

interior do salão.

D
iv

ul
ga

çã
o

REVISTA ABRATI, JUNHO 2007 41



Ao mesmo tempo em que o Projeto 

Rota Volksbus percorre as estradas 

brasileiras, a  Volkswagen Caminhões 

e Ônibus já está comercializando em 

toda a sua rede de concessionárias a 

linha de chassis de ônibus Volksbus 

2007. A grande novidade é a motori-

zação mais potente e econômica dos 

modelos urbanos com motor dianteiro. 

O VW 15.190 EOD e o VW 17.230 

EOD levam a frotistas e cooperativas 

o conceito de menor consumo de 

combustível e de melhor desempenho 

de operação numa mesma solução de 

transporte. Também foi desenvolvido 

um novo cockpit do motorista que 

facilita os encarroçamentos. 

No ano passado, a montadora já 

havia dado início à comercialização 

do VW 5.140 e do VW 8.150, chassis 

semi-leve e de minibus com motores 

de alta rotação. Este último ganhou 

agora nova distância entre eixos. 

Em 2006 a montadora também 

apresentou o VW 18.320 EOT, sua 

nova geração de chassi rodoviário. O 

VW 9.150 EOD e o VW 17.260 EOT 

(este último também disponível com 

chassi tipo bogie e coluna de direção 

ajustável) permanecem como soluções 

ideais para aplicações urbanas.

Linha 2007 veio mais potente e econômica

Novos VW 15.190 EOD e VW 17.230 EOD 
permitem apostar na rentabilidade

O segmento de ônibus urbano com 

motor dianteiro representa em média 

50% do volume total de vendas. É ne-

cessária a atualização constante dos 

produtos por fatores como a redução 

do número de passageiros transporta-

dos por quilômetro rodado, a oficiali-

zação das cooperativas no transporte 

das grandes cidades e a redução da 

velocidade média dos ônibus. Para 

assegurar a rentabilidade do cliente, a 

Volkswagen está lançando os chassis 

VW 15.190 EOD e VW 17.230 EOD.

Os novos modelos, com turbinas 

redimensionadas e novas calibrações 

dos motores, permitem atingir faixa 

plana de torque em rotações mais ope-

racionais, além de maior torque e po-

tência em rotações mais baixas. Tudo 

isso se traduz em menor consumo de 

combustível e melhor desempenho.

As transmissões dos modelos 

também mudaram. O novo escalona-

mento, aliado às novas relações de 

eixo traseiro, adequam ainda mais o 

veículo às condições de tráfego. 

A capacidade técnica do chassi VW 17.230 EOD foi alterada e passou a ser de 17.200 quilos. 
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Os novos VW 15.190 EOD e VW 

17.230 EOD ainda contam com cockpit 

que facilita o encarroçamento, tor-

nando o seu processo produtivo mais 

ágil, já que exigem menos retrabalhos 

pelo encarroçador. O painel de instru-

mentos passa a ser fornecido na cor 

preta a todos os modelos Volkswagen, 

harmonizando-se com as molduras 

desenvolvidas pelas empresas encar-

roçadoras.

A capacidade técnica de carga 

dos chassis também foi alterada. No 

modelo 15 toneladas, o peso bruto 

total técnico passou para 15.500 

quilos. E, no ônibus 17 toneladas, é 

agora de 17.200 quilos. O aumento da 

capacidade técnica foi desenvolvido 

para garantir maior durabilidade para 

os componentes, ao mesmo tempo em 

que  proporciona a robustez necessária 

para a operação nas grandes capitais 

brasileiras, caracterizadas pelo chama-

do pára-e-anda.

A relação 4,56:1 passa a ser de 

série para os modelos em substituição 

Cockpit inteligente e maior capacidade 
de carga são vantagens interessantes 

às antigas relações, existindo ainda o 

Rotaflex como item opcional. 

Outro modelo de chassi destinado 

ao uso urbano, seja na versão normal, 

com piso baixo, ou na opção de fre-

tamento, é o VW 17.260 EOT. Como 

indica a sigla EOT, trata-se de um chas-

si com motor traseiro, que, agora, ele 

passa a contar com a opção de chassi 

do tipo bogie, que auxilia na instalação 

de bagageiro passante, além de otimi-

zar o transporte sobre semi-reboques, 

da fábrica para o encarroçador, permi-

tindo o transporte de até três chassis 

sem o auxílio de rampa hidráulica. 

Registre-se que agora todos os ôni-

bus Volkswagen deixam a fábrica de 

Resende transportados por carretas, 

assegurando a entrega de produtos 

zero quilômetro e contribuindo para a 

segurança das estradas do Brasil e da 

América do Sul. 

O modelo também ganhou coluna 

de direção ajustável como opcional, 

o que proporciona maior conforto ao 

motorista.

O chassi VW 17.260 EOT, de uso 

urbano (normal ou piso baixo) 

ou para fretamento, 

ganhou coluna de direção 

ajustável (opcional).

Um novo canal de comunica-

ção entre frotistas e a Volkswa-

gen Caminhões e Ônibus foi 

lançado em abril. É a Revista 

Mundo Volksbus. De periodici-

dade trimestral, a revista tem 

como principal objetivo informar 

os profissionais que atuam no 

transporte rodoviário e urbano 

sobre as novidades da monta-

dora no segmento e, principal-

mente, trazer informações úteis 

para os leitores.

Legislação, produtos, lança-

mentos e vendas estão entre os 

principais assuntos abordados 

na publicação, dedicada exclusi-

vamente a ônibus. Também traz 

reportagens especiais com dicas 

sobre direção econômica e otimi-

zação dos custos. A nova família 

Volksbus 2007 e vendas para 

grandes clientes, como o grupo 

Planeta e a empresa carioca Ru-

banil, que adquiriu recentemente 

365 ônibus da marca, também 

são destaques.

Revista Mundo
Volksbus, um 
novo canal 
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O chassi rodoviário VW 18.320 

EOT chegou ao mercado brasileiro 

no final de 2006, ao mesmo tempo 

em que um exemplar seguiu para a 

Alemanha, onde é utilizado pelo Grupo 

Volkswagen no transporte da diretoria 

e de convidados VIPs. O modelo possui 

motorização Cummins ISC eletrônica 

Euro III, com sistema de injeção de 

combustível Common Rail e 320 cv, 

traduzindo-se em operação com baixo 

VW 18.320 EOT, o Volksbus rodoviário
nível de ruído, maior potência em me-

nor rotação e agilidade nas retomadas 

e ultrapassagens.

A caixa de transmissão tem novo 

escalonamento de marchas, adequada 

à potência e ao torque do motor. A 

suspensão traseira ganhou nova geo-

metria do bolsão de ar, amortecedor 

recalibrado e travessa reforçada. Já a 

suspensão dianteira agora tem dois 

amortecedores recalibrados, em vez 

dos quatro do modelo anterior, oi que 

melhora o balanço lateral do veículo. E 

o sistema de embreagem foi redimen-

sionado, a fim de proporcionar maior 

durabilidade ao conjunto.

Do seu antecessor VW 18.310 OT, 

o modelo herdou itens diferenciais 

como chassi tipo bogie com sistema 

flexível de alongamento de marchas, 

coluna de direção ajustável e rodas de 

alumínio de série.

O Volksbus rodoviário foi projetado para atender a elevados níveis de exigências em termos de conforto, resistência e baixo nível de ruído.  
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Chassis leves Volkswagen: agilidade 
para enfrentar o trânsito pesado

Já conhecida por sua tradição no 

transporte de passageiros, a linha de 

ônibus Volksbus ganhou dois novos 

modelos no ano passado: o VW 5.140 

EOD e o VW 8.150 EOD. Com o modelo 

VW 5.140 EOD, a Volkswagen Cami-

nhões e Ônibus passou a atender a 

frotistas e autônomos também no seg-

mento que antes era ocupado somente 

pelas vans convencionais. 

O chassi VW 5.140 EOD possui 

eixo traseiro com rodado simples, o 

que diminui os custos do veículo que 

roda por estradas pedagiadas. O con-

junto motriz MWM eletrônico Euro III 

de alta rotação proporciona conforto 

na condução. Outros destaques são 

a alavanca de mudança de marchas 

localizada no painel, o que melhora a 

ergonomia e aumenta a produtividade 

do motorista. 

Oferecido a empresários do trans-

porte coletivo, cooperativas e empre-

sas de fretamento, o VW 8.150 EOD 

tem eixo traseiro com rodado duplo e 

freios. A posição do motorista alinha-

da com a porta facilita a cobrança da 

passagem. A alavanca de mudança 

de marchas fica diretamente sobre a 

transmissão, facilitando o engate.

A novidade no modelo de oito tone-

ladas é a nova distância entre eixos de 

3,9 metros. Isso permite a instalação 

de carroçarias com comprimento de 

até oito metros, aumentando-se a 

quantidade de assentos e o salão de 

passageiros.  O produto torna-se mais 

competitivo não somente em aplicação 

urbana, mas também em concorrên-

cias de órgãos públicos.

Já o VW 9.150 EOD segue como 

solução consagrada no mercado de 

microônibus. Destina-se ao uso urbano 

das capitais que necessitam um produ-

to robusto. Também é muito utilizado 

na versão fretamento, que conta com 

opção de instalação da porta na frente 

do eixo dianteiro. Em outubro do ano 

passado, a equipe de produção do 

cantor inglês Robbie Williams utilizou 

cinco unidades do modelo durante a 

turnê brasileira no Rio de Janeiro-RJ.

As cidades 
incluídas no Rota 
Volksbus

Alagoas Maceió

Amazonas Manaus

Bahia Salvador

Ceará Fortaleza

Distrito Federal Brasília

Espírito Santo Vitória

Goiás Goiânia

Maranhão São Luiz

Mato Grosso Cuiabá

Mato Grosso do Sul Campo Grande

Minas Gerais
Belo Horizonte e 

Uberlândia

Pará Belém

Paraná
Cascavel, Curitiba, 

Maringá e Londrina

Pernambuco Recife

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte Natal

Rio Grande do Sul
Pelotas, Porto Alegre e 

Rio Grande

Rondônia Porto Velho

Santa Catarina

Blumenau, Brusque, 

Gaspar, Itajaí, Joinville 

e São José

São Paulo

Americana, Araçatuba, 

Araraquara, Atibaia, 

Avaré, Barretos, 

Bauru, Campinas, 

Itu, Jundiaí, Limeira, 

Piracicaba, Presidente 

Prudente, Ribeirão 

Preto, São José do 

Rio Preto, São Paulo, 

Santos e Sorocaba

Sergipe Aracaju

Tocantins Palmas
A Volkswagen aposta no crescimento do mercado de micros, inclusive para transporte escolar.
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piniãoO

Cinto de segurança no ônibus,
  bom negócio para todos

O 
artigo 167 do CTB considera a 

falta do uso do cinto infração 

grave com retenção do veículo, até que 

todos afivelem o cinto, e multa para o 

condutor. A ANTT obrigou as empresas 

a informarem os passageiros sobre o 

uso do cinto, e outros órgãos fizeram 

o mesmo. Algumas foram multadas 

por não cumprirem as normas, outro 

“custo” gerado pelo não-uso do cinto. 

Mas existe o outro lado da moeda. 

Segundo a Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia, o uso do 

cinto pode reduzir em até 75% o núme-

ro de mortos e feridos num acidente 

de ônibus. 

É fácil calcular quanto representa 

a redução de 75% nos gastos com 

hospitais, traslado, processos e inde-

nizações, pela redução de vítimas que 

o uso do cinto proporciona. Além de 

permitir evitar o desgaste de imagem, 

pois a internet tornou possível um 

acidente no sertão estar em minutos 

na web com o nome da empresa foto-

grafado e filmado.  

Apesar da obrigatoriedade e das 

recomendações para seu uso, apenas 

2% dos passageiros de ônibus afivelam 

o cinto. Há pouco mais de um ano, o 

tombamento de um ônibus com 40 ido-

sos deixou 14 mortos e 26 feridos. O 

motorista, o único que usava cinto, saiu 

ileso. Os idoso foram arremessados 

para fora do veículo. A carroçaria ficou 

relativamente em boas condições. Se 

todos estivessem usando o cinto que 

o ônibus oferecia, haveria menos víti-

mas. Talvez ninguém tivesse morrido.

Portanto, as empresas precisam 

investir para que passageiros usem 

o cinto, além de buscar apoio das 

autoridades para alertar sobre a obri-

gatoriedade do seu uso. O passageiro 

que não usar deve ser informado de 

que pode causar a retenção do veículo 

Rodolfo Alberto Rizzotto, Coordenador do SOS Estradas

e Editor do www.estradas.com.br

Desde 1999, ônibus rodoviários 
devem dispor de cinto de segurança 

para todos os ocupantes. 
Foi a maior contribuição do 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 
para as empresas de transporte 

rodoviário de passageiros 
reduzirem custos, embora muitas 
não tenham percebido e algumas 
consideraram aumento de custo 

na renovação da frota.

e ser retirado do ônibus, por colocar 

em risco a segurança de todos, pois no 

caso de acidente um passageiro fere o 

outro. Existe amparo legal tanto no CTB 

quanto na legislação de transportes. 

São medidas a serem aplicadas pe-

riodicamente pelas autoridades, com 

a convocação da mídia para auxiliar 

no processo educativo. Punir também 

educa e, no nosso entendimento, ao 

não usar o cinto, no transporte co-

mercial, o passageiro também deve 

ser multado.

