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R E V I S T A
Graciosa, o nome que 

lembra qualidade

Transnorte renova a 
frota com Busscar

A beleza e a força das pinturas temáticas

UTIL



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

Referência em ônibus.



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

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

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br



A pintura do ônibus 

Marcopolo DD à esquerda, 

que pertence à frota da UTIL, 

foi criada tendo a tradicional  

pipoca como inspiração. A 

ideia das pinturas temáticas 

nos ônibus vem ganhando 

espaço entre as operadoras 

e a UTIL está na dianteira. 

Ela também é a primeira a 

utilizar em suas rotas ônibus 

com câmbios 

100% automáticos.

A carroçaria do ônibus acima, 

da Expresso Guanabara, foi 

produzida pela Busscar. Depois de 

alguns anos fora do mercado, a 

encarroçadora empenha-se agora 

em recuperar clientes antigos e em 

adquirir novos compradores.  

A TTL, do Grupo Unesul, é uma das 

mais tradicionais operadoras de transporte 

rodoviário de passageiros do País. Entre 

outros feitos, ela abriu a primeira linha 

internacional de ônibus do Brasil, para 

Montevidéu, Uruguai.  
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Operadora de transporte rodoviário de passageiros no 

norte de Minas, a Transnorte está acrescentando à sua 

frota novos ônibus Scania/Busscar DD de 15 metros. 

Graciosa já foi nome de estrada no Paraná, mas há 40 

anos vem identificando uma das mais eficientes empresas 

de transporte rodoviário de passageiros do País. 

A Xavante festeja seu atual momento como o melhor da empresa 

nos últimos tempos. E de frota renovada, como se vê acima. 

Na página 15, veja que o  

Brasil está exportando 

executivos. Desde 2010 a 

Marcopolo transferiu mais 

de 600 de seus 

profissionais para atuarem 

em postos de direção nas 

suas unidades do exterior. 
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arta do PresidenteC

Eduardo Tude de Melo  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

O mundo está mudando. A palavra disrupção, antes quase desconhecida, é hoje 

usada para designar os setores que estão passando por grandes transformações 

em suas estruturas de produção e de prestação de serviços.

Disrupção é a quebra de paradigmas antes considerados imutáveis. É como se 

fosse uma fratura no modo de fazer as coisas. Ou seja: vamos partir do que temos 

hoje e acrescentar novas metodologias e tecnologias ao ambiente produtivo, deixando, 

gradativamente, os velhos métodos para trás.

No caso do transporte rodoviário de passageiros, já há algum tempo as empresas 

vêm se dedicando à melhora e aperfeiçoamento das suas ferramentas de trabalho, 

adaptando-se às novas contingências e à concorrência, por vezes desleal, que sofrem 

de outros modais. 

É assim que foram implantados serviços de acompanhamento on-line das via-

gens, com centrais de monitoramento por satélite 24 horas no ar, que permitem aos 

operadores exercer total controle sobre todas as viagens, possibilitando até que as 

velocidades usadas sejam as que oferecem maior segurança para os passageiros. 

Ainda no aspecto da segurança das viagens, os ônibus produzidos hoje pelas 

montadoras disponibilizam diversos sistemas eletrônicos que preveem situações de 

risco, alertando os motoristas e tornando os deslocamentos cada vez mais seguros.

Na parte relacionada ao conforto, então, a evolução foi bastante grande. Há tempos 

os modernos ônibus produzidos por nossas encarroçadoras oferecem mais conforto do 

que os aviões, principalmente em termos de poltronas e espaço entre elas, conforme 

comprovam pesquisas realizadas regularmente.

Há, hoje, uma gama bastante ampla de entretenimento a bordo, como a oferta de 

filmes e músicas, além de aplicativos que o passageiro pode conectar ao embarcar 

para assistir a filmes e shows em seu próprio aparelho. Em termos de comodidades, 

mencione-se as tomadas para carregar computadores e telefones celulares.

No transporte urbano, vemos hoje o uso de aplicativos que permitem ao usuário 

solicitar um ônibus onde ele estiver. Essa experiência piloto, por enquanto,  está sendo 

feita só em algumas cidades, mas tende a crescer na medida em que as empresas 

se adaptem às novas exigências do mercado.

No transporte rodoviário interestadual de passageiros, a ABRATI vem estudando 

as melhores maneiras de inserir as empresas associadas nesse novo mundo, o 

chamado 4.0. Várias opções estão sendo analisadas, e algumas associadas já estão 

implantando em suas plataformas digitais maneiras mais dinâmicas de aperfeiçoar o 

relacionamento com seus usuários.

É um mundo novo ao qual todos teremos de nos adaptar para podermos continuar 

a manter nossas empresas no rumo certo da melhor prestação de serviço aos milhões 

de passageiros que usam o sistema rodoviário, hoje atendendo a mais de 5.500 muni-

cípios brasileiros e sendo, aliás, o único modal que consegue atingir tal performance.
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É um mundo novo ao 
qual todos teremos 
de nos adaptar para 
podermos continuar 

a manter nossas 
empresas no rumo 

certo da melhor 
prestação de serviço 

aos milhões de 
passageiros que usam 
o sistema rodoviário, 

hoje atendendo a mais 
de 5.500 municípios 
brasileiros e sendo, 
aliás, o único modal 
que consegue atingir 

tal performance.

Mundo
  disruptivo
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B A G A G E I R O

MARCOPOLO BOAS PRÁTICAS

SEM EMISSÕES

AMBULÂNCIAS

JAMES BELLINI ASSUME 
EFETIVAMENTE O CARGO 
DE DIRETOR-GERAL

COORDENADOR DO 
PRÊMIO INICIA A FASE 
DE VISITAS TÉCNICAS

AUMENTA NA ESPANHA 
O VOLUME DE PEDIDOS 
DE ÔNIBUS ELÉTRICOS 

MAIS 280 SPRINTER 
ENTREGUES PARA O 
SISTEMA DE SAÚDE

Sprinter configurada para ambulância.

James Bellini, até então presidente 

do Conselho de Administração da 

Marcopolo, assumiu no dia 1º de maio 

o cargo de diretor-geral da companhia. 

Ele está acumulando os cargos 

de diretor-geral e de presidente do 

Conselho de Administração, até que, 

em até seis meses, seja eleito um 

presidente efetivo do Conselho.

James Bellini tem longa experiência 

na gestão da encarroçadora. Atuou 

na companhia desde o início da 

década de 1990 e até 2005, como 

representante comercial na Argentina 

e posteriormente como diretor de 

mercado internacional da empresa. 

Este ano, a Mercedes-Benz 

já entregou a prefeituras de 

vários estados 280 Sprinter 

ambulâncias adquiridas 

via licitação realizada pelo 

Ministério da Saúde. Outras 

400 unidades estão sendo 

implementadas, também 

como ambulâncias, para ser 

entregues a outras prefeituras, 

sempre sob a supervisão do 

Ministério. O volume total 

de 1.500 unidades faz parte 

de licitação realizada no ano 

passado. Em 2017 e 2018 

a Mercedes-Benz entregou à 

Saúde outras 2.600 unidades. 

A principal operadora de transporte 

público da Espanha, a EMT Madrid, 

encomendou à BYD 15 ônibus 100% 

elétricos de 12 metros. Os veículos 

começam a operar no início do próximo 

ano. Recentemente, a fabricante 

entregou ônibus elétricos para a 

cidade espanhola de Badajoz.

O coordenador do Prêmio ANTP/

ABRATI de Boas Práticas no 

Transporte Terrestre de Passageiros, 

Alexandre Resende, realizou visitas 

técnicas a três das empresas que se 

inscreveram para concorrer na edição 

de 2019. Em março Resende reuniu-

se com o Diretor Administrativo da 

Real Expresso, Aldo Brito; em abril 

com o Diretor Executivo do Grupo 

Cidade do Aço, Joel Fernandes, e em 

maio, com a Diretora Executiva do 

Grupo UTIL, Letícia Kitagawa.

O elétrico BYD contabiliza novos pedidos.

James Bellini, diretor-geral da Marcopolo.

2019

CONFIANÇA

SANTA BRÍGIDA RENOVA 
SUA FROTA COM 120 
ÔNIBUS URBANOS VOLVO

Ônibus Volvo B250R urbanos vão 

operar no início do segundo semestre 

nas linhas da Empresa Santa Brígida 

na região Noroeste da capital paulista, 

quando a licitação da prefeitura 

de São Paulo para o sistema de 

transporte urbano da cidade já estará 

em vigor. Segundo a Volvo, com essa 

compra a Santa Brígida se torna uma 

das maiores operadoras mundiais 

urbanas do ônibus Volvo B250R.

A compra dos ônibus precedeu a licitação.
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TECNOLOGIA

ÁGUIA BRANCA UTILIZA 
SISTEMA DE PASSAGEM 
DIGITAL EM TRÊS ESTADOS

A Viação Águia Branca passou a 

utilizar o sistema de passagem digital 

para processar os embarques de seus 

passageiros nos ônibus da empresa 

que operam em Alagoas, Pernambuco 

e Sergipe. Além de agilizar os 

embarques, o sistema facilita, 

sobretudo, a vida do passageiro, 

que agora não precisa mais retirar o 

bilhete no guichê nem entrar em filas.

O aparelho de leitura do QR Code facilita e 

acelera a conferência da passagem.

PROMOÇÃO

PLANTIO

CAMPANHA DA VOLVO DÁ 
DESCONTOS DE ATÉ 40% 
PARA PEÇAS DO MOTOR 

SCANIA FAZ ACORDO 
COM A FUNDAÇÃO 
SOS MATA ATLÂNTICA

A Volvo lançou uma campanha que 

oferece descontos de até 40% nos 

preços de mais de 150 itens do 

motor, mais garantia de dois anos 

se a substituição for feita em sua 

rede. Nos quatro meses da promoção 

(de maio a agosto), proprietários, 

motoristas autônomos e gestores 

de frota podem adquirir mais de 150 

itens com até 40% de desconto. 

