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R E V I S T A
Santa Cruz, 60 anos 

entre as melhores

UTIL recebe importante 
prêmio internacional

A referência estética aos azulejos na pintura dos ônibus remete 
aos casarões antigos do Vale do Paraíba e à história da empresa. 

Sampaio marca os seus 55 anos 
revisitando a trajetória da empresa



A marca que todo mundo confia.

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



Quando a Mercedes-Benz cria um chassi, ela pensa em tudo, especialmente no coletivo.  
É por isso que hoje ela oferece soluções com a mais completa linha do mercado. 
Produtos que entregam eficiência, rentabilidade e que garantem maior desempenho, 
economia, conforto e respeito ao meio ambiente. Porque, para a Mercedes-Benz,  
investir em mobilidade urbana é investir na qualidade de vida das cidades.

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

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br



Em 1952, Eugênio Mazon deu seus primeiros passos na atividade de transportar passageiros, levando escolares entre 

as cidades paulistas de Araras, Conchal e Mogi Mirim. Hoje, a empresa que ele fundou, a Santa Cruz, é uma das mais 

eficientes do setor de passageiros, e também uma das que dão maior atenção a cada novo avanço tecnológico. 

Aperfeiçoar continuamente os serviços e manter a frota sempre moderna e 

tecnologicamente avançada são diretrizes da Viação Motta. Como resultado, 

ela é uma das empresas que mais se destacam no setor.

O novo campo de provas da 

Mercedes-Benz no Brasil é o maior 

e mais tecnológico do gênero no País.
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LEIA MAIS:

O Grupo Gontijo adquiriu mais 50 unidades do ônibus 

Marcopolo Paradiso 1200 para renovar parte de sua frota, 

que hoje conta com mais de 700 ônibus.

A asa da logomarca da Viação Águia Branca recebeu as cores verde, 

amarelo e azul, alusivas à Copa do Mundo e às eleições de outubro. 

Para marcar os 55 anos de sua fundação, a Viação 

Sampaio criou duas novas pinturas para os ônibus, com 

motivos alusivos à sua história e ao Vale do Paraíba.

A UTIL recebe na Espanha o prêmio International Transport 

Award, atribuído às melhores empresas do mundo.

A Empresa Andorinha comemora 70 anos de experiência 

e bons serviços prestados aos passasgeiros brasileiros.
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arta do PresidenteC

Eduardo Tude de Melo 

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

Estamos chegando a um momento crucial para a definição do futuro de nosso País. 

As eleições se aproximam e é hora de todos pensarmos bem sobre quem vamos 

eleger para governar os destinos da Nação nos próximos quatro anos, e também para 

legislar sobre os mais variados assuntos que nos afetam a todos, direta ou indireta-

mente. É uma hora de grande responsabilidade. 

No transporte rodoviário de passageiros, segmento representado pela ABRATI, 

continuamos a perseguir os objetivos comuns ao setor, buscando compatibilizar as 

regras regulatórias com as realidades vividas pelas empresas. É esse, basicamente, o 

papel da nossa Associação, que busca, permanentemente, oferecer ao poder público 

informações e dados que possam subsidiar as grandes decisões. 

No cenário que se descortina, vislumbramos uma oportunidade para o Brasil retomar 

seu crescimento e voltar a investir em infraestrutura, da qual nenhum setor produtivo 

pode prescindir. Faz-se necessário melhorar a rede viária, hoje bastante deteriorada, 

conforme pesquisas feitas regularmente pela CNT, e dotá-la de segurança, para que 

pessoas e bens possam por ela trafegar sem maiores riscos.

É oportunidade também para os novos governantes estabelecerem metas para 

dotar todos os setores permissionários, concessionários e autorizatários de uma po-

lítica permanente que lhes dê segurança jurídica para que os investimentos exigidos 

possam ser feitos. Hoje, a classe empresarial encontra-se num impasse, dando passos 

pequenos e cautelosos por não saber direito como será o seu futuro. 

Os empresários de transporte rodoviário de passageiros, apesar de partilharem 

também de alguns receios, têm investido na melhora dos serviços que prestam aos 

seus clientes, oferecendo cada vez mais veículos com menor idade de uso e dotados 

de itens de conforto e segurança em nível superior ao dos outros modais. 

Sob esse aspecto, temos visto e acompanhado, inclusive pela Revista ABRATI, 

trajetórias de empresas que chegaram aos 90 anos de atividade e que seguem mo-

dernas, atuais, inovadoras, cada vez mais admiradas pelos seus usuários. Elas não 

param de investir, buscando sempre o seu objetivo principal, que é atender cada vez 

melhor e com mais qualidade.

Apesar do lado glamouroso, o segmento convive ainda com problemas graves por 

cuja solução nossa Associação tem trabalhado permanentemente, como a questão da 

gratuidade e o avanço do transporte pirata, que se somam à ausência de fiscalização 

e ao tratamento tributário desigual na comparação com o modal aéreo, entre outros.
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É oportunidade 
também para os 

novos governantes 
estabelecerem 

metas para dotar 
todos os setores 
permissionários, 
concessionários 
e autorizatários 
de uma política 
permanente que 

lhes dê segurança 
jurídica para que 
os investimentos 
exigidos possam 

ser feitos. 

Momento crucial para
     o futuro do País 
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B A G A G E I R O

COMERCIAL LEVE

CAMINHÕES

LOGÍSTICA

SPRINTER AUMENTA A 
AGILIDADE NAS ENTREGAS

MERCEDES-BENZ DESTACA CAMINHÕES ACCELO E ATEGO 
NO CIRCUITO CEASA 2018 E APRESENTA AS NOVIDADES

ESTUDO DA CNT ANALISA DIFICULDADES PARA O 
TRANSPORTE DE CARGAS NOS GRANDES CENTROS 

A Mercede-Benz está realizando o seu 

Circuito Ceasa em 12 cidades,  onde 

estão concentradas as principais 

Centrais Estaduais de Abastecimento 

do País. Motoristas podem realizar 

test-drives nos caminhões leves e 

semipesados da marca, no caso o 

Accelo 1016 4x2 com implemento 

baú da 4Truck e o Atego 3030 

8x2, modelos mais utilizados nas 

operações de hortifruticultura no 

segmento atacadista em diversas 

regiões do Brasil. Além disso, podem 

se tornar membros do MercedesClub, 

novo Programa de Fidelidade e 

Recompensas que permite acumular 

pontuações conforme as compras de 

peças e serviços nos Concessionários 

Mercedes-Benz. Com os caminhões 

leves Accelo 815 e 1016 e o 

modelo médio Accelo 1316 6x2, foi 

aumentado o padrão de conforto, 

economia e segurança dessa linha, 

apontada como versátil e de excelente 

custo operacional na coleta e entrega 

urbana e no transporte rodoviário 

de cargas. A linha Atego também 

traz novidades para o mercado, 

derivadas do conceito Econfort, 

voltado à economia, conforto, força e 

desempenho no transporte de cargas.

Entre as novidades incluem-se 

o  Pacote Robustez e o câmbio 

totalmente automatizado Mercedes 

PowerShift para o Atego 2426 6x2.

Área de restrição em Curitiba: desafio à logística.

Caminhões Mercedes-Benz vão à feira.

Movidos a baterias, os ônibus elétricos que 

operam em Brasília têm autonomia de 300 km.

A Sprinter: indicada para supermercados.

Em exposição realizada em São 

Paulo na primeira quinzena de maio, 

a Mercedes-Benz deu destaque ao 

comercial leve Sprinter, mostrando 

o furgão Sprinter CDI 313 Street e 

valorizando características como 

tecnologia, conforto e segurança, 

além de agilidade, versatilidade e re-

duzido custo operacional. Segundo a 

fabricante, graças a suas dimensões, 

o veículo agiliza e otimiza as opera-

ções, mesmo em locais estreitos e 

de difícil acesso. Com 60 versões, a 

família de veículos comerciais leves 

Sprinter é formada pelos modelos 

313 CDI Street (Peso Bruto Total - 

PBT de 3,50 ton), 415 CDI (PBT de 

3,88 ton) e 515 CDI (PBT de 5 ton).

No seu estudo “Logística Urbana: 

Restrições aos Caminhões?”, recém-

divulgado, a Confederação Nacional 

do Transporte, CNT, analisou as 

condições do transporte de carga 

em sete regiões metropolitanas do 

País: São Paulo-SP, Belo 

Horizonte-MG, Curitiba-PR, 

Porto Alegre-RS, Goiânia-GO, 

Recife-PE e Manaus-AM. Os 

resultados mostraram que 

a urbanização acelerada do 

Brasil nas últimas décadas 

trouxe complexidades 

e desafios para a logística de 

abastecimento das cidades, que 

são as áreas onde circulam 96,7 

milhões de veículos automotores. A 

análise aponta diversos fatores que 

aumentam os custos e oneram a 

qualidade dos serviços de logística.
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RETOMADA MOBILIZAÇÃO

TECNOLOGIA LIMPA

BUSSCAR COMPLETA A 
PRODUÇÃO DE NOVOS 
ÔNIBUS URBANOS 

COMEÇA A FASE DE 
VISITAS DO PRÊMIO 
BOAS PRÁTICAS

DOIS ELÉTRICOS  
ESTÃO RODANDO 
EM BRASÍLIA

A Busscar, de Joinville, está 

entregando as primeiras unidades 

de ônibus urbanos produzidos em 

sua fábrica desde que passou a ser 

gerenciada pelos novos controladores. 

A Viação Paraty (Araraquara) e a Viação 

Osasco, da Grande São Paulo, são as 

duas primeiras compradoras.

Foram iniciadas em maio as visitas 

às empresas associadas à ABRATI, 

com o objetivo de conscientização e 

mobilização das operadoras acerca da 

importância de elas participarem do 

Prêmio Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros, que em 

2018 chega ao seu oitavo ciclo. 

O Coordenador do Prêmio, Alexandre 

Resende, começou as visitas pela 

cidade de Presidente Prudente-SP, 

onde esteve na Viação Andorinha e 

na Viação Motta. Em seguida visitou 

a UTIL, na cidade do Rio de Janeiro.  

Resende aproveitou os contatos para 

explicar a metodologia do trabalho, a 

forma de participação e o calendário 

com as etapas do trabalho. A fase de 

visitas se estenderá até agosto. 

Brasília tornou-se a terceira 

cidade brasileira a utilizar 

ônibus elétricos em transporte 

público. Duas unidades 

do veículo BYD D9W, com 

carroçaria Marcopolo Torino, 

passaram a operar a linha 

Centro-UnB, da Viação 

Piracicabana. Os dois veículos 

utilizam baterias. Os 

chassis são da BYD e 

as carroçarias foram 

desenvolvidas pela 

Marcopolo. Os ônibus 

tem autonomia 

de 300 quilômetros 

e, além de serem 

silenciosos, não 

emitem poluentes. 

Na visita a ÚTIL, Alexandre Resende 

foi recebido pelos diretores Letícia Kitagawa, 

Cláudio Medeiros, Camila (Marketing) 

e Luiz Jardim. 