Ações do gênero estimulam passa-

geiros a dar atenção às informações 

prestadas pelas empresas. Reduzem e 

até evitam vítimas. Além de fortalecer 

a imagem de segurança do transporte 

regular, que possui frota mais nova, 

grande parte com cinto. Segurança 

tem forte apelo de marketing. É bom 

negócio, pois pode ser um importante 

diferencial na venda de passagens.
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Dúvidas e 
esperanças no 
caminho do PAC
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Pronta para ir 
mais longe

GARDENIA

A 1001 está 
comprando mais 
72 ônibus para 
atender ao seu 
programa anual de 
renovação de frota. 
O investimento é de 
R$ 24,8 milhões.

Duas caravanas 
com cinco ônibus 

cada fazem uma 
viagem de seis 

meses pelo Brasil. 
É o Rota Volksbus  

indo ao encontro 
do cliente. 

Maior frotista 
individual da marca 
Scania em todo o 
mundo, o Grupo 

Gontijo acrescenta à 
sua frota 

154 ônibus novos 
da marca. 
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qualidade dos serviços e muita ousadia: receita 

da Gardenia para ir cada vez mais longe.
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Duas caravanas de 

urbanos e rodoviários  

estão percorrendo o 

Brasil, numa viagem 

de seis meses, 

para mostrar a 

linha Volksbus.
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mais 154 novos rodoviários 

Scania com encarroçamento 

Busscar, Marcopolo e Caio.
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     Gostaria de parabenizar o Presi-

dente Sérgio Augusto Braga e toda a 

equipe da Revista ABRATI pela matéria 

da Viação Progresso de março. Nós, da 

Diretoria, ficamos muito orgulhosos ao 

vermos a matéria. A Revista ABRATI é, 

sem dúvida, um ícone da comunicação 

em nosso setor, representando de 

forma brilhante as empresas de trans-

porte de passageiros intermunicipais 

e interestaduais de nosso País. E por 

isso é que nos envaidecemos ao par-

ticipar desta renomada revista. Agra-

deço a forma acolhedora como fomos 

recebidos por toda sua equipe.

André Soares

Diretor – Viação Progresso

TRÊS RIOS – RJ

Trabalho social
Na última Revista ABRATI vocês fa-

laram sobre o meritório trabalho social 

desenvolvido pela 1001 (suponho que 

pelo Grupo JCA). Os jovens carentes 

deste nosso País precisam muito do 

apoio de empresários modernos, que 

encarem suas atividades não como 

mera fonte de lucro. Parabéns ao 

Grupo JCA, não interrompam nunca 

esse trabalho em favor do Brasil. 

E espero que a Revista ABRATI conti-

nue registrando esse outro lado tão 

importante da atividade dos transporta-

dores brasileiros de passageiros.  

Clêiton Aparecido de Oliveira

MARECHAL DEODORO – AL

E a privatização?
Depois de tanto tempo, até que 

foi agradável ver nos jornais que o 

governo pode retomar o programa de 

concessões de rodovias federais. Este 

é o tipo de notícia que a gente lê com 

desconfiança, já que tem havido uma 

infinidade de avanços e recuos nessa 

questão. Não discordo do governo 

quando insiste em tarifas mais baixas 

de pedágio, mas não compreendo 

como é que os goverrnantes não con-

seguem estabelecer uma faixa de piso 

e teto para os pedágios, nas licitações. 

Esta seria a hora de mostrar firmeza.  

Dalcídio Jurandir Passos

PINDAMONHANGABA – SP

Fluminenses
No interior do Estado do Rio de 

Janeiro prosperaram muitas empresas 

que deixam orgulhosa a população flu-

minense. Cito a Progresso, a 1001, a 

Sampaio, a Salutaris, a Cidade do Aço 

e a Normandy, mas poderia falar de 

várias outras. Parabéns por tratarem 

da Viação Progresso. 

Carlos Padilha dos Santos

RESENDE – RJ
 
Acidentes

A reportagem publicada pela Revis-

ta ABRATI de março, sobre a pesquisa 

realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, Ipea, para tentar 

quantificar quanto custam ao Brasil 

os milhares de acidentes nas nossas 

estradas, é mais uma para se pensar. 

Já vi em algum lugar alguém dizer  que 

desperdício é luxo de país pobre. No 

nosso caso, desperdício de vidas, 

desperdício de dinheiro, desperdício 

de talentos, desperdício de futuro. 

Não é só com balas perdidas e com a 

escalada da violência que estamos nos 

matando indiscriminadamente. E acho 

que até por uma questão de economia, 

já que não somos capazes de nos sen-

sibilizar com a perda de tantos irmãos 

brasileiros, deveríamos nos conscien-

tizar da necessidade de termos boas 

estradas e, dispondo delas, dirigirmos 

com responsabilidade.   

Flávio Adure de Freitas

OURO FINO – MG
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E
m muitos dos freqüentes contatos da ABRATI com representantes do governo, 

e aqui mesmo neste espaço, o setor de transporte rodoviário de passageiros 

tem reiteradamente ponderado em torno de dois temas que são particularmente 

importantes para a nossa atividade: a necessidade de termos boas estradas e a 

necessidade de o País voltar a crescer.

Portanto, chega a ser redundância afirmar que nosso setor apóia vigorosamente a 

iniciativa do governo de lançar o Programa de Aceleração do Crescimento, designado 

pela sigla PAC, ainda mais porque ele está voltado à logística de infra-estrutura e, 

dentro dela, à manutenção, reconstrução e ampliação da malha rodoviária federal. 

É o caso de dizer que, pela segunda vez em tempos recentes, o lançamento desse 

programa despertou nos empresários do transporte rodoviário de passageiros a viva 

esperança de que, finalmente, nos deparamos com a perspectiva de solução para 

problemas que se arrastam há algumas décadas, suficientes, sem dúvida, para a 

quase completa degradação das nossas estradas, com as tristes conseqüências 

que conhecemos mais do que ninguém: elevação de custos, desgaste prematuro 

do material rodante, consumo excessivo de combustíveis fósseis que o País pre-

cisa economizar e, sobretudo, queda dos níveis de segurança no trânsito, com o 

estúpido e desnecessário sacrifício de vidas humanas em acidentes que poderiam 

perfeitamente ser evitados.

E quando digo que é a segunda vez, refiro-me às condições criadas poucos 

anos atrás quando o Congresso Nacional aprovou a proposta de instituição da 

Cide – Contribuição sobre o Domínio Econômico –, estabelecendo uma pequena 

taxação sobre o consumo de combustíveis e definindo claramente a destinação 

dos recursos arrecadados, que deveriam ser utilizados em sua maior parte – diz a 

lei – em infra-estrutura de transportes. Lamentavelmente, o dinheiro da Cide tomou 

quase que na sua totalidade o mesmo rumo que já havia sido dado à CPMF – ou 

seja, o da utilização para quaisquer finalidades que não a saúde e a infra-estrutura 

de transportes.

Seja como for, a disposição do governo de implementar o PAC traz esperanças, 

embora não nos seja possível deixar de estabelecer algumas comparações entre o 

que de fato tem sido realizado, em termos de infra-estrutura rodoviária, e tudo aquilo 

que está sendo pretendido. Entendemos o PAC como promessa de superação, pelo 

governo, de todas as barreiras que o Presidente Lula não conseguiu superar em seu 

primeiro mandato. Reconhecemos, por isso, que não será uma tarefa fácil.   

Como dissemos, o PAC sintetiza duas aspirações extremamente caras ao nosso 

setor. E como não desejamos permanecer no plano do simples apoio verbal, for-

malizamos aqui uma certeza: dêem-nos uma ampla malha rodoviária perfeitamente 

trafegável e não teremos dúvidas em continuar melhorando cada vez mais a nossa 

contribuição para o crescimento do País: o transporte de milhões de brasileiros com 

qualidade e segurança.             

Infra-estrutura 
   e crescimento

arta do PresidenteC

Entendemos 
o PAC como 

promessa de 
superação, pelo 

governo, de todas 
as barreiras 

que o Presidente 
Lula não 

conseguiu 
superar em seu 

primeiro mandato. 
Reconhecemos, 

por isso, que 
não será uma 

tarefa fácil. 

Sérgio Augusto de Almeida Braga

Presidente da ABRATI
Jú
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A Auto Viação Catarinense 

passou a operar, em sua 

linha Florianópolis-São 

Paulo (via Santos) 

e ABC Paulista,  o 

Double Service, um 

ônibus que dispõe 

de duas classes. 

O serviço leito tem  

seis poltronas leito, 

em ambiente com ar 

condicionado, TV/DVD, 

água mineral, manta, 

travesseiro e kit lanche. 

O serviço classe executiva 

tem 31 poltronas semi-leito, com apoio para as 

pernas, água mineral, ar condicionado e TV/DVD. 

LIDERANÇA

A Mercedes-Benz 

desenvolveu 25 ônibus 

articulados 0 500 UA 

que estão em circulação 

no Expresso Tiradentes, 

corredor de alto fluxo de 

passageiros inaugurado 

recentemente na cidade 

de São Paulo-SP. Na 

primeira fase do projeto, a 

via expressa, que parte da 

Estação Mercado (Parque 

Dom Pedro), tem 8,5 km 

de extensão. Os chassis 

ARTICULADOS MERCEDES-BENZ OPERAM 
NO CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES

articulados Mercedes-Benz 

foram equipados com  

carroçarias Caio dos tipos 

Millenium e Mondego, 

e cada modelo tem 

capacidade para transportar 

até 150 passageiros. Os 

veículos contam ainda com 

espaço para cadeirantes 

e assentos determinados 

para idosos no salão de 

passageiros. Os veículos 

se destacam ainda pela 

excelente performance.

SOLUÇÃO

As vendas nacionais de ônibus 

da Scania cresceram 46,2% 

no primeiro trimestre de 2007. 

Já as vendas de caminhões 

tiveram aumento de 25,5%. Esse 

desempenho colocou 

o mercado interno brasileiro 

bem à frente do dos demais 

países latino-americanos, 

correspondendo a 53% das 

O BRASIL PUXA BALANÇO TRIMESTRAL 
DA SCANIA NA AMÉRICA LATINA

vendas de ônibus e 66% das 

vendas de caminhões na 

América Latina. Nesta parte do 

mundo  são comercializados 

24% dos ônibus e 12% dos 

caminhões da produção global 

da marca. Em unidades, foram 

vendidos nos três primeiros 

meses deste ano no Brasil 209 

ônibus e 1.290 caminhões. 

SERVIÇO

CATARINENSE OPERA DOUBLE SERVICE 
ENTRE FLORIANÓPOLIS E SÃO PAULO

As vendas de chassis de ônibus 

(urbanos e rodoviários) no mercado 

interno estão evoluindo. No mês de 

abril, por exemplo, tiveram incremento 

de 11,9% em comparação com 

o mesmo mês de 2006. 

Foram comercializados 2.000 chassis 

no atacado. A Mercedes-Benz 

vendeu 1.088 chassis; a Volkswagen, 

593 unidades; e a Agrale, 279.
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As 95 concessionárias da Scania em 

todo o País estão apresentando uma 

grande exposição de fotografias sobre 

os 50 anos da montadora no Brasil. 

São mais de 100 fotos e gráficos 

em alta definição, reproduzindo 

documentos e fatos relacionados 

à história da Scania e da própria 

indústria automobilística brasileira. 

Emanuel Queiroz, diretor de Marketing, 

diz que o objetivo é compartilhar com 

os clientes e funcionários da rede um 

resumo da trajetória da montadora.

100 FOTOS CONTAM OS 
50 ANOS DE HISTÓRIA DA 
SCANIA NO BRASIL

Durante mais de 6 horas, 

cerca de 150 bancários 

colaboradores do Banco 

Mercedes-Benz se uniram 

para reformar a praça José 

Fernandes Camisa Nova, 

situada no Jardim São Luís, 

próxima à sede da empresa, 

na cidade de São Paulo. Do 

presidente do banco aos 

jovens aprendizes, todos 

colocaram a mão na massa, 

revitalizando o local. 

“É importante que as 

Nas vendas de chassis de 

ônibus acima de seis toneladas, 

a DaimlerChrysler do Brasil 

continua sendo a líder absoluta. 

Em março último, por exemplo, a 

participação da marca Mercedes-

Benz no mercado nacional foi de 

quase 60%. Philipp Schiemer, 

vice-presidente de Vendas da 

DaimlerChrysler, enumera, 

URBANOS

VOLKSWAGEN FAZ SUA MAIOR 
VENDA DE VOLKSBUS
O Grupo Rubanil, um dos maiores no 

transporte urbano do Rio de Janeiro, 

comprou 365 ônibus da linha 

Volksbus 2007. Entre os modelos 

estão os novos VW 15.190 EOD e 

o VW 17.230 EOD, da linha 2007. 

Foi a maior venda da Volkswagen 

Caminhões e Ônibus a um só 

cliente. Cassiano Antônio Pereira, 

diretor do Grupo Rubanil, diz que a 

aceitação dos produtos VW na frota 

da empresa foi “bastante positiva”.

MERCADO INTERNO

DAIMLERCHRYSLER LIDERA EM CHASSIS PESADOS

entre os principais fatores 

que estão estimulando as 

vendas para atender ao 

transporte urbano e rodoviário, 

a renovação e ampliação de 

frota em cidades como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Curitiba e Recife, 

e em cidades do interior de 

vários outros estados.

EXPOSIÇÃO
ATUAÇÃO SOCIAL

empresas ajudem a melhorar a qualidade 

de vida das comunidades carentes. Mais 

do que patrocinar a reforma é fundamental 

integrar colaboradores e moradores nessa 

ação”, explicou Michael Kempa, presidente 

do Banco Mercedes-Benz, que arregaçou as 

mangas para ajudar no trabalho. 