Todas as peças compradas e 

instaladas pela Rede Volvo durante o 

período têm dois anos de garantia e 

podem ser encontradas no site 

www.volvopecas.com.br

A Scania tornou-se empresa 

parceira da Fundação SOS 

Mata Atlântica, ao firmar com 

ela um acordo pelo qual se 

compromete a manter um 

A montadora enfatiza a garantia de dois anos.

Mudas nativas para compensar emissões.

programa permanente de plantio 

de mudas de árvores nativas, para 

compensar parte do CO
2
 gerado por 

seu processo produtivo na fábrica 

de São Bernardo do Campo. A área 

de plantio é uma reserva localizada 

às margens da rodovia Presidente 

Dutra, na cidade paulista de 

Aparecida. O cálculo da quantidade 

de mudas será baseado na 

quantidade de produtos Scania 

vendidos ao longo de um ano, 

mais o número de financiamentos 

e cotas de consórcio vendidos, 

também em um ano.



mpresaE

A tradição de ser 
     sempre moderna
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Em 2019, aos 40 anos de existência, a Graciosa segue atenta às necessidades de transporte de 

passageiros de Curitiba e do litoral paranaense. Ela também está sempre presente nas cidades mais 

remotas do litoral, como, por exemplo, a histórica Guaraqueçaba, que ainda é acessada por 

estrada de terra. A Graciosa sabe combinar, como poucas, a tradição de sempre prestar o       

melhor serviço com a modernidade tecnológica que lhe permite ser uma das   

mais atualizadas empresas de transporte 

de passageiros do país.
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Para marcar os 40 anos (foi fun-

dada em junho de 1979), a Via-

ção Graciosa adotou uma pintura 

comemorativa nos seus novos ônibus 

Marcopolo New G7, todos com chassis 

Mercedes-Benz. Os primeiros carros, 

equipados com novas tecnologias e 

proporcionando conforto ainda maior 

aos passageiros, entraram em opera-

ção em fevereiro.  

A Viação Graciosa mantém linhas 

intermunicipais no Estado do Paraná, 

no litoral paranaense e na cidade de 

Ponta Grossa. As linhas interestaduais 

são feitas pela Graciosa Transporte e 

Turismo, também dedicada a fretamen-

tos industriais e eventuais, em vans, 

ônibus e micro-ônibus.     

A Graciosa surgiu como resultado 

de uma cisão da antiga Empresa 

Sulamericana de Transportes. Iniciou 

suas atividades com linhas no litoral 

do Paraná, além da ligação entre as 

cidades litorâneas do Estado. No prin-

cípio, a principal ligação foi a cidade 

Paranaguá. Hoje, seus ônibus são 

vistos como elementos sempre asso-

ciados à paisagem turística do litoral 

paranaense. Quanto aos serviços, são 

destacados pelos usuários como de 

alto padrão, eficientes e de qualidade.  

Em janeiro de 1985, a Graciosa 

adquiriu as linhas da Viação Dovaltur, 

expandindo sua atuação no litoral do 

Paraná. Ainda na década de 80, ini-

ciou sua primeira linha interestadual, 

entre Guaratuba e Joinville. E no fim 

da década, em 1987, fundou a Via-

ção Marumbi, para fazer transporte 

metropolitano no litoral do Paraná e 

na região metropolitana de Curitiba.

Mais uma empresa seria criada em 

2008, a Graciosa Transporte e Turis-

mo, dedicada a fretamentos industriais 

e eventuais. 

Posteriormente, as transportado-

ras do grupo tiveram suas atividades 

definitivamente direcionadas para 

seus  respectivos focos de negócios. 

A Viação Graciosa ficou com as linhas 

intermunicipais no Estado do Paraná, 

litoral e Ponta Grossa. Por sua vez, 

coube à Viação Marumbi cobrir as 

linhas metropolitanas na região me-

tropolitana de Curitiba e no litoral do 

Paraná. E por fim, a Graciosa Transpor-

te e Turismo encarregou-se das linhas 

interestaduais nos estados do Paraná, 

Santa Catarina e São Paulo, além dos 

fretamentos.

ESTRUTURA E FROTA

Nos dias atuais, as três empresas 

empregam diretamente cerca de 500 

funcionários. Em Curitiba, na região 

metropolitana e no litoral do Paraná 

são mantidas dez garagens de apoio, 

que possibilitam a prestação dos ser-

viços a numerosas localidades, como 

Antonina, Pontal do Paraná, Matinhos, 

Guaratuba, Ponta Grossa e inúmeras 

outras, além de cidades turísticas 

como Morretes, destino para onde a 

Graciosa mantem uma linha de turismo 

cuja viagem é feita pela histórica Estra-

da da Graciosa, até a capital. 

A frota total é de 230 veículos, en-

tre vans, micros, ônibus e caminhões. 

mpresaE

A empresa também se dedica a fretamentos industriais e eventuais, em vans, ônibus e micro-ônibus.
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Os serviços metropolitanos são de 

responsabilidade da Viação Graciosa 

e da Viação Marumbi.  

Em relação à frota, a Graciosa 

é conhecida pela limpeza dos seus 

veículos e pela pontualidade das 

viagens, ambos esses aspectos dire-

tamente relacionados à manutenção. 

Respeito absoluto é praticado em 

relação a todas as recomendações 

das fabricantes dos ônibus no que se 

refere à manutenção preventiva e ao 

monitoramento dos prazos de validade 

e de substituição de peças e compo-

nentes. Há uma ênfase inegociável na 

implementação dessas práticas, pelo 

seu impacto em favor do cumprimento 

dos horários e do respeito ao tempo 

de duração das viagens. 

O atendimento nos guichês tam-

bém está entre os aspectos melhor 

cuidados pelos administradores do 

negócio. A venda de passagens é infor-

matizada e  foi implantado nos serviços 

metropolitanos do litoral o sistema 

de bilhetagem eletrônica. Em várias 

rodoviárias, passageiros e clientes 

dispõem de totens de autoatendimen-

to, cuja rede vem sendo ampliada de 

forma gradativa.   

Ao todo são 35 linhas intermuni-

cipais e interestaduais. Anualmente, 

mais de 6 milhões de passageiros 

viajam nos ônibus da Graciosa, cuja 

frota percorre 9,6 milhões de quilôme-

tros por ano. 

AÇÕES E INICIATIVAS

Atividades, iniciativas e ações so-

ciais são desenvolvidas rotineiramen-

te. Uma delas é o Ônibus Biblioteca, 

que percorre escolas públicas para 

distribuir livros aos estudantes. Outra 

é A Viagem do Livro, programa que 

mantém estandes especiais nos ter-

minais servidos pela empresa. Nesses   

estandes os livros podem ser retirados 

pelos passageiros antes do início da 

viagem, para serem lidos no trajeto e 

devolvidos quando do desembarque no 

Da esq. p/ dir, os diretores José Nolar Schaedler, Heluisa Schaedler e Deodato Alves Pereira.

Um dos novos rodoviários Marcopolo G7 Paradiso 1200 com chassi Mercedes-Benz, com a pintura comemorativa dos 40 anos.
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terminal de destino. Esses programas 

são desenvolvidos em parceria com a 

Top Livros. 

Os colaboradores têm o apoio da 

companhia nas suas atividades físicas 

e esportivas. Um exemplo é a equipe 

Lúcio Santos–Graciosa, que atua no 

litoral do Paraná, e que tem participado 

de competições de caráter nacional e 

até internacional. 

Cooperar para o desenvolvimento 

do esporte, especialmente entre as 

crianças, faz parte da política da Gra-

ciosa, que também proporciona apoio 

e incentivo ao Clube Rio Branco, da 

cidade de Paranaguá, atualmente a 

principal referência esportiva no litoral 

paranaense. Além disso, a companhia 

tem papel destacado em inúmeros 

eventos realizados na região. 

Um outro ângulo das atividades da 

empresa é o atendimento aos passa-

geiros que desembarcam de cruzeiros 

marítimos no porto de Paranaguá.

A diretoria da Graciosa é integra-

da por José Nolar Schaedler, Heluiza 

Schaedler e Deodato Alves Pereira. 

José Nolar tem estado à frente da 

empresa desde a sua fundação.

No tempo do Brasil Colônia, os 

padres jesuítas foram os que mais 

se empenharam na abertura e con-

solidação de um caminho que, muito 

tempo depois, se transformaria na 

histórica Estrada da Graciosa. Foi 

a primeira ligação rodoviária entre 

Curitiba e o litoral do Paraná. No 

início, claro, não era pavimentada. 

Depois, com o progresso, foram 

asfaltados mais ou menos 30 quilô-

metros entre Curitiba e Paranaguá. 

Quando criou uma empresa para 

interligar a capital paranaense com 

cidades do litoral do Estado, José 

Nolar Schaedler — o fundador, 

que até hoje continua à frente dos 

negócios —, inspirou-se no nome 

do antigo caminho para batizar seu 

empreendimento. Surgiu assim a 

Viação Graciosa. 

Inicialmente, ela dedicou-se 

aos serviços de linhas intermuni-

cipais. Posteriormente, adquiriu a 

linha interestadual Guaratuba-PR a 

Join ville-SC, sendo essa ligação foi 

posteriormente estendida até Para-

naguá-PR. No modal metropolitano, 

ela presta serviços entre Curitiba e 

São José dos Pinhais. 

Todas as agências de venda de 

passagens são interligadas online. 

A venda de passagens também é 

feita via internet, bastando acessar  

o endereço eletrônico da Graciosa 

(www.viacaograciosa.com.br).

mpresaE

Em cada momento da vida da empresa, muito zelo em relação à qualidade dos ônibus.

Os ônibus brasileiros mais modernos sempre rodaram antes na frota da Graciosa.

O nome de estrada que virou sinônimo de qualidade
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xpatriaçãoE

A Marcopolo exporta  
        ônibus e talentos
Em seu plano de carreira, a multinacional genuinamente brasileira oferece aos colaboradores a 

oportunidade de assumirem cargos em unidades localizadas no exterior. 