Alexandre Resende e Gustavo Vasconcelos, 

diretor executivo da Viação Motta.



istinçãoD

UTIL recebe importante 
   prêmio internacional
Colocada entre as mais importantes empresas de transporte rodoviário de passageiros do País, a 

UTIL, União Transporte Interestadual de Luxo, acaba de receber na Espanha o prêmio International 

Transport Award, concedido pelo Global Trade Leaders, uma associação composta por mais de 7.500 

membros de 95 países.

A cerimônia ocorreu no dia 14 de 

maio no Meliá Castilla, na capital 

espanhola. O prêmio foi entregue pelo 

representante da embaixada brasileira 

na Espanha, Tjibbe Dirk de Boer, ao 

Diretor Executivo da UTIL, Cláudio Me-

deiros, e a Glória Barata Rothier, uma 

das acionistas da empresa. 

A UTIL concorreu com as mais 

importantes empresas de transporte 

do mundo, a exemplo da espanhola 

ALSA. Sua indicação foi feita por um 

colégio de integrantes que monitoram 

diversas atividades empresariais pelos 

95 países participantes da associação. 

A avaliação foi sigilosa. 

A UTIL foi escolhida pela excelência 

da qualidade alcançada no serviço de 

transporte rodoviário de passageiros, 

mas, sobretudo, pelas ações ousadas 

da companhia no setor, entre elas a 

frota temática que utiliza semiótica 

para comunicação visual; a pioneira po-

lítica de pricing dinâmico, que explora 

a subutilização de recursos otimizando 

resultados; a já consolidada presença 

em todas as plataformas digitais de 

venda (site, portais, aplicativo mobile, 

totens de autoatendimento) nas prin-

cipais rodoviárias; e o entretenimento 

de bordo, dentre outras práticas que 

propiciaram seu posicionamento de 

destaque no mercado em que opera.

NO CAMINHO CERTO

“Estamos muito felizes. Somos a 

única empresa brasileira a receber o 

prêmio neste ano e única empresa de 

transporte a ser laureada pela Global 

À esquerda, o representante da 

embaixada brasileira na Espanha, 

Tjibbe Dirk de Boer, entrega o 

troféu a Cláudio Medeiros (direita), 

Diretor Executivo da UTIL. 

Acima, o certificado do Prêmio.
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Ônibus Double Decker com 26 poltronas-cama. Oferece serviço sofisticado nos dois pisos.

Ônibus Double Decker com pintura alusiva à preservação marinha.

Trade Leaders.  A UTIL tem o DNA da 

inovação; buscamos aliar os melhores 

recursos tecnológicos disponíveis à 

criatividade de nossas equipes para 

promover a verdadeira inovação disrup-

tiva e transformar processos internos, 

renovando sobretudo o relacionamento 

da marca com o cliente. O prêmio nos 

prova que estamos reconhecidamente 

no caminho certo”, declarou Cláudio 

Medeiros.

Atuando há quase 80 anos nas 

principais ligações rodoviárias brasi-

leiras, a UTIL opera os eixos do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Dis-

trito Federal, Goiás e Mato Grosso. Sua 

frota é de 145 ônibus, com uma das 

menores idades médias do mercado. 

Ela transporta mais de 2 milhões de 

passageiros por ano e nesse período 

seus carros percorrem cerca de 2 mi-

lhões de quilômetros. A empresa tem 

sede na cidade do Rio de Janeiro e a 

equipe é integrada por cerca de 800 

colaboradores. 

INVESTIMENTOS

Neste ano, a UTIL pretende investir 

mais de R$ 15 milhões na renovação 

da sua frota, que é composta principal-

mente por ônibus Double Decker, leito 

e executivo, todos com entretenimento 

de bordo. Eles ostentam pinturas temá-

ticas que, tradicionalmente, destacam 

temas alusivos aos valores que a em-

presa deseja transmitir: preocupação 

socioambiental, diversidade cultural, 

liberdade de expressão, valorização 

das artes. Algumas das pinturas foram 

criadas pelos próprios passageiros, 

a partir de um concurso nas redes 

sociais.

Há mais de 15 anos a empresa é 

a principal mantenedora de um projeto 

social, em parceria com a ONG ASBE-

PE e desenvolvido em comunidades 

carentes no Rio de Janeiro. O projeto 

tem como objetivo evitar evasão 

escolar e complementar a educação 

das crianças. 

Certificada com a norma ISO 9001, 

a UTIL dissemina sua cultura e valores 

por meio de constantes ações com 

seus colaboradores. A empresa dispõe 

de sistema de descarte adequado de 

resíduos, reciclagem e utilização de 

água pluvial para limpeza da frota. Ela 

promove um consistente treinamento 

de seu pessoal e mantém laboratório 

de monitoramento do sono dos seus 

motoristas, aos quais também presta 

apoio psicossocial.

Por todas essas ações e por suas 

práticas empreendedoras e sustentá-

veis, a UTIL tem sido constantemente 

premiada – no País e, agora, interna-

cionalmente.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

11REVISTA ABRATI, JUNHO 2018



anta CruzS

60 anos, e sempre 
      entre as melhores

Em 2018, a Viação Santa Cruz está comemorando 60 anos de atividades como uma das 

melhores empresas de transporte rodoviário de passageiros do País. Aspecto importante de sua 

história é que, na década de 1950, anos antes da constituição formal da empresa, o fundador 

Eugênio Mazon já rodava diariamente pelas estradas de terra da Baixa Mogiana, no interior do 

Estado de São Paulo, transportando escolares em uma pequena jardineira.
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Na verdade, entre tantas datas e 

feitos que marcaram sua trajetória 

como empreendimento, a Viação Santa 

Cruz, de Mogi Mirim, Estado de São 

Paulo, gosta de valorizar dois marcos 

muito especiais, ambos localizados 

nos anos 1950. 

O primeiro marco remete a 1952, 

quando Eugênio Mazon deu seus 

primeiros passos na atividade de 

transporte de passageiros – no caso, 

transportando naquela pequena jardi-

neira um grupo de 14 estudantes que 

precisava se deslocar diariamente 

entre as cidades de Araras, Conchal e 

Mogi Mirim. Algum tempo depois, Ma-

zon estabeleceu uma segunda ligação, 

entre Conchal e Araras, criando, assim, 

as duas primeiras e modestas linhas 

de ônibus da região paulista conhecida 

como Baixa Mogiana  

O segundo marco veio seis anos 

mais tarde, em 1958, quando o empre-

sário entendeu que já reunira experiên-

cia e condição financeira suficientes 

para a compra de um pequeno ônibus 

Ford F 600, com o qual passou a atuar 

também na atividade de fretamento e 

turismo. Foi esse o momento em que 

o negócio ganhou o nome de Viação 

Santa Cruz, devidamente constituída e 

registrada, e que seria a razão social 

definitiva do empreendimento. 

Os atuais acionistas da empresa, 

todos da família Mazon, consideram 

este segundo momento o mais ade-

quado para comemorar cada aniversá-

rio da Santa Cruz, que agora em 2018 

está, portanto, completando 60 anos.

Nessas seis décadas dedicadas 

à atividade de transporte rodoviário 

de passageiros, a Viação Santa Cruz 

expandiu suas linhas  e agregou mais 

empresas – inclusive as tradicionais 

Expresso Cristália e Viação Nasser – 

que foram incorporadas posteriormen-

te. Tão importante quanto a expansão 

é o alto conceito de que a Santa Cruz 

é detentora, há vários anos, de ser 

uma empresa que se destaca por sua 

eficiente e moderna gestão empresa-

rial, pelo emprego das mais modernas 

tecnologias e por sua responsabilidade 

social e ambiental.
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Na verdade, desde os seus primei-

ros tempos a Viação Santa Cruz se 

empenhou em oferecer aos clientes 

os avanços mais significativos e as 

melhores novidades. Por exemplo, ela 

foi uma das primeiras a apostar na in-

formatização e na interligação de todas 

as suas agências. Em relação à frota, 

acompanhou e continua acompanhan-

do todas as inovações da indústria de 

chassis e carroçarias, inovações essas 

invariavelmente presentes em todas 

as suas aquisições, que são definidas 

previamente por um programa perma-

nente de renovação de frota.

Atualmente, o grupo opera uma fro-

ta de 134 modernos ônibus rodoviários 

com idade média de 4,14 anos. Com 

ela  são atendidas 77 cidades, sendo 

41 no Estado de São Paulo e 36 no 

Estado de Minas Gerais. 

anta Cruz 

Parte da frota mais recente, formada por modernos ônibus com carroçarias Marcopolo montadas sobre chassis Scania.

Adquirida em 1952, a primeira 

jardineira fazia o transporte de 

passageiros entre as cidades paulistas 

de Conchal e Araras. Foi o embrião da  

Viação Santa Cruz.

Nos dois estados são mantidos 

23 pontos de apoio próprios, além da 

sede em Mogi Mirim-SP e da garagem 

central, na capital paulista.
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A Viação Santa Cruz é um bom 

exemplo de grupo empresarial familiar 

atento à possibilidade do surgimento 

de tensões no processo de gestão do 

negócio.  Em função disso, foi adotado 

um sistema profissionalizado de ges-

tão. Apenas alguns dos cargos da alta 

direção são ocupados por membros da 

família Mazon, controladora integral 

do grupo.

A governança corporativa contribuiu 

para a profissionalização do corpo 

de acionistas e de seus sucessores, 

resultando também na profissionaliza-

ção do corpo executivo, que tem como 

áreas de atuação os setores adminis-

trativo, de tráfego e de manutenção. 

Cláudio Nelson Rodrigues de Abreu e Antonio Troquete, Diretor e Gerente de Operações.

Uma gestão altamente profissionalizada

Viação Santa Cruz
Foi instituído o Comitê Executivo 

(CE), que tem a responsabilidade de 

administrar a empresa, reduzir os 

riscos, aumentar o valor do negócio e 

divulgar os valores da organização em 

todos os seus níveis. 

O Comitê Executivo se reúne 

mensalmente e é constituído de um 

Diretor Superintendente, que é o sr. 

Francisco Carlos Mazon, dois Direto-

res sem denominação específica, um 

Gerente de Operações, um Gerente 

de Manutenção, um Gerente de Con-

troladoria, um Gerente Jurídico e um 

Gerente de TI. 

Finalmente, é realizada anualmen-

te uma Assembleia de Quotistas.
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Sede: Mogi Mirim (SP)

Frota de rodoviários

134
Idade média da frota (anos)

4,14
Cidades atendidas em SP

41
Cidades atendidas em MG

36
Pontos de apoio
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Como foi mostrado na edição nº 

92 da Revista ABRATI, a Viação Santa 

Cruz é uma empresa que busca cons-

tantemente a evolução tecnológica. 

Os exemplos mais recentes ocorrem 

no campo da conectividade e do mo-

nitoramento a distância dos veículos 

e serviços, dois campos nos quais a 

companhia vem se destacando forte-

mente. Por exemplo, ela foi a primeira 

operadora brasileira a fazer retrofit 

(termo em inglês utilizado para imple-

mentar processos de modernização 

e de melhorias em equipamentos). 

Inicialmente, fez retrofit em um único 

ônibus da frota, nele instalando o 

módulo Communicator. Trata-se de um 

módulo que, quando ativado, passa a 

enviar dados atualizados da operação 

e a gerar relatórios periódicos.