A foto acima mostra como ficou a praça.

BANCÁRIOS AJUDAM 
A REVITALIZAR UMA 
PRAÇA EM SÃO PAULO



mpresaE

1001, sempre investindo 
   em renovação de frota
Como faz todos os anos, a Auto Viação 1001, maior empresa de transporte do Estado do Rio de 

Janeiro e uma das maiores do País, está comprando 72 novos ônibus para sua frota. O investimento é 

de R$ 28,4 milhões e exemplifica a tradicional política de qualidade da companhia.

A 
Auto Viação 1001 também já pro-

gramou a distribuição dos novos 

veículos pelas suas diversas áreas de 

atuação. Nesta compra, a região que 

receberá maior número de ônibus é o 

norte fluminense: juntas, as cidades 

de Campos dos Goytacazes e Macaé 

ficarão com 30 veículos, todos com 

ar condicionado e banheiro, e destina-

dos a fazer prioritariamente a ligação 

entre os dois municípios e o Rio de 

Janeiro.

De olho nas linhas de média e lon-

ga distância e na crise do setor aéreo, 

a empresa também comprou mais sete 

ônibus para as linhas Rio de Janeiro-

São Paulo e São Paulo-Florianópolis, 

todos com ar condicionado,  banheiro 

e poltronas semi-leito. Completam a 

lista 15 veículos para as linhas com 

características urbanas e 20 para 

linhas que partem do Rio de Janeiro 

para diversas cidades do interior do 

Estado do Rio de Janeiro.

Do total adquirido, 46 ônibus 

têm chassi Scania com carroçaria 

Busscar, 21 têm chassi Volvo com 

Os ônibus da 1001 estão presentes em todo o Estado do Rio de Janeiro e operam também em outros quatro estados. 
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encarroçamento Marcopolo e cinco, 

chassi Mercedes-Benz, também en-

carroçados pela Marcopolo. A progra-

mação de entrega dos veículos vai de 

maio a outubro deste ano. Os novos 

veículos passarão a integrar a frota 

de 705 ônibus, com idade média de 

4,8 anos, que operam em 133 linhas 

e transportam mais de 1 milhão de 

usuários por mês. 

Os novos recursos destinados ao 

programa de renovação de frota vêm 

somar-se aos recentes investimentos 

de R$ 3 milhões em tecnologia, com a 

implantação da venda de bilhetes pela 

internet e a construção da Sala NET 

(um ambiente para retirada de passa-

gens compradas on line), no Terminal 

Rodoviário Tietê, em São Paulo. 

No ano passado, a 1001 cresceu 

em 10,6% o seu faturamento, man-

tendo o mesmo ritmo dinâmico de 

crescimento que há décadas caracte-

riza sua atuação como transportadora 

de passageiros. A partir de uma visão 

corporativa, mesclando pioneirismo, 

qualidade e tecnologia, a companhia 

alcançou destaque no cenário nacional 

no transporte intermunicipal e inte-

restadual de passageiros, unindo os 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Minas Gerais, Espírito Santo e Santa 

Catarina. Hoje, é a maior empresa do 

setor no Estado do Rio de Janeiro e 

uma das maiores do Brasil. É detentora 

de 102 linhas estaduais e 31 federais. 

Foi a primeira empresa brasileira a 

operar com veículo de quatro eixos 

em linha rodoviária regular, o Double 

Class – e esta foi apenas mais uma 

das marcas do seu pioneirismo. 

A 1001 é uma empresa de capital 

limitado e parte integrante de um gru-

po de mais de 20 companhias com 

atuação em diversos ramos de negó-

cio, além do transporte rodoviário de 

passageiros. No setor de transportes, 

o grupo se situa entre os maiores do 

país. Sua história é a história de um 

dos maiores empreendedores que o 

país já teve nessa área, um pioneiro 

que marcou profundamente a evolução 

do transporte rodoviário de passagei-

ros no Brasil: Jelson da Costa Antunes. 

Do seu sonho adolescente de tornar-se 

empresário do transporte de pessoas 

nasceu a 1001. Antes de ter essa em-

presa foi cobrador de ônibus, ajudante 

de eletricista e motorista, até que, com 

apenas 18 anos, tornou-se sócio de 

uma “jardineira” Chevrolet 1946. Um 

ano depois, já possuía um ônibus só 

seu e era concessionário de transporte 

público em Macaé (RJ). 

A política operacional da empresa inclui um rígido programa anual de renovação de frota.

No Parque Industrial em Niterói-RJ: área de recondicionamento de motores e, à direita, inspeção de veículo após conclusão de viagem.

REVISTA ABRATI, JUNHO 2007 11



Quando sentiu que seus sonhos 

iam além dos limites de Macaé, Jelson 

da Costa Antunes transferiu-se para 

Niterói (RJ) e, em 1954, fundou a Auto 

Viação São José, responsável pela liga-

ção entre Alcântara, em São Gonçalo 

(RJ), e Niterói. Nove anos depois, em 

1963, era o maior empresário de trans-

portes fluminense. Nessa caminhada, 

incorporou a Expresso Rio Bonito, a 

Expresso Itaboraí, a Transportadora 

Ivani e a Vispan (Viação São Paulo-Ni-

terói). Por último, em 1968, incorporou 

a 1001. A empresa existia desde 1948 

e era a terceira maior do Estado, com 

frota de aproximadamente 50 veículos. 

mpresaE

A memória do pioneiro Jelson da Costa Antunes continua inspirando a Diretoria da 1001 a manter o mais alto padrão de serviços.

Dono de seis empresas de ônibus, 

o empresário sentiu necessidade de 

fundi-las para alcançar índices de ra-

cionalização capazes de viabilizar uma 

empresa que se colocasse entre as 

maiores e melhores do país. Nasceu 

assim a Auto Viação 1001. E estava 

dada a partida para sua expansão.

Uma das qualidades do empresário 

Jelson da Costa Antunes sempre foi 

a sua capacidade de definir objetivos 

e escolher os caminhos certos para 

alcançá-los. Foi assim que, na segunda 

metade da década de 1970, decidiu 

transferir a maior parte de suas li-

nhas urbanas e incorporar as linhas 

rodoviárias Campos-Rio de Janeiro, 

Macaé-Rio de Janeiro e Nova Fribur-

go-Rio de Janeiro. Passo importante 

na direção de dedicar-se à operação 

predominantemente rodoviária, e que 

se repetiu na década de 1980 com 

a incorporação de algumas linhas 

no Triângulo Mineiro. Recentemen-

te, porém, quando a 1001 decidiu 

desenvolver os setores de turismo e 

encomendas, essas linhas foram pas-

sadas adiante. Também recentemente, 

novas aquisições levaram a empresa 

a estender suas atividades ao Sul do 

País, passando a operar a linha São 

Paulo-Florianópolis. 

Sabia definir objetivos e escolher caminhos
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A Auto Viação 1001 é, sobretudo, uma empresa mo-

derna. O empresário Jelson da Costa Antunes, falecido 

no ano passado, sempre fez questão de estar atualizado 

com toda e qualquer inovação que resultasse em maior 

eficiência, qualidade e segurança do serviço. Muitas vezes, 

ele próprio criou e desenvolveu tais inovações. Isso explica 

boa parte do permanente sucesso da companhia. 

Para que a qualidade dos serviços sempre supere as 

expectativas do cliente, a 1001 conta com uma estrutura 

de garagens com unidades de administração, controles 

operacionais e manutenção sempre preparadas para 

prestar atendimento e fazer que as viagens sejam sempre 

agradáveis. 

São 12 garagens nos âmbitos estadual e federal. No 

Estado do Rio de Janeiro, estão localizadas em Niterói 

(responsável pelas linhas metropolitanas); Rio de Janeiro 

(o principal Centro de Controle Operacional da 1001, de 

onde partem 80% das linhas operadas); Cabo Frio, Saqua-

rema e Araruama, na Região dos Lagos; Macaé, Campos 

dos Goytacazes, Itaperuna, São Fidélis e Porciúncula, no 

norte e noroeste fluminenses; Nova Friburgo, na região 

serrana. Na garagem de São Paulo são administradas as 

linhas com destino ao sul do país.

Sintonia permanente com a modernidade

Em todas as unidades trabalham equipes de profis-

sionais altamente qualificados, sob rigorosas normas de 

manutenção. Após cada viagem, os ônibus têm checados 

os seus equipamentos, seguindo depois para a limpeza; 

só então podem iniciar uma nova viagem.

Para que toda a área de manutenção funcione com 

perfeição, a empresa conta com o Parque Industrial, junto 

à sede, onde são realizados todos os grandes reparos 

nos ônibus.

Aspecto externo da sede do grupo, em Niterói-RJ.

Por trás de toda grande empresa 

existe uma equipe de colaboradores 

capacitada e pronta para atuar e 

manter a qualidade e competitividade 

no mercado. Na Auto Viação 1001, 

eles são mais de 2.400, todos perio-

dicamente treinados e motivados para 

oferecer aos clientes um atendimento 

diferenciado. 

Entre as principais ações para que 

tudo isto se torne realidade estão os 

programas de treinamento em parceria 

com o Sest/Senat, voltados a todos 

os funcionários da linha de frente da 

empresa – entre motoristas, agentes, 

Uma grande equipe muito bem preparada
bilheteiros, auxiliares de plataforma, 

recepcionistas e operadores de tele-

marketing. 

Particularmente importantes são 

os diversos programas de treinamento 

na área de manutenção, inclusive em 

parceria com fornecedores de novos 

equipamentos, para que o conheci-

mento da equipe seja nivelado com 

as principais novidades tecnológicas 

do mercado. A 1001 oferece ainda 

um conjunto de benefícios, muitos 

deles extensivos aos dependentes, 

que premiam e motivam o trabalho de 

toda a equipe.

Os funcionários também contam 

com uma associação que mantém pro-

gramas de benefícios e de valorização 

dos colaboradores e suas famílias. 

Um dos mais recentes é o programa 

“Um micro em cada lar”, que tem o 

objetivo de promover a inclusão digi-

tal dos familiares dos funcionários. A 

associação também possui uma sede 

campestre no município de Saquare-

ma, no Rio de Janeiro. Lá, os funcio-

nários associados dispõem de suítes, 

piscina, sauna, sala de jogos, campo 

de futebol, churrasqueira e toda infra-

estrutura para o lazer da família.
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Além do objetivo de prestar o 

melhor serviço, a 1001 quer ser uma 

companhia que esteja ao lado do 

usuá rio desde quando ele pensa em 

viajar até o retorno à sua casa. Toda a 

estrutura de atendimento está voltada 

ao total conforto e segurança do clien-

te em sua viagem. São oferecidos os 

mais diversos tipos de serviços nos 

ônibus, desde o convencional até o 

leito, conforme se vê a seguir. 

LEITO

24 poltronas-leito, descansa-pés, 

mantas e travesseiros, geladeira e 

cafeteira, monitores de TV, ar condi-

cionado e toalete.

DOUBLE CLASS

Veículo de dois andares

1º piso – 1ª Classe: 6 poltronas 

leito com descansa-pés, mantas e 

travesseiros, geladeira e cafeteira, 

monitor de TV.

2º piso – Classe Executiva: 40 

poltronas semi-leito com descansa-

pés, mantas e travesseiros, geladeira 

e cafeteira, monitores de TV. 

Serviço de bordo: café, água, suco, 

kit lanche e jornais. Toalete, ar condi-

cionado, câmeras de monitoramento 

e interfones para comunicação com o 

motorista nos dois andares. 

EXECUTIVO

40 poltronas semi-leito, descansa-

pés, mantas e travesseiros, monitores 

de TV, geladeira, cafeteira, toalete, ar 

condicionado.

CONVENCIONAIS

Veículos de diversas configura-

ções, de 53 a 44 poltronas, podendo 

ou não ter ar condicionado e toalete. 

mpresaE

Ao lado do cliente em todos os momentos 

Sala VIP com TV/Vídeo, água, cafezinho e todo conforto para os passageiros. 

URBANO

50 lugares, bancos altos, piso anti-

derrapante, vidro fumê. 

A empresa possui salas VIP no 

Terminal Rodoviário Novo Rio (Rio de 

Janeiro), no Terminal Roberto Silveira 

(Niterói), no Terminal Shopping Estrada 

(Campos dos Goytacazes), no Terminal 

Tietê (São Paulo) e no Terminal Rita 

Maria (Florianópolis). Todas ofere-

cem ambientes reservados com ar 

condicionado, televisão e serviço de 

bar. A 1001 foi pioneira neste tipo 

de serviço no transporte rodoviário de 

passageiros.

Também a comunicação do cliente 

com a empresa é facilitada. Ligando 

para o número (21 ou 11) 4004-5001, 

ele entra em contato com a Central de 

Atendimento, na qual pode fazer a com-

pra de passagens tanto de ida quanto 

de volta, a partir da interligação dos 

sistemas. A 1001 também disponibili-

za a venda de passagens pela internet 

através do site www.autoviacao1001.

com.br e, em São Paulo, oferece a 

Sala Net, ambiente reservado para a 

retirada dos bilhetes comprados on 

line. No caso de o cliente ter alguma 

observação a fazer sobre os serviços,  

os operadores estão preparados para 

registrar a sugestão e dar uma rápida 

solução, em processo que envolve a 

avaliação dos gerentes sobre o caso.
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Tão importante quanto se manter 

competitivo no mercado e oferecer 

conforto e qualidade para seus clientes 

é a integração da 1001 com a comu-

nidade. A manutenção e criação de 

projetos sociais que contribuem com 

o desenvolvimento, a educação e a 

cultura da sociedade é um importante 

papel que a 1001 assume como parte 

da sua atuação empresarial.