Executivos da Marcopolo estão se 

transferindo para unidades brasi-

leiras da encarroçadora no exterior. 

De 2010 para cá, 613 profissionais 

já se transferiram para unidades da 

multinacional brasileira em outros 

países, trilhando caminho inverso ao 

de executivos estrangeiros que, déca-

da após década, vieram trabalhar no 

Brasil. Tornou-se tradição que o País 

acolhesse aqui altos funcionários de 

companhias de numerosos países para 

ocupar altos postos de direção.

Na Marcopolo, a chamada expa-

triação de funcionários faz parte do 

plano de carreira na empresa. É uma 

forma de estimular os funcionários a 

se prepararem para enfrentar e vencer 

esse tipo de desafio profissional. E a 

lista dos interessados em viver essa 

experiência tem aumentado.

O mais recente exemplo é o do 

diretor de Recursos Humanos da em-

presa, Thiago Deiro, que desde o início 

de abril assumiu a posição de CEO 

da Volgren, unidade da Marcopolo na 

Austrália e maior fabricante de ônibus 

da Oceania. 

Até agora, 15 países receberam 

executivos da Marcopolo para ocupa-

rem os mais diferentes postos, em 

diferentes atividades: África do Sul,  

Argentina, Austrália, Chile, China, 

Colômbia, Egito, Emirados Árabes, 

Índia, Malásia, México, Peru, Portugal, 

Rússia e Uruguai.   

O gerente de Recursos Humanos 

da Marcopolo, Alessandro Ferreira, 

afirma que a expatriação possibilita 

uma enriquecedora experiência profis-

sional e cultural, ampliando a expertise 

do colaborador e proporcionando o 

desenvolvimento de novas habilidades 

técnicas e comportamentais. 

“A ‘exportação’ de talentos bra-

sileiros – destaca Ferreira – é muito 

importante porque amplia a visão de 

cada um desses talentos com relação 

à carreira. E para a companhia, é uma 

maneira de formar um profissional com 

visão mais ampla e sistêmica.” 

Ainda do lado da Marcopolo, a 

expatriação de colaboradores mostra 

o potencial da operação brasileira para 

contribuir com os objetivos da empre-

sa em escala mundial, garantindo o 

alinhamento de todas as unidades 

estrangeiras no cumprimento dos pla-

nos estratégicos, por meio da padroni-

zação de processos críticos definidos 

como o ‘Marcopolo Way’. Além disso, 

a expatriação amplia a perspectiva 

profissional e cultural, característica 

fundamental para um líder global, ao 

mesmo tempo retendo e atraindo no-

vos talentos para a empresa.”

Rodrigo Alves, gerente regional da encarroçadora Marcopolo para os mercados da Ásia, 

baseado em Kuala Lumpur, Malásia.
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A UTIL opera com câmbio 
      100% automático

mpresaE

16 REVISTA ABRATI, JUNHO 2019



A UTIL está investindo fortemente na renovação de 30% da sua 

frota, em programa que se estenderá até o fim do ano. 

Os investimentos começaram com a compra de ônibus 

Marcopolo Double Decker de 14 metros e Paradiso 1200 

RSD 6x2, com caixas automáticas ZF EColife. 

Todos têm chassis Mercedes-Benz.  

Ônibus zero quilômetro da UTIL com pintura 

temática em homenagem ao Estado de Minas Gerais, 

onde a empresa tem a maior parte de suas linhas.
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Sorte: a pintura pode significar que ela está ao alcance de todos, começando com quem está a bordo de um moderno ônibus da UTIL.

Flores: enfeitam a vida e reafirmam aos passageiros e aos cidadãos nas ruas e estradas a mensagem do bom humor e da alegria. 

Os novos carros da UTIL estão equi-

pados com suspensão eletrônica, 

sistema de segurança antitombamento 

e — novidade — câmbio totalmente 

automático. Trata-se da primeira em-

presa de linhas regulares a adotar a 

solução de câmbio 100% automático, 

que elevará ainda mais o padrão de 

conforto dos seus passageiros.

 Os Double Deckers são do mode-

lo Paradiso 1800, com 60 lugares, 

montados sobre carroçaria G7 de 14 

metros. Todos eles receberam pinturas 

temáticas. Dois carros se destacam. O 

carro Minas Gerais (mostrado nas duas 

páginas anteriores) é uma homenagem 

ao Estado em que a UTIL opera a maior 

parte das suas linhas; já o carro Arara 

Azul é um tributo à fauna do Cerrado 

e do Pantanal brasileiros. 

 Quanto aos ônibus do segundo 

lote, são todos do modelo Paradiso 

1200 e foram montados sobre o 

chassi 0 500 RSD, da Mercedes-Benz, 

com 46 lugares. A operadora denomina 

esse veículo de UTIL Clássicos.

Cada um dos novos ônibus está 

totalmente preparado para tornar 

as viagens ainda mais agradáveis e 

sofisticadas, além de confortáveis e 

seguras, tanto em médias como em 

longas distâncias. 

Os DD comportam 48 poltronas 

semileito com descansa-pés no piso 

superior e 12 poltronas leito no piso 

inferior. Cada poltrona têm monitor 

individual para o passageiro. O ar con-

dicionado circula em dutos individuais. 

Outros itens de conforto são cintos 

de segurança retráteis, porta-copos, 

porta-revistas, tomadas de energia 

(110 V) para produtos eletrônicos, 

câmeras de monitoramento, geladeira 

e sistema audiovisual com DVD, mo-

nitor e USB.

Todos os novos ônibus estão 

equipados com o sistema Smartflix de 

entretenimento a bordo, que dispõe de 

mais de 30 filmes. O passageiro não 

precisa usar seu pacote de dados e 

nem baixar qualquer tipo de aplicativo.
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 Como se vê nas imagens que ilus-

tram esta matéria, a UTIL segue apos-

tando firme nos ônibus com pintura te-

mática, que já se tornaram conhecidos 

dos brasileiros. As imagens utilizadas 

se relacionam à fauna, às coisas e aos 

feitos brasileiros – como, por exemplo, 

a conquista do ar pelo primeiro avião 

da história da Humanidade, o 14-Bis, 

do mineiro Alberto Santos Dumont. 

Elas inspiram as pessoas para os 

cuidados que cada cidadão, empresa, 

órgão governamental ou legislativo 

deve adotar para a preservação do 

meio ambiente e da nossa história.

O zelo permanente pelas questões 

ambientais é o que levou a UTIL a, 

por meio dessas mensagens e da 

adesivagem dos ônibus, tentar passar 

às pessoas a mensagem de que a 

preservação do meio ambiente, as-

sim como a perpetuação dos nossos 

feitos históricos, é tarefa de todos e, 

portanto, também do cidadão comum. 

A companhia não limita essa preo-

cupação apenas aos seus próprios as-

pectos operacionais. É verdade que os 

ônibus da empresa têm suas emissões 

rigorosamente controladas, as águas 

servidas passam por processos de 

reciclagem, os pneus usados são des-

cartados conforme as recomendações 

dos fabricantes etc. Porém, a UTIL 

entende que, além desses cuidados, 

o cidadão precisa estar consciente de 

sua própria importância na defesa da 

fauna e da flora, na preservação do 

meio ambiente e no desenvolvimento 

de posturas e atitudes construtivas.

Tal conceito está bem explicitado, 

por exemplo, em um dos carros que 

operam na linha Rio de Janeiro-Cuiabá. 

O veículo recebeu pintura temática em 

homenagem à fauna do Cerrado e do 

Na pintura, a mensagem que faz a diferença

Azulejos sicilianos: a pintura atrai a atenção das crianças, provoca a curiosidade dos adultos e 

sugere diferenças e peculiaridades dos dois serviços oferecidos no ônibus.

Pipoca é o sugestivo tema que inspirou esta pintura temática. Pode se tratar de um simples e 

talvez irresistível lembrete aos adultos e às crianças.

Pantanal matogrossense, na figura de 

uma Arara Azul, conforme projeto da 

Lugui Design.

Outro carro recém-incorporado à 

frota da empresa foi aquele pintado 

em homenagem ao Estado de Minas 

Gerais, mostrado nas duas páginas 

anteriores. O projeto visual é da Villela 

Design, de Belo Horizonte. 

No caso dessa pintura, a UTIL 

entendeu que estava devendo essa ho-

menagem a um dos mais importantes 

estados da Federação, considerando 

que a empresa foi criada na cidade 

de Juiz de Fora há mais de 70 anos 

e que Minas Gerais é a unidade da 

Federação a  concentrar a maior parte 

de suas linhas.
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mpresaE

Mais conforto no 
        Norte mineiro
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Na segunda quinzena de abril, a operadora Transnorte, de Minas Gerais, incorporou à sua 

frota seis modernos ônibus de dois andares, quatro eixos e 15 metros de comprimento, com 

carroçaria VisstaBus DD produzida pela nova Busscar e montada sobre chassi Scania K 440 8x2. 

Os ônibus receberam pinturas temáticas como a desta foto.
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Os novos ônibus da Transnorte – 

todos com 15 metros de compri-

mento – são os modelos mais avança-

dos disponíveis no mercado brasileiro 

e incorporam uma série de inovações 

voltadas ao conforto dos passageiros, 

além de inúmeras tecnologias voltadas 

à segurança, às baixas emissões de 

gases poluentes, à economia de com-

bustível e à praticidade da condução.

A potência do motor Scania é de 

440 cavalos, mais do que suficiente 

para assegurar com folga o transporte 

dos 48 passageiros confortavelmente 

instalados no piso superior e dos ou-

tros nove que viajam na classe leito 

do piso inferior. O conforto a bordo é 

ampliado pela suspensão a ar e pelo 

moderno sistema de ar condicionado, 

além das entradas USB (uma em cada 

poltrona). Sanitário, bar e cinto de 

segurança de três pontos completam 

a lista de comodidades.

