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As empresas do Grupo 

JCA incorporaram a suas 

frotas modernos ônibus 

de dois andares, com 

serviços superiores 

aos dos aviões. 

O grupo aposta na 

segurança, no conforto 

e na qualidade do 

atendimento para 

continuar crescendo.
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A ABRATI e a Revista ABRATI 

estão comemorando 20 anos de 

existência. Já são duas décadas 

a serviço do transporte rodoviário 

de passageiros do Brasil.  

A Viação Ouro e Prata é uma das empresas que reciclam 

a maior parte da água utilizada em suas operações. 

As empresas de transporte rodoviário de passageiros 

acumulam grande experiência nessa prática que resulta 

em inegáveis benefícios para o meio ambiente.



Duas empresas do Grupo 

Guanabara (UTIL e Real 

Expresso) conquistaram 

o Troféu Top of 

Empreendedor 2015, em 

reconhecimento a suas 

gestões. A UTIL expressa 

na pintura dos ônibus  

suas preocupações com 

a preservação do 

meio ambiente.

O projeto da Expresso 

Guanabara e do Sebrae do 

Ceará, denominado Boa Mesa na 

Estrada, está mudando a cultura 

e a qualidade dos restaurantes 

localizados ao longo das 

principais rodovias dos estados 

do Nordeste. Já são 22 os 

estabelecimentos certificados. 

A Copa do Mundo de futebol realizada no Brasil ajudou a elevar o 

padrão de qualidade de vários dos terminais rodoviários brasileiros.
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TERMINAIS  

Agradeço pela Revista ABRATI e 

parabenizo-os pela excelente publi-

cação. Gostaria, se possível, de ver 

matérias sobre algumas empresas 

de ônibus pelas quais tenho muita 

admiração. São elas: Viação Pássaro 

Verde, Real Alagoas, Emtram, Novo 

Horizonte, Expresso Kaiowa e Expres-

so Embaixador. Recentemente viajei 

de ônibus ao Nordeste e gostaria de 

pedir matérias sobre os terminais ro-

doviários brasileiros, por exemplo os 

de Teófilo Otoni, Vitória da Conquista, 

Maceió, Caruaru e Campina Grande, 

contando um pouco de suas histórias 

e sua atual situação. 

Cristóvão Roseny Farias da Silva

SÃO CAETANO DO SUL - SP

SUGESTÃO DE PAUTA 
Sou leitor da Revista ABRATI desde 

a edição número 45, sempre aguardo 

o recebimento da mesma com entu-

siasmo. Gostaria de sugerir matéria 

de capa com a TTL, que completará no 

ano que vem 60 anos, é a precursora 

em rota internacional. Sou fã dessa 

empresa, seus Diplomatas 350 Scania 

marcaram a minha infância. 
Willian James de Sousa

willianlibra@yahoo.com.br

SÃO PAULO - SP

CUMPRIMENTOS
Quero parabenizá-los não só 

pela Revista ABRATI, mas por toda 

a Instituição ABRATI, que prima pelo 

ótimo desempenho das empresas 

associadas, em seu setor de atua-

ção. Também agradeço pelo envio da 

revista, onde há anos acompanho as 

empresas associadas e demais notí-

cias do meio dos transportes coletivos 

de passageiros terrestres. 

Marcos Alexandre Sanches Alves

 www.facebook.com.br/marcosmasa

artasC

CONFORTO
A Viação Garcia, sempre com 

ônibus bonitos, pintura criativa e de 

bom-gosto. Não iria ser diferente 

quando ela está completando 80 

anos de existência. A sala VIP de São 

Paulo ficou uma beleza e faz a gente 

se sentir em casa, mesmo estando em 

viagem, seja de negócios ou turística. 

A rota para São Paulo é uma das mais 

confortáveis que eu conheço.

Raúl Freitas Passos

LONDRINA - PR 

BOAS PRÁTICAS
Parabéns à tradicional empresa 

Ouro e Prata pelo prêmio conquistado 

(Boas Práticas), nada mais merecido, 

quem é do Sul e utiliza ônibus nas suas 

viagens conhece o esforço de muitas 

décadas desses empresários. O nome 

Ouro e Prata faz parte da vida de muita 

gente desta parte do Brasil. Como 

vocês mostraram na última edição da 

Revista ABRATI, a empresa tem uma 

história muito bonita e está sempre 

dando provas de muito respeito por 

nós, seus usuários e admiradores.

Caetano Souza e Silva

IJUÍ - RS

PRINCESA DOS CAMPOS
Faz muito tempo que nós, mora-

dores desta região do Paraná, vimos 

testemunhando a dedicação e o apreço 

da empresa Princesa dos Campos pelo 

lugar onde ela nasceu e soube crescer. 

Além de transporte de qualidade para 

seus passageiros, a companhia man-

tém, sem alarde, programas sociais 

importantes para a vida de muita gente 

humilde. Com isso, demonstra ter a 

exata compreensão de seu papel no 

contexto socioeconômico em que está 

inserida há tantos anos.

Augusto Marques Pereira

  PONTA GROSSA - PR
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arta do PresidenteC

A evolução e os problemas do 
   setor em duas décadas

Nessas duas 
décadas, as 
empresas 

operadoras 
aperfeiçoaram 

incessantemente 
seus sistemas 
de gestão. A 

qualidade dos 
serviços foi 

continuamente 
melhorada. 

Aumentou bastante 
a variedade de 

opções oferecidas. 

A ABRATI está completando 20 anos de existência e esse marco sugere não só uma justa 

comemoração, como, também, uma avaliação. E não é necessário pensar muito para 

concluir que, de modo geral, ao longo desse período, o setor enfrentou problemas, quase 

sempre decorrentes da situação de incerteza devida à ausência de um marco legal pleno. 