A experiência resultou em imediata 

melhoria no consumo, nos hábitos 

Foco permanente em novas tecnologias

de condução dos motoristas e até 

em termos de informações sobre o 

período adequado para a realização 

da manutenção do veículo. Os dados 

proporcionaram uma otimização da 

operação da empresa. 

No ano passado, a Viação Santa 

Cruz implantou um novo sistema de 

venda de passagens, o TotalBUS. Além 

de múltiplas funcionalidades, como a 

precificação, o sistema permanece em 

nuvem, possibilitando maior facilidade 

de acesso no caso de abertura de mais 

agências e na integração da venda 

web, sem contar que está em um dos 

maiores datacenters do País, seguindo 

padrões nacionais e internacionais de 

segurança da informação.

Um terceiro exemplo foi a implan-

tação do CCO (Centro de Controle 

Operacional), que monitora a frota em 

tempo real em aspectos relacionados 

à operação, como pontualidade, segu-

rança, itinerário e outros, aumentando 

a qualidade no serviço prestado. 

Também permite fazer a programação 

da frota e a escala de motoristas de 

acordo com as demandas de horários 

da empresa. Ao abrir um horário extra 

no sistema de venda, por exemplo, o 

pessoal de tráfego já tem a informação 

na grade de operação. O sistema pos-

sibilita o controle da viagem, veículo, 

motorista e do número de passageiros 

transportados.

Esta é uma das características da 

gestão da Santa Cruz, que está sempre 

buscando as melhores soluções de 

mercado que possam agregar valor ao 

negócio e à sociedade. Os clientes são 

os principais motivadores do empenho 

e da determinação da operadora para 

manter-se no rumo da permanente 

modernização.

No Centro de Controle Operacional é feito, em tempo real, o monitoramento contínuo da frota: mais segurança e qualidade nos serviços. 

anta CruzS
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Um dos aspectos mais valorizados 

pela Viação Santa Cruz é o seu papel 

social como empresa. O projeto que 

melhor reflete essa preocupação é 

indicado pelas iniciais ICA, abreviatura 

de Incentivo à Criança e ao Adolescen-

te. Implementado desde 1997, o ICA 

está voltado à descoberta do sentido 

da valorização da vida em crianças de 

10 a 17 anos de idade. Ele resultou 

de um antigo sonho de dona Sofia 

Idalina Mantovani Mazon, esposa de  

Eugênio Mazon. Hoje, o projeto atende 

a 620 crianças e adolescentes da co-

munidade de Mogi Mirim, que recebem 

atendimento médico e odontológico, 

aulas de canto, música, computação, 

caratê, reforço escolar e alimentação. 

A importância do trabalho foi reconheci-

da e incentivada pela Fundação Abrinq 

pelos Direitos da Criança, que atribuiu 

à Santa Cruz o título de Empresa Amiga 

da Criança.

Ao investir no social, ela segue a 

própria postura dos diretores da em-

presa, habitualmente envolvidos com 

trabalhos comunitários. Dona Sofia 

Idalina Mazon foi por muitos anos 

A valorização da responsabilidade social...

presidente do Educandário Nossa Se-

nhora do Carmo, que atende a crianças 

carentes. Já o diretor-superintendente 

Francisco Carlos Mazon tornou-se pre-

sidente local da Associação de Pais 

e Amigos de Excepcionais – APAE. O 

mesmo cargo havia sido anteriormente 

ocupado por Eugênio Mazon Júnior, 

diretor de operações da Santa Cruz.

Em parceria com prefeituras e 

escolas, o ICA mantém ainda um Pro-

grama de Educação para o Trânsito. O casal Eugênio e Sofia Mazon: fundadores.

A espaçosa sede do ICA é definida como projeto arquitetônico inovador e democrático.

A Viação Santa Cruz adota uma 

série de cuidados para evitar ou redu-

zir ao mínimo o potencial poluidor de 

todas as suas operações. Na garagem 

de São Paulo, na qual são realizadas 

as manutenções preventivas e correti-

vas de toda a frota, a empresa procede 

ao tratamento e reaproveitamento da 

água utilizada na lavagem dos ônibus. 

O sistema de tratamento possibilita 

que toda a água utilizada no processo 

de lavagem seja reutilizada. 

... e da responsabilidade ambiental
A Santa Cruz também zela pela 

qualidade do ar. Os cuidados come-

çam pela frota, com a operação dos 

ônibus mais avançados no aspecto 

tecnológico – portanto enquadrados 

na norma Proconve P7 por suas baixas 

emissões. O diesel utilizado é o S50, 

combustível mais limpo. Além disso, 

todos os ônibus são submetidos a 

testes periódicos de opacidade, que 

permitem detectar eventuais incon-

formidades nas emissões de gases.  

Cuidados especiais são adotados 

no descarte de todos os insumos  uti-

lizados. O descarte de óleo lubrificante 

usado é feito por empresa cadastrada 

na Agência Nacional de Petróleo, ANP. 

O descarte de pneus sucateados é 

tarefa de uma empresa especializada 

que possui Licença de Operação, 

LO. Finalmente, o descarte de filtros, 

lonas de freio e do lixo contaminado 

é realizado por uma terceira empresa, 

legalmente qualificada.     
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mpresaE

Viação Motta, alto padrão 
            em transporte

A Viação Motta é referência para empresas de transporte coletivo rodoviário que acreditam na 

importância de aperfeiçoar continuamente os seus processos e procedimentos operacionais, 

combinando-os com a manutenção de uma frota sempre moderna e tecnologicamente avançada. 

Por sustentar essa convicção e dar consequência prática a ela, a Viação Motta continua sendo uma 

das companhias mais bem-sucedidas do setor de transporte rodoviário de passageiros.
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O mais recente passo da Viação 

Motta no rumo da modernidade 

e da eficiência, como parte do seu 

programa de renovação de frota, foi a 

aquisição de 26 ônibus novos, todos 

com chassi Mercedes-Benz O 500 

RSD, encarroçados pela Marcopolo. As 

carroçarias são dos modelos Paradiso 

1600 LD (Low Driver) e Paradiso 1800 

Double Decker (dois andares). Estes úl-

timos têm capacidade para transportar 

56 passageiros, enquanto os 1600 LD 

transportam 44. 

Tanto num caso como no outro, 

as poltronas que equipam os novos 

ônibus dispõem de descansa-pernas. 

As do LD são 44 do tipo semileito; as 

do Double Decker são 44 do tipo se-

mileito no piso superior, enquanto no 

piso inferior estão 12 poltronas leito. 

Foram batizados como Green Class e 

Double Green Class, ampliando ainda 

mais a oferta de conforto e segurança 

para os clientes. 

O conforto é especialmente ne-

cessário para o tipo de operação da 

companhia, que mantém várias linhas 

interestaduais com extensões que 

ultrapassam os 3.000 quilômetros, 

correspondendo a 38 horas de viagem. 
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ACABAMENTO

Os novos ônibus da Viação Motta 

dispõem de geladeira, bebedouro, sis-

tema de ar condicionado com saídas 

individuais e preparação para equipa-

mentos audiovisuais e eletrônicos. A 

iluminação do salão de passageiros é 

toda em Led, com luzes indiretas. O 

Led está presente também nas luzes 

de leitura dos porta-focos, que têm 

acionamento por toque. 

Os veículos executivos dispõem 

de serviço de entretenimento a bordo 

com o novo sistema de Streamer GEO 

TV, que oferece aos passageiros uma 

variedade de conteúdo digital, como 

filmes, jogos e conectividade Wi-Fi. 

As linhas que receberão os servi-

ços DD misto Executivo e Leito são 

Campo Grande–Belo Horizonte–Campo 

Grande; Belo Horizonte–São José do 

Rio Preto–Belo Horizonte; São Pau-

lo–Ponta Porã–São Paulo e Campo 

Grande–São Paulo–Campo Grande. 

Nos novos ônibus, chama atenção 

o acabamento. Se o externo já é co-

nhecido, o interno é sempre objeto de 

comentários elogiosos, principalmente 

pelas cores e a iluminação diferencia-

das. O ambiente é agradável e o novo 

sanitário mais prático, confortável e 

espaçoso. Do ponto de vista dos fabri-

cantes, são ônibus que se adéquam 

perfeitamente ao objetivo da Viação 

Motta de elevar sempre o padrão de 

qualidade dos seus serviços com a 

utilização de veículos sofisticados. 

Nesse aspecto, o modelo Paradiso 

apresenta vários diferenciais de como-

didade, segurança e conforto, caracte-

rísticas que foram fundamentais para 

a escolha dos veículos. 

BUSCA PELO MELHOR 

Tendo festejado no ano passado 

os 50 anos de sua criação, a Viação 

Motta segue trabalhando muito para 

continuar sendo reconhecida como a 

melhor transportadora de pessoas, 

cargas e encomendas em sua área 

geográfica de atuação. Com este seu 

novo investimento, ela proporciona um 

padrão ainda mais elevado de conforto 

aos seus milhares de passageiros. 

Além disso, a utilização de uma frota 

tecnologicamente avançada possibilita 

que a companhia minimize sempre 

mais os eventuais impactos ambien-

tais de sua operação. Os novos ônibus 

resultam em maior sucesso na busca 

permanente por menores emissões, 

menor consumo de combustível, racio-

nalização de custos e menor desgaste 

de componentes. 

A frota da Viação Motta conta 

com cerca de 300 ônibus, sendo 200  

do padrão executivo, dotados de ar 

condicionado. Os carros leito são em 

número de 30 e há, aproximadamente, 

70 ônibus do padrão convencional. 

Independentemente do tipo de serviço 

prestado, a empresa oferece em todos 

os carros o mais alto padrão de segu-

rança para os passageiros. Os ônibus 

têm terceiro eixo, suspensão a ar e 

vidros fumê colados. Incorporam todas 

as modernas tecnologias de segurança 

disponíveis no mercado. 

Quanto ao conforto, os serviços in-

cluem poltronas do tipo superpulman, 

leito e semileito com descansa-pés. 

Banheiro, geladeira, portacopos, som 

ambiente e outros itens também estão 

disponíveis.  

Obviamente, a responsabilidade 

no que se refere à segurança não se 

limita aos ônibus e equipamentos. O 

conceito norteia todas as ações ado-

tadas na parte de manutenção dos 

veículos. A empresa mantém parcerias 

permanentes com vários fabricantes 

e distribuidores, a começar da mon-

tadora Mercedes-Benz do Brasil, que 

fornece os chassis de todos os ônibus, 

a exemplo dos 26 agora adquiridos. 

Fabricantes de equipamentos como 

Thermo King, Refrisa e Bosch são 

outros fornecedores com os quais a 

companhia mantém estreito contato 

mpresaE

Comodidade, segurança e conforto são três dos principais atributos dos novos ônibus da frota.  
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e colaboração, inclusive para a rea-

lização de cursos de reciclagem e 

atualização de pessoal.   