A carroçaria VisstaBus DD (dois 

pisos) pode ser considerada uma das 

mais sofisticadas do segmento de 

transporte de passageiros. Tem 15 

metros de comprimento, 2,6 metros 

de largura externa e altura de 4,10 

metros.

As pinturas dos seis ônibus, todas 

temáticas, foram criadas pelo escri-

tório de design do arquiteto Armando 

Villela, tendo como diretriz a decisão 

da empresa de homenagear a região 

norte de Minas Gerais e suas coisas. 

Cada ônibus recebeu uma pintura 

voltada a determinado tema, sendo 

definidos seis temas: Pequi, em alusão 

à famosa fruta; Folclore; Sertão; Juni-

na; Rio São Francisco e Velho Chico.

Inicialmente, os seis novos ôni-

bus estão operando em duas linhas: 

Montes Claros–Belo Horizonte–Montes 

Claros, e Belo Horizonte–Salinas–Belo 

Horizonte, esta última com conexão 

até São João do Paraíso.

Neste, a pintura é em homenagem ao “Velho Chico”, apelido carinhoso do Rio São Francisco. 

Também neste DD uma homenagem ao Rio São Francisco, um dos mais importantes do Brasil.

Festas juninas, tradicionais manifestações populares no norte mineiro, outra homenagem.

mpresaE
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NORTE MINEIRO

A Transnorte opera no norte do Estado 

de Minas e conta com frota de 120 ônibus. 

Emprega 450 colaboradores diretos e suas 

principais linhas são Montes Claros–Belo 

Horizonte, Montes Claros–Rio de Janeiro, e 

Montes Claros–Vitória da Conquista. 

As tradições folclóricas da região norte mineira não foram esquecidas.

O pequi, presença obrigatória nos Gerais de Minas (o tradicional Cerrado), foi lembrado com generosidade neste Double Decker.

De Montes Claros também partem 

linhas da empresa para Espinosa, São 

Francisco, Januária, Janaúba, Salinas, 

Taiobeiras e Bocaiuva. A malha servida 

pela inclui ainda as linhas Salinas–Belo 

Horizonte, Montalvânia–Belo Horizonte e 

São Francisco–Belo Horizonte (conexão).
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120 veículos

450 funcionários diretos

PRINCIPAIS LINHAS

De Montes Claros para:

 Belo Horizonte

 Rio de Janeiro

 Vitória da Conquista

 Espinosa

 São Francisco

 Januária

 Janauba

 Salinas

 Taiobeiras

 Bocaiuva

 Belo Horizonte-Montalvânia

A Transnorte



Cinto de segurança salva vidas.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua região

@onibusmarcopolo | www.marcopolo.com.br

Em 70 anos vivemos o gerar de ideias e de 

inovação. Alcançamos conquistas e superamos 
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ncarroçadoraE

A busca pela retomada 
          dos mercados 
A nova Busscar continua acompanhando atentamente os sinais emitidos pelos mercados interno e 

externo de ônibus rodoviários, enquanto trabalha para recuperar a fidelidade dos antigos clientes e se 

esforça para atrair o interesse de novos compradores.

No plano interno, apesar das previ-

sões otimistas feitas meses atrás 

pelos de especialistas do mercado, 

os negócios evoluíram devagar no 

primeiro trimestre. Mas são espera-

das encomendas mais substanciais 

no segundo. 

Quanto ao produto Busscar em si, 

parece não haver dúvidas de que todos 

os modelos lançados nos primeiros 

meses de 2019 foram bem recebidos, 

a começar do novo design. Tudo indi-

ca que a encarroçadora, assim como 

o mercado, estão satisfeitos com a 

imagem avançada e a aerodinâmica 

dos veículos, cujas linhas têm sido 

realçadas por pinturas modernas e co-

municativas adotadas pelas empresas.             

Os ônibus fornecidos recentemen-

te a duas importantes operadoras 

brasileiras – Guanabara, do Ceará, e 

Transnorte, de Minas Gerais – prova-

velmente atestam essa conclusão.

No caso da Expresso Guanabara, 

de Fortaleza, uma das mais importan-

tes operadoras brasileiras, foram for-

necidas pela Busscar cinco unidades 

Pinturas adotadas por algumas empresas, como esta da Guanabara, realçam a modernidade e a aerodinâmica das novas carroçarias.
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de carroçarias rodoviárias, sendo duas 

do modelo VisstaBus Double Decker, 

de 15 metros de comprimento, e três 

do modelo RSD.  

 MERCADO EXTERNO

Por outro lado, o portfólio da 

Busscar, amplamente voltado aos 

segmentos rodoviário, de fretamento 

e de turismo, certamente facilita a 

abordagem da fabricante aos merca-

dos potenciais e cria condições para 

que interessados de outros países se 

sintam estimulados a testar um ou 

mais dos produtos da encarroçadora.

Os países vizinhos mais próximos 

têm merecido forte atenção da nova 

Busscar e já foram fechados negócios 

em pelo menos dois casos. Para o 

Chile, estão sendo exportadas dez 

unidades, sendo que anteriormente já 

haviam sido despachadas oito. O mo-

delo fornecido a empresas chilenas de 

turismo foi o VisstaBus 340, montado 

sobre chassi Scania e indicado para 

rotas rodoviárias regulares de médias 

distâncias e fretamento contínuo ou 

eventual. Ar condicionado, monitores 

de TV, frigobar e poltronas executivas 

são alguns dos itens de conforto. 

Para o Equador seguiu um Vissta-

Bus 360, também com chassi Scania.

PREPARADA

Os executivos da encarroçadora 

informam que ela está em condições 

de atender a todas as demandas, 

inclusive as de grande vulto.  

Especificamente em relação aos 

rodoviários, é provável que as com-

pras venham mais para o fim do ano, 

considerando que meses atrás as 

operadoras brasileiras estavam ante-

cipando suas aquisições, em razão da 

norma que instituiu a obrigatoriedade 

de elevador nos veículos.

De outra parte, a companhia segue 

acreditando firmemente na força da tra-

dição da marca Busscar e da sua longa 

experiência na produção de ônibus de 

fretamento e rodoviários. A propósito 

disso, os executivos da encarroçadora 

registram o retorno positivo dado por 

empresas que já começaram a operar 

produtos da nova fase.

Os produtos são cinco: VisstaBuss 

340, VisstaBuss 360, VisstaBuss 

Double Decker, El Buss 320 e Vissta-

Bus400. A propósito deles, o executivo 

Paulo Corso destaca “o design clean 

e atemporal, com linhas modernas, 

inspiradas em conceitos e tendências 

de design automotivo”. São caracterís-

ticas, segundo ele, inerentes a todos 

os modelos, além da sofisticação, es-

trutura forte e durável, e acabamento 

superior.

Nos modelos Corso destaca, 

ainda, a eficiência aerodinâmica que 

resulta em menor consumo de combus-

tível e (no painel de serviços) as teclas 

iluminadas e o acionamento touch, que 

auxiliam no uso durante a noite. Faróis 

e lanternas traseiras são intercambiá-

veis em todas as versões do mesmo 

modelo, proporcionando fácilidade de 

reposição e manutenção. O direcional 

sequencial no farol e as lanternas 

delimitadoras frontais e traseiras, com 

tecnologia de luz difusa, são itens que 

até então não estavam presentes no 

segmento de ônibus.

Também são destacados o farol 

de rodagem diurna (DRL) em led e o 

Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM) 

– ou elevador –, de modo a garantir 

o atendimento de todas as normas 

vigentes, inclusive de acessibilidade.

O design das novas carroçarias guarda perfeita harmonia com as pinturas.
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Meio século de
   dedicação ao passageiro
Faz 50 anos que a Viação Xavante, de Barra do Garças, Mato Grosso, vem priorizando  

o conforto, a segurança e a qualidade dos serviços prestados em todas as etapas das 

viagens, desde o atendimento nos guichês de passagens até a chegada ao destino.
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Em cada viagem a bordo de um 

dos ônibus da Xavante, um per-

curso feito em veículos modernos e 

seguros. O diretor operacional Marcos 

Fernandes afirma que a empresa “está 

permanentemente em busca de novas 

tecnologias para tornar a viagem mais 

tranquila, segura e tão confortável 

quanto seria se o viajante estivesse 

em sua própria casa”.

Na companhia, diretores e cola-

boradores estão convencidos de que, 

neste momento, quando comemora 

50 anos de atividades, a Xavante vive 

uma das fases mais dinâmicas de toda 

a sua história, com frota renovada, 

novos serviços e expansão das rotas, 

e na certeza de que esse processo 

amplia e consolida cada vez mais 

sua presença em extensas áreas do 

Centro-Oeste brasileiro.  

Daí o entusiasmo, por exemplo, da 

área Comercial e de Marketing, cada 

vez mais focada na abertura de novos 

pontos de venda e nas parcerias com 

outras empresas do segmento de 

transporte, tudo para que a Xavante 

possa oferecer aos seus clientes 

maior número de opções e destinos. 

A intenção é ligar os passageiros da 

região de Mato Grosso a boa parte do 

país. “Para isso estamos adotando 

novos conceitos de gestão e buscan-

do ampliar o mercado de atuação por 

meio de parcerias com outras empre-

sas”, explica Paulo Alcântara, gerente 
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comercial e de marketing da Xavante.

Uma das prioridades relacionadas a 

essas duas áreas é manter a maior 

proximidade possível com os agentes 

de vendas. Com esse propósito, a 

Xavante prepara-se para estabelecer 

um calendário de encontros trimestrais 

nos quais serão tratados assuntos 

como melhoria das vendas, metas 

mensais, ações comerciais e de mar-

keting, e outras. Haverá espaço para 

que os agentes ofereçam sugestões e 

falem de suas eventuais dificuldades 

na comercialização.

Ainda em termos de marketing, 

está sendo renovada toda a parte 

visual da empresa, incluindo o lay-out 

dos guichês, salas VIP, material promo-

cional e site. O novo site ganhou visual 

clean, ficou mais moderno e passou 

a oferecer mais informação, além de 

permitir maior interação do cliente 

com a empresa. A mesma filosofia de 

renovação está sendo trabalhada nas 

redes sociais (facebook, instagram), 

com o apoio de posts atuais e de 

ampla interação com os passageiros.  