Mas, também, experimentou notável evolução.

Nessas duas décadas, as empresas operadoras aperfeiçoaram incessantemente seus 

sis   temas de gestão. A qualidade dos serviços foi continuamente melhorada. Aumentou 

bastante a variedade de opções oferecidas aos que se utilizam dos serviços rodoviários. 

O desenvolvimento de novas tecnologias pela indústria automotiva abriu novas oportunida-

des, e estas foram aproveitadas pelas operadoras para elevar o padrão do atendimento e 

tornar os deslocamentos por ônibus cada vez mais seguros, prazerosos e confortáveis. Os 

enormes avanços nas comunicações transformaram em rotina as operações de cuidado-

so monitoramento das rotas e dos veículos. As emissões dos motores dos ônibus foram 

sendo diminuídas e, com isso, a atividade transportadora tornou-se cada vez mais limpa 

do ponto de vista ambiental.

Enfim, os aspectos positivos são inúmeros e, nesta edição da Revista ABRATI (que tam-

bém está comemorando 20 anos de existência) mostramos pelo menos duas áreas em que 

o transporte rodoviário de passageiros pode tranquilamente contabilizar sensíveis avanços. 

A primeira delas se relaciona aos terminais rodoviários. Talvez ainda não se possa em-

pregar a expressão “de primeiro mundo” para qualificar a maioria dos terminais rodoviários 

brasileiros. Mas é fora de dúvida que vários deles realizaram progressos indiscutíveis. Três 

terminais, em particular – Tietê, Novo Rio e Brasília –, cujos esforços foram potencializa-

dos pela realização da Copa do Mundo de futebol no Brasil, estão sendo focalizados nas 

próximas páginas.

A segunda área diz respeito ao grande problema que, em tempos recentes, se apresentou 

para milhões de brasileiros: a escassez de água. Um problema talvez surpreendente para 

quem vive em um país visto em todo o planeta como detentor de um manancial inesgotável 

desse líquido. Seja como for, de uma hora para outra está colocada a necessidade inadiá-

vel de se administrar a questão hídrica com extrema atenção e com o esforço metódico e 

permanente das empresas e da população.

E aqui entra o bom exemplo das operadoras de transporte rodoviário de passageiros: há 

muito tempo a economia e o uso racional da água não são novidades para elas. Acostumadas 

a gerenciar recursos balizados por planilhas de custos definidas pelo Poder Concedente, há 

muitos anos as empresas de ônibus impõem-se o cuidado de sempre zelar pela utilização 

consciente dos insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades – entre eles 

a água. Alguns exemplos de empresas permanentemente empenhadas em manter esse 

cuidado, com os consequentes benefícios para o meio ambiente, também estão sendo 

mostrados na presente edição.   

Paulo Porto Lima  

Presidente do 

Conselho Deliberativo da ABRATI

Jú
lio
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B A G A G E I R O

GESTÃO

RECONHECIMENTO

RECORDE

AÇÃO SOCIAL

CAFÉ COM IDEIAS, UMA NOVA IDEIA 
POSTA EM PRÁTICA PELA CIDADE DO AÇO

NA ESPANHA, A IRIZAR RECEBE O PRÊMIO 
AUTOBUS 2015 PELO ÔNIBUS ELÉTRICO 

CAMINHÃO ZETROS MERCEDES-BENZ 
OPERA EM ALTITUDE DE 6.700 METROS

FUNDAÇÃO MARCOPOLO PROMOVE A 
DISTRIBUIÇÃO DE 22.000 CADERNOS 

Além do Programa 5S, 

que tem dando excelentes 

resultados e premia 

setores e colaboradores 

empenhados em manter 

ou aperfeiçoar os padrões 

de qualidade da empresa, 

a Viação Cidade do Aço 

desenvolveu recentemente 

O projeto do ônibus urbano 

100% elétrico i2e, lançado 

pela Irizar em julho do 

ano passado, conquistou 

o Prêmio Autobus 2015, 

outorgado anualmente 

pela revista Viajeros, 

O caminhão para operações 

especiais fora de estrada 

Zetros 1833 A, fabricado 

pela Mercedes-Benz Special 

Trucks na Alemanha, 

alcançou um marco que 

nunca havia sido atingido 

por nenhum outro veículo 

e, principalmente, por 

nenhum caminhão: atingiu 

a altitude de 6.704 metros 

e chegou muito próximo do 

topo do vulcão mais alto do 

mundo, o Ojos del Salado, 

na região de Atacama, no 

Norte do Chile. O veículo 

integrava uma expedição 

da empresa alemã Extrem 

A Fundação Marcopolo deu 

sequência ao seu programa 

Todos na Escola, iniciado 

em 2003 e destinado a 

apoiar os colaboradores 

com filhos em idade 

escolar. Foram distribuídos 

mais de 22.000 cadernos 

escolares, contribuição 

da encarroçadora para a 

economia das famílias 

e a redução dos gastos 

com material escolar. A 

distribuição foi feita entre 

os dias 3 e 6 de fevereiro 

nas unidades de Caxias do 

Sul, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Espírito Santo. Os 

alunos do 1º ao 4º anos 

C
re

ic
e 

Sa
nt

ia
go
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o “Café com Ideias”, que é 

um momento de integração 

entre o pessoal e também 

constitui excelente 

oportunidade para a troca 

de informações com o 

diretor do Grupo Cidade 

do Aço, Joel Fernandes 

Rodrigues. 

O dia a dia da empresa começa no ambiente informal, logo cedo.

O Zetros 1833 A recebeu 

preparações especiais.