INVESTIMENTOS

A preocupação com a eficiência 

e a segurança também se revela no 

volume e na frequência dos investi-

mentos da Motta na preparação dos 

colaboradores de outras áreas. A 

diretoria entende que, no processo de 

prestação dos serviços, as pessoas 

são a parte mais importante. É pra-

ticada uma política de motivação de 

todos os colaboradores, buscando-se 

a participação e o entusiasmo de cada 

um, desde os gerentes até o mais 

humilde funcionário.

Faz parte dessa política receber 

e analisar sugestões e ideias apre-

sentadas pelos colaboradores para 

aperfeiçoar os serviços. O mesmo 

procedimento é adotado quanto às 

sugestões, reclamações ou críticas 

dos passageiros. Eles têm à sua dis-

posição canais como internet, livros de 

reclamações e sugestões e registros 

diretos feitos nas agências ou por 

intermédio do Serviço de Atendimento 

ao Consumidor.  

Para o pessoal que não trata di-

retamente com os passageiros são 

A companhia mantém programas de motivação dos colaboradores de todas as suas áreas.

Desde as comemorações dos 50 anos de sua fundação, a empresa vive um período de transformações em direção a novos horizontes.
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proporcionados cursos, palestras, 

encontros, conferências, seminários 

e reuniões de atualização pessoal e 

tecnológica. 

A companhia dá forte ênfase às 

sugestões e projetos que possam re-

sultar em racionalização e redução de 

custos. Tais objetivos são perseguidos 

também com a utilização de todos 

os recursos tecnológicos disponíveis 

na indústria automobilística e no 

mercado. 

Nesse sentido, a Viação Motta é 

reconhecida como empresa que se 

renova constantemente em todos 

os aspectos da operação: frota, trei-

namento, infraestrutura de garagens 

e pontos de apoio, informática, co-

municação com os públicos interno 

e externo, responsabilidade social e 

inserção na comunidade.

CRESCIMENTO

Atuando há meio século no trans-

porte rodoviário de passageiros, a 

companhia foi fundada em 31 de mar-

ço de 1967, na cidade de Presidente 

Prudente–SP. Operou inicialmente nos 

estados de São Paulo e Mato Grosso. 

A qualidade dos serviços prestados 

possibilitou que fosse aumentando 

gradualmente suas operações, que 

hoje atendem grande número de ci-

dades do Sudeste e do Centro-Oeste 

do País. A relação é extensa e inclui, 

por exemplo, São Paulo, Presidente 

Prudente, Campo Grande, Cuiabá, 

Brasília, Belo Horizonte, Uberlândia, 

Ribeirão Preto, Bauru, Londrina, São 

José dos Campos e Rio de Janeiro. 

No total, são 50 linhas que atendem 

78 municípios. Os ônibus percorrem 

20 milhões de quilômetros por ano, 

período em que é transportado cerca 

de um milhão de passageiros. 

Para atender com conforto e co-

modidade a esse volume de clientes, 

a companhia mantém 220 agências 

distribuídas em sua área de atuação, 

além de canais de vendas pela inter-

net e do serviço de atendimento ao 

cliente (SAC).

NOVA SEDE

A sede da empresa, que estava 

localizada em Presidente Prudente, 

foi agora transferida para a cidade de 

Regente Feijó. A nova garagem tem 

5.200 metros quadrados construídos 

e abriga os setores Administrativo, 

Financeiro, Comercial, Operacional, 

RH, Jurídico, Tecnologia e Segurança 

do Trabalho. Também conta com res-

taurante climatizado.  

Neste momento, a empresa vive 

um período de transformações em 

direção a novos horizontes, iniciado no 

ano passado com as comemorações 

dos 50 anos de fundação, e sempre 

tendo como prioridade a qualidade 

no atendimento e a satisfação do 

passageiro.

Como reflexo dessas transforma-

ções foi modernizada a marca e criado 

um selo nas cores verde e dourado. A 

marca e o selo estão presentes nos 

uniformes dos colaboradores e na nova 

fachada da empresa. 

Com a mudança do logotipo, o 

leiaute foi reformulado, abrangendo 

a pintura dos ônibus, a fachada da 

empresa, o site e todos os uniformes 

fornecidos aos cerca de 500 colabo-

radores dos setores de manutenção, 

operação e administração.

Para estreitar ainda mais a relação 

com o passageiro, a companhia refor-

mulou seu site e criou um aplicativo, 

com leiaute moderno e interativo. Am-

bos facilitam o processo de decisão de 

mpresaE

Capas dos aplicativos criados pela Motta para compra de bilhetes e escolha de lugares.
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compra, informando todos os horários 

disponíveis e os preços, além de forne-

cer esclarecimentos sobre a viagem.

Os programas de treinamento e ca-

pacitação dos colaboradores também 

ganharam nova ênfase. Entre 2016 

e janeiro deste ano foram realizados 

mais de 30 treinamentos, tendo como 

objetivo assegurar a boa prestação do 

serviço com foco no bom atendimento 

e segurança do passageiro. Nada 

menos que 25 temas foram aborda-

dos em detalhes nos treinamentos, 

entre eles consumo de álcool, drogas, 

trânsito, acidentes, liderança, direção 

econômica, tratamento ao passagei-

ro, responsabilidade civil e criminal, 

descarte de efluentes e materiais, e 

muitos outros.

COMUNIDADE

A Motta tem consciência de que 

sua missão é transportar pessoas 

Os ônibus da Motta incorporam as mais modernas tecnologias do mercado e dispõem de terceiro eixo, suspensão a ar e vidros fumê colados. 

com regularidade, segurança, conforto 

e cordialidade, realizando esse papel 

sempre com um alto padrão de qualida-

de, oferecendo atendimento diferencia-

do e cumprindo as determinações dos 

poderes constituídos. A companhia 

entende que seus clientes são a razão 

da sua existência e do seu empenho 

pela melhoria contínua. Suas ações 

são pautadas por um comportamento 

estritamente ético. 

Atenta às questões relacionadas 

à responsabilidade socioambiental, a 

Motta tem o compromisso de reduzir 

a utilização de recursos naturais em 

seus processos e produtos, realizando 

ações sempre focadas no desenvolvi-

mento sustentável. 

A empresa considera fundamental 

estar perfeitamente integrada ao meio 

em que desenvolve a prestação dos 

seus serviços. Por isso, transforma 

uma parte do seu faturamento em 

investimentos de apoio a projetos so-

ciais. Sob esse aspecto, destacam-se 

o patrocínio de atletas, as doações a 

entidades e a participação financeira 

em projetos culturais. 

Anualmente, a Viação Motta pro-

move uma festa para a comunidade, 

quando são arrecadados fundos e 

donativos destinados a entidades ca-

rentes. É uma forma de estimular as 

atividades de voluntariado junto aos 

colaboradores. 

Um convênio entre a empresa e a 

universidade viabiliza a concessão de 

bolsas parciais aos colaboradores que 

se disponham a dedicar quatro horas 

semanais de seu tempo a programas 

de voluntariado. 

Outra forma habitual de apoio é o 

transporte gratuito que a Viação Motta 

costuma fornecer para que escolas, 

times de futebol e instituições possam 

realizar atividades diversas.
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arketingM

As cores do Brasil nas 
   asas da Águia Branca  
A Viação Águia Branca pintou com as cores verde, amarelo e azul as asas da logomarca da empresa 

que identifica os ônibus da frota. Trata-se de referência à Copa do Mundo de futebol que está sendo 

realizada pela Rússia, mas, também, às próximas eleições presidenciais no Brasil.
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A ligeira intervenção estética e 

provisória na logomarca da Águia 

Branca foi feita em 50 ônibus da 

frota e, na visão da empresa, traz a 

esperança no futuro do país, seja em 

campo na Copa do Mundo da Rússia, 

seja nas eleições presidenciais que 

se aproximam.  

Os autores da ideia partiram da pre-

missa de que o ano 2018, no Brasil, já 

está verde e amarelo. Seja para torcer 

na Copa do Mundo ou para votar nas 

eleições, muitos brasileiros já estão 

vestindo as cores do país. 

A Viação Águia Branca aderiu à 

ideia, daí a decisão de aplicar às 

asas de sua logomarca as cores ver-

de,  amarelo e azul, em 50 ônibus da 

frota. Nas laterais desses 50 ônibus 

foi pintada ainda a hashtag #VaiBrasil. 

Segundo a Águia Branca, a ação foi 

planejada com o objetivo de despertar 

o espírito batalhador dos brasileiros e 

trazer a reflexão sobre a importância 

de correr atrás dos sonhos.  

A hashtag, no caso, reforça o dis-

curso da empresa e inspira os torcedo-

res. A diretora comercial Paula Barcel-

los acredita que a vida acontece para 

quem vai atrás dos seus estudos, vai 

fechar um grande negócio, vai visitar 

quem ama, vai realizar seus projetos, 

e que chegou a hora de fazer escolhas 

novamente. “Esse país vai para onde o 

levarmos”, afirma. “Acreditamos que a 

vida acontece para quem vai. Por isso a 

hashtag #VaiBrasil e para isso a Águia 

Branca está há 72 anos na estrada e é 

a melhor empresa para quem vai atrás 

de um futuro melhor.” 

Os ônibus com as asas pintadas 

estão passando pelas cidades atendi-

das pelas três superintendências da 

empresa no Espírito Santo, Bahia e 

São Paulo. O clima de copa do mundo 

também será estendido às agências da 

companhia e 33 delas estarão decora-

das especialmente. Os colaboradores 

receberão lenços e gravatas alusivos 

ao tema.

CRIADA EM 1946

 A Viação Águia Branca opera 

como transportadora rodoviária de 

passageiros há 72 anos. A empresa 

é comandada pela família Chieppe 

desde sua criação, em 1946. Ao lon-

go dessas mais de sete décadas, ela 

ampliou sua área de atuação e, hoje, 

está presente não só nos serviços de 

transporte rodoviário como no transpor-

te aéreo de passageiros, em logística 

e no comércio de veículos. No setor 

de transporte de pessoas, transporta 

mais de 11 milhões de passageiros 

por ano. A frota de ônibus das opera-

doras do Grupo Águia Branca, somada 

a outros veículos e equipamentos, 

aproxima-se das 7.000 unidades.  
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Cinto de segurança salva vidas.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua região
para saber mais sobre os modelos e suas confi gurações
www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo

Soluções 
sob medida
Soluções 
sob medida



A completa linha de ônibus Marcopolo é equipada para 

atender as necessidades de cada cliente e confi gurada de 

acordo com as exigências do mercado. Inovação contínua 

que aproxima passageiros de seus destinos com segurança e 

conforto e oferece produtos efi cientes à sua empresa. 



ecnologiaT

Mercedes-Benz inaugura 
  campo de provas no Brasil
No dia 15 de maio, a Mercedes-Benz inaugurou em Iracemápolis, Estado de São Paulo, o maior 

campo de provas para caminhões e ônibus do Hemisfério Sul. É também o mais avançado e 

tecnológico do País. Foram investidos R$ 90 milhões no empreendimento. Em área de 1,3 milhão de 

metros quadrados, o local abriga uma estrutura especializada e 16 pistas com extensão total de 12 

quilômetros de asfalto, concreto e terra, apropriadas para vários tipos de testes.