Em 1998, foi criado o “Museu 

1001 sobre Rodas”. O objetivo do 

projeto era contar a história dos trans-

portes, por meio de um grande acervo 

montado no interior de um ônibus, 

que foi levado às principais cidades 

atendidas pela 1001.

Atualmente, a empresa mantém 

o projeto “1001 Histórias”. Neste 

programa, o interior de um ônibus foi 

transformado em uma biblioteca com 

mais de 1.400 livros e gibis, além de 

vídeos educativos. O programa é vol-

tado aos estudantes da rede pública 

e às comunidades carentes. O ônibus 

já passou por cerca de 200 cidades, 

tendo sido visitado por mais de 200 mil 

crianças. O 1001 Histórias foi conside-

rado referência na área de educação 

pelo Guia Exame de Boa Cidadania 

Corporativa. 

A 1001 opera no total 133 
linhas, sendo 104 estaduais 
e 29 federais. Em média, seus 
ônibus percorrem todo mês 
6,8 milhões de quilômetros.  
No Estado do Rio de Janeiro, a 
operação é focada nas regiões 
norte, noroeste, serrana 
e dos Lagos. No âmbito 
interestadual, a 1001 atende 
à cidade de São Paulo, ao ABC 
Paulista e à cidade de Osasco, 
com linhas partindo do Rio de 
Janeiro. No Sul do País, a 1001 
vai até Florianópolis, com linha 
partindo de São Paulo.

A 1001 é uma síntese da obra de Jelson Antunes
Passageiros transportados/mês – 1,2 milhão

Passageiros transportados/ano 2006 – 14,3 milhões

Faturamento bruto mensal – R$ 19,8 milhões    

Faturamento em 2006 – R$ 238,5 milhões    

Salas VIP – Rodoviárias Novo Rio, Roberto Silveira (Niterói),        

Tietê (SP), Shopping Estrada (Campos) e Florianópolis.

Chassis – Scania (73%), Mercedes Benz (15%), Volvo (2%) 

Carroçarias – Marcopolo (50%), Busscar (45%) e Ciferal (5%)

A relação da empresa com a comunidade

Buscando incentivar o turismo e a 

cultura no Estado do Rio de Janeiro, 

a 1001 foi a patrocinadora do Guia 

do Estado do Rio de Janeiro. O livro 

contém informações sobre todas as 

regiões do Estado, e mostra as bele-

zas, os principais pontos turísticos e 

o folclore local. Além desses projetos, 

a 1001 participa ativamente de ações 

voltadas para saúde e educação no 

trânsito, por intermédio de parcerias 

com outras instituições, em diversas 

cidades onde atua, e também é uma 

das mantenedoras do Instituto JCA, 

que colabora na formação técnica de 

jovens em situação de risco.

Ano de fundação – 1948

Atuação – RJ, MG, SP, ES, SC

Funcionários – 2.440

Frota – 705 veículos

Combustível consumido (litros)/2006 – 25,7 milhões   

Pneus utilizados/2006 – 3.000 

Km percorridos/ano – 82,5 milhões 

Número de linhas – 133

Ônibus transformado em biblioteca: mais de 1.400 livros e gibis para crianças carentes.
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Gardenia: pronta 
    para ir mais longe
Com a recente incorporação de mais 30 novos ônibus Scania-Marcopolo à sua frota, a companhia 

mineira deixa clara a disposição de prosseguir em trajetória de crescimento  e de aprimorar cada 

vez mais os seus serviços. Para isso, conta com boa dose de ousadia em seus empreendimentos, 

colaboradores bem treinados e os mais modernos ônibus disponíveis no mercado.

O
s novos ônibus adquiridos – com 

chassis Scania do modelo K 

340 e do modelo K 310 – já estão 

em operação nas principais linhas da 

empresa. Antes de fechar a compra, a 

Gardenia testou vários outros modelos 

Scania como, por exemplo, o K 270 

e o K 380. “Escolhemos os ônibus 

que melhor se adequaram ao perfil 

do nosso negócio”, explica o diretor 

presidente da Gardenia, Antonio Afon-

so da Silva. 

A Gardenia atua no transporte 

rodoviário estadual e interestadual de 

passageiros e também em turismo, 

fretamento e transporte de cargas. 

Trafega por uma das mais importantes 

rodovias brasileiras, a Fernão Dias, e 
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está presente em mais de 150 cida-

des. Transporta em média 500 mil 

passageiros por mês, além de grande 

volume de encomendas. Através da 

Gardenia Express, também transporta 

cargas fracionadas e fechadas. 

A empresa atua na região mais 

desenvolvida do país – o triângulo de 

forte economia formado pelos estados 

de Minas Gerais, São Paulo e Rio 

de Janeiro. Seus modernos ônibus 

ligam o sul de Minas às fronteiras 

dos outros dois estados, com linhas 

que se concentram principalmente na 

grande bacia que abrange todo o sul 

e sudeste de Minas Gerais e o Estado 

de São Paulo. 

O COMEÇO 

Quando a Gardenia começou sua 

trajetória, ainda não tinha este nome, 

mas sobrava entusiasmo ao jovem 

Antonio Afonso da Silva. Tudo nasceu 

de dois caminhões dirigidos, respec-

tivamente, por Antonio e por seu pai, 

Afonso Pedro da Silva. Juntos, eles 

somaram suas economias, fruto do 

trabalho permanente e ininterrupto 

de quase três anos, de 1965 a 1968.    

Depois que os dois caminhões foram 

completamente quitados, o filho Anto-

nio quis seguir caminhos diferentes, 

montar sua empresa. Conversou com 

seu pai e este lhe disse: “O caminhão 

que você pagou com seu trabalho, é 

seu. O que eu paguei, é meu. Vá, faça 

seu negócio e seja feliz.”

Com o dinheiro da venda do cami-

nhão, foram comprados dois ônibus 

velhos – um Chevrolet 1955 e um 

Mercedes-Benz 1960. Nasceu assim a 

Cipatur. No mesmo período seu Afonso 

inaugurava a linha rodoviária Pouso 

Alegre-Campinas, batizada de Expresso 

Campineiro. Com o passar do tempo, 

os dois segmentos, urbano e rodoviário, 

cresceram. E assim, seu Afonso ficou 

somente nas linhas do Expresso Cam-

pineiro, e o filho, com o serviço urbano, 

ou seja, com a Cipatur.    

Após alguns anos, seu Afonso ven-

deu o Expresso Campineiro e mudou-se 

para a região de São João del Rey, 

inaugurando a ligação Barbacena-São 

João del Rey para São Paulo. Eram 

percorridas várias dezenas de quilô-

metros por estrada de terra. Seu filho 

Antonio continuou com as operações da  

Cipatur, que foi incorporando na região 

várias pequenas empresas: Viação Sa-

pucaí, Viação Natércia, Viação Denerval 

de Castro, além de várias linhas da 

antiga Expresso São José  Ltda, Nacio-

nal Turismo e Andradense. Tornou-se 

assim uma das mais respeitadas em-

presas de transporte da região do sul 

de Minas. Na década de 1970, Antonio 

– o Toninho da Cipatur –, fez crescer 

sua amizade com João Evangelista 

Germano, que era diretor da Expresso 

Gardenia, uma empresa ainda pequena 

na região de Pouso Alegre, Ouro Fino e 

Campinas. Seu João valorizava muito 

sua história e tinha orgulho dela; mas 

para ele ficou difícil tocar a empresa 

sozinho. Decidiu vendê-la, mas a al-

guém que trabalhasse como ele, que 

suasse a camisa e, principalmente, que 

amasse o transporte. Não queria que 

sua “menina” fosse parar nas mãos 

de empreendedores. Buscava alguém 

Antonio Afonso da Silva: a Gardenia chegou à sua fase ideal para o crescimento.

No cenário mundialmente conhecido da Pampulha, a imagem tradicional da Gardenia.
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de fibra, que desse seqüência aos 

seus sonhos. Encontrou em Toninho 

esse perfil, e a Gardenia tornou-se um 

presente, como de um mestre para o 

seu discípulo. 

Isto aconteceu em 1983. A Gar-

denia contava com 19 veículos e a 

Cipatur com 25. No processo de fusão, 

tornaram-se uma só. Como almejava 

João Evangelista, após a fusão Toninho 

continuou com a marca Gardenia. E 

Toninho, conhecido carinhosamente na 

época por Toninho da Cipatur, passou a 

ser chamado Toninho da Gardenia.

Depois de mudar de mãos, em 

pouco mais de 20 anos a Gardenia 

aumentou em cerca de dez vezes o 

tamanho de sua frota; multiplicou o 

número de passageiros transportados; 

tornou-se uma empresa de expressão 

nacional. Em 2006, foi a trigésima 

colocada nacional em passageiros 

transportados.

Numa coisa, entretanto, a Expres-

so Gardenia não mudou: continua 

valorizando o fato de ser uma empresa 

tipicamente mineira, da terra do leite, 

do interior montanhoso, expressão de 

um povo simples e hospitaleiro. Um 

de seus orgulhos é poder ligar a capi-

tal mineira e o Sul de Minas ao eixo 

Rio-São Paulo, aproximar o interior do 

Estado a duas das principais capitais 

brasileiras.

PREPARADA

Em todos esses anos, muitas 

linhas e empresas foram compradas 

pela Gardenia. A principal incorpora-

ção aconteceu em 1994, com a Ensa 

– Empresa Nossa Senhora Aparecida, 

criando-se uma nova diretoria, da 

qual participam como sócios Antonio 

Afonso da Silva, hoje presidente, e os 

diretores administrativos João Borges 

e Geraldo Teixeira Bastos. O processo 

de crescimento e solidificação conti-

nua, de forma segura e promissora, de 

tal modo que a empresa está sempre 

pronta para crescer. Pergunte-se a An-

tonio Afonso da Silva em que estágio 

se encontra hoje o seu negócio e ele 

responderá: “Eu diria que a Gardenia 

chegou à sua fase ideal para o cresci-

Os modernos ônibus da Gardenia 

marcam presença em um número 

crescente de cidades mineiras.

mento. Com garagens bem localizadas, 

está em condições de crescer. Minas 

Gerais é muito grande. Podemos ligar, 

através de dezenas de conexões, mais 

e mais cidades”. 

NOVAS CONQUISTAS

O foco da administração está volta-

do à sedimentação das atuais linhas, 

buscando-se prestar ao usuário um 

serviço de extrema qualidade. Com 

isso, vêm sendo alcançadas novas 

ligações de cidades, como no caso da 

recente aquisição das linhas Delfinó-

Transporte de romeiros para a Aparecida do Norte dos tempos antigos: o primeiro ônibus 

improvisado e a primeira experiência no transporte rodoviário de passageiros. 
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Ônibus da Cipatur, inteiramente restaurado, ajuda a contar um pouco da história da Gardenia.   

polis (MG) - Cássia (MG), Passos (MG) 

- Franca (SP) e Passos (MG) - Ribeirão 

Preto (SP). A visão da Gardenia é, com 

um trabalho comprometido, conquistar 

passo a passo cada nova região aten-

dida, mantendo sempre a qualidade 

dos serviços e a cultura da empresa. 

Talvez por isso cada novo avanço 

possa ser considerado modesto. Mas 

são passos sólidos e resultam em 

crescimento contínuo.

Para atender a esse processo de 

desenvolvimento, a companhia investe 

em renovação da frota, definindo-se 
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tenção integrada: preventiva, preditiva 

e de resultados. Encontros reúnem 

todos os mecânicos da empresa e há 

mais cursos e palestras. Funileiros, 

eletricistas, pintores, mecânicos e 

todos os profissionais envolvidos com 

a área de manutenção passam por 

avaliações periódicas, inclusive para 

efeito da implantação do plano de car-

gos e salários. Trabalha-se também na 

implantação de gerências regionais.

TREINAMENTO

Na Gardenia, o treinamento dos 

motoristas recebe atenção especial. 

Entre os cursos proporcionados a 

esses profissionais, o de direção 

defensiva é visto como fundamental. 

O curso enfatiza a importância de se 

conseguir prever, pela experiência, 

obediência aos limites regulamentares 

de velocidade e senso de observação, 

tudo ou quase tudo o que pode acon-

tecer ao longo de um determinado 

percurso. Situações que exigem do 

motorista cuidado ao frear, segurança 

na direção, prudência e, sobretudo, a 

consciência de estar preparado para 

executar o procedimento mais indicado 

em cada uma delas.  

pela compra dos ônibus mais moder-

nos oferecidos pelo mercado.  

A preocupação em dispor da frota 

mais moderna reflete-se também nos 

cuidados com a área de manutenção. 

Recentemente, foram introduzidos 

novos aprimoramentos no Fórum Per-

manente de Qualidade na Manutenção, 

sistema implantado na empresa há 

dois anos. Adotaram-se formas mais 

abrangentes de atuação na área, com 

revisão e prevenção voltadas a toda a 

estrutura do veículo. A meta é chegar 

ao índice de Socorro Zero, e para isso 

são executados três tipos de manu-

Frota total ônibus   300

Funcionários diretos 1.200

Funcionários indiretos 400

Total de garagens 20

Consumo anual de óleo diesel (em litros) 10 milhões

Passageiros transportados por mês 500 mil

Os principais números da Gardenia

Vista interna da garagem da Gardenia em Pouso Alegre-MG. 
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As reuniões com grupos de funcionários são consideradas a melhor maneira de transferir 

conhecimentos para o constante aperfeiçoamento dos serviços. 