Os cadernos distribuídos têm 

capa dura, muito mais durável.O i2e é 100% elétrico.

Events. O Zetros tem 

rodado simples e tração em 

todas as rodas 

nas configurações 4x4 

e 6x6. É indicado para 

aplicações especiais.

do ensino fundamental 

receberam quatro cadernos 

e os alunos do 5º ano do 

ensino fundamental até o 

3ª ano do ensino médio 

receberam cinco cadernos 

universitários. 

da Espanha. O prêmio 

reconhece o i2e como o 

melhor ônibus urbano do 

ano. Pela quinta vez um 

veículo da Irizar recebeu 

esse prêmio, que se baseia 

na opinião de um júri  

formado por empresários 

do setor de transporte 

urbano de passageiros, e 

por especialistas e técnicos 

do setor. As primeiras 

unidades do i2e ficaram 

prontas em meados de 

2014 e já rodam em duas 

cidades espanholas.

D
iv
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ga
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o
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PRODUTO

24 MESES

LANÇAMENTOPROJETO

REESTILIZAÇÃO IMPULSIONA VENDAS DO 
NOVO CAMPIONE 3.25, DA COMIL

GARANTIA DE DOIS ANOS PARA TREM DE 
FORÇA DOS ÔNIBUS E CAMINHÕES SCANIA

VOLARE APRESENTA O ACCESS, UM MÍNI 
COM PISO BAIXO E MOTOR TRASEIRO

MARCOPOLO ENTREGA AO URUGUAI UM 
ÔNIBUS ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE 

A Marcopolo entregou em 

janeiro ao Hemocentro da 

Província de Maldonado, 

Uruguai, um ônibus modelo 

Paradiso 1800 Double 

Decker especialmente 

desenvolvido pela 

encarroçadora para 

funcionar como unidade 

médica em operações de 

Desde 1º de janeiro de 

2015 todas os modelos 

de chassis para ônibus 

rodoviários da Scania, 

assim como todos os 

caminhões rodoviários 

pesados e semipesados 

da marca, passaram a ter 

garantia de dois anos no 

que se referir ao trem de 

força. Isso significa que a 

cobertura de um ano foi 

aumentada em 12 meses 

Chama-se Access o novo 

modelo de miniônibus que 

está sendo lançado pela 

Volare, da Marcopolo. O 

veículo tem piso baixo e 

motor traseiro. De acordo 

com as informações da 

fabricante, trata-se de um 

veículo que alia a agilidade 

e versatilidade de um 

miniônibus com padrão 

de conforto, segurança e 

acessibilidade superior 

ao de outros modelos 

disponíveis no segmento. O 

Na porta dianteira, rampa para portadores de necessidades especiais.

O Hemobus tem sistema de som externo para atrair a população. 

Jo
ão

 L
ui

z 
O

liv
ei

ra

destaque são as soluções 

de acessibilidade do veículo 

e o conforto. A rampa, 

quando aberta, torna fácil, 

ágil e seguro o embarque 

e o desembarque de 

pessoas com necessidades 

especiais. Já a suspensão 

pneumática ‘Full Air’, 

com seis bolsas, reduz 

significativamente as 

vibrações transmitidas pelo 

pavimento, proporcionando 

a todos os passageiros um 

rodar suave e confortável.

Reestilizado para ser a 

melhor opção no segmento 

de fretamento e em linhas 

rodoviárias intermunicipais 

e interurbanas, o novo 

Campione 3.25, da Comil, 

já está rodando nas ruas 

e estradas do Brasil. O 

veículo foi lançado em 

novembro de 2014. É 

apresentado pela fabricante 

como uma solução 

completa, aliando conforto, 

economia, segurança, 

design diferenciado, 

modernidade, estilo, 

facilidade de manutenção 

e de reposição de peças. 

A otimização feita na 

estrutura manteve a 

durabilidade estrutural da 

linha Campione.

pera todas as banhadas 

a óleo, componentes 

internos do motor, caixa de 

mudança e diferencial. 

Além dessa garantia, 

a montadora põe à 

disposição do mercado 

cinco programas de 

manutenção que aumentam 

a tranquilidade dos 

compradores: Premium, 

Mais, Trem de Força, 

Standard e Compacto.

M
ar

in
a 

B
ue

no

coleta de sangue. O veículo 

ganhou configuração que 

inclui uma divisão de 

espaço específica, como 

também equipamentos 

e instrumentos médicos. 

Foi batizado de Hemobus 

e tem capacidade para 

atender simultaneamente 

a seis doadores. 

D
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omemoraçãoC

20 anos depois, uma ABRATI 
   cada vez mais atuante
Fundada em janeiro de 1995, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de 

Passageiros – ABRATI – dedica-se, desde então, à defesa dos interesses das empresas de transporte 

rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Sob sua atuação, o setor continuou se 

afirmando como um dos mais ativos no campo do transporte de pessoas e oferecendo contribuição 

de crescente importância para o desenvolvimento do País.

A criação da ABRATI, vinte anos atrás, 

resultou de um amplo entendimento 

entre empresários de todos os setores 

que até então eram representados por 

duas entidades, a Rodonal e a NTR. A 

unificação de ambas resultou em uma 

entidade ainda mais representativa e em 

um instrumento de grande importância 

para a defesa efetiva e permanente do 

segmento interestadual e internacional 

junto aos Três Poderes e aos órgãos que 

representam o Poder Concedente.

Duas décadas depois, a ABRATI man-

tém o foco em todos os objetivos que 

justificaram sua criação: a defesa dos 

interesses comuns das empresas e do 

transporte terrestre de passageiros, dos 

princípios da livre iniciativa e da econo-

mia de mercado; a busca de legislação 

ordenatória nos níveis estadual e federal; 

a convivência harmoniosa entre todas as 

empresas associadas.