VALORES

José Eduardo Pena, proprietário 

da companhia, que ele administra 

com suas filhas Daniella Pena e Lu-

ciana Pena, ressalta que há 50 anos 

a Xavante cultiva valores culturais e 

éticos muito importantes; e cultiva, 

principalmente, a confiança no ser 

humano, no seu desejo de evoluir e 

na sua capacidade de transformação 

diária. “Entendemos – ele diz – que a 

principal missão da nossa empresa 

é proporcionar a satisfação total do 

cliente, servindo-o com a maior ênfase 

na qualidade do nosso atendimento.”

A Viação Xavante foi o primeiro 

negócio de transporte de passageiros 

mpresaE

José Eduardo Pena, o proprietário: cultivo 

de valores culturais e éticos.

Frota renovada, novos serviços e expansão das rotas colocam a Xavante em uma das fases mais dinâmicas de toda sua história.

30 REVISTA ABRATI, JUNHO 2019

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



AÇÕES SOCIAIS

Em parcerias com vários dos seus fornecedores, a companhia desenvolve, 

por meio do projeto Xavante Social, importantes ações junto a asilos, creches, 

associações beneficentes e outras entidades. 

SALAS VIP

A empresa prepara-se para oferecer Salas VIP aos seus passageiros. A in-

tenção é introduzir um novo conceito nesse item de conforto, a ser denominado 

Espaço Cliente Xavante.

ENTRETENIMENTO

A frota da Xavante está sendo gradativamente equipada com sistema de 

entretenimento a bordo, dotado de rede sem fio (wireless), para ser utilizado 

por smartphone e notebook. Na programação, filmes, vídeos institucionais e 

informativos, entre outras multimidias. 

ÔNIBUS DD

Em três dos seus destinos (Goiânia-Canarana, Goiânia-Querência e Cuiabá-

-Sinop) a Xavante utiliza os ônibus Paradiso G7 Double Decker, de dois andares. 

Os ônibus dispõem de 46 poltronas executivas no piso superior e nove poltronas 

leito no inferior. No G7 DD todas as poltronas são reclináveis, com apoio para as 

pernas, cinto de segurança, ar condicionado e luz de leitura com ajuste individual. 

No serviço, água mineral, manta e travesseiro. Registre-se que a maior parte 

dos modelos de ônibus que compõem a frota da Xavante dispõem de carroçaria 

Marcopolo modelos LD e DD, equipados com poltronas semileito e leito.

MELHOR IDADE

Desde 2013 foi criado o Cartão Melhor Idade. A iniciativa deu tão certo que a 

Viação Xavante foi distinguida como segunda colocada na categoria atendimento 

ao cliente do Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas no Transporte Terrestre de 

Passageiros, edição de 2013.

FIDELIDADE

A operadora mantém programa de fidelidade. A cada 10 passagens que 

adquire, o cliente ganha uma. O cartão é enviado para o endereço residencial 

dele, sem custo.

SUPORTE PERMANENTE

A companhia mantém um suporte permanente de atendimento às agências 

que vendem passagens da Viação Xavante em grande número de localidades. 

É um atendimento exclusivo que funciona 24 Horas.

rodoviários do município de Barra 

do Garças e, também, da região do 

Araguaia. Surgiu em 1969 e no início 

utilizou poucos e pequenos ônibus 

para operar linhas regionais. As linhas 

mais importantes vieram com as liga-

ções de Barra do Garças a Água Boa, 

Canarana e São Félix do Araguaia 

(MT). E foi assim, por etapas, que a 

empresa conquistou todo o Estado de 

Mato Grosso.

O ano de 1990 marcou o início de 

um forte processo de modernização 

do negócio, com a incorporação de 

ônibus mais novos e melhor equipa-

dos, e com a ampliação gradativa do 

mercado. Nesse processo, a Xavante 

passou a atender a linha Cuiabá–Barra 

do Garças, alcançando em seguida Vila 

Rica e outras cidades de Mato Grosso, 

para só então estabelecer linhas para 

Goiânia e Brasília.

Atualmente, a operadora se co-

loca entre as mais bem–avaliadas 

empresas de transporte rodoviário de 

passageiros do País, tendo se torna-

do referência nos estados de Mato 

Grosso, Goiás, Pará, Tocantins e no 

Distrito Federal.

No momento, está em andamento 

um programa de modernização do 

As diversas faces da qualidade

Marcos Fernandes, diretor operacional.
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Centro de Controle Operacional — 

CCO — não só no aspecto de moni-

toramento das viagens via GPS, mas 

de ampliação do controle da frota, 

movimento de passageiros, embar-

ques, desembarques, manutenção 

dos veículos, escala dos motoristas e 

outros aspectos operacionais.

Na realidade, tudo isso faz parte 

de um movimento contínuo, pois a 

companhia está sempre investindo 

em novas tecnologias, renovação de 

frota e capacitação dos colaboradores. 

A administração está voltada para 

a perfeita integração entre todos os 

setores do negócio, em um esforço 

permanente para tornar sempre mais 

prazerosos e eficientes os desloca-

mentos dos passageiros. Um exemplo: 

a Xavante só utiliza peças de reposição 

genuínas, de modo a assegurar a exce-

lência na prestação do serviço e evitar 

ao máximo quaisquer problemas com a 

operação. Nesse sentido, o gerente de 

manutenção Rubens Rodrigues enten-

de que a gestão por processo contribui 

para a sustentabilidade da empresa 

e a viabilidade do negócio. São cons-

tantes as reuniões gerenciais para 

elaboração de metas anuais, análise 

dos resultados e acompanhamento 

dos principais indicadores. 

INTEGRAÇÃO

A integração entre os diversos 

setores da operadora é vista como 

fundamental, especialmente quando 

se considera a extensão da malha de 

atuação da Xavante, as particularida-

des operacionais e as grandes distân-

cias entre algumas das suas garagens 

e os centros de maior porte. 

O gerente de suprimentos, Odair 

Braga, conhece bem as dificuldades 

e complexidades da área, cuja gestão, 

segundo ele, envolve setores como 

Compras, Estoque, Financeiro e Ma-

nutenção: “Não podemos trabalhar 

isoladamente, muito pelo contrário. 

Precisamos de informações e dados 

corretos para não tomarmos decisões 

erradas e causarmos perdas finan-

ceiras para a empresa.” O gerente 

considera que a logística é o maior 

desafio da operadora, requerendo 

grande atenção e atento controle dos 

estoques e reposições. Algumas das 

garagens ficam a distâncias que va-

riam de 800 a 1.200 quilômetros da 

sede, e só com um controle eficiente 

é possível atender a demanda por 

peças e insumos para manutenção 

preventiva ou corretiva, que vão desde 

água mineral para os passageiros até o 

diesel para abastecimento dos ônibus.

Paulo Alcântara, gerente comercial e de marketing: novos conceitos de gestão e parcerias 

com outras empresas.

Matriz Barra do Garças — MT

Linhas 28

Cidades atendidas 100

Horários diários 79

Frota 122 veículos

Colaboradores 483

Garagens 9

Idade média da frota 5,8 anos

Passageiros transportados (mês) 110.000

Passageiros transportados (ano)  1.237.785

Quilometragem percorrida (ano) 1.195.000 km

Um resumo da Xavante
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TTL, qualidade na arte 
     de abrir caminhos
Atendimento de qualidade, organização, respeito aos passageiros, três dos aspectos mais cuidados 

pela TTL Transporte e Turismo Ltda., do Grupo Unesul, uma das mais tradicionais operadoras 

brasileiras de transporte rodoviário de passageiros. Entre outros feitos, a TTL foi responsável pela 

abertura da primeira linha internacional de ônibus do Brasil, ainda no distante ano de 1950.
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Embora tenha sido formalmente 

registrada no ano de 1957, que é 

considerado o ano de sua fundação, 

a TTL Transporte e Turismo Ltda., do 

Grupo Unesul, iniciou seus serviços 

em 1950, ainda não sob esse nome. 

Na época, ela fazia transporte de 

passageiros em excursões e ligava a 

pequena cidade brasileira de Santa 

Rosa a Porto Mauá, no Uruguai. Essa 

foi a primeira linha internacional de 

ônibus do Brasil. 

Já em 1958, a TTL passou a operar 

no trajeto Porto Alegre-Montevidéu, ser-

viço para o qual obteve do Departamen-

to Nacional de Estradas de Rodagem a 

Autorização Nº 1 expedida pelo órgão 

para viagens internacionais. Apesar do 

significado do número, eram viagens 

internacionais realizadas sobre estra-

das de chão batido, com transposições 

de rios feitas em barcas. 

O tempo de duração da viagem 

era de 26 horas, sempre por estradas 

muito ruins. Um dos trechos particular-

mente difíceis tinha 200 quilômetros e 

demandava de seis a oito horas para 

ser vencido. Só existia asfalto depois 

da vigésima-quinta hora de viagem, já 

quase chegando a Montevidéu. 

Apesar das dificuldades, com o 

passar do tempo a demanda dos pas-

sageiros tornou-se tão frequente que 

motivou a implantação de uma linha 

regular e diária no trajeto. A TTL foi  

a permissionária pioneira do serviço.

Desde o início a companhia tor-

nou-se um modelo de organização. 

O primeiro ônibus utilizado por ela 

na linha para Montevidéu foi um F-7, 

com carroçaria de madeira, fabricada 

O serviço Leito, exclusivo da linha da TTL para a capital uruguaia, é uma opção tradicional dos que viajam entre Porto Alegre e Montevidéu.

Amplo salão de passageiros dos ônibus que operam o serviço executivo.

mpresaE
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em Carazinho. Tinha capacidade para 

28 passageiros. Algum tempo depois, 

entrou em operação um F-600, e então 

a carroçaria já foi fabricada pela brasi-

leira Eliziário, muito famosa na época. 