PRODUTIVIDADE 

Uma das diretrizes que norteiam 

o gerenciamento da Gardenia baseia-

se no percurso médio/ano de cada 

veículo (PMA). Com o foco voltado a 

esse princípio, e por meio de escalas 

e horários bem estudados e organiza-

dos, a empresa busca aumentar a pro-

dutividade. São comuns as alterações 

no intercâmbio dos carros, sempre 

visando ao maior aproveitamento de 

cada veículo.  

Constantemente, os gerentes da 

Gardenia participam de cursos. O co-

nhecimento adquirido é depois repas-

sado para toda a equipe em reuniões 

ou acompanhamentos individuais. O 

sistema funciona como uma espécie 

de cooperativa de conhecimento, com 

fortes características motivacionais. 

O constante aperfeiçoamento da 

estrutura interna tem como objetivo 

final a prestação dos melhores servi-

ços ao público externo. A opinião dos 

usuários é considerada de grande 

importância, e a Gardenia disponibiliza 

o telefone 0800 30 2000 para suges-

tões, reclamações e informações. O 

atendimento é gratuito e realizado por 

profissionais treinados e capacitados. 

O principal foco da empresa na área social é o apri-

moramento de cada colaborador. A Gardenia acredita 

que o maior benefício que pode proporcionar aos que 

nela trabalham é a segurança no emprego. E isso fica 

evidente na forma como ela trata, treina e prepara seus 

funcionários, criando postos de emprego e praticando 

uma política de promoções; fortalecendo e reconhe-

cendo cada pessoa. Faz isso por meio de cursos e 

treinamentos extra-curriculares, para o que conta com 

os serviços terceirizados da empresa Espaço Crescer, 

de Pouso Alegre, que treinou e conscientizou  centenas 

de funcionários em seus cursos de chefia e liderança. 

Além disso, reuniões trimestrais são feitas na empresa 

Benefícios e responsabilidade social
para estimular o bom desempenho de cada colaborador. 

Essa filosofia também fica evidente quando a Gardenia 

adquire outras empresas. Os empregos são mantidos e 

os funcionários, reciclados dentro da cultura da empre-

sa. A diretoria se ocupa em gerar novos empregos e em 

manter seus antigos colaboradores.

Nas comunidades onde atua, a companhia se empe-

nha em atender ao grande volume de pedidos de pas-

sagens para necessitados. Paróquias, asilos e escolas 

têm preferência, com a cessão de ônibus para excursões 

voltadas ao desenvolvimento da cultura e ao bem-estar 

das pessoas. Também são financiadas ações nas áreas 

de educação, esporte e lazer. 

Também é possível utilizar o Fale 

Conosco, que traz uma lista com os 

telefones e endereços de todos os 

pontos de venda, mapas, contatos 

dos agentes de turismo e informações 

de suporte ao atendimento do usuário 

conectado. Por meio de um novo site 

serão disponibilizadas informações 

sobre horários, valores e venda de 

passagens on-line.

INFORMATIZAÇÃO 

A preocupação com a qualidade 

também transparece na definição dos 

tipos de serviços. Algumas das linhas 

são operadas pelo sistema direto. 

Além disso, muitos serviços, embo-

ra ainda cadastrados como do tipo 

convencional, são atendidos, na sua 

maioria, com veículos executivos, sem 

cobrança de tarifa diferenciada.

No que se refere à venda de 

passagens, o sistema informatizado 

abrange mais de 90% dos guichês.  Os 

terminais estão ligados a um servidor 

AS400 IBM, o que proporciona, além 

de grande agilidade, o controle eficien-

te do faturamento da companhia.
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Em qualquer ponto do planeta, as pessoas continuam indo de um lugar para 

outro. Qual a razão disso? Simples, as pessoas querem se aproximar, 

conversar, vivenciar experiências. Assim é o mundo, assim são as pessoas e 

assim é a Marcopolo, empresa líder no segmento ônibus, que avança 

numa única direção, aproximando pessoas com conforto e segurança.

A P R O X I M A N D O  P E S S O A S

www.bancomoneo.com.br www.marcopolo.com.br
www.ciferal.com.br
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Gontijo adquire mais 
   154 chassis Scania
No ano em que festeja seu cinqüentenário no Brasil, a Scania fornece ao Grupo Gontijo 

(a partir de julho) mais um grande lote de chassis.  São 154 unidades 

do modelo K 124 6x2 IB 420, que receberão carroçarias Busscar (104 unidades), 

Marcopolo (40) e Caio (10), todas equipadas com ar condicionado Denso. 
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N
as compras deste ano, que serão 

entregues em três lotes, uma 

novidade: a presença da Marcopolo 

entre as empresas que vão fornecer 

as carroçarias. Cliente antiqüíssimo 

e exclusivo da Busscar, o Grupo 

Gontijo decidiu-se pela encomenda, 

também, de 40 unidades à Marcopolo 

e 10 à Caio. A decisão reflete a atual 

realidade do mercado brasileiro de 

carroçarias, em que os fabricantes se 

equiparam, com as naturais oscila-

ções, em quesitos como preço, prazo 

de entrega e qualidade.   

Como vinha acontecendo há meio 

século, a Busscar continua sendo a 

preferida do Grupo Gontijo. Mas as 

demais marcas não estão excluídas, 

como, aliás, já havia deixado claro o 

diretor superintendente Abílio Gontijo 

Jr. na compra anterior: “A fidelidade a 

“A Gontijo considera  
importante manter 
a frota padronizada 

para assegurar um custo 
de manutenção 

mais baixo e para garantir 
maior poder de negociação 

junto ao fornecedor.”
Abílio Pinto Gontijo

Abílio Gontijo, presidente do Grupo Gontijo.
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este ou aquele fornecedor dependerá 

sempre de negociações de preços”.

A variação de fornecedor não impli-

ca alterações na especificação básica 

dos veículos-padrão utilizados pelo Gru-

po Gontijo: 14 metros de comprimento, 

chassi com três eixos, ar condicionado 

e capacidade para 46 passageiros. A 

manutenção desse padrão é facilitada 

pela política da Empresa Gontijo de 

operar exclusivamente com o serviço 

convencional. 

Abílio Pinto Gontijo diz que “é im-

portante manter a frota padronizada 

para assegurar um custo de manuten-

ção mais baixo e para garantir maior 

poder de negociação junto ao forne-

cedor”. O pioneiro inclui os chassis 

da Scania entre os mais modernos 

do País e elogia a  boa relação que a 

montadora mantém com seus clientes. 

Destaca ainda o bom atendimento que 

tem recebido como cliente.

A inclusão da Marcopolo e da 

Induscar/Caio tem uma explicação ló-

gica. Na Gontijo, a preferência absoluta 

é para a carroçaria Busscar.  No caso 

do chassi, a parceria com a Scania co-

meçou há 20 anos. Há pelo menos dez 

o Grupo Gontijo é o maior comprador 

individual dos ônibus Scania em todo o 

mundo, fato lembrado com satisfação 

pelo Diretor de Vendas de Ônibus da 

Scania, Wilson Pereira. “Mais uma 

vez, a Scania foi privilegiada como for-

necedora exclusiva de chassis para o 

Grupo Gontijo, em reconhecimento às 

características técnicas essenciais de 

desempenho em economia, robustez e 

durabilidade dos chassis”, observa. 

Abilio Gontijo Jr.: fidelidade, sim, porém 

condicionada à negociação.

No caso da Busscar, a fidelidade é 

ainda mais antiga e já dura 25 anos. 

Porém, no caso da Cia. São Geraldo 

de Viação, integrante do grupo, cerca 

de 60% das carroçarias são da mar-

ca Marcopolo e apenas 10% foram 

produzidas pela Bus scar. Outros 30% 

são de carroçarias Mercedes-Benz, do 

tipo integral, que eram produzidas em 

Campinas pela própria montadora. A 

São Geraldo foi incorporada ao Grupo 

Gontijo em 2003 e, desde então, pas-

sou por um processo de adequação e 

renovação da frota, além da natural 

conformação à cultura operacional 

do grupo.

Um aspecto importante da política 

de renovação anual de frota do Grupo 

Gontijo está diretamente relacionado 

à postura empresarial mantida há 

vários anos pela Empresa Gontijo. O 

presidente Abílio Pinto Gontijo procura 

praticar uma política de investimentos 

contínuos no seu negócio, seja em 

tempos de crise ou nas situações de 

economia mais favorável. A compra 

dos 154 novos chassis Scania é exata-

mente um exemplo dessa política. 

No programa anual de renovação de frota do Grupo Gontijo, o veículo-padrão não muda: ônibus com 14 metros de comprimento, chassi com 

três eixos, ar condicionado e capacidade para 46 passageiros.
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TOP DE LINHA

Chassi que a Scania considera seu top de 

linha, voltado ao segmento de rodoviários 

pesados, o K 124 6x2 IB 420 tem 

motor gerenciado eletronicamente.

Recebe todas as carroçarias 

rodoviárias disponíveis no mercado. 

Wilson Pereira, Diretor de Vendas de 

Ônibus da Scania no Brasil: a montadora foi 

mais uma vez escolhida como fornecedora 

exclusiva de chassis rodoviários para o 

Grupo Gontijo.

Na avaliação do diretor superin-

tendente Abílio Gontijo Jr., o setor de 

transporte rodoviário de passagei ros 

defronta-se já há algum tempo com 

uma  situação adversa no que se refere 

ao volume de passageiros transpor-

tados. As dificuldades são atribuídas 

por Gontijo Jr. a três fatores principais: 

o forte crescimento da atividade dos 

transportadores piratas, em razão da 

falta de uma fiscalização mais efetiva 

da parte dos poderes públicos; a con-

corrência predatória que vem sendo 

mantida há alguns anos pelo setor de 

transporte aéreo; e a ausência de iso-

nomia tributária. Neste último aspecto, 

ele observa que as empresas de avia-

ção têm sido francamente favorecidas, 

já que são isentas do pagamento do 

Imposto sobre Circulação de Merca-

dorias e Serviços. Enquanto isso, o 

transporte rodoviário de passageiros 

é taxado com alíquotas que podem 

chegar a 18% em alguns estados.

Abílio Gontijo Júnior constata que 

o Grupo Gontijo tem forte atuação 

exatamente em duas áreas geográ-

ficas onde hoje mais se concentram 

transportadores clandestinos – o Norte 

e o Nordeste do País. Ali, a ação dos 

piratas é encarada até com certa 

naturalidade e há muito pouca fisca-

lização.

Porém, ainda que essas dificul-

dades venham se prolongando no 

tempo, o Grupo Gontijo mantém os 

investimentos e acredita que esse é o 

melhor caminho para superá-las. 

MOTOR DE 12 LITROS

O motor eletrônico apresenta alto 

torque, baixo custo operacional e 

menor consumo específico.

CAIXA DE MUDANÇAS

Do modelo GR801, original de fábrica, 

oferece recursos em manobras ou em 

situações de baixa velocidade.
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ançamentosL

Apache e Átilis,
  duas novas soluções

A Induscar/Caio fez dois lançamentos simultâneos. 

O primeiro é o Apache S21, modelo tradicional de 

carroçaria urbana, que foi reestilizado tanto interna 

como externamente em nova versão, a S22. 

Segundo a  encarroçadora, o objetivo é oferecer 

ainda melhores soluções para os transportadores, 

já que o novo carro, além de moderno, é inovador. 

O segundo, desenvolvido em parceira com a 

Mercedes-Benz, é o Átilis, nova carroçaria de 

miniônibus. Aplicada em lotação, turismo, transporte 

urbano e escolar, vem nas cores branca, prata e 

amarela. Destaca-se pela versatilidade, agilidade e 

pelas linhas leves do design interno e do externo.

A
lém de continuar sendo um ônibus prático e 

versátil, o Apache teve o seu design moderni-

zado, a partir da preocupação da encarroçadora em 

proporcionar maior economia, conforto, segurança e 

bem-estar aos passageiros e tripulantes. 

Partindo de um novo conceito estrutural, o Apa-

che S22 assegura, segundo o fabricante, menor 

custo operacional e de manutenção. Ao longo da 

elaboração do projeto, foram feitos inúmeros testes 

por meio computacional, além dos testes normais 

de durabilidade em pistas. 

No Apache S22, o pára-brisa dianteiro tem 

desenho envolvente, o que proporciona melhor 

visibilidade ao motorista e melhor aproveitamento 

do espaço interno. No novo visual interno da cabine, 

o painel tem mais espaço para os instrumentos, 

que estão mais próximos do motorista e ergono-

micamente mais acessíveis. O cofre do motor está 

mais compacto, facilitando ainda mais o acesso à 

manutenção.
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Em relação ao miniônibus Átilis, 

a Caio e a Mercedes-Benz desen-

volveram o novo produto pensando 

principalmente em aumentar os níveis 

de comodidade e bem-estar dos passa-

geiros. A nova carroçaria tem como ca-

racterística marcante a funcionalidade, 

acentuada pelas soluções de design.  

Apresenta cockpit ergonômico, painel 

de fácil acesso aos componentes e 

boa visualização. O salão é amplo:  

acomoda bem os passageiros e facilita 

sua locomoção. 

Do lado de fora, além do conjunto 

harmonioso, chama atenção o con-

junto óptico das lanternas, com suas 

linhas atuais que, além de estetica-

mente agradáveis, cumprem a função 

de tornar mais fáceis a limpeza e a 

manutenção.

O novo miniônibus apresenta vanta-

gens interessantes tanto para os frotis-

tas como para os autônomos: é leve e 

econômico. Essas duas características 

resultam em baixo consumo de pneus 

e de combustível, além de permitirem 

maior agilidade no trânsito.