“Moderno e avançado, o novo 

campo de provas amplia 

notavelmente nossa capacidade para 

simulações e testes, permitindo acele-

rar e otimizar o desenvolvimento tecno-

lógico dos nossos veículos comerciais, 

tanto para nossos clientes do Brasil 

como de outros mercados”, explicou 

Philipp Schiemer, presidente da Mer-

cedes-Benz do Brasil e CEO América 

Latina, por ocasião da inauguração. 

Schiemer acrescentou que, “com 

esse novo e marcante passo de inova-

ção e evolução”, a Mercedes-Benz está 

reforçando ainda mais sua presença 

na plataforma global de desenvolvi-

mento do Grupo Daimler. Segundo o 

executivo, a montadora tem acumulado 

conquistas significativas como fruto da 

política do investimento permanente 

no Brasil. 
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“Temos hoje a oferecer aos clien-

tes o melhor em veículos comerciais, 

com os processos de produção diferen-

ciados e, agora, com o melhor campo 

de provas do País”, ressaltou.  

Ele também afirmou que o campo 

de Iracemápolis já está preparado para 

crescer e diversificar sua atuação con-

forme o cliente pedir e o futuro exigir. 

E ainda: que o campo dispõe de uma 

moderna e fantástica estrutura de tes-

tes que traz recursos avançados como 

tecnologia digital e conectividade. Os 

engenheiros que já trabalham ali estão 

online com todos os campos de pro-

vas da Daimler no mundo, portanto, a 

empresa está preparada para as ten-

dências do transporte e da mobilidade.

Do ponto de vista de Philipp Schie-

mer, o novo campo de provas repre-

senta muito bem a maneira da Mer-

cedes-Benz de viver o futuro. Mais do 

que isso, diz, de antecipar o futuro. E 

exemplificou:

“É nessas pistas, por exemplo, que 

poderemos em breve testar os mais 

tecnológicos e inovadores caminhões 

e ônibus Mercedes-Benz para o Brasil e 

outros países. Ou seja, estamos sem-

pre preparados para o que vier por aí 

no transporte de carga e passageiros e 

para atender as demandas dos nossos 

clientes do Brasil e de qualquer parte 

do mundo.”

CONTRIBUIÇÃO IMPORTANTE

A inauguração do campo de pro-

vas da montadora teve a presença 

de Christof Weber, vice-presidente 

de Desenvolvimento de Caminhões 

e Agregados da Mercedes-Benz do 

Brasil e um dos responsáveis pela 

idealização do Campo de Provas de 

Wörth, Alemanha, como, também, do 

novo campo do Brasil. Na ocasião, 

ele destacou, em uma apresentação, 

o fato de que o Brasil sempre trouxe 

para a Daimler uma experiência muito 

rica em testes severos com caminhões 

e ônibus. 

“Em sua imensa extensão con-

tinental, o Brasil é um verdadeiro 

laboratório a céu aberto” – afirmou, 

lembrando que o País tem uma varie-

dade incrível de estradas e vias, com 

diferentes topografias, pavimentos, 

altitudes e temperaturas. 

“As severas condições do transpor-

te no Brasil ajudam a Mercedes-Benz 

a desenvolver veículos capazes de 

enfrentar esses desafios e superá-los 

com força, robustez e durabilidade. O 

êxito da empresa é tão evidente que 

ela não só atende o mercado interno 

como também o externo. Os produtos 

feitos aqui levam as mesmas quali-

dades para diversos países, tanto da 

América Latina, quanto de outros con-

tinentes. Isto significa que os veículos 

testados aqui estão aprovados para o 

mundo”, concluiu Christof Weber.

Grandes desafios à Engenharia brasileira

Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-

Benz do Brasil e CEO América Latina: “Um 

novo e marcante passo de inovação”.

Christof Weber, vice-presidente de 

Desenvolvimento de Caminhões e 

Agregados da Mercedes-Benz do Brasil. 

 O Campo de Provas de Iracemápo-

lis dispõe de 16 pistas de testes, 14 

delas para verificação de durabilidade 

estrutural, uma de conforto acústico e 

térmico, e uma de terra, na extensão 

total de 12 quilômetros. Cada placa 

de concreto das pistas de durabilidade 

mede 5 metros de comprimento, com 

diferentes medidas de largura. Cada 

uma pesa de 15 a 18 toneladas, o que 

exigiu uma complexa obra de fundação. 

A técnica de construção civil e os 

materiais utilizados asseguram 30 

anos de uso sem alteração na con-

sistência da fundação e das placas. 

Um dos desafios lançados aos cons-

trutores brasileiros foi que o projeto 

exigia uma tolerância máxima de 5 

milímetros em eventuais desníveis na 

superfície das placas. 

A manutenção das características 

das pistas por 30 anos garante um 

altíssimo grau de repetibilidade dos 

testes, o que resulta em alta qualidade 

e confiabilidade no desenvolvimento 

dos veículos.

INDÚSTRIA 4.0 

O campo de provas também traz a 

avançada tecnologia de conectividade 

do Driver Guidance System. Isso signi-

fica que estão sendo trazidos conceitos 

da Indústria 4.0 para a área de desen-
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volvimento da Mercedes-Benz do Brasil. 

O sistema, utilizado pela Daimler, per-

mite a conexão global de todas as pis-

tas de testes de durabilidade do Grupo 

no mundo, de modo que os engenheiros 

podem acompanhar, em tempo real, 

todos os veículos que estejam sendo 

testados em qualquer um dos campos 

de provas. Por meio de um sistema de 

monitoramento de altíssima precisão, é 

possível verificar todos os dados e infor-

mações que estejam sendo avaliados 

num dado momento pelas equipes de 

desenvolvimento. 

Localizado ao lado da fábrica de 

automóveis da Mercedes-Benz em 

Iracemápolis, o novo campo de provas 

toma por base um modelo similar ao 

da Daimler em Wörth, na Alemanha, 

considerado um dos mais modernos 

do segmento de veículos comerciais da 

companhia e também do setor em todo 

o mundo. Com isso, serão realizados 

no Brasil testes com o mesmo rigor e 

padrão técnico e métrico observados 

por outras unidades do Grupo.

“É essa capacidade que nos cre-

dencia a testar veículos para diversos 

mercados. Um ótimo exemplo é a pista 

de testes de durabilidade, que conta 

com mais de 840 placas de concreto 

pré-moldado que não se repetem. Elas 

são idênticas às colocadas na pista da 

Alemanha e de Madras, nos Estados 

Unidos”, informa Christof Weber.

ecnologiaT

A técnica de construção civil e os materiais utilizados asseguram 30 anos de uso das pistas.

Computadores e rede de TI são parte da estrutura de apoio oferecida pelo Campo.

Por meio do investimento em seu 

próprio campo de provas, a Mercedes-

-Benz do Brasil garante e amplia os 

recursos para o desenvolvimento do 

produto nacional, visando, em primei-

ro lugar, o cliente e suas demandas 

específicas para um mercado tão 

competitivo quanto o brasileiro. Essa 

unidade é um laboratório que simula, 

em condições reais, as características 

de robustez e durabilidade dos veícu-

los que estarão em breve nas ruas e 

estradas do País. 

A robustez é um grande destaque 

na realização de severos testes no 

Brasil. Assim, o Campo de Provas 

traz ganhos de produtividade para a 

Mercedes-Benz na execução de testes 

e desenvolvimento de caminhões e 

ônibus. Isso se deve ao fato de que to-

das as atividades estão concentradas 

num mesmo local, incluindo variados 

Maior produtividade e avançado know-how

testes funcionais, de ruído, estruturais 

e off-road, além de homologações de 

itens de segurança e ruídos.

Esse campo de provas é o único 

do Brasil com uma pista de terra con-

cebida especificamente para testes de 

ônibus e caminhões que operam em 

atividades fora de estrada, como os 

extrapesados. Isso é fundamental fren-

te às severas exigências das estradas 

brasileiras, especialmente de setores 

vitais da economia nacional, como 
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O caminhão laboratório dispõe de 260 

sensores que captam dados nas estradas.

produção de grãos, cana-de-açúcar e 

mineração. A pista de terra também 

garante qualidade conforme as exigên-

cias de países com pavimentos ainda 

mais agressivos. 

A pista de testes de conforto acús-

tico e térmico completa a estrutura 

do Campo de Provas. Os testes são 

realizados de acordo com a norma 

ISO 10.844, visando a homologação 

nacional e internacional dos diferentes 

componentes dos veículos. 

ESTRUTURA DE APOIO

Além das pistas de testes, o Cam-

po de Provas dispõe de uma estrutura 

de apoio com salas, computadores, 

rede de TI e oficina mecânica. Com-

partilha com a fábrica de automóveis 

recursos de segurança, atendimento 

médico, alimentação e outros serviços 

aos colaboradores da equipe. 

A empresa responsável pela con-

cepção do projeto do Campo de Provas 

foi a alemã Tilke, que já atende a 

Daimler na Alemanha. A ela juntaram-

-se os fornecedores Minerbo-Fuchs 

(projeto executivo e gerenciamento 

da obra), Viobras (terraplenagem), 

Construcione (contratada geral para 

a construção do Campo de Provas), 

Leonardi (produção e montagem das 

placas de concreto), Gutier (construção 

da oficina) e Invenio (sistema infor-

matizado de assistência à condução 

dos testes).

Construído em 18 meses, o Campo 

de Provas da Mercedes-Benz do Bra-

sil conta a área total de 1.300.000 

metros quadrados, reunindo o que há 

de mais avançado em tecnologia de 

simulações e testes. A área de terreno 

equivale a 150 campos de futebol. Na 

terraplenagem foram movimentados 

1.500.000 metros cúbicos de terra, 

o que daria para encher uma dessas 

arenas modernas até a cobertura.

Em parceria com sua matriz, a 

Mercedes-Benz do Brasil decidiu 

realizar aqui no País um complexo e 

robusto programa de captação de da-

dos por meio de um caminhão labo-

ratório instrumentado com 260 sen-

sores. O veículo percorreu 16.000 

quilômetros por diversas regiões do 

Brasil, sendo que houve 1.500 qui-

lômetros de trechos off-road. Foram 

vários meses armazenando dados 

das estradas brasileiras, obtendo-se 

com isso um valioso conhecimento, 

muito próximo das operações de 

caminhões extrapesados. 

“Esse espetacular caminhão 

laboratório trouxe a realidade das 

aplicações de transporte do Brasil 

para dentro do campo de provas. É 

exatamente isso que nos permite 

simular nas nossas pistas uma re-

presentação fiel das estradas brasi-

leiras”, afirma Philipp Schiemer. “Por 

meio dos sensores instalados no 

caminhão, foi registrada e analisada 

uma imensa quantidade de dados. 

Isso nos permitiu desenvolver um 

programa de testes muito diferencia-

do para o campo de provas.” 

O caminhão laboratório (um ca-

valo mecânico Actros) foi submetido 

a diversas simulações de carga e 

tração, com vários tipos de semir-

reboques. Durante o programa de 

captação de dados, foram realizadas 

medições de acelerações, deforma-

ções, deslocamentos e temperatu-

ras, com o veículo carregado e vazio. 