EVOLUÇÃO A BORDO

Mas a verdadeira grande novidade 

que a TTL apresentaria tempos depois 

aos seus passageiros foi mandada 

vir de avião dos Estados Unidos: um 

banheiro! Era uma espécie de armário 

de aço inoxidável, em peça única, 

que incluía pia e vaso sanitário. No 

mesmo ônibus foi criado um espaço 

pomposamente denominado de “bar”. 

Os bancos receberam estofamento em 

tecido e os bancos dianteiros tinham 

sanefas em vez de vidros nas janelas. 

Outra grande novidade foi a intro-

dução do ônibus-leito na linha Porto 

Alegre–Montevidéu, em 1964. O servi-

ço causou tal impacto que, ainda hoje, 

representa a opção exclusiva dessa 

natureza na rota. 

Avanços igualmente muito impor-

tantes seriam registrados pela TTL na 

década de 1970, como, por exemplo, 

a abertura da linha direta entre São 

Paulo e Montevidéu, em 1976, um 

tipo de serviço que até hoje também 

continua sendo opção exclusiva nessa 

linha. Registre-se que, já na inaugu-

ração, a empresa implantou serviços 

de bordo prestados por funcionários 

cuidadosamente preparados e perma-

nentemente preocupados em oferecer 

sempre mais comodidade e conforto 

aos passageiros. 

No ano seguinte, a companhia 

passou a operar a ligação entre Porto 

Alegre, Foz de Iguaçu e Assunção. Mais 

tarde, instalou filiais em São Paulo, 

Santa Catarina e Montevidéu.

A empresa sempre se empenhou 

em introduzir nos seus ônibus e servi-

ços, assim como na administração do 

negócio, todas as inovações e avan-

ços possíveis. Um exemplo sempre 

relembrado é o de que os ônibus da 

TTL entre as cidades de Montevidéu 

e Porto Alegre (ou São Paulo) sempre 

contaram com o trabalho de comissá-

rias de bordo — as azafatas, como são 

chamadas no Uruguai.

Atualmente, a TTL dispõe de uma 

frota de ônibus climatizados de última 

geração, que passam por frequentes 

revisões, a fim de assegurar aos 

passageiros o máximo conforto e se-

gurança nas viagens. 

ROTAS ATENDIDAS

Visando sempre o melhor atendi-

mento, a TTL conta com bases opera-

cionais em São Paulo, Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul e Montevidéu. 

Mantém pontos de vendas em Santos, 

São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, 

Brasília, Curitiba, Foz do Iguaçu, Jo-

inville, Balneário Camboriú, Itapema, 

Araranguá, Porto Alegre, Pelotas, Rio 

Grande, Bento Gonçalves, Caxias do 

Sul, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo 

Fundo, São Leopoldo, Torres, Chuí e 

em várias outras localidades do Estado 

do Rio Grande do Sul. Suas principais 

rotas são São Paulo-Montevidéu, Porto 

Alegre-Montevidéu e Florianópolis-Mon-

tevidéu. Em todas são oferecidas as 

opções Executivo e Leito.

Juntas, a Unesul e a TTL atendem 

mais de 400 municípios no Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato 

Grosso do Sul, Paraguai e Uruguai.

Um dos modernos Marcopolo Double Decker para operação dos serviços leito e semileito. 

Ônibus da TTL em Montevidéu, Uruguai.  
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ecnologiasT

Quando o assunto é 
     segurança nas estradas
Em maio, a Mercedes-Benz do Brasil, em iniciativa alinhada ao movimento internacional Maio 

Amarelo, procurou destacar as avançadas tecnologias de segurança ativa de seus ônibus e 

caminhões, lembrando que elas trazem mais segurança nas estradas, tanto para motoristas e 

passageiros quanto para os demais veículos e todo o tráfego.

A propósito do movimento Maio Ama-

relo, que busca atrair a atenção da 

sociedade para o alto índice de mortes 

e feridos no trânsito,  o vice-presidente 

de Vendas e Marketing Caminhões e 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, 

Roberto Leoncini, lembrou que, com o 

uso de radares, sensores, câmeras e 

outros avançados sistemas, os veícu-

los Mercedes-Benz dispõem dos mais 

modernos recursos “para oferecer 

ainda mais segurança nas estradas, 

auxiliando nas rápidas reações do 

motorista e do veículo em situações 

inesperadas, o que diminui os riscos 

de acidentes e preserva vidas”.

SEGURANÇA ATIVA

Ele aponta o caminhão extrape-

sado Actros como o modelo top de 

linha em segurança ativa no Brasil. E  

destaca nele, como itens de avança-

da tecnologia, o ABA — Active Brake 

Assist (assistência ativa de frenagem), 

que reduz o risco de colisão com o 

Os chassis Mercedes-Benz já podem dispor de sistemas de radar, sensores, câmeras e outros avançados dispositivos e tecnologias.
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veículo da frente, utilizando-se de um 

radar posicionado no para-choque. Em 

uma situação de emergência, o siste-

ma diminui a velocidade do caminhão, 

aumentando o tempo de resposta de 

reação do motorista, ou parando o 

veículo completamente.

Outra tecnologia é o Proximity Con-

trol System (controle de proximidade), 

que permite ao motorista escolher a 

distância mínima que o caminhão deve 

manter em relação ao veículo à frente, 

ajustando automaticamente sua veloci-

dade e podendo até acionar os freios 

em caso de necessidade. 

Já o Lane Guidance System (siste-

ma de orientação de faixa de rolagem), 

considerada uma tecnologia de extre-

ma importância nas estradas, emite 

um aviso sonoro em caso de mudança 

involuntária de faixa.

A linha de caminhões Actros é 

equipada ainda com EBS (sistema de 

gerenciamento inteligente do sistema 

de freio), Retarder, ABS, ASR, Hill Hol-

der (assistência de partida em rampa), 

Day Running Light (faróis de rodagem 

diurna) e sensores de chuva e de ilu-

minação que ativam automaticamente 

o limpador de pára-brisas.

PILOTO AUTOMÁTICO

Recentemente, a Mercedes-Benz  

trouxe para o Brasil o avançado ACC 

(piloto automático adaptativo), que 

já está disponível para os modelos 

Roberto Leoncini: tecnologias de ponta.

Walter Barbosa: a ajuda dos sensores.

O Actros, top de linha em segurança.

rodoviários O 500 RS e RSD. O piloto 

possibilita que o ônibus se desloque 

quase sozinho. Com isso, a marca 

está antecipando uma tecnologia de 

segurança e conforto com presença 

certa no ônibus autônomo do futuro 

quando este chegar ao País.

Por meio de sensores na dianteira, 

o piloto automático adaptativo ajuda 

o motorista a manter o ônibus na dis-

tância segura em relação ao veículo 

que vai à frente. Em uma situação de 

extrema emergência, se o condutor 

não reagir, o sistema entra em ação, 

freando automaticamente o veículo 

para evitar o impacto. O ACC se desa-

bilita a velocidades menores que 15 

quilômetros por hora. Independente-

mente de sua ativação, o motorista 

tem total autonomia para acelerar ou 

frear, usando os pedais. Ou seja, ele 

tem sempre o domínio do veículo.

“O piloto automático adaptativo re-

duz o risco de acidentes, trazendo 

mais segurança para os passagei-

ros, motoristas e outros veículos da 

via”, diz Walter Barbosa, diretor de 

Vendas e Marketing Ônibus da Mer-

cedes-Benz do Brasil. Ele acrescenta: 

“Graças à atuação de sensores, o 

sistema identifica os veículos à frente 

até o máximo de 200 metros, mesmo 

em situação de neblina. É um recurso 

muito importante nas estações frias 

do ano. Além disso, pelo fato de atuar 

automaticamente, o ACC alivia o stress 

do motorista, que pode se concentrar 

mais na condução e no tráfego”.

EMERGÊNCIA

Outro destaque das tecnologias de 

segurança apontado por Barbosa é o 

AEBS (Advanced Emergency Braking 

System), um sistema de frenagem 

de emergência que tem o objetivo de 

minimizar os efeitos de um eventual 

acidente. Se há risco de colisão, o 

AEBS ativa um alerta visual e sonoro, 

fazendo uma leve intervenção nos 

freios ou, se necessário, aplicando 

uma freada de emergência. Também 

importante para ônibus é o LDWS 

(Lane Departure Warning System), 

sistema de aviso de faixa que gera um 

alerta sonoro e visual para o motorista 

quando o veículo se move para fora da 

via em um movimento não intencional.

Os ônibus rodoviários O 500 

podem ser equipados ainda com 

TPMS (Tyre Pressure Monitoring Sys-

tem – sistema de monitoramento da 

pressão e temperatura dos pneus); 

EBS (sistema eletrônico de freios); 

ECAS (suspensão pneumática contro-

lada eletronicamente); ESP (controle 

eletrônico de estabilidade); Retarder 

(sistema auxiliar de freio); Top-Brake 

(freio-motor auxiliar); ABS (sistema 

anti-travamento), ASR (sistema de 

controle de tração); eixo ERA direcional 

com foco em maior estabilidade, piloto 

automático e freios a disco.
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Águia Branca inova em 
      educação corporativa
Denominada UniÁguia, a iniciativa identifica um avançado programa de educação corporativa 

que vem sendo desenvolvido pela Viação Águia Branca com o objetivo de proporcionar aos 

seus colaboradores a oportunidade de se aperfeiçoarem e se atualizarem cada vez mais em 

suas áreas de atuação.

A UniÁguia já conta com excelente 

estrutura que inclui salas de 

aula, biblioteca e variados conteúdos 

de educação a distancia. Seu portal 

de cursos atrai um número cada vez 

maior de colaboradores da Viação 

Águia Branca e do Grupo Águia Branca 

interessados em desenvolver seus 

conhecimentos e potencializar sua 

experiência profissional.