A atividade da ABRATI em torno des-

ses objetivos é permanente. A Associação 

acompanha de forma sistemática todos 

os assuntos de interesse do transporte 

rodoviário de passageiros junto ao Go-

verno Federal e aos Poderes Legislativo 

e Judiciário; também promove a elabo-

ração de estudos técnicos e pesquisas 

de opinião pública sobre os sistemas 

interestadual e internacional, visando 

subsidiar as empresas associadas e 

estimulá-las a melhorarem sempre mais 

a qualidade dos seus serviços. Do mes-

mo modo, a ABRATI participa ativamente 

de seminários técnicos; celebra acordos 

de cooperação com outras entidades; 

colabora permanentemente com as 

montadoras e encarroçadoras de ônibus; 

realiza visitas técnicas; edita publicações 

legais e informativas voltadas ao setor e 

desenvolve inúmeras outras atividades.

Walter Lemes Soares foi o primeiro 

presidente da ABRATI e esteve à frente 

da entidade de 1995 a 1999, sendo 

sucedido por Oscar Conte, que ficou 

de 1999 a 2002. Em seguida assumiu 

Sérgio Augusto de Almeida Braga, cuja 

gestão se estendeu de 2002  a 2008. Foi 

sucedido por Renan Chieppe, presidente 

de 2008 a julho de 2013. No mesmo 

mês, o vice-presidente Paulo Porto Lima 

assumiu o cargo para concluir o mandato. 

Em 2014, as associadas aprovaram em 

assembleia geral um novo modelo de 

direção, sendo Paulo Porto LIma eleito 

presidente do Conselho Deliberativo e 

Renan Chieppe, vice-presidente. Também 

foi criada a Diretoria Executiva, sendo 

designados: José Luiz Santolin, Diretor-

-Geral; Telmo Joaquim Nunes, Diretor de 

Relações Institucionais; e Cláudio Nelson 

Abreu, Diretor Administrativo Financeiro. 

Sérgio Augusto de 

Almeida Braga

2002 a 2008

Walter Lemes Soares

1995 a 1999

Renan Chieppe

2008 a 2013

Oscar Conte

1999 a 2002

Paulo Porto Lima

2013 até hoje 

A criação da 
ABRATI, em 1995, 

resultou em 
uma entidade 

ainda mais 
representativa e em 
um instrumento de 
grande importância 

para a defesa efetiva 
e permanente 
do segmento 

interestadual e 
internacional. 
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A Revista ABRATI também 

nasceu em 1995, juntamente 

com a Associação Brasileira das 

Empresas de Transporte Terrestre 

de Passageiros – ABRATI. A exem-

plo da Associação, está, portanto, 

também comemorando 20 anos de 

existência. 

Ao lado de outros canais e 

instrumentos criados para dar su-

porte às atividades da Associação, 

a Revista ABRATI empenhou-se, 

durante estas duas décadas, na 

abordagem e na discussão dos 

múltiplos e variados aspectos e 

temas relacionados ao setor de 

transporte rodoviário de passa-

geiros. 

Política tributária, situação 

da malha rodoviária brasileira e 

dos terminais rodoviários, trans-

porte clandestino, legislação e 

normatização sobre trânsito e 

sobre veículos de transporte, 

política de concessões, política 

de financiamento de veículos, 

fiscalização das rodovias e da 

atividade transportadora, política 

de privatização de rodovias, valori-

zação do empresário transportador 

de passageiros, levantamento 

e preservação da memória dos 

empreendedores que criaram o 

sistema, evolução tecnológica, 

gestão administrativa, tendências 

na atividade empresarial, defesa 

do meio ambiente e preservação 

dos recursos naturais, segurança 

no trânsito e, sobretudo, legisla-

ção específica para a atividade de 

transporte de passageiros, foram e 

continuam sendo assuntos presen-

tes na pauta de cada nova edição 

da Revista ABRATI. 

A Revista ABRATI também faz 20 anos

1995 1996

REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2007 �

DEZEMBRO/2007  ANO 12  Nº 51

200 anos
de bons serviços

1001 + Cometa + Catarinense

Respeito ao usuário,  
marca da Catarinense

Modernidade e 
tradição na Cometa

A vocação da 1001  
para crescer e inovar

Carlos Otávio de Souza Antunes,  

do Conselho de Administração  

do Grupo JCA

SETEMBRO/2009  ANO 14  Nº 58

segurança
conforto
bom atendimento

O tripé da qualidade

Retomada das 
compras anima o 

mercado de 
ônibus

JUNHO/2011  ANO 16 Nº 65

Marcopolo lança o Low 
Driver 1600 e o DD 1800

Geração 7

Viação Cometa dá lições de 
excelência em manutenção

Montadoras já estão prontas 
para atender o Proconve P7

Empresas aperfeiçoam suas práticas ambientais

MARÇO/2013  ANO 18  Nº 72

Ao passageiro, com carinho
Eucatur

As muitas 

vantagens 

de viajar 

de ônibus

MARÇO/2008  ANO 13  Nº 52

Decisão do governo 
coloca o setor na 
iminência de colapso 
e desemprego 
em massa

PLUMA

O conforto faz jus ao nome

ABRATI participa da 
assembleia da AITBUS 

no México

Águia Branca renova com G7 
e incorpora mais 90 ônibus

Frota

Os 120 anos 
de inovações da 

encarroçadora Irizar

JUNHO/2010  ANO 15  Nº 61

MARÇO/2012  ANO 17  Nº 68

O trabalho das empresas 
pela segurança do passageiro

Princesa dos Campos 
estreia novos DD

A Sertaneja 
unindo pessoas

Ouro e Prata 
renova com G7

O transporte está garantido
Copa do Mundo

Comil produz 

em Lorena

Santa Cruz 

renova a frota
MARÇO/2014  ANO 19  Nº 76
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eio ambienteM

Na hora da crise, lições de
      como economizar água
Em 2014 e neste início de 2015, a seca prolongada em vários estados fez com que a água de muitos 

dos principais rios e reservatórios brasileiros que abastecem as cidades se reduzisse drasticamente. 