Dados de força e torque foram 

captados por meio de 6 rodas de 

medição. Do mesmo modo, os sen-

Um caminhão 
laboratório que 
capta a realidade 

sores coletaram informações de 20 

cursos de suspensões do veículo e 

cabine, 69 sinais de acelerações e 

64 de deformações distribuídos ao 

longo do veículo, 16 forças de sus-

pensão de cabine, coxim do motor e 

quinta roda do veículo, dois torques e 

duas rotações dos cardans, sinais de 

GPS e da estrutura CAN do veículo. 

Todos os trechos percorridos foram 

filmados com uma câmera full HD. 

Além dos 16.000 quilômetros 

rodados, também foram coletados 

dados muito importantes de setores 

da cana-de-açúcar e da mineração, 

e dos testes que a empresa realiza 

em circuitos confinados. A captação 

e a armazenagem de dados foram 

feitas com altíssima tecnologia e 

qualidade. Os dados obtidos serão 

utilizados para o desenvolvimento 

de novos veículos e para o aprimo-

ramento de produtos de linha. Esses  

dados passam a ser referência para 

os testes do campo de provas.

TRADIÇÃO 

O novo campo reforça o com-

promisso da Mercedes-Benz com a 

evolução tecnológica de caminhões e 

ônibus no País, iniciado há 55 anos 

com a Área de Engenharia de Produto 

(1963), e depois com o Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico, em 

1991, o  maior da Daimler fora da 

Alemanha para veículos comerciais 

Mercedes-Benz. 
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ontadoraM

“Embaixador” vai ouvir 
      a voz das estradas
A Mercedes-Benz escolheu um motorista de caminhão e instrutor com experiência de mais de 

50 anos para ser uma espécie de embaixador da marca junto aos caminhoneiros de todo o País. 

A partir de agora, o ex-caminhoneiro João Moita estará indo ao encontro dos profissionais do 

volante em eventos e feiras, postos de combustível e pontos de parada, empresas de transporte e 

concessionários. Sua missão: ouvir opiniões, dicas, dúvidas e sugestões dos motoristas e frotistas 

e repassá-las em seguida à montadora.

Segundo a Mercedes-Benz, os objeti-

vos do trabalho serão subsidiar os 

esforços da fabricante para a melhoria 

e evolução contínua dos seus produtos 

e serviços, e estreitar ainda mais o 

relacionamento com esses públicos. É 

também uma forma de personalizar o 

atual slogan da companhia, que diz: “As 

estradas falam. A Mercedes-Benz ouve.”

“A partir de agora, o Moita estará 

sempre junto aos profissionais do vo-

lante e do transporte. Queremos que 

ele percorra o Brasil para conhecer o 

que o mercado tem a dizer sobre os 

nossos produtos. De forma pioneira, 

nós efetivamente estamos ouvindo 

cada vez mais as estradas”, sustenta 

Roberto Leoncini, vice-presidente de 

Vendas, Marketing e Peças & Serviços 

Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz 

do Brasil.

“Estou acostumado a rodar por este 

imenso Brasil e a conversar com moto-

ristas, fazer demonstrações em empre-

sas, participar de eventos e acompanhar 

test-drive”, diz João Carlos Moita. “A 

gente sempre aprende alguma coisa 

diferente a cada encontro. Por isso, 

essa experiência é muito interessante.”João Moita, experiência de mais de 50 anos na estrada, agora vai ouvir os caminhoneiros.
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QUER VENDER MAIS PELA INTERNET ?

JUNTE-SE À CLICKBUS
Maior site de vendas de 
passagens de ônibus 
+ de 8 milhões de passagens vendidas    
      pela internet 

Alcance novos clientes 
em todo o Brasil  
+ de 3.000 vendedores ativos  
(Descolar.com, Hotel Urbano, Flytour, 
entre outros)

Sem preocupação de 
fraude 
Assumimos todos os riscos sem custo 
para a sua empresa 

Expertise de e-commerce 
aplicada ao rodoviário 
Campanhas inovadoras para 
alavancar vendas

w w w . c l i c k b u s . c o m . b r

Junte-se à ClickBus
e aumente suas vendas agora!



rodutoP

Marcopolo produz  
   1600 LD com 15 metros
A encarroçadora gaúcha concluiu o desenvolvimento do seu primeiro Paradiso 1600 LD com 15 

metros de comprimento. Até agora, ela só produzia esse modelo com 14 metros. O veículo único 

foi exportado para o Paraguai e destinado à operadora Ciudad de Pilar, do país vizinho. Será 

utilizado em rotas intermunicipais paraguaias. 

D
ou

gl
as

 d
e 

So
uz

a 
M

el
o

34 REVISTA ABRATI, JUNHO 2018



Como informa o diretor de Estratégia e Negócios 

Internacionais da Marcopolo, André Armaganijan, 

a nova configuração do Paradiso 1600 LD possibilita 

oferecer uma fileira a mais de poltronas no ônibus. 

“Decidimos projetar um modelo que atendesse 

a nova norma paraguaia para veículos rodoviários e 

que proporcionasse ganho de espaço, mais conforto 

e maior capacidade do bagageiro, além de outras 

vantagens para o operador e para os passageiros 

quando comparado  com os veículos convencionais 

de 14 metros de comprimento. A operadora Ciudad 

de Pilar é cliente da Marcopolo desde 2000 e sempre 

procura apresentar novidades para os seus clientes”, 

explica o executivo.

O Marcopolo Paradiso 1600 LD foi montado so-

bre chassi Scania K410 B 8x2. Tem vidros colados, 

sistema de ar condicionado Spheros CC355 com 

saídas individuais, tomadas USB para carregamento 

de equipamentos eletrônicos e sistema de áudio e 

vídeo com CD Player e DVD, além de cinco moni-

tores de 15,6 polegadas. Sua capacidade é para 

transportar 48 passageiros em poltronas semileito 

com 1.060 mm de largura. Segundo a fabricante, 

tais poltronas proporcionam padrão diferenciado de 

conforto, segurança e ergonomia.

O novo veículo tem iluminação do salão de 

passageiros toda em Led, com luzes indiretas, que 

criam um ambiente de comodidade e sofisticação. 

O Led está presente também nas luzes de leitura 

dos portafocos, cujo acionamento é feito por toque. 

A configuração interna recebeu cores e iluminação 

diferenciadas, de modo a proporcionar ainda mais 

conforto.   

O veículo conta com sanitário mais prático, con-

fortável e espaçoso. No novo exaustor, que amplia 

a eficiência na renovação do ar natural, o ruído é 

menor. A torneira e a descarga têm acionamento 

sensível ao toque e a pia está posicionada no sentido 

longitudinal, o que aumenta a comodidade quando 

em uso durante a viagem. 

A empresa Ciudad de Pilar tem rotas que interli-

gam com serviços Premium os municípios de Assun-

ção, Encarnación e Pilar. Ela mantém um programa 

contínuo de renovação de frota que oferece conforto 

e praticidade para os passageiros. A companhia é 

referência no setor de transporte público de passa-

geiros do Paraguai.

O luxuoso salão de passageiros do LD: muito conforto e praticidade.
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“Pacote” para consumir 
       menos combustível
No início de maio a Mercedes-Benz apresentou em São Bernardo do Campo um “pacote” de novas 

soluções tecnológicas para redução do consumo de combustível em três dos rodoviários de sua linha, 

os modelos O 500, RSD e RSDD. Segundo informou a montadora, os testes realizados apontaram 

para uma economia no consumo de combustível que pode variar de 2% a 8% nos três modelos.

Todas as inovações tecnológicas anunciadas foram submetidas a testes em operações de rotina por uma grande empresa de passageiros.
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Segundo a Mercedes-Benz, a economia de combustível vai de 2% a 8%.

padrão de desempenho, economia, 

conforto e segurança no transporte de 

passageiros”.  

O novo “pacote”, denominado “Fuel 

Efficiency”, proporciona, por meio da 

redução do consumo de combustível, a 

redução do custo operacional total do 

veículo ao longo de toda sua vida útil, 

e isso resulta, segundo Barbosa, “em 

ótima relação custo-benefício e em 

maior rentabilidade para as empresas 

de transporte de passageiros”. 

Na ordem em que foram anuncia-

das, as inovações tecnológicas são 

as seguintes: 

1) Nova parametrização da caixa 

automatizada Mercedes PowerShift

Item de série para o chassi O 

500 RSDD 8x2 e opcional para O 

500 RS 4x2 e O 500 RSD 6x2, a 

caixa automatizada GO 240, de 8 

marchas, ganha um novo programa 

de troca de marchas. A otimização 

do software resultou em trocas de 

marcha mais rápidas, com mais 

agilidade nas saídas e retomadas, e 

com maiores velocidades de cruzeiro 

a baixas rotações. Além da redução 

no consumo de combustível, a nova 

parametrização traz maior conforto de O chassi O 500 R equipado com câmbio GO 690 de 6 marchas, com sistema servo-assistido. 

A Mercedes-Benz está colocando 

à disposição dos seus clientes 

novidades como nova parametrização 

do câmbio automatizado Mercedes 

PowerShift GO 240, compressor de ar 

do motor com otimização de energia, 

gerenciamento eletrônico do ventilador 

do radiador, aumento de torque para o 

motor OM 457 LA de 360 cv e sistema 

de desligamento automático do motor.

Com exceção do sistema de des-

ligamento automático, que já havia 

sido anunciado, todos os demais itens 

do “pacote” tecnológico constituem 

novidades que, segundo o diretor de 

Vendas e Marketing de Ônibus da 

companhia, Walter Barbosa, represen-

tam “a mais nova demonstração do 

compromisso da empresa de sempre 

desenvolver novas soluções para aten-

der às necessidades dos clientes no 

que se refere à redução do consumo 

de combustível”.

O executivo afirma que, atualmen-

te, a linha de ônibus da Mercedes-

-Benz é a mais tecnológica do País, 

“graças aos 21 avançados itens nela 

introduzidos que garantem elevado 
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ecnologiaT

dirigibilidade para o motorista e maior 

robustez e confiabilidade do câmbio 

automatizado PowerShift. 

2) Compressor de ar do motor com 

otimização de energia

Novidade para os chassis O 500 

RS, RSD e RSDD, trata-se de uma oti-

mização da energia do compressor de 

ar do motor, baseada na redução da 

carga no motor quando o sistema de 

ar está totalmente carregado. 

3) Novo gerenciamento eletrônico 

do ventilador do radiador

Também novidade para os chassis 

O 500 RS, RSD e RSDD. Um novo ge-

renciamento eletrônico do ventilador 

do radiador assegura o controle mais 

preciso do sistema de arrefecimento 

do motor. Reduz o consumo de com-

bustível e proporciona maior vida útil 

das correias. 

4) Mais torque para o motor OM 

457 LA de 360 cv

O motor OM 457 LA de 360 cv 

(do chassi O 500 RS 1836 e do O 

500 RSD 2436) também tem como 

grande destaque o aumento de torque 

de 1.600 Nm para 1.850 Nm a 1.100 

rpm. Isso resulta em velocidades de 

cruzeiro (80 km/h ou 90 km/h) com 

rotações mais baixas. O maior torque 

ganha nova combinação com a caixa 

de câmbio com over drive e redução 

do eixo traseiro. A solução proporciona 

redução no consumo de combustível.