O Átilis também é prático. Junta-

mente com o manual de garantia, é 

fornecido um manual de manutenção, 

com orientações sobre como fazer 

pequenos reparos e regulagens. São 

mais de 40 itens, como troca de vidros, 

reparos em fibra de vidro etc. Outro 

serviço para os clientes, disponível no 

site da encarroçadora, é o catálogo de 

peças, que facilita a identificação das 

peças para reposição.

O Átilis é produzido nos modelos L7 

(LO 712), L8 (LO 812) e L9 (LO 915).

Dimensões (mm) Normal

Comprimento externo 11.225/13.200

Largura externa 2.500

Largura interna 2.350

Altura externa 3.150

Altura interna 2.140/2.030

No salão dos passageiros, os an-

teparos ganharam design mais atual, 

cores harmônicas, garras plásticas e 

ótimo acabamento. Ainda no ambiente 

interno, os balaústres têm curvas sua-

ves e ergonômicas. Quanto aos novos 

revestimentos, foram desenvolvidos 

com base em amplo estudo de cores e 

texturas, tendo em vista maior conforto 

visual e bem-estar dos passageiros. 

Também os degraus de acesso tiveram 

seu espaço redimensionado e estão 

mais amplos, facilitando o fluxo de 

passageiros. 

A carroçaria foi projetada de modo 

a poder utilizar portas que atendam às 

normas de acessibilidade. 

A carroçaria Apache S22 pode ser 

montada sobre todos os principais 

chassis do mercado.

Dimensões (mm) L7 L8 L9

Comprimento externo 7.050 7.940 (máx) 8.340

Largura externa 2.200 2.200 2.200

Largura interna 2.140 2.140 2.140

Altura externa 2.850 2.850 2.850

Altura interna 1.900 1.900 1.900

ApacheApache
S22S22

ÁtilisÁtilis
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Comil projeta para 2007  
    crescimento de 13%
Apostando na evolução mais acentuada da demanda de ônibus pelo mercado interno este ano, 

a encarroçadora de Erechim reforça sua equipe de executivos, busca estabelecer uma aproximação 

mais estreita com os clientes e anuncia que está preparada para retomar o crescimento. 
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A 
encarroçadora Comil tem grandes 

planos para 2007 e desde o 

começo do ano já vem trabalhando 

para concretizá-los. Depois de ter in-

terrompido sua progressão no mercado 

interno em 2005, o principal objetivo 

da empresa agora é retomar a mes-

ma posição que ocupava em 2002, 

quando alcançou uma participação de 

14%. Para isso, a Comil reposicionou 

sua força de vendas e, mais do que 

nunca, volta seu foco às necessidades 

dos clientes. A meta de faturamento 

foi definida em R$ 291 milhões, e 

corresponde a um incremento de 10% 

sobre o resultado do ano passado. 

Para alcançar esse  montante, ela terá 

de aumentar em 13% sua produção 

de ônibus, que assim deverá chegar 

a 2.500 unidades, contra 2.200 em 

2006. Como o dólar não dá sinais de 

valorização, a companhia também já 

decidiu que 70% do seu faturamento 

em 2007 virão dos negócios feitos no 

Brasil. “Vamos continuar buscando o 

mercado externo, porém de forma cau-

telosa”, esclarece Deoclécio Corradi, 

diretor presidente da Comil.  

Em Erechim, onde tem sua sede, 

a Comil vive um ritmo intenso e mar-

cado por novidades. As mais recentes 

foram as contratações do engenheiro 

Luiz Paulo Hauth (ex-Kepler Weber, 

do Grupo Dana Albarus), para Diretor 

de Produção, e de Vilson Nandi de 

Medeiros (ex-Dana Corporation), novo 

Diretor Comercial. As contratações já 

são conseqüência da reestruturação 

gerencial e financeira promovida no 

ano passado, quando foram criadas 

quatro diretorias e contratados vários 

profissionais. 

Na execução de um novo plano de 

gestão financeira, passivos financeiros 

foram renegociados com instituições 

bancárias, formalizando-se um acordo 

para alongamento do perfil da dívida 

e para o aporte de recursos de R$ 7 

milhões, imediatamente destinados 

ao desenvolvimento da nova versão do 

Campione (veja página 35).

REVISTA ABRATI, JUNHO 2007 33



Nos primeiros meses do ano, os 

executivos da Comil, sob a coordena-

ção do presidente da empresa, Deo-

clécio Corradi, dedicaram-se a formular 

o planejamento estratégico que vai 

possibilitar o início de um novo ciclo 

de crescimento da companhia. “Esta-

mos prontos para crescer”, assegura 

o presidente, certo de que o processo 

de reestruturação levado a cabo em 

2006 foi profundo, incluindo realinha-

mento de preços, cortes de custos e 

despesas e até mesmo, em alguns 

casos, substituição de fornecedores. 

Graças a isso, a Comil fechou 2006 

com receita total de R$ 265 milhões, 

com evolução de 3% sobre os R$ 258 

milhões de 2005.  

Credenciada por esse esforço, a 

Comil prepara uma aproximação maior 

com o setor de transporte rodoviário 

e urbano de passageiros, de forma a 

estar sempre atualizada quanto aos 

tipos de produtos que estão sendo 

demandados. “A Comil tem como 

prioridade oferecer ao seu cliente o 

carro que ele deseja. Para nós, o mais 

importante é que ele goste do ônibus”, 

afirma Corradi. 

A tentativa de maior aproximação é 

o prolongamento lógico de um trabalho 

iniciado em 2006, quando a empresa 

investiu significativamente na assistên-

cia técnica e no serviço de pós-venda. 

“O ano passado foi marcado por ações 

visando à retomada do crescimento 

da empresa”, diz Corradi, citando, 

entre elas, a montagem de um plano 

de aumento de produtividade e um 

trabalho de redução de custos junto 

aos fornecedores. A estimativa para 

este ano é elevar em 13% o volume 

de comercialização.

Os resultados de 2006 podem 

estar apontando rumos. Da produção 

total de 2.221 veículos, a Comil nego-

ciou 1.614 no mercado interno – um 

volume superior aos 1.271 vendidos 

em 2005. Os destaques positivos 

foram a venda de ônibus urbanos e  

ônibus intermunicipais. No segmento 

de urbanos, enquanto o mercado teve 

crescimento de pouco mais de 37% 

(8.428 unidades em 2005, 11.569 

no ano passado), a Comil, com seus 

modelos Svelto e Doppio, dobrou suas 

vendas desse tipo de ônibus, passan-

do de 405 unidades em 2005 para 

832 em 2006.   

Já no segmento intermunicipal, a 

encarroçadora comercializou 175 uni-

dades, frente às 58 comercializadas 

em 2005. O conjunto do segmento, 

de acordo com os números da Fabus, 

cresceu de 313 unidades em 2005 

para 788 no ano passado. A empresa 

lançou no fim do ano passado o Versa-

tile intermunicipal, com grande aceita-

ção de mercado e, portanto, com bom 

potencial de vendas para 2007.

EXPORTAÇÕES:

Na visão de seu presidente, a Co-

mil tem condições de disputar lá fora 

o mercado de produtos de maior valor 

agregado, especialmente os ônibus da 

linha rodoviária Campione. 

Para 2007, a proposta da encarro-

çadora é dar continuidade à busca de 

novos clientes, especialmente daque-

les que demandam produtos de maior 

valor agregado.

Alguns desses novos clientes po-

dem estar na África do Sul. Pensando 

neles, a empresa concluiu seu projeto 

de desenvolvimento de um ônibus 

com direção inglesa, ou seja, com 

o assento do motorista colocado do 

lado direito do veículo. Trata-se de um 

Campione 3.65, enviado àquele país 

para homologação. Este ano, a Comil 

espera fornecer cerca de 50 unidades 

rodoviárias à África do Sul. Presentes 

em 32 países, suas exportações cor-

respondem a cerca de 25% do fatura-

mento da encarroçadora.

Planejamento estratégico para a nova fase

ncarroçadoraE
Fo

to
s:

 D
iv

ul
ga

çã
o

34 REVISTA ABRATI, JUNHO 2007



Para complementar a linha Campio-

ne, voltada ao segmento rodoviário, a 

Comil acaba de lançar no mercado o 

modelo Vision, carroçaria com a qual 

a encarroçadora pretende atender aos 

clientes que valorizam o design dos 

veículos de transporte coletivo de pas-

sageiros. No caso deste lançamento, 

o ônibus tem pára-brisa mais amplo e 

a frente mais baixa. Segundo o diretor 

presidente da empresa, Deoclécio 

Corradi, o Vision já é uma resposta 

concreta à diretriz da empresa, que 

estabeleceu como prioridade oferecer 

ao cliente o carro que ele deseja. 

Até mesmo o lançamento do veícu-

lo foi feito de um jeito especial. O novo 

ônibus está percorrendo todo o territó-

rio brasileiro e chegando, dessa forma, 

à garagem de seus clientes potenciais 

para demonstrações práticas.

O novo Vision completa a linha Campione

A linha Campione incorporou ino-

vações em vários itens, que também 

estão presentes no Vision. Por exem-

plo, o bagageiro foi ampliado, tornan-

do-se o maior da categoria. A porta de 

entrada dos passageiros é ampla, os 

degraus foram redimensionados e as 

escadas, equipadas com corrimão. 

 O interior recebeu novas padrona-

gens, com opção de cinco diferentes 

desenhos para revestimento de poltro-

nas e cortinas, todos com cores vivas 

e atuais. As poltronas, disponíveis nos 

modelos convencional, convencional 

soft, leito turismo e leito, foram re-

modeladas. 

A linha Campione também foi pro-

jetada para ganhos em segurança. A 

lanterna da parte traseira tem lente de 

policarbonato, o que aumenta a resis-

tência e a luminosidade. Os faróis de 

luz baixa, com lâmpada H7, refletor em 

alumínio e lente em vidro temperado, 

foram desenhados a partir de constru-

ção elíptica, a mais moderna tecnologia 

disponível para o fim. O sinalizador la-

teral agrega as funções de pisca-pisca 

e retrorrefletor. O sinalizador dianteiro 

agrega função de luz de posição e 

direção. Somando-se aos faróis de luz 

alta, o conjunto de iluminação supera 

a performance dos demais produtos 

disponíveis no mercado.

Em relação ao design, a cabine do 

motorista ganhou novos acabamentos, 

com linhas mais elaboradas. O painel 

pode ser equipado com computador 

de bordo para controle das funções 

operacionais do veículo. O cockpit foi 

cuidadosamente estudado para ofe-

recer conforto, visibilidade e acesso 

facilitado aos elementos do painel.
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PAC traz dúvidas 
   e esperanças
O governo federal lança o PAC,  Programa de Aceleração do 

Crescimento. Entre outros investimentos, o programa  prevê para 

os próximos quatro anos a destinação de  recursos de  R$ 58,3 

bilhões para a área de infra-estrutura logística.

E
specificamente para infra-estrutura 

rodoviária, no PAC deverão ser 

destinados R$ 8,8 bilhões já este ano, 

segundo o Departamento Nacional de 

Infra-Estrutura de Transporte – DNIT. 

Em quatro anos serão investidos R$ 

33,4 bilhões. São números expressi-

vos, mas, numa primeira avaliação, 

ainda parecem insuficientes, conside-

rando-se que, somente para recuperar 

até 2010 a malha rodoviária existen-

te, seriam necessários cerca de R$ 

26 bilhões. Ocorre que o PAC inclui 

também a previsão de construção 

de novos trechos, além de algumas 

obras de duplicação. Somados todos 

os investimentos necessários, eles ex-

cederiam em muito os R$ 33,4 bilhões 

programados. Deve-se observar ainda 

que, entre a letra fria posta no papel 

e o desejo anunciado pelo governo 

de implementar imediatamente as 

ações previstas, está a antiga prática 

de reter verbas. Por isso, será neces-

sário que os ministérios envolvidos 

– Planejamento, Fazenda e Transportes 

– efetivamente passem a liberar com 

regularidade os recursos previstos. 

Nos últimos anos, muitas das ações 

projetadas para a área de infra-estrutu-

ra deixaram de se materializar porque 

os recursos correspondentes não 

foram liberados na sua totalidade. 

Na avaliação do Ministro dos Trans-

portes, Alfredo Nascimento, o primeiro 

balanço do Programa de Aceleração do 

Crescimento apontou um “expressivo 

destravamento” das ações conduzidas 

pela sua pasta. Nascimento disse 

estar otimista com o andamento do 
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programa e destacou os resultados da 

etapa inicial de execução. “Remove-

mos as dificuldades iniciais e estamos 

em uma situação muito positiva. Con-

seguimos executar mais do que estava 

previsto para este período do ano”, 

comentou, referindo-se aos primeiros 

quatro meses de 2007. O balanço, 

divulgado oficialmente no dia 7 de 

maio, indicou que 253 obras rodoviá-

rias encontram-se em fase de projeto, 

licenciamento ou licitação, enquanto 

612 estão em andamento.

O ministro apontou um sinal que 

considera significativo: de meados de 

março a 30 de abril deste ano foram 

quitados 39% do volume de restos 

a pagar (RAP) e empenhados 29% 

dos recursos previstos para investi-

mentos em 2007. E ele estima que 

o percentual de execução vai crescer 

nos próximos meses. “O que estamos 

fazendo é tomar todos os cuidados que 

a legislação estabelece”, afirmou.  

PROBLEMAS

Em termos de rodovias federais, 

o PAC prevê a construção de 6.876 

quilômetros, além da duplicação de 

3.214 quilômetros e da recuperação 

de 32.000 quilômetros. Entre as obras 

programadas estão, por exemplo, as 

de duplicação da BR-101 e de pavimen-

tação da BR-163. Em relação a essas 

duas obras, o balanço divulgado pelo 

Ministério dos Transportes apontou 

alguns problemas. 