As administrações de algumas metrópoles, assim como o Governo Federal,  admitem a possibilidade 

da adoção de políticas de racionamento para enfrentar o problema. E já estão no ar as primeiras 

campanhas convocando a população, a indústria e a agricultura a economizar água para evitar o pior. 

As empresas de transporte rodovi-

ário interestadual de passageiros 

têm muito o que ensinar nessa área. 

Economizar água é uma prática que 

elas adotam rotineiramente. Faz parte 

da política de racionalização de custos 

ditada pela realidade das tarifas, que 

são estabelecidas pelos poderes pú-

blicos. Também tem muito a ver com a 

consciência ambiental que caracteriza 

o desempenho das companhias, e que 

se manifesta de maneira inequívoca na 

criteriosa escolha dos veículos adequa-

dos a cada operação, na rigorosa ma-

nutenção dos equipamentos, na rígida 

Na Viação Ouro e Prata, o tratamento e reutilização de águas servidas resulta em economia de custos e em benefícios ambientais. 
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política de economia de combustíveis 

e de reprocessamento dos efluentes 

e resíduos produzidos pela atividade. 

A responsabilidade das empresas 

no que se relaciona ao uso de água 

vai além, com a promoção de campa-

nhas internas de conscientização e 

reeducação que buscam mobilizar os 

colaboradores em torno do objetivo de 

reduzir o consumo de água. Por esse 

caminho tem sido possível despertar o 

pessoal para o tema sustentabilidade, 

engajando-o no esforço pela preserva-

ção do planeta. 

No transporte rodoviário de pas-

sageiros o consumo mais expressivo 

de água ocorre na operações de 

lavagem e limpeza dos ônibus. As 

lavanderias consomem, igualmente, 

volume significativo. Em suas gara-

gens, as empresas mantêm estações 

de lavagem dimensionadas de acordo 

com o tamanho da frota e o porte das 

operações. As estações de lavagem 

utilizam, em boa parte, a chamada 

água de reúso – isto é, aquela que 

já foi usada em outras operações e 

passou por cuidadoso processo de 

tratamento que a deixou em condições 

de ser reaproveitada. Em função disso, 

várias transportadoras dispõem, hoje, 

de estações especiais de tratamento 

de efluentes e águas servidas.

CRIATIVIDADE  

Isso é feito, por exemplo, pela 

Auto Viação Progresso, de Recife, que 

consegue economizar cerca de 27.000 

litros de água por dia simplesmente re-

correndo a um sistema de purificação 

e reciclagem do líquido que já tenha 

sido utilizado na lavagem dos ônibus, 

ou do chão da garagem ou em outras 

operações de limpeza. Canaletas le-

vam essa água para um reservatório 

onde são removidas areias, materiais 

sólidos, graxas, óleos etc. Em seguida, 

A imagem 

à esquerda, 

fornecida pela 

fabricante 

Alfamec, mostra 

a simplicidade 

do sistema de 

tratamento que 

as empresas de 

ônibus estão 

utilizando.

Na Planalto, a água usada na lavagem dos ônibus é levada pela canaleta até um tanque. Este 

alimenta  a estação de tratamento, em vários estágios, para mais tarde ser usada de novo.
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Londrina, para lavar 130 veículos por 

dia. Isso demanda um consumo diário 

de 120.000 litros de água, volume que 

só em parte é daquela fornecida pela 

rede de abastecimento da cidade. A 

restante é produto de reciclagem. A 

empresa implantou uma cisterna com 

capacidade para armazenar 40.000 

litros de efluentes, além de quatro cai-

xas elevadas que, no total, comportam 

80.000 litros de efluentes produzidos 

pela estação de lavagem de carros e 

pelo setor de lavanderia; são 40.000 

litros em estado bruto e 40.000 litros 

já tratados. É desta última fase que 

os efluentes são encaminhados à 

estação de tratamento de efluentes, 

ETE. A estação escolhida pela Garcia 

desenvolve dois processos: um quími-

co, que possibilita a retirada dos óleos 

e graxas derivados da lavagem dos 

ônibus; outro biológico, que retira os 

resíduos orgânicos gerados na lavan-

ela passa por um processo de coagula-

ção, floculação, decantação, filtração 

e desinfecção, após o que fica em 

condições de ser reutilizada. 

Estações de tratamento de água 

estão cada vez mais presentes nas 

garagens das empresas. A Planalto 

Transportes, de Porto Alegre, faz 

a reciclagem de águas servidas e 

acrescenta um toque de criatividade 

que consiste em captar e armazenar 

também água das chuvas. Para tanto, 

instalou na cobertura dos prédios da 

empresa uma rede de tubulações 

que, já na captação, filtram a água 

e a conduzem para um reservatório 

com capacidade de aproximadamente 

300.000 litros. Daí, e de acordo com 

a necessidade, ela é direcionada para 

um decantador onde recebe tratamen-

to, ficando pronta para alimentar a es-

tação de lavagem. O mesmo sistema 

é empregado pela Viação Garcia, de 

Tanque de água tratada

Saída de água tratada

Leito de secagem

Retorno da água do
leito de secagem 

Retorno da água da
contralavagem 

Captação de água 
para tratamentoTanque de

água bruta

Captação de água
para contralavagem

eio ambienteM

deria. Outros dois investimentos foram 

feitos pela empresa na instalação de 

duas estações compactas em suas 

unidades de Ivaiporã e Guaíra, que já 

proporcionam uma economia de 80% 

no consumo de água. 