5) Sistema de desligamento auto-

mático do motor

Agora toda a linha de chassis rodo-

viários da Mercedes-Benz está sendo 

equipada com EIS (Engine Idle Shut-

down), um sistema de desligamento 

automático do motor para o segmento 

de ônibus, que entra em ação sempre 

que – por um período mais longo – o 

ônibus está parado, com motor ligado, 

câmbio no ponto morto e freio de mão 

acionado, sem que o motorista acelere 

ou acione o freio de serviço.  

6) Câmbio Mercedes-Benz GO 190 

para o O 500 R

É uma novidade voltada ao chassi 

O 500 R, indicado para curtas distân-

cias rodoviárias e operações de freta-

mento regular ou eventual, equipado 

com o câmbio Mercedes-Benz GO 190 

de 6 marchas e alavanca de aciona-

mento de marcha do tipo joystick, com 

sistema servoassistido.

Walter Barbosa anuncia o novo “pacote” com várias inovações tecnológicas, o “Fuel Efficiency”.

Alavanca tipo “joystick”: bem mais curta.
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Renovação de frotas puxa
        as vendas de ônibus
Os meses de janeiro, fevereiro, março e abril trouxeram bons negócios para a área de ônibus da 

Mercedes-Benz do Brasil. Os programas de renovação de frotas das empresas urbanas e rodoviárias 

estão puxando as vendas de veículos da marca e sugerem a continuidade dos negócios, pelo menos, 

até o terceiro trimestre deste ano.   

Nos primeiros quatro meses de 

2018, a Mercedes-Benz manteve 

sua liderança nas vendas de ônibus no 

Brasil. Ela alcançou 62% de participa-

ção no segmento acima de 8 toneladas 

de PBT, um percentual quatro vezes 

maior em comparação com o que foi 

obtido pela empresa segunda colocada 

no ranking de vendas.

“No volume acumulado do primei-

ro quadrimestre deste ano, foram 

emplacados 2.217 ônibus da nossa 

marca no País. Isso representa 95% a 

mais em relação ao nosso resultado 

no mesmo período de 2017, quando 

chegamos a 1.138 unidades”, informa 

Walter Barbosa, diretor de Vendas 

e Marketing Ônibus da Mercedes-

-Benz do Brasil. 

“Estamos notando um aumento 

de vendas nos rodoviários e no freta-

mento neste momento. As renovações 

de frota das empresas de transporte 

de passageiros continuam puxando 

as vendas, tanto no urbano como no 

rodoviário”, acrescenta Barbosa.

O executivo ressalta o ótimo re-

sultado de vendas da marca nos dois 

segmentos de mercado. “Entre os 

urbanos, foram emplacadas 1.593 

unidades, o que nos dá aproximada-

mente 82% de participação no primeiro 

quadrimestre de 2018”, explica. “Já 

nos rodoviários, foram cerca de 50% 

de participação, com 188 unidades 

emplacadas”.
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Mais 50 ônibus novos 
         para a Gontijo

Presente com seus serviços em mais de 20 estados brasileiros e no Distrito Federal,Presente com seus serviços em mais de 20 estados brasileiros e no Distrito Federal,

o Grupo Gontijo está incorporando à frota mais 50 unidades do ônibus Marcopoloo Grupo Gontijo está incorporando à frota mais 50 unidades do ônibus Marcopolo

Paradiso 1200, todas montadas sobre chassi Scania K400 B 6x2. Com a nova aquisição Paradiso 1200, todas montadas sobre chassi Scania K400 B 6x2. Com a nova aquisição 

o grupo supera a casa dos 700 ônibus na composição de sua frota operante.o grupo supera a casa dos 700 ônibus na composição de sua frota operante.
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As novas unidades reforçam uma 

estreita parceria mantida desde 

2007 entre a tradicional operadora de 

transporte rodoviário de passageiros 

e a encarroçadora de Caxias do Sul. 

Segundo Marco Antônio Gontijo, diretor 

de Suprimentos da Gontijo, o Grupo  

tem como seus maiores objetivos 

oferecer elevado padrão de conforto, 

sofisticação e segurança aos mais de 

cinco milhões de passageiros trans-

portados anualmente em mais de 280 

linhas nacionais, assim como na sua 

linha internacional, que liga Salvador, 

Bahia, a Assunção, Paraguai. 

O executivo explica que o ônibus 

Paradiso 1200 vem sendo utilizado 

pelo grupo desde 2011, por ser con-

rotaF

siderado uma das melhores opções 

de carroçarias disponíveis atualmente 

no mercado. Como pontos mais im-

portantes ele destaca a relação custo 

benefício, a robustez e a eficiência do 

veículo. “Procuramos manter o padrão 

da frota para ganhar escala na nossa 

operação”, comenta. 

FORÇA E TRADIÇÃO

Para o diretor do Negócio Ônibus 

da Marcopolo, Rodrigo Pikussa, a tran-

sação tem importância especial por 

envolver uma das maiores operadoras 

do Brasil. “A parceria com a Gontijo, 

que opera linhas com características 

especiais e ostenta números expres-

sivos quando se fala do tamanho da 

frota e da quantidade de passageiros 

transportados, é cada dia mais estrei-

ta. A aquisição simboliza a união da 

força e tradição de nossas empresas 

em prol do desenvolvimento do trans-

porte de passageiros”, avalia. 

Os ônibus agora fornecidos ao 

Grupo Gontijo contam com duas di-

ferentes configurações internas. Do 

total, 45 unidades são equipadas com 

46 poltronas semileito; as outras cinco 

têm capacidade para transportar 26 

passageiros em poltronas do tipo leito. 

Todos os veículos são equipados com 

sanitário, sistema de ar condicionado, 

faróis e lanternas em Led e tomadas 

para carregamento de equipamentos 

eletrônicos com entrada USB.

Como em todas as suas aquisições, a Gontijo optou pelos veículos e configurações que melhor atendem às necessidades dos seus passageiros.
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mpresaE

A Andorinha e seu 
       vôo de 70 anos

Na Empresa de Transportes Andorinha, de Presidente Prudente-SP, costuma-

se dizer que sua trajetória na atividade de transportar passageiros tem como 

base a tradição, a confiança e a evolução. E, de fato, já são 70 anos de 

experiência acumulada e de presença contínua nas estradas de todo o País.
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AAndorinha dispõe de estrutura 

moderna, que abriga, inclusive, um 

bem-equipado Centro de Treinamento 

de Motoristas, destinado a capacitar 

seus condutores. Além da sede, há 

mais 18 garagens estrategicamente 

localizadas em toda a área de atuação 

da empresa, o que garante que cada 

passageiro possa viajar sempre em 

ônibus seguros, limpos e confortáveis. 

A companhia tem rotas nos estados 

de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do 

Sul, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, 

Distrito Federal e Rio de Janeiro. E 

também uma linha internacional para 

a cidade de Puerto Suárez, na Bolívia.  

Para garantir que todos os ônibus 

continuem atendendo com eficiência 

cada uma dessas rotas, ela investe na 

coordenação logística entre todos os 

setores. O acompanhamento da frota, 

sempre em tempo real, é feito por meio 

de GPS. São mais de 500 modernos 

veículos, todos equipados com Wi-Fi, 

GPS, monitores e tomadas USB. 

A Andorinha também busca pro-

porcionar todas as facilidades e total 

praticidade para os passageiros. As 

compras de passagens, por exemplo, 

podem ser feitas não só nos guichês 

das rodoviárias, mas pelo site e nas 

Salas VIP. O SAC, Serviço de Atendi-

mento ao Cliente, está à disposição 

nas 24 horas do dia. 

FRETAMENTO 

A Andorinha também oferece 

serviço de fretamento, com o mesmo 

conforto dos ônibus que operam suas 

linhas e com mais flexibilidade para os 

passageiros. Tudo isso com o suporte 

de uma dedicada equipe de profis-

sionais, que trabalham permanente-

mente para garantir alto padrão de 

qualidade na prestação dos serviços. 

As operações também contam com o 

suporte dos centros de manutenção 
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da companhia, em suas bases, que 

utilizam equipes técnicas altamente 

especializadas para garantir que todos 

os ônibus estejam sempre funcionando 

de forma perfeita. 

Os contínuos investimentos na 

equipe buscam alcançar a excelência 

nas práticas e processos, sempre 

tendo como foco o bem mais valioso 

da companhia, as pessoas.

ENTRE AS MAIORES

A Empresa de Transportes Andori-

nha é uma das operadoras de trans-

porte rodoviário de passageiros mais 

tradicionais do Estado de São Paulo 

e do Brasil. Foi fundada em 1948 e 

atuou inicialmente como empresa de 

âmbito regional. Mais tarde, e gra-

dualmente, estendeu suas linhas para 

outros estados. Já na década de 1970, 

passou a figurar na relação das dez 

maiores transportadoras rodoviárias 

de passageiros do País. Na cidade 

de Campo Grande, por exemplo, ela 

implantou uma de suas maiores e 

completas instalações. 

Presentemente, as linhas da Ando-

rinha alcançam estados como Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Paraná e Rondô-

nia. A empresa também chega a Puerto 

Suarez, Bolívia, a partir da cidade do 

Rio de Janeiro, em linha com quase 

2.000 quilômetros de extensão.

MEIO AMBIENTE 

As preocupações de ordem am-

biental levam a companhia a manter 

em suas linhas exclusivamente carros 

que não apresentem ruídos excessi-

vos. Eles são equipados com poltro-

nas ergonomicamente corretas. O ar 

condicionado é do tipo ecológico. Os 

motores são mantidos bem regulados, 

para baixas emissões de gases poluen-

tes. O diesel utilizado é sempre o S50.

Outro cuidado é a preparação e re-

ciclagem dos motoristas, que passam 

por cursos de direção e aperfeiçoamen-

mpresaE

Nas comemorações, a antiga jardineira é mostrada à população.

Ônibus que fizeram a história da Andorinha saem às ruas de Presidente Prudente.

A Andorinha apoia campanhas como, por exemplo, o Outubro Rosa, de prevenção do câncer.

to, inclusive aqueles ministrados por 

técnicos patrocinados pelas montado-

ras e encarroçadoras.
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rtigoA

Um novo período de 
     crescimento e evolução
Os primeiros cinco meses de 2018, com crescimento significativo da indústria brasileira do ônibus, 

consolidam a retomada iniciada no segundo semestre de 2017, puxada sobretudo pelos rodoviários.
        

        Rodrigo Pikussa, diretor do Negócio Ônibus da Marcopolo

Os primeiros cinco meses vão, 

lentamente, fazendo com que os 

players de toda a cadeia tenham uma 

expectativa otimista do futuro. Não 

combinam, de forma alguma, com a 

realidade vivida nos últimos quatro 

anos, de grande crise e retração. 

Foi, sem dúvida, o pior momento 

em toda a história do setor brasileiro, 

cuja demanda chegou a cair cerca de 

70%, e não será esquecido ou supera-

do rápida e facilmente. Mas também 

representou um importante “divisor de 

águas” e propulsor para que a indústria 

nacional se tornasse mais eficiente, 

competitiva, com padrões de qualidade 

e produtividade ainda mais elevados.