No caso da BR-163, em seu tre-

cho que liga Mato Grosso ao Pará 

(extensão de 1.024 quilômetros, com 

conclusão prevista para 2010), falta 

inclusive obter a licença de instalação 

(LI) e a autorização para utilização de 

jazidas situadas no Parque Nacional 

do Jamanxin (Pará). Já um trecho de 

54 quilômetros de responsabilidade do 

Estado de Mato Grosso ainda depende 

da conclusão do projeto executivo, ora 

em elaboração.  Na avaliação do pró-

prio Ministério dos Transportes, existe 

risco potencial de atraso da obra.

Já em relação à BR-101, em 

trechos de duplicação no Nordeste, 

aguarda-se a conclusão dos processos 

de desapropriação e o licenciamento 

ambiental de jazidas, além da realoca-

ção de populações de baixa renda que 

ocupam a faixa de domínio. Mesmo 

assim, o MT considera que o cronogra-

ma da obra está “em dia, com riscos 

administrados”.

Outra eterna obra, por sinal alimen-

tadora de polêmicas – a do Rodoanel 

de São Paulo, também com finalização 

prevista para 2010, depende, neste 

momento, da conclusão das negocia-

ções de desapropriação para que a 

construção do trecho Sul possa ser 

iniciada. Também é considerada “em 

dia” pelo Ministério dos Transportes. 
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nfra-estruturaI

Um bom sinal: obras como esta, entre 

Anápolis e Brasília, que se arrastavam há 

vários anos, foram reiniciadas e avançam 

rapidamente para a conclusão.

Iniciativa privada ainda se mantém arredia
Embora, no seu conjunto, o PAC 

esteja estimando que a iniciativa pri-

vada concorrerá com cerca de R$ 25 

bilhões em investimentos, não está 

claro quanto disso estará voltado à 

construção ou recuperação de estra-

das. Supõe-se que, pelo menos num 

primeiro momento, tal participação 

estará limitada à segunda etapa do 

Programa de Concessões de Rodovias 

Federais. 

Em maio, foi anunciada para 16 de 

julho a publicação do edital referente 

a sete trechos de rodovias federais, 

num total de 2.600 quilômetros, em 

Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Pa-

raná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, cujas manutenção e exploração 

serão confiadas à iniciativa privada. O 

processo de preparação das concor-

rências já tinha sido interrompido e 

retomado algumas vezes; a inclusão 

do projeto no PAC pode pôr um ponto 

final às idas e vindas. 

A orientação da Casa Civil da Pre-

sidência da República foi garantir, por 

meio de concorrência pública, as tari-

fas de pedágio mais baixas possíveis. 

Por isso, entre as principais mudanças 

que constam do novo edital está a 

fixação do limite máximo para a tarifa 

a ser cobrada dos usuários. O Ministro 

Alfredo Nascimento anunciou o leilão 

para o mês de outubro.  

Excluindo-se, porém, as conces-

sões, não existe por enquanto ne-

nhuma certeza de que realmente 

será possível captar recursos junto à 

iniciativa privada. O primeiro grande 

teste já deveria ter sido feito há três 

anos, quando o governo lançou a idéia 

das parcerias público-privadas (PPPs), 

mas só agora vai acontecer: o TCU 

aprovou os estudos de viabilidade e a 

Agência Nacional de Transportes Ter-

restres, em conjunto com o Ministério 

do Planejamento, está concluindo a 

elaboração do edital e do contrato de 

concessão (por 15 anos) da PPP de 

trechos das rodovias federais BR-116 

e 324, no Estado da Bahia. O contra-

to inclui restauração, manutenção, 

operação e aumento da capacidade 

dos trechos entre Salvador e Feira 

de Santana, e de Feira de Santana à 

divisa com Minas Gerais, num total de 

55 quilômetros.  

Em relação a outros projetos pre-

vistos no PAC as primeiras reações dos 

investidores privados foram de cautela. 

Aparentemente, eles ainda não se sen-

tiriam suficientemente estimulados, 

já que foram feitas referências menos 

ou mais explícitas à necessidade de 

renúncias fiscais mais significativas 

e de redução da carga tributária, bem 

como da taxa de juros nominal. 

PROJETOS ANTIGOS

Uma das características inéditas 

do PAC é que, ao invés de criar novos 

projetos, ele ressuscita vários que 

administrações passadas deixaram 

esquecidos nas gavetas e desvãos 

da burocracia estatal. Houve quem 

criticasse a falta de “novidades” em 

termos de projetos, mas talvez seja 

o caso de justamente elogiar essa 

ausência, uma vez que no Brasil a 

regra tem sido a de projetar muito e 

executar pouco. 

Houve outras críticas, entre elas 

a de que, ao elaborar o PAC, o go-

verno federal não ouviu quem teria 

contribuições importantes a oferecer 

– caso dos governos estaduais e dos 

próprios setores diretamente envol-

vidos. O governo argumenta, quanto 

a essa objeção, que as propostas, 

por dependerem de aprovação pelo 
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Congresso Nacional, forçosamente es-

tariam sendo debatidas e emendadas 

pelos deputados e senadores, com a 

possibilidade, portanto, de receberem 

contribuições. Além disso, embora 

a posteriori, o próprio presidente da 

República discutiu o plano com os 

governadores, mas sempre deixando 

claro que sua essência é insuscetível 

de mudanças.

No que diz respeito à infra-estru-

tura rodoviária, o mínimo que se pode 

afirmar a respeito do PAC é que se 

trata de um programa ambicioso. Se 

concretizado, romperá com um longo 

período de imobilismo quase total na 

área. Basta ver que em 2006 – con-

siderado um ano ativo no setor – o 

governo federal investiu, segundo o 

DNIT, insuficientes R$ 4,4 bilhões em 

obras de infra-estrutura rodoviária. 

O Ministro dos Transportes, Alfredo 

Nascimento, está otimista e anuncia para 

outubro o leilão das concessões.

A guerra perdida do controle do peso das cargas
O PAC também inclui um projeto de 

instalação de balanças nas estradas. 

Há décadas, a maioria das poucas 

balanças existentes nas rodovias 

brasileiras se acha em estado de 

quase completo abandono. Poucas 

têm condições de ser recuperadas. No 

ano passado, o DNIT instalou 15 novas 

balanças fixas e 36 móveis, iniciando a 

recuperação de 18.  Simultaneamente, 

lançou o projeto de instalação de 220 

balanças até 2011. Como o horizonte 

do PAC só vai até 2010, a meta foi 

reduzida para 206 balanças. É uma 

ótima notícia, mas continua parecendo 

uma meta ambiciosa. No estágio atual, 

conforme apontou o balanço divulgado 

em maio, o DNIT está elaborando o 

edital de licitação para operação, ade-

quação e reforma de 47 postos fixos 

de pesagem e para a operação de 47 

postos móveis.

Por tudo isso, parece claro que 

a concretização das metas do PAC 

representará uma ruptura com a rotina 

bem conhecida de estabelecer prazos 

para depois ignorá-los. Registre-se 

ainda que, apesar das críticas e das 

dúvidas que ficam, de modo geral 

DESCOMPASSO

Com relação a duplicações, vale 

lembrar que até agora, em três anos, 

segundo dados do DNIT, estão sendo 

duplicados cerca de 1.000 quilômetros 

de rodovias. Isso se forem computadas 

algumas obras ainda não totalmente 

concluídas. 

No PAC, o governo federal se 

dispõe a duplicar outros 3.214 qui-

lômetros até 2010.  A meta não é 

inatingível, mas está em franco des-

compasso com o que se viu até bem 

pouco tempo atrás. O mesmo pode 

ser dito da recuperação de rodovias: o 

governo se dispõe a recuperar 32.000 

quilômetros até 2010 e nisso vai inves-

tir R$ 8 bilhões. Para 2007, a meta é 

recuperar 7.000 quilômetros, mas até 

abril tinham sido recuperados apenas 

700 quilômetros.  

Em relação à sinalização de rodo-

vias, o PAC projeta obras em 48.000 

km de estradas até a conclusão 

do programa, em 2010, investindo 

R$ 470 milhões. Até o momento, fo-

ram sinalizados 1.100 quilômetros e 

instalados 5.500 m2 de placas.

Tipo
Em projeto, 

licenciamento ou licitação
Em obras

Rodovias 253 612

Ferrovias 9 4

Portos 17 6

Hidrovias 4 39

Aeroportos 16 10

Total 299 671

O balanço do PAC:
970 Ações         69% em obras

INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA

o PAC foi recebido com muita espe-

rança pelos diversos segmentos da 

economia. Eventuais reparos à timidez 

das propostas ou à insuficiência dos 

recursos previstos não representaram 

desaprovação ao Plano, apenas refle-

tiram alguma incerteza.
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ota VolksbusR

Uma viagem de 
   seis meses pelo Brasil
Duas caravanas com cinco ônibus cada estão percorrendo o País desde o início de abril. Todos são da 

marca Volksbus e servem para demonstrar a variedade da linha de ônibus da Volkswagen Caminhões 

e Ônibus, urbanos e rodoviários. As carroçarias são de todas as marcas disponíveis no mercado 

brasileiro: Irizar, Marcopolo, Busscar, Comil, Caio, Ciferal, Mascarello e Neobus.
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A 
Volkswagen Caminhões e Ônibus 

iniciou no dia 16 de abril seu maior 

projeto para a divulgação dos chassis 

de ônibus de sua fabricação desde 

a entrada da marca no mercado, em 

1993. Para reforçar a estratégia de 

proximidade constante da montadora 

com seus consumidores, já está rodan-

do pelas estradas brasileiras o projeto 

Rota Volksbus. Um time de especialis-

tas percorre o País fazendo mais de 

270 apresentações a clientes Volkswa-

gen e a frotistas potenciais. A meta é 

visitar 52 cidades em 22 Estados, no 

prazo de seis meses. Duas caravanas 

estão cruzando o Brasil de norte a sul 

com dez veículos de demonstração, 

incluídos dois ônibus especialmente 

transformados em salas itinerantes 

de palestras.

Uma segunda novidade apresenta-

da pela VW é a revista Mundo Volks-

bus, destinada a todos os envolvidos 

no negócio de ônibus: frotistas, trans-

portadores autônomos, cooperativas, 

revendedores autorizados, fabricantes 

de autopeças, órgãos gestores e en-

carroçadores. Com tiragem inicial de 

5.000 exemplares, tem distribuição 

gratuita.

O Rota Volksbus foi lançado num 

momento em que aumentam as ven-

das de chassis da marca. Nos primei-

ros dois meses de 2007, por exemplo, 

foram comercializados 990 chassis 

Volkswagen no atacado, garantindo 

a participação de 29% no mercado, 

com  crescimento de 15% em relação 

ao mesmo período de 2006. Na visão 

dos executivos da Volkswagen Cami-

nhões e Ônibus, o Brasil tem uma 

responsabilidade cada vez maior no 

mercado mundial de ônibus, depois de 

ter conquistado a segunda colocação 

mundial como produtor (perde apenas 

para a China). Sua produção anual, su-

perior a 35 mil unidades, supera hoje 

a de fabricantes tradicionais, como os 

Estados Unidos. 

Os veículos que vêm sendo ofere-

cidos em demonstração nas garagens 

dos clientes selecionados de todo 

o País utilizam os mais recentes en-

carroçamentos disponíveis: Busscar, 

Ciferal, Caio, Comil, Irizar, Mascarello, 

Marcopolo e Neobus. Os chassis es-

colhidos são dos modelos VW 9.150 

EOD, VW 15.190 EOD, VW 17.230 

EOD, VW 17.260 EOT e VW 18.320 

EOT. A marca ainda oferece aos con-

sumidores o chassi minibus VW 5.140 

EOD e os microônibus VW 8.120 OD 

e VW 8.150 EOD. Em todos eles, a 

VW valoriza robustez, manutenção 

simples e assistência técnica em todo 

o território brasileiro, apontados como  

os grandes atributos, não só da linha 

Volksbus, mas de todos os produtos 

Volkswagen Caminhões e Ônibus.

ÔNIBUS-SHOW

O Rota Volksbus se divide em duas 

caravanas que se movimentam simul-

taneamente pelo País para exibir as 

novidades da linha 2007. O destaque é 

a presença de dois ônibus-show espe-

cialmente desenvolvidos para receber 

frotistas em apresentações de vídeo e 

palestras. As salas itinerantes estão 

montadas sobre chassis VW 18.320 

EOT com carroçarias Irizar Century e 

Marcopolo Paradiso 1200. Contam 

com bancos em couro, layout em 

forma de auditório e a mais avançada 

tecnologia em som e imagem Blau-

punkt. A Michelin fornece os pneus 

de todos os veículos das caravanas, 

além de assistência técnica e apoio às 

demonstrações.

A pintura da frota é personalizada, 

chama atenção na chegada a cada 

cidade. Nas apresentações, os ônibus-

show exibirão um vídeo detalhando os 

objetivos do programa.

Um dos dois ônibus 

rodoviários VW que o programa 

Rota Volksbus está utilizando 

como salas itinerantes em 

viagens por todo o Brasil. 

O chassi é VW 18.320 EOT 

e a carroçaria, Irizar Century. 

No interior, além da 

apresentação de palestras, 

são mostrados vídeos sobre 

a linha de produtos da 

Volkswagen. Na cabine há um 

um monitor pelo qual o 

motorista pode acompanhar 

toda a movimentação no 

interior do salão.
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Ao mesmo tempo em que o Projeto 

Rota Volksbus percorre as estradas 

brasileiras, a  Volkswagen Caminhões 

e Ônibus já está comercializando em 

toda a sua rede de concessionárias a 

linha de chassis de ônibus Volksbus 

2007. A grande novidade é a motori-

zação mais potente e econômica dos 

modelos urbanos com motor dianteiro. 