REAPROVEITAMENTO  

Vencedora do Prêmio ANTP/ABRA-

TI de Boas Práticas 2014, a Viação 

Ouro e Prata também se empenha em 

aperfeiçoar sempre mais os métodos 

que lhe possibilitam consumir cada 

vez menos água para a lavagem dos 

ônibus, embora mantendo-os sempre 

com aparência impecável. O segredo 

é a reutilização da água. São lavados 

diariamente 100 carros, o que implica 

o consumo de 66 metros cúbicos do 

líquido. Desse total, pelo menos 12 

metros cúbicos são oriundos do rea-

proveitamento. Os benefícios dessa 

economia não se restringem ao meio 

Fácil de incorporar à rotina 

operacional das empresas, 

o tratamento e reúso da 

água tem custo baixo e 

utiliza pouca mão de obra.
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As estações de tratamento de 

efluentes disponíveis no mercado, 

como as que vêm sendo usadas 

pelas operadoras de transporte 

rodoviário de passageiros, são de 

funcionamento simples, instala-

ção rápida e bastante fáceis de 

operar. As poucas operações que 

demandam interferência pelo ope-

rador relacionam-se ao controle das 

quantidades dos produtos químicos 

utilizados durante o processo. Para 

o tratamento dos efluentes são 

utilizados poucos produtos quími-

cos, entre eles carbonato de sódio 

(barrilha leve), hipoclorito de sódio 

(cloro), sulfato de alumínio e polie-

letrólito líquido. 

Esquematicamente, a água bruta 

entra em uma câmara de mistura es-

tática, fase em que são adicionados 

os produtos químicos. Da câmara 

de mistura a água passa para o 

clarificador, formado por três com-

partimentos: câmara de floculação, 

câmara de decantação e câmara de 

filtração. Na câmara de floculação 

ocorre a formação e crescimento de 

flocos, por agitação e pela ação do 

polieletrólito. Na fase de decantação 

é feita a separação dos sólidos em 

suspensão, por efeito da gravidade. 

A filtragem, na terceira câmara, é 

feita por três camadas de elementos 

filtrantes, cascalho, areia e carvão 

antracito. A filtração retém os resí-

duos restantes e faz o chamado 

polimento final da água, a fim de 

que possa ser reutilizada, não sem 

antes receber uma dosagem de bac-

tericida que garante a manutenção 

da qualidade. 

A qualidade da água é definida 

mediante a retirada de amostras 

sucessivas da água nos pontos de 

amostragem. Tais amostras devem 

ser analisadas quanto à presença de 

cloro residual e à turbidez (transpa-

rência). A maior ou menor turbidez 

está relacionada com a dosagem de 

sulfato de alumínio; já o cloro resi-

dual relaciona-se com a dosagem de 

hipoclorito. É importante considerar 

que a água de reuso se destina a 

fins não potáveis como lavagem 

de carros, peças, motores, pisos, 

jardinagem, descarga de banheiros. 

Não se presta ao consumo humano 

e animal. Conforme a quantidade de 

ciclos de reuso, ela poderá perder 

a qualidade, tornando aconselhável 

o descarte de tempos em tempos.

No caso da gaúcha Viação Ouro 

e Prata, seus administradores defi-

niram que a água de reuso seja uti-

lizada exclusivamente no processo 

de limpeza dos ônibus. Os toaletes, 

por exemplo, são abastecidos com 

água da rede municipal.   

O processo de tratamento resul-

ta ainda na produção de resíduos 

(lodo) que se formam no leito de 

secagem do equipamento. Esses 

resíduos deverão ser retirados e ar-

mazenados em recipientes próprios 

para descarte. Não se trata de lixo 

comum, pois são compostos por óle-

os e materiais agressivos ao meio 

ambiente. É indicada a contratação 

de empresa especializada para 

proceder à sua correta destinação.

Funcionamento simples e operação fácil
Câmara de filtragem FloculadorPlacas de decantação

Entrada do efluente

Saída da contra
lavagem

Leito de secagem
do lodo Tinas com produtos 

químicos

Painel de comandos

Ponto de dosagem
dos produtos

químicos
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Cisterna de
armazenamento

da água

Estação de
lavagem de onibus

Estação de
tratamento

da água

Reservatórios e tambores de material plástico: resistentes e de custo mais baixo.

O Grupo Santa Cruz capta, armazena e trata a água da chuva que usa para lavar seus ônibus.

A Viação Garcia optou por instalar mais de uma estação em suas várias garagens.

ambiente e podem ser quantificados: 

a economia na conta mensal da água  

chega a 18%. O sistema deu tão certo 

que, agora em março, a Ouro e Prata 

está iniciando a instalação de uma 

nova máquina de lavagem de ônibus. 

Um sistema mais moderno e com mais 

rolos deverá proporcionar economia 

ainda maior que a atual.

Entre as empresas que desen-

volvem programas de economia e 

racionalização do uso de água também 

figuram o Grupo Santa Cruz, de Mogi 

Mirim, São Paulo, e Viação Águia Bran-

ca, de Vitória, Espírito Santo, à qual 

se junta outra companhia do grupo, 

a Viação Salutaris, do Estado do Rio. 

O Grupo Santa Cruz faz a recicla-

gem de águas servidas para lavagem 

das frotas de suas quatro empresas 

e tem obtido excelentes resultados, 

tanto em termos de economia como 

ambientais. 