Quem vê os números atuais de 

produção e a crescente movimentação 

nas linhas fabris das montadoras, das 

encarroçadoras e das empresas suas 

fornecedoras não pode imaginar como 

foi difícil e sacrificante enfrentar, su-

perar e sair fortalecido do período de 

2014 a meados de 2017.

De uma hora para outra, fomos 

obrigados a rever drasticamente todos 

os nossos processos e conceitos e 

conseguir, por intermédio da eficiência 

operacional, da qualidade e da inova-

ção, entre tantos outros aspectos e 

requisitos, a “energia” e resiliência 

para seguir em frente e crescer. Esta 

foi a nossa agenda diária nos últimos 

anos que, com muito esforço, trabalho 

em equipe, disciplina, colaboração e 

foco no cliente, conseguimos cumprir.

Sem demanda interna, fomos 

buscar no mercado internacional os 

pedidos necessários para alimentar 

nossas linhas e manter a produção 

brasileira e o nosso quadro de colabo-

radores com as menores baixas pos-

síveis. Nos expusemos e precisamos 

lutar muito para reconquistar o espaço 

que já havíamos tido e perdido com a 

valorização do real e a crise financeira 

mundial desde 2008. Mas fizemos. 

Agora não podemos esquecer o 

que enfrentamos e nos acomodar. A 

realidade é outra e, apesar de termos 

superado o desafio, investido e nos 

desenvolvido, precisamos manter o 

foco e verdadeiramente iniciar um novo 

ciclo de prosperidade, crescimento e 

evolução de toda a indústria do ônibus 

do Brasil. 

A evolução contínua é necessária 

também porque o mercado que emer-

ge desse período difícil é muito mais 

exigente, consciente do valor do seu 

dinheiro e aberto a novas alternativas 

e propostas de valor. Os aplicativos, 

as alternativas e o nível de informação 

dos passageiros, hoje, exigem que 

pensemos em como ofertar um novo ní-

vel de serviço que “reencante” nossos 

clientes. Esta é a próxima batalha que 

travaremos ao lado de nossos clientes. 

A recuperação dos volumes de passa-

geiros é uma missão conjunta.

A retomada da demanda interna 

e a continuada renovação das frotas 

das operadoras, tanto de ônibus ro-

doviários como de urbanos, são os 

primeiros passos para que alcancemos 

o equilíbrio nos negócios. Isto tudo e 

mais a continuidade da busca por este 

encantamento dos clientes e parceiros 

é que vão nos guiar para um horizonte 

mais próspero e positivo.

Rodrigo Pikussa, diretor do Negócio Ônibus 

da Marcopolo
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mpresaE

Sampaio comemora 55 anos 
     cultivando seus valores
Empresa tradicional do Vale do Paraíba, a Viação Sampaio completa 55 anos de atividades e 

comemora cultivando e compartilhando, na pintura de seus ônibus novos, valores que aprendeu a 

conhecer ao longo de sua história e que sabe serem caros também aos seus clientes. Com isso, na 

definição da própria empresa, ela está “Revisitando a História – Porque só quem conhece e valoriza 

suas origens pode projetar um futuro sólido”.

Exemplos desses valores são os 

azulejos sempre presentes nos 

casarões das grandes fazendas que 

promoveram o ciclo do café, marcando 

a economia das cidades da região e 

moldando o passado da colonização 

portuguesa do Rio de Janeiro e do 

Vale do Paraíba – eixo principal das 

operações  da Viação Sampaio, e que 

agora aparecem de forma estilizada na 

pintura de novos carros. Outro exemplo 

é o das abelhas em polinização, tema 

que também remete ao eixo geográfico 

de atuação da Sampaio, a lembrar que 

o Rio de Janeiro foi o primeiro lar para 

as abelhas melíferas trazidas da Euro-

pa, e também pelo fato de que a api-

cultura traduz valores que a Sampaio 
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e fluminenses que formam o Vale do 

Rio Paraíba do Sul. Na época, seus 

fundadores souberam vislumbrar e 

conceber um negócio calcado nas 

necessidades dos locais em termos 

da mobilidade, negócio esse que viria 

estimular um vigoroso intercâmbio 

comercial e cultural em toda a região. 

Foi também o momento em que a 

Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, 

implementada em Volta Redonda-RJ, 

alcançava sua plena produção, contri-

buindo decisivamente para consolidar 

a primeira ligação operada pela em-

presa, que foi o eixo Volta Redonda-RJ 

– Aparecida-SP.

E assim a Viação Sampaio pôde 

iniciar, logo em seguida, a estruturação 

do plano de negócios e a expansão dos 

mercados de atuação. Data dessa épo-

ca a incorporação das novas ligações 

da capital do Rio de Janeiro até São 

José dos Campos-SP, Aparecida-SP e 

Pindamonhangaba-SP. Seguiram-se 

as ligações com Jacareí-SP, Mogi das 

Cruzes-SP e Campos do Jordão-SP.

A sensibilidade da empresa em 

relação às mudanças de comporta-

mento das comunidades atendidas, 

e a valorização de sua herança cultural, 

sempre nortearam a Sampaio e lhe 

permitiram estabelecer uma relação de 

confiança com esses mercados. Prova 

disso é que sucessões, alterações so-

cietárias ou mudanças de identidade 

visual jamais enfraqueceram a empatia 

estabelecida entre os clientes e a 

marca; ao contrário, favoreceram a 

avaliação de novos mercados, como o 

do Sul de Minas, onde a operadora 

chegou em 2014.

DESAFIOS

Ao ter presentes esses valores e 

aspectos históricos, a Viação Sampaio 

mira também seus desafios para as 

próximas décadas, tais como manter o 

compromisso com o desenvolvimento 

sustentável e as inovações tecnoló-

gicas. Tais desafios estão represen-

tados nos temas reproduzidos nos 

ônibus Double Decker da frota 2018.

procura ressaltar, presentes no tripé 

da sustentabilidade social, econômica 

e ambiental. Social como alternativa 

de trabalho para a população local, 

econômica por proporcionar mobili-

dade e geração de renda para o Vale 

do Paraíba e, finalmente, ambiental 

pelo absoluto respeito tributado pela 

companhia ao meio ambiente.

As pinturas ostentadas pelos 

novos ônibus também podem ser en-

tendidas como um convite da empresa 

aos seus passageiros para viajarem 

em temas que marcaram os 55 anos 

da Sampaio até aqui e, hoje, ajudam 

a projetar o seu futuro.

Cinquenta e cinco anos atrás, a 

Sampaio surgiu como uma alternativa 

de ligação entre municípios paulistas 

Os azulejos dos casarões, ainda presentes 

em algumas localidades e fazendas do Vale 

do Paraíba, agora também estão na pintura 

dos ônibus da Sampaio.

As abelhas melíferas trazidas do continente europeu inspiraram os autores da programação 

visual da frota da Viação Sampaio. O resultado pode ser visto acima.
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piniãoO

A recente publicação da Lei nº 

13.655, de 25 de abril de 2018, 

nos remete à reflexão acerca do con-

trovertido controle exercido pelos Tribu-

nais de Contas sobre a Administração 

Pública direta e indireta, emanada 

dos artigos 71 a 75 da Constituição 

Federal.

Criado em 1890 por iniciativa de 

Ruy Barbosa, enquanto Ministro da 

Fazenda, com a finalidade de “vigiar o 

orçamento”(*), o Tribunal de Contas 

da União se destinou a dar efetividade 

à doutrina de pesos e contrapesos do 

sistema democrático, que no Brasil 

se caracteriza pela vigilância dos atos 

dos poderes acerca de sua legalidade, 

legitimidade e economicidade. No 

entanto, por se tratar de conceitos 

abertos, quase sempre esse controle 

extrapola os limites constitucionais 

e adentra ao mérito do ato praticado 

pelo Administrador, e com isso cria 

constrangimentos pela livre atuação 

dos agentes públicos.

A nova visão do controle 
   dos tribunais de contas

Como as empresas de transporte 

rodoviário de passageiros exercem 

funções de delegadas dos poderes 

públicos, sofrem indiretamente os efei-

tos da intromissão dessas cortes de 

contas nos processos administrativos, 

quer pela natural restrição ao com-

portamento do agente público, quer 

pelo constrangimento imposto pelas 

normas de controle externo, na maioria 

das vezes editadas por técnicos cujo 

conhecimento da atividade regulatória 

é limitado e precário.

O Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 

setembro de 1942, tinha originalmente 

como destinação “Lei de Introdução do 

Código Civil Brasileiro”, tendo sido alte-

rado pela Lei nº 12.376, de 2010, para 

“Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro”, o que lhe ampliou o leque 

de atuação hermenêutica, na medida 

em que suas disposições passaram a 

ser aplicáveis a todos os intérpretes 

do Direito Brasileiro. Por outro lado, 

as novidades acrescidas à referida 

norma pela Lei nº 13.655, de 2018, 

são dignas de registro e análise neste 

breve trabalho, uma vez que os tribu-

nais de contas ficaram obrigados aos 

seus preceitos, unificando-se as fontes 

para decisão acerca da legalidade de 

atos submetidos ao controle externo.

Destaco, em especial e abstra-

tamente, que os novos preceitos se 

destinam aos intérpretes tanto das 

esferas administrativa, controladora 

e judicial, de modo que, repito, há 

uma esperada unificação de fontes, 

evitando-se, consequentemente, inter-

pretações conflitantes.

Nos artigos 20 e 21 o legislador 

determinou que a decisão tenha 

consonância prática, isto é, que a 

ponderação entre as possíveis alter-

nativas à decisão se faça tanto para 

a manutenção do ato quanto para sua 

invalidação, hipótese em que serão 

analisadas as consequências jurídicas 

e administrativas, e para que a regula-

rização ocorra de modo proporcional, 

equânime e sem prejuízo aos interes-

ses gerais, evitando-se ônus ou perdas 

anormais ou excessivas.

Ademais, criou-se a obrigação de 

a gestão pública estabelecer um juízo 

de valor sobre as sanções aplicadas, 

respeitando-se a dosimetria dos fatos 

da mesma natureza, bem como, a  

obrigação de as autoridades aumenta-

rem a segurança jurídica na aplicação 

dos regulamentos que terão caráter 

vinculante para a entidade.

Destaco, em especial 
e abstratamente, que 
os novos preceitos 

se destinam aos 
intérpretes tanto das 

esferas administrativa, 
controladora e judicial, de 
modo que, repito, há uma 

esperada unificação 
das fontes.

Telmo Joaquim Nunes

Advogado e Diretor da ABRATI 
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(*) SIMÕES, Edson. Tribunais de Contas. 
Controle externo das contas públicas. São 
Paulo: Editora Saraiva. 2014: p. 61 e 332.
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• Crescimento de receitas sem investimento;

• Gestão on-line com acompanhamento 
em tempo real;

• Premiação para destaques de venda;

• Treinamentos presenciais;

• Total integração com o sistema de vendas 
de passagem;

• Fornecimento com comodato das impressoras 
não fiscais Bematech.

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

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

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

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

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