A estratégia de investir no treina-

mento dos colaboradores vem sendo 

cada vez mais implementada nas 

empresas modernas e tem trazido a 

elas e ao seu pessoal uma série de 

benefícios. A Viação Águia Branca, 

que sempre busca atualização para 

os colaboradores, está inovando com 

um avançado processo de Educação 

Corporativa que contempla um portal 

de cursos online. Já participaram dos 

cursos mais de 140 motoristas, que 

tiveram aulas de direção defensiva, 

legislação e atendimento ao cliente.

As aulas acontecem no horário de 

trabalho, o que estimula ainda mais a 

participação dos colaboradores. A ge-

rente de RH da Águia Branca, Luciana 

Lessa Soares, explica que o trabalho 

foi iniciado com os motoristas porque 

eles estão na linha de frente do negó-

cio da companhia. Porém, o programa 

de educação corporativa, denominado 

UniÁguia, está voltado a todos os 

colaboradores da empresa. O nome 

completo é Universidade Corporativa 

da Águia Branca. 

Trata-se de uma plataforma online 

com conteúdos de cursos, palestras, 

congressos, todos disponíveis aos 

colaboradores da Viação e também da 

Divisão de Passageiros e da Holding, 

empresas que pertencem ao grupo 

Águia Branca.

A primeira transmissão ao vivo foi 

de uma palestra com Fernando Saddi, 

que falou sobre inovação e mobilidade 

urbana.

 Luciana Lessa informa que a equi-

pe se prepara agora para inaugurar a 

infraestrutura da UniÁguia, com sede 

no bairro de Campo Grande, em Caria-

cica. O local conta com salas de aula 

e computadores para atender melhor o 

público operacional. Os colaboradores 

têm uma biblioteca com acesso a livros 

diversos, além de toda uma plataforma 

online, totalmente disponível.

No processo de estruturação do 

programa de educação corporativa fo-

ram realizados workshops com líderes 

e colaboradores chaves para tratar das 

competências e conhecimentos estra-

tégicos da organização. Tal definição 

servirá como base para a produção de 

novos conteúdos para plataforma e 

criação de trilhas e programas de de-

senvolvimento alinhados à estratégia 

da organização.

Espaço, equipamentos, instrutores competentes e aulas no horário de trabalho: motivação.
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O próximo ciclo da  
        Scania no Brasil
A montadora sueca prevê para o período de 2021 a 2024 o aporte de R$ 1,4 bilhão destinados 

à atualização de tecnologias na sua fábrica brasileira, em São Bernardo do Campo-SP, e ao 

desenvolvimento de projetos relacionados a combustíveis alternativos.

A Scania anunciou sua in-

tenção de investir na sua 

fábrica de São Bernardo do Cam-

po-SP recursos de R$ 1,4 bilhão 

no período de 2021 a 2024. 

“Estamos há 62 anos no Brasil, 

sempre acreditando na visão de 

longo prazo e no potencial do 

País. O novo aporte reforça nos-

sa jornada em direção ao trans-

porte sustentável”, afirmou o 

presidente e CEO da Scania Latin 

America, Christopher Podgorski.

Em 2016 a montadora de-

finiu investir R$ 2,6 bilhões na 

operação industrial de São Ber-

nardo do Campo; parte dessas 

inversões ainda se estenderá 

até o próximo ano. Os recur-

sos atenderam ao objetivo de 

preparar a fábrica para a maior 

mudança de linha de montagem 

já realizada em toda a unidade 

brasileira, tendo em vista a intro-

dução da Nova Geração de ca-

minhões para a América Latina. 

Quanto ao novo montante (de 

R$ 1,4 bilhão) os recursos serão 

direcionados para a moderniza-

ção da fábrica. “Nosso ritmo de 

investimento tem sido da ordem 

de R$ 100 milhões por ano – 

explica Podgorski. – Agora, para 

atender as necessidades das Os investimentos iniciados em 2016 prepararam a Scania para as mudanças na linha de montagem. 
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O departamento de P&D da unidade brasileira atua em paralelo com a matriz na Suécia.

novas tendências ligadas ao mundo do 

transporte, precisaremos elevar esse 

patamar. Nossa planta faz parte de um 

sistema de produção global e acaba-

mos de lançar um produto embarcado 

com uma plataforma ligada às futuras 

tecnologias. Os novos recursos são 

base para o que está por vir.”

Em termos imediatos, segundo o 

executivo, o foco são os combustíveis 

alternativos, especificamente os veí-

culos movidos a gás. Segundo ele, a 

produção de caminhões a gás na plan-

ta de São Bernardo, planejada para 

2020, exemplifica o que é reconhecido 

como um investimento sustentável – 

ou seja, bom para os negócios e para 

a sociedade e, ao mesmo tempo, de 

menor impacto para o meio ambiente.

 

CENTRO DE P&D

Para ampliar e concentrar as ins-

talações destinadas às equipes de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 

melhorar sua logística fabril, a Scania 

prevê investir R$ 75 milhões em alte-

rações no Plano Diretor da unidade de 

produção. Podgorski entende que as 

duas iniciativas deixam claro o quão 

estratégica é a operação da marca 

no Brasil.

Hoje, a fábrica em São Bernardo 

do Campo abriga um departamento de 

P&D com 250 engenheiros atuando em 

paralelo com a matriz na Suécia. Essa 

sinergia é considerada fundamental 

para a qualidade levada aos clientes. 

Atualmente, a unidade brasileira é a 

responsável global pelos testes de 

validação de veículos em condições 

severas, um claro reconhecimento 

da importância de estar presente na 

América Latina com esta área. Com 

os novos investimentos, a unidade 

brasileira passará a ter um Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento e o time 

de P&D poderá se dedicar integralmen-

te ao projeto de implementação de 

combustíveis alternativos na região, 

especificamente gás natural e biogás. 

Segundo o executivo, a atualização 

das instalações prediais e dos equi-

pamentos será fundamental para que 

a empresa se mantenha competitiva. 

Os investimentos são considerados de 

extrema importância para a moderniza-

ção do parque industrial, que é o único 

fora da Europa a montar um caminhão 

“de para-choque a para-choque”. Isso, 

aliás, é o que possibilita à unidade bra-

sileira assegurar aos seus clientes que 

um Scania é um Scania em qualquer 

lugar do mundo.

O projeto de mudanças nas instala-

ções será executado em etapas, sendo 

a primeira delas a melhoria dos fluxos 

de transporte internos. O projeto de 

automação dos processos de logística 

encontra-se em ritmo acelerado, o que 

exige a busca de melhorias que tragam 

resultados tangíveis como, por exem-

plo, melhor aproveitamento do tempo 

e do espaço.

TRANSPORTE SUSTENTÁVEL 

Recentemente, a Scania e a Ci-

trosuco divulgaram uma parceria para 

os primeiros testes com um caminhão 

que pode ser abastecido com gás 

natural veicular (GNV) ou biogás. O 

modelo, um pesado de 410 cavalos de 

potência, é da Nova Geração de cami-

nhões da marca. O teste foi iniciado na 

primeira quinzena de dezembro, para 

um período de análises de um ano. A 

operação consiste no transporte de 

suco de laranja para exportação, sendo  

escolhida a rota Matão-Santos.

Inédita na América Latina, a tecno-

logia do motor Scania permite rodar 

com a mistura de ambos os combus-

tíveis. “O caminhão movido a GNV/

Biogás é mais uma exclusividade apre-

sentada pela Scania no Brasil. Trata-se 

de uma alternativa viável que pode ser 

implementada em curto prazo e pos-

sibilita significativa redução de custos 

com combustível”, assegura Roberto 

Barral, vice-presidente das Operações 

Comerciais da Scania no Brasil.
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Em torno da 
     morte de Ignez
Há um brocardo extraído do latim que diz: Dormientibus non sucurrit jus. 

Ou seja, o direito não socorre aos que dormem. Portanto, não deixe que morra a Ignez.  

Rudolf Von Ihering, em sua mag-

nifica obra “A luta pelo Direito”, 

lembra essa inércia para afirmar 

que cabe a qualquer homem um dever 

para consigo mesmo, o de repelir com 

todos os meios ao seu alcance qual-

quer agressão a um direito investido 

em sua pessoa, pois, com a passivi-

dade diante da agressão, estará ele 

admitindo um momento de ausência 

de direitos em sua vida. E ninguém há 

de cooperar para que isso aconteça. 

Tal pensamento tem alicerce nas 

premissas – dentre outras – de que 

apenas a fraqueza e a indolência jus-

tificariam a desistência de um direito 

tutelado, e nesses casos, o Estado 

não deveria intervir para assegurar 

aquele que por si mesmo não é capaz 

de lutar processualmente em defesa 

de seu interesse, pois, perante o deve-

dor que quer esbulhar o bom direito do 

credor que especula com o seu medo 

ao processo, com seu comodismo, 

indolência e fraqueza, deve o credor 

defender seu direito, custe o que cus-

tar. Se este não o fizer, não abandona 

apenas o seu direito, mas renega o 

direito em sua totalidade.

Em nossos dias, o pensamento 

de Ihering, a despeito do tempo, se 

torna contemporâneo, especialmente 

sobre o tema ora abordado, que não 

é novo mas recalcitra, tanto nas posi-

ções tuteladas do Judiciário de novos 

direitos quanto na inércia de algumas 

empresas em exercer o seu direito 

no tempo, tempo este que está por 

encontrar o seu fim.

O Judiciário – tese já firmada pelo 

Egrégio Supremo Tribunal Federal – 

vem se debruçando sobre ações que 

afastam a repercussão na cadeia 

de tributos, especialmente aqueles 

incidentes sobre as receitas, quando 

a base de cálculo para a cobrança do 

tributo toma por medida não a receita 

da atividade em si, mas de toda a ca-

deia de faturamento, ainda que certos 

valores não façam parte da cadeia de 

receitas do contribuinte.

Inicialmente o tema se restringiu 

ao ICMS como base de cálculo para o 

pagamento do PIS e da COFINS, tendo 

sido reconhecido, e em repercussão 

geral, ou seja, vinculante para todos 

os tribunais de hierarquia inferior ao 

STF, o direito de recolher o PIS e a 

COFINS sem a inclusão do ICMS em 

suas bases de cálculo, bem como de 

serem restituídos os valores recolhi-

dos indevidamente nos últimos cinco 

anos, contados do ajuizamento da 

respetiva ação.