A Águia Branca, por sua vez, além 

dos benefícios decorrentes da rotineira 

reutilização da água em suas opera-

ções, tornou-se referência do setor no 

campo ambiental com o seu Projeto 

Abastecimento de Água Sustentável, 

que lhe valeu a conquista, em fins 

de 2013, do Prêmio Época Empresa 

Verde, da revista Época. Graças ao 

tirocínio de um de seus motoristas 

– Douglas Neves Lascosck – a com-

panhia implantou em seus ônibus um 

engenhoso sistema que coleta, canali-

za e armazena a água condensada em 

cada equipamento de ar condicionado. 

Essa água é então utilizada, durante 

as viagens, no processo automático 

de limpeza do para-brisa e no abas-

tecimento do sanitário e das pias do 

banheiro do ônibus. Com essa medida 

simples e aparentemente despreten-

siosa, o Grupo Águia Branca econo-

miza cerca de 1,5 milhão de litros de 

água por ano. 

eio ambienteM
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erviçoS

22 Paradas para 
       uma boa refeição
Já são 22 os estabelecimentos certificados pelo programa Boa Mesa na Estrada, uma iniciativa 

conjunta da Expresso Guanabara e do Sebrae. O programa tem resultado no contínuo 

aperfeiçoamento do serviço prestado e das refeições servidas pelos restaurantes que atendem 

aos passageiros do transporte rodoviário no Nordeste. No ano passado, foram certificados mais 

14 restaurantes, localizados em rodovias da Bahia e do Maranhão. Eles se somaram aos oito 

estabelecimentos que receberam a certificação no Ceará e no Piauí.

Instalações adequadas, higiene, alimentação saudável e atendimento de qualidade tornaram as viagens por ônibus ainda mais agradáveis.
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Um dos estabelecimentos certifi-

cados em 2014 foi o restaurante 

Padre Cícero, localizado no km 554 

da BR-316, em Caxias, no Maranhão. 

O restaurante funciona há 24 anos e 

atende a uma clientela heterogênea de 

pessoas que viajam de ônibus ou de 

veículo de passeio pelo interior mara-

nhense. Ao longo de um ano, o Padre 

Cícero passou por grandes mudanças 

e investiu em melhorias no serviço. 

Hoje, além do ótimo atendimento, os 

clientes encontram ali comida saudá-

vel, preparada de acordo com todas 

as normas sanitárias e de higiene, em 

ambiente limpo e agradável. 

O proprietário do restaurante, Cíce-

ro Moreira da Cruz, conta que há quatro 

anos teve o primeiro contato com o 

programa Boa Mesa na Estrada. Já en-

tão, sentiu-se motivado a aperfeiçoar 

os serviços da empresa. O esforço de 

investimento foi concentrado no ano 

passado, com a utilização de R$ 45 

mil para melhorar a infraestrutura do 

restaurante, especialmente cozinha e 

banheiros. Os funcionários passaram 

por capacitações técnicas em manipu-

lação de alimentos e por treinamentos 

para aperfeiçoar a qualidade do aten-

dimento.

“O programa foi um grande in-

centivador e nos estimulou a investir 

em qualidade em todos os sentidos. 

Hoje, nossa empresa é outra. Todos 

os investimentos valeram a pena. 

Com as melhorias, nossas vendas 

aumentaram e isso gerou mais renda e 

perspectivas de crescimento. Estamos 

muito satisfeitos com o retorno alcan-

çado até agora e creio que os clientes 

também estão. Temos recebido elo-

gios de gente de todos os lugares do 

Brasil”, declara o empresário.

Outro restaurante contemplado 

pelo programa foi a churrascaria Per-

nambuco, no km 218 da BR- 316, no 

município de Peritoró. O proprietário, 

Domingos Sávio da Cunha Moura, 

afirma que as melhorias implementa-

das foram além das reformas físicas. 

Houve mudanças nos processos do dia 

a dia da empresa e também na sua 

gestão. Os clientes ficaram mais sa-

tisfeitos, pois perceberam que o nível 

de qualidade do serviço, da limpeza e 

da higiene elevou-se. 

“Ao contrário do que muita gente 

imagina, o cliente que atendemos é 

muito exigente. A Guanabara é uma 

empresa referência no Nordeste e 

transporta gente do Brasil inteiro e 

até do exterior, gente acostumada a 

um alto padrão de qualidade. Com a 

ajuda do programa Boa Mesa, estamos 

conseguindo atender à expectativa 

dessa clientela com um serviço acima 

da média. Por isso, acho que o pro-

grama é muito importante para nós, 

empresários: nossas empresas se 

tornam muito melhores e os clientes 

podem se alimentar com segurança e 

qualidade”, diz Cunha Moura.

Os restaurantes  
Boa Mesa na Estrada

Ceará

Hotel Municipal de Araripe (Araripe)

Churrascaria e Lanchonete Alvorada (Quixeramobim)

Churrascaria Pitombeira (Jaguaribe)

Churrascaria Braseiro (Itapajé)

Piauí

Churrascaria Santa Rita (Monte Alegre)

Restaurante Recanto (Itaueira)

Restaurante Bem-Virá (Teresina)

Restaurante Edicap (Cristino Castro)

Bahia

Churrascaria Cosme e Damião (Formosa do Rio Preto)

Glória Palace Hotel (Ibotirama)

Restaurante Pousada Seabra (Seabra)

Pousada Morro do Chapéu (Morro do Chapéu)

Restaurante Missões (São Desidério/Roda Velha)

Ponto de Apoio R.S. Silva (Capim Grosso)

Maranhão

Churrascaria Carajás Grill (Santa Inês)

Churrascaria Coma Bem (Chapadinha)

Churrascaria Timbiras (Miranda do Norte)

Posto Pombal (Boa Vista do Gurupi)

Churrascaria Asa Branca (Buriticupu)

Churrascaria Pernambucana (Itapecuru-Mirim)

Churrascaria Pernambuco (Peritoró)

Restaurante Padre Cícero (Caxias) 
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MUDANÇA DE CULTURA

Criado em 2005, o programa Boa 

Mesa na Estrada teve sua metodologia 

desenvolvida no Ceará. O ponto de 

partida foi uma iniciativa da Expresso 

Guanabara, que buscou a parceria do 

Sebrae/CE para executá-lo. 