O VW 15.190 EOD e o VW 17.230 

EOD levam a frotistas e cooperativas 

o conceito de menor consumo de 

combustível e de melhor desempenho 

de operação numa mesma solução de 

transporte. Também foi desenvolvido 

um novo cockpit do motorista que 

facilita os encarroçamentos. 

No ano passado, a montadora já 

havia dado início à comercialização 

do VW 5.140 e do VW 8.150, chassis 

semi-leve e de minibus com motores 

de alta rotação. Este último ganhou 

agora nova distância entre eixos. 

Em 2006 a montadora também 

apresentou o VW 18.320 EOT, sua 

nova geração de chassi rodoviário. O 

VW 9.150 EOD e o VW 17.260 EOT 

(este último também disponível com 

chassi tipo bogie e coluna de direção 

ajustável) permanecem como soluções 

ideais para aplicações urbanas.

Linha 2007 veio mais potente e econômica

Novos VW 15.190 EOD e VW 17.230 EOD 
permitem apostar na rentabilidade

O segmento de ônibus urbano com 

motor dianteiro representa em média 

50% do volume total de vendas. É ne-

cessária a atualização constante dos 

produtos por fatores como a redução 

do número de passageiros transporta-

dos por quilômetro rodado, a oficiali-

zação das cooperativas no transporte 

das grandes cidades e a redução da 

velocidade média dos ônibus. Para 

assegurar a rentabilidade do cliente, a 

Volkswagen está lançando os chassis 

VW 15.190 EOD e VW 17.230 EOD.

Os novos modelos, com turbinas 

redimensionadas e novas calibrações 

dos motores, permitem atingir faixa 

plana de torque em rotações mais ope-

racionais, além de maior torque e po-

tência em rotações mais baixas. Tudo 

isso se traduz em menor consumo de 

combustível e melhor desempenho.

As transmissões dos modelos 

também mudaram. O novo escalona-

mento, aliado às novas relações de 

eixo traseiro, adequam ainda mais o 

veículo às condições de tráfego. 

A capacidade técnica do chassi VW 17.230 EOD foi alterada e passou a ser de 17.200 quilos. 

ota VolksbusR
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Os novos VW 15.190 EOD e VW 

17.230 EOD ainda contam com cockpit 

que facilita o encarroçamento, tor-

nando o seu processo produtivo mais 

ágil, já que exigem menos retrabalhos 

pelo encarroçador. O painel de instru-

mentos passa a ser fornecido na cor 

preta a todos os modelos Volkswagen, 

harmonizando-se com as molduras 

desenvolvidas pelas empresas encar-

roçadoras.

A capacidade técnica de carga 

dos chassis também foi alterada. No 

modelo 15 toneladas, o peso bruto 

total técnico passou para 15.500 

quilos. E, no ônibus 17 toneladas, é 

agora de 17.200 quilos. O aumento da 

capacidade técnica foi desenvolvido 

para garantir maior durabilidade para 

os componentes, ao mesmo tempo em 

que  proporciona a robustez necessária 

para a operação nas grandes capitais 

brasileiras, caracterizadas pelo chama-

do pára-e-anda.

A relação 4,56:1 passa a ser de 

série para os modelos em substituição 

Cockpit inteligente e maior capacidade 
de carga são vantagens interessantes 

às antigas relações, existindo ainda o 

Rotaflex como item opcional. 

Outro modelo de chassi destinado 

ao uso urbano, seja na versão normal, 

com piso baixo, ou na opção de fre-

tamento, é o VW 17.260 EOT. Como 

indica a sigla EOT, trata-se de um chas-

si com motor traseiro, que, agora, ele 

passa a contar com a opção de chassi 

do tipo bogie, que auxilia na instalação 

de bagageiro passante, além de otimi-

zar o transporte sobre semi-reboques, 

da fábrica para o encarroçador, permi-

tindo o transporte de até três chassis 

sem o auxílio de rampa hidráulica. 

Registre-se que agora todos os ôni-

bus Volkswagen deixam a fábrica de 

Resende transportados por carretas, 

assegurando a entrega de produtos 

zero quilômetro e contribuindo para a 

segurança das estradas do Brasil e da 

América do Sul. 

O modelo também ganhou coluna 

de direção ajustável como opcional, 

o que proporciona maior conforto ao 

motorista.

O chassi VW 17.260 EOT, de uso 

urbano (normal ou piso baixo) 

ou para fretamento, 

ganhou coluna de direção 

ajustável (opcional).

Um novo canal de comunica-

ção entre frotistas e a Volkswa-

gen Caminhões e Ônibus foi 

lançado em abril. É a Revista 

Mundo Volksbus. De periodici-

dade trimestral, a revista tem 

como principal objetivo informar 

os profissionais que atuam no 

transporte rodoviário e urbano 

sobre as novidades da monta-

dora no segmento e, principal-

mente, trazer informações úteis 

para os leitores.

Legislação, produtos, lança-

mentos e vendas estão entre os 

principais assuntos abordados 

na publicação, dedicada exclusi-

vamente a ônibus. Também traz 

reportagens especiais com dicas 

sobre direção econômica e otimi-

zação dos custos. A nova família 

Volksbus 2007 e vendas para 

grandes clientes, como o grupo 

Planeta e a empresa carioca Ru-

banil, que adquiriu recentemente 

365 ônibus da marca, também 

são destaques.

Revista Mundo
Volksbus, um 
novo canal 
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O chassi rodoviário VW 18.320 

EOT chegou ao mercado brasileiro 

no final de 2006, ao mesmo tempo 

em que um exemplar seguiu para a 

Alemanha, onde é utilizado pelo Grupo 

Volkswagen no transporte da diretoria 

e de convidados VIPs. O modelo possui 

motorização Cummins ISC eletrônica 

Euro III, com sistema de injeção de 

combustível Common Rail e 320 cv, 

traduzindo-se em operação com baixo 

VW 18.320 EOT, o Volksbus rodoviário
nível de ruído, maior potência em me-

nor rotação e agilidade nas retomadas 

e ultrapassagens.

A caixa de transmissão tem novo 

escalonamento de marchas, adequada 

à potência e ao torque do motor. A 

suspensão traseira ganhou nova geo-

metria do bolsão de ar, amortecedor 

recalibrado e travessa reforçada. Já a 

suspensão dianteira agora tem dois 

amortecedores recalibrados, em vez 

dos quatro do modelo anterior, oi que 

melhora o balanço lateral do veículo. E 

o sistema de embreagem foi redimen-

sionado, a fim de proporcionar maior 

durabilidade ao conjunto.

Do seu antecessor VW 18.310 OT, 

o modelo herdou itens diferenciais 

como chassi tipo bogie com sistema 

flexível de alongamento de marchas, 

coluna de direção ajustável e rodas de 

alumínio de série.

O Volksbus rodoviário foi projetado para atender a elevados níveis de exigências em termos de conforto, resistência e baixo nível de ruído.  

ota VolksbusR
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Chassis leves Volkswagen: agilidade 
para enfrentar o trânsito pesado

Já conhecida por sua tradição no 

transporte de passageiros, a linha de 

ônibus Volksbus ganhou dois novos 

modelos no ano passado: o VW 5.140 

EOD e o VW 8.150 EOD. Com o modelo 

VW 5.140 EOD, a Volkswagen Cami-

nhões e Ônibus passou a atender a 

frotistas e autônomos também no seg-

mento que antes era ocupado somente 

pelas vans convencionais. 

O chassi VW 5.140 EOD possui 

eixo traseiro com rodado simples, o 

que diminui os custos do veículo que 

roda por estradas pedagiadas. O con-

junto motriz MWM eletrônico Euro III 

de alta rotação proporciona conforto 

na condução. Outros destaques são 

a alavanca de mudança de marchas 

localizada no painel, o que melhora a 

ergonomia e aumenta a produtividade 

do motorista. 

Oferecido a empresários do trans-

porte coletivo, cooperativas e empre-

sas de fretamento, o VW 8.150 EOD 

tem eixo traseiro com rodado duplo e 

freios. A posição do motorista alinha-

da com a porta facilita a cobrança da 

passagem. A alavanca de mudança 

de marchas fica diretamente sobre a 

transmissão, facilitando o engate.

A novidade no modelo de oito tone-

ladas é a nova distância entre eixos de 

3,9 metros. Isso permite a instalação 

de carroçarias com comprimento de 

até oito metros, aumentando-se a 

quantidade de assentos e o salão de 

passageiros.  O produto torna-se mais 

competitivo não somente em aplicação 

urbana, mas também em concorrên-

cias de órgãos públicos.

Já o VW 9.150 EOD segue como 

solução consagrada no mercado de 

microônibus. Destina-se ao uso urbano 

das capitais que necessitam um produ-

to robusto. Também é muito utilizado 

na versão fretamento, que conta com 

opção de instalação da porta na frente 

do eixo dianteiro. Em outubro do ano 

passado, a equipe de produção do 

cantor inglês Robbie Williams utilizou 

cinco unidades do modelo durante a 

turnê brasileira no Rio de Janeiro-RJ.

As cidades 
incluídas no Rota 
Volksbus

Alagoas Maceió

Amazonas Manaus

Bahia Salvador

Ceará Fortaleza

Distrito Federal Brasília

Espírito Santo Vitória

Goiás Goiânia

Maranhão São Luiz

Mato Grosso Cuiabá

Mato Grosso do Sul Campo Grande

Minas Gerais
Belo Horizonte e 

Uberlândia

Pará Belém

Paraná
Cascavel, Curitiba, 

Maringá e Londrina

Pernambuco Recife

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte Natal

Rio Grande do Sul
Pelotas, Porto Alegre e 

Rio Grande

Rondônia Porto Velho

Santa Catarina

Blumenau, Brusque, 

Gaspar, Itajaí, Joinville 

e São José

São Paulo

Americana, Araçatuba, 

Araraquara, Atibaia, 

Avaré, Barretos, 

Bauru, Campinas, 

Itu, Jundiaí, Limeira, 

Piracicaba, Presidente 

Prudente, Ribeirão 

Preto, São José do 

Rio Preto, São Paulo, 

Santos e Sorocaba

Sergipe Aracaju

Tocantins Palmas
A Volkswagen aposta no crescimento do mercado de micros, inclusive para transporte escolar.
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Cinto de segurança no ônibus,
  bom negócio para todos

O 
artigo 167 do CTB considera a 

falta do uso do cinto infração 

grave com retenção do veículo, até que 

todos afivelem o cinto, e multa para o 

condutor. A ANTT obrigou as empresas 

a informarem os passageiros sobre o 

uso do cinto, e outros órgãos fizeram 

o mesmo. Algumas foram multadas 

por não cumprirem as normas, outro 

“custo” gerado pelo não-uso do cinto. 

Mas existe o outro lado da moeda. 

Segundo a Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia, o uso do 

cinto pode reduzir em até 75% o núme-

ro de mortos e feridos num acidente 

de ônibus. 

É fácil calcular quanto representa 

a redução de 75% nos gastos com 

hospitais, traslado, processos e inde-

nizações, pela redução de vítimas que 

o uso do cinto proporciona. Além de 

permitir evitar o desgaste de imagem, 

pois a internet tornou possível um 

acidente no sertão estar em minutos 

na web com o nome da empresa foto-

grafado e filmado.  

Apesar da obrigatoriedade e das 

recomendações para seu uso, apenas 

2% dos passageiros de ônibus afivelam 

o cinto. Há pouco mais de um ano, o 

tombamento de um ônibus com 40 ido-

sos deixou 14 mortos e 26 feridos. O 

motorista, o único que usava cinto, saiu 

ileso. Os idoso foram arremessados 

para fora do veículo. A carroçaria ficou 

relativamente em boas condições. Se 

todos estivessem usando o cinto que 

o ônibus oferecia, haveria menos víti-

mas. Talvez ninguém tivesse morrido.

Portanto, as empresas precisam 

investir para que passageiros usem 

o cinto, além de buscar apoio das 

autoridades para alertar sobre a obri-

gatoriedade do seu uso. O passageiro 

que não usar deve ser informado de 

que pode causar a retenção do veículo 

Rodolfo Alberto Rizzotto, Coordenador do SOS Estradas

e Editor do www.estradas.com.br

Desde 1999, ônibus rodoviários 
devem dispor de cinto de segurança 

para todos os ocupantes. 
Foi a maior contribuição do 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 
para as empresas de transporte 

rodoviário de passageiros 
reduzirem custos, embora muitas 
não tenham percebido e algumas 
consideraram aumento de custo 

na renovação da frota.

e ser retirado do ônibus, por colocar 

em risco a segurança de todos, pois no 

caso de acidente um passageiro fere o 

outro. Existe amparo legal tanto no CTB 

quanto na legislação de transportes. 

São medidas a serem aplicadas pe-

riodicamente pelas autoridades, com 

a convocação da mídia para auxiliar 

no processo educativo. Punir também 

educa e, no nosso entendimento, ao 

não usar o cinto, no transporte co-

mercial, o passageiro também deve 

ser multado.

Ações do gênero estimulam passa-

geiros a dar atenção às informações 

prestadas pelas empresas. Reduzem e 

até evitam vítimas. Além de fortalecer 

a imagem de segurança do transporte 

regular, que possui frota mais nova, 

grande parte com cinto. Segurança 

tem forte apelo de marketing. É bom 

negócio, pois pode ser um importante 

diferencial na venda de passagens.
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