Entretanto, com o avançar da juris-

prudência, o mesmo raciocínio adotado 

Em nossos dias, o 
pensamento de Ihering, 
a despeito do tempo, se 
torna contemporâneo, 
especialmente sobre 
o tema ora abordado, 
que não é novo mas 
recalcitra, tanto nas 

posições tuteladas do 
Judiciário de novos 
direitos quanto na 
inércia de algumas 

empresas em exercer 
o seu direito no tempo, 
tempo este que está por 

encontrar o seu fim. 

Jocimar Moreira 

Advogado, especialista em transporte.
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para a exclusão do ICMS da base de 

cálculo do PIS e da COFINS também 

é cabível e vem sendo aplicável tanto 

com relação ao ISSQN, como em rela-

ção à contribuição previdenciária sobre 

a receita bruta (CPRB).

Decidiu o STF que é inconstitucio-

nal o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 

nº 9.718/98, no que ampliou o con-

ceito de receita bruta para envolver a 

totalidade das receitas auferidas por 

pessoas jurídicas, independentemen-

te da atividade por elas desenvolvida 

e da classificação contábil adotada, 

resumindo este fundamento ao fato 

de que a base de cálculo de tais 

tributos somente pode incidir sobre 

a riqueza obtida com a realização 

da operação, e não sobre a própria 

receita do ICMS, que constitui ônus 

fiscal e não faturamento.

Neste contexto, ganha força no 

Judiciário, especialmente no Supremo 

Tribunal Federal, a interpretação de 

que, a exemplo do que ocorre com o 

PIS e a COFINS, também o ICMS não 

pode ser incluído na base de cálculo do 

ISSQN e da contribuição previdenciária 

sobre a receita bruta (CPRB). 

Verifica-se, no caso presente, que 

a lei ordinária instituidora da suposta 

desoneração da folha de pagamentos 

criou uma nova situação de incidência 

tributária, substitutiva da prevista pe-

los incisos I e III do art. 22 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991, a qual 

esbarra em flagrante inconstituciona-

lidade, vez que desvirtua os diversos 

princípios constitucionais.

E, com esta constatação, onde 

está a questão do Dormientibus non 

sucurrit jus – ou seja, por que neste 

caso o direito não socorre aos que 

dormem?

A conclusão é simples: sem uma 

provocação judicial, o Fisco jamais 

vai, de oficio, estender os efeitos da 

decisão judicial do STF e excluir o 

ICMS da base de cálculo do PIS, da 

COFINS, do ISSQN e da CPRB. Com 

efeito, importa dizer que as empre-

sas, sem a medida judicial, terão de 

continuar amargando a ampliação 

inconstitucional da base de cálculo 

para o pagamento, que em alguns 

casos pode elevar a base de cálculo 

em algo próximo de 20 vinte por cento 

além do realmente devido.

Há que se buscar – e a dormência 

está na demora no ajuizamento da 

ação – uma declaração do direito de 

compensação dos valores relativos 

ao ICMS que foram incluídos para o 

cálculo do PIS, da COFINS, do ISSQN 

e da CPRB, pagos indevidamente nos 

últimos 5 (cinco) anos, a contar do 

ajuizamento da ação, e projetando no 

tempo, até a definitiva compensação, 

ou recebimento dos valores pagos a 

maior.

O risco da demora se assenta no 

fato que está por vir, e que pode jogar 

por terra toda a conquista, tanto no 

STF quanto em instâncias inferiores, 

nas várias ações já ajuizadas – umas já 

encerradas e com execução em curso, 

e outras ainda em curso, de algumas 

empresas associadas da ABRATI. Nas 

ações que já experimentaram sentença 

e acórdão, tanto a exclusão da base de 

cálculo quanto o direito à compensa-

ção dos valores indevidamente pagos 

foram contemplados. 

Entretanto, ainda que o tema tenha 

recebido repercussão geral no Recurso 

Extraordinário número 574706/PR, já 

julgado pelo STF, este ainda não está 

terminado, tendo em vista que a União 

opôs embargos de declaração visando 

eventual modulação dos efeitos daque-

le acórdão. 

A modulação dos efeitos é o ponto 

de preocupação – e o que caracteriza 

o  Dormientibus non sucurrit jus – eis 

que pode ocorrer que, se as empresas 

não ajuizarem as respectivas ações 

até que o incidente seja julgado, 

eventual modulação pode conduzir 

ao entendimento de que o direito à 

exclusão somente se reservará para 

quem já tenha ação ajuizada quando 

do julgamento da modulação; e se isso 

ocorrer, quem não ingressou com as 

medidas perderá em definitivo o direito 

a ter a exclusão e a se creditar sobre 

tudo que pagou ao longo do tempo a 

maior. Representará a perda de uma 

“pequena” fortuna.

Não há previsão para o julgamen-

to dos embargos, mas, cada mês 

perdido, o que fora indevidamente 

pago é excluído e deixa de pertencer 

ao conjunto dos créditos dos últimos 

cinco anos do ajuizamento da ação, 

e, acaso a modulação converta para o 

direito somente das ações ajuizadas, o 

direito não socorrerá aos que dormiram 

e não ingressaram com as ações. Ou 

seja: Ignez estará morta.

... a cada mês perdido, o 
que fora indevidamente 

pago é excluído e 
deixa de pertencer ao 
conjunto dos créditos 

dos últimos cinco anos 
do ajuizamento da ação 
e, acaso a modulação 

se converta para o 
direito somente das 
ações ajuizadas, o 

direito não socorrerá 
aos que dormiram e não 

ingressaram com as 
ações. Ou seja: Ignez 

estará morta.
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P ara aqueles que trabalham com 

transportes, a transformação 

tecnológica vivida nos últimos anos 

criou um dilema, um desafio e uma 

oportunidade. Os avanços nas teleco-

municações e o aumento substancial 

da capacidade de armazenamento e 

processamento computacional contri-

buem, a cada dia, para que empresas 

de tecnologia inovadoras capturem 

rapidamente o mercado de serviços 

de transportes. Para tanto, essas 

empresas ignoram regulamentações 

e relações existentes entre os atores 

tradicionalmente envolvidos (poder 

público, iniciativa privada e clientes) e 

avançam agressivamente na proposi-

ção de novos serviços e produtos. Na 

verdade, as empresas de tecnologia 

usam o problema do transporte e as 

ineficiências associadas a ele para 

desenvolver relações comerciais que 

vão muito além da atividade de trans-

porte de passageiros e de carga entre 

origens e destinos. 

Tal atuação das empresas de 

tecnologia inovadoras afetou direta-

mente o desempenho de todo o setor 

de transportes e provocou o dilema: 

como encarar a inovação tecnológica 

na mudança do modelo de negócios, 

diante da situação econômica vulnerá-

vel das empresas de transportes e a 

consequente limitação na capacidade 

de investimentos? Empresários de 

todos os setores estão atentos e 

avaliam as perspectivas futuras, mas 

muitas vezes o instinto de sobrevivên-

cia diária é mais imperativo do que 

pensar em novas formas de atuação. 

Inovar é preciso;  
        viver...

Obviamente, a superação desse dile-

ma não é tarefa simples; mas apenas 

a mudança na mentalidade dos atores 

tradicionalmente envolvidos no setor 

de transportes levará aos próximos 

estágios do processo de inovação. 

Nesse sentido, há inúmeros relatos 

na literatura científica que indicam a 

importância do surgimento de lideran-

ças inovadoras dentro do setor em 

transformação. 

Uma vez superado esse dilema, o 

desafio será: Como desenvolver novos 

serviços e modelos de negócios que ao 

mesmo tempo sejam economicamente 

sustentáveis no longo prazo, consi-

derando as inovações tecnológicas? 

Trata-se da capacidade de transformar 

a relação cliente-prestador de serviços 

com a adoção de técnicas avançadas 

de inovação. Essas técnicas, tais 

como o design thinking, buscam o 

entendimento das expectativas e das 

necessidades dos clientes potenciais. 

Então, serviços que agregam propostas 

de valor podem ser concebidos com ca-

racterísticas muito diferentes daquelas 

normalmente ofertadas aos clientes. 

A oportunidade decorre exatamen-

te da combinação dessas técnicas ino-

vadoras à natureza da prestação dos 

serviços de transportes para criação de 

soluções em escala. No processo de 

inovação, a concepção de uma ideia, 

o desenvolvimento de um protótipo de 

produto ou serviço e a aplicação/vali-

dação na prática dependem fundamen-

talmente da base de clientes. É comum 

observar que ideias se transformam 

em serviços mas não obtêm resultados 

sustentáveis porque a base de clientes 

para validação é reduzida. No caso do 

setor de transportes, o processo de 

inovação já se inicia com uma massa 

de usuários/clientes muito grande e 

conhecida. Todavia, essa base é pou-

co explorada. Então, mesmo que um 

protótipo seja testado e os resultados 

não correspondam às expectativas, as 

técnicas de inovação atuais indicam 

que, rapidamente, deve-se aprender 

com os erros, modificar e testar junto 

à base existente. Quanto maior for a 

base de clientes/usuários, melhores 

serão o aprendizado e a validação de 

soluções realmente inovadoras. 

No longo prazo, o processo de 

inovação é um instrumento de trans-

formação. Então, é preciso inovar 

sempre para sobreviver e expandir 

sustentavelmente.

No longo prazo, o 
processo de inovação 

é um instrumento 
de transformação. 
Então, é preciso 

inovar sempre para 
sobreviver e expandir 

sustentavelmente. 

André Dantas – Diretor Técnico da NTU 

– Associação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos.
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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

A CAPEMISA é a Seguradora com o maior 
número de empresas de transporte rodoviário 
entre seus Clientes, com mais de 15,5 milhões
de vidas seguradas somente em 2018. 

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.