O programa tem como foco a 

mudança de cultura em torno dos 

restaurantes instalados ao longo das 

rodovias, cujos clientes são, em geral, 

os usuários do transporte rodoviário. 

Busca elevar o padrão de qualidade 

dos serviços, produtos e instalações 

físicas, assim como a melhoria da 

gestão e a segurança da alimentação.

Em articulação com o Sebrae nos 

outros Estados do Nordeste, o Sebrae/

CE conseguiu expandir o programa e 

fazê-lo chegar – até agora – ao Piauí, 

Bahia e Maranhão. A partir deste ano, 

a intenção é executar o programa 

também nos estados da Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Pará.

Para o diretor técnico do Sebrae/

CE, Alci Porto, o programa Boa Mesa 

na Estrada vem modificando considera-

velmente o padrão dos serviços ofere-

cidos, proporcionando mais qualidade 

e segurança aos clientes durante as 

viagens de ônibus. 

“É uma parceria pioneira no Brasil 

e favorece principalmente as pequenas 

empresas, em ambientes rodoviários 

que anteriormente não tinham a 

oportunidade de acesso a programas 

de qualidade. O Boa Mesa alia o inte-

resse do Sebrae de levar qualidade 

às pequenas empresas – tornando-as 

mais competitivas e sustentáveis – e 

o da Guanabara de abrir para seus 

clientes a possibilidade de contar com 

serviços de qualidade, oferecidos por 

empresários com visão de gestão e de 

negócios. O resultado é que os clientes 

desses estabelecimentos passam a 

ter um conceito diferente dos restau-

rantes de estrada”, afirma Alci Porto.

Representantes das empresas recebem a certificação do Sebrae pelo novo padrão de qualidade dos seus serviços, produtos e instalações.

OITO CERTIFICAÇÕES

O gerente de marketing da Guana-

bara, Rodrigo Mont’Alverne, destaca o 

Estado do Maranhão na execução do 

programa Boa Mesa, pois a evolução 

das empresas foi, em geral, das mais 

significativas. Até agora é o estado 

com o maior número de empresas cer-

tificadas, totalizando oito. Três delas já 

conseguiram atingir o patamar exigido 

na categoria III Garfos, a mais rigorosa, 

superando a quantidade de empresas 

dessa categoria nos outros estados. 

“Para a Guanabara, esse empenho 

das empresas do Maranhão é motivo 

de orgulho. Afinal, nossos clientes 

também são clientes dessas empre-

sas e nosso propósito é que eles se 

sintam satisfeitos em todos os sen-

tidos. A Guanabara sempre foi uma 

empresa à frente do seu tempo e, por 

isso, prioriza ações que, como essa, 

possam agregar conforto e satisfação 

aos clientes”, conclui.
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ualidadeQ

O sucesso crescente do 
   Prêmio Boas Práticas
Começa agora a nova edição do Prêmio Boas Práticas ANTP/ABRATI 2015. As empresas que desejarem 

participar da etapa deste ano deverão se inscrever e entregar o material até o dia 15 de setembro. O 

julgamento dos trabalhos ocorrerá no dia 11 de novembro e o resultado será conhecido no evento de 

fim de ano da ABRATI, a se realizar no dia 1º de dezembro. 

Como foi amplamente divulgado, o 

Prêmio passou por algumas mo-

dificações que foram implementadas 

já na edição do ano passado e que 

tiveram plena aceitação e adaptação 

por parte das empresas associadas. 

Pode-se dizer que a nova sistemática 

foi um sucesso. Em 2015 serão re-

alizadas reuniões regionais visando 

orientar as empresas na montagem 

dos seus trabalhos a serem inscritos.

Na edição do ano passado foram 

inscritos oito trabalhos em que as 

empresas de diversos estados apre-

sentaram suas práticas na categoria 

Inovação, definida pela organização 

do Prêmio Boas Práticas como a única 

a ser avaliada naquele ciclo, consti-

tuindo assim a principal modificação 

introduzida.

Segundo Alexandre Resende, da 

ANTP e um dos coordenadores do 

prêmio, os trabalhos, todos com exce-

lente conteú do, foram cuidadosamente 

relatados, incluindo anexos de vídeos, 

fotos e peças institucionais, e com 

resultados práticos visíveis, não só 

financeiros, mas também de cunho 

operacional, motivacional e de envolvi-

mento global das equipes. “Com essa 

demonstração as empresas transmiti-

ram à Banca Examinadora a pujança e 

o potencial das operadoras do setor,  

refletidos diretamente na dificuldade 

do julgamento, tanto individual como 

na reunião de consenso dos juízes”, 

disse Alexandre Resende.

Foi conduzida assim a definição de 

apontar a Viação Águia Branca como 

Empresa Referencial de Excelência, 

pelo conjunto de práticas apresenta-

das em todos os ciclos, sempre se 

mantendo com pontuações elevadas 

e com avaliações de destaque. A 

coordenadora-geral do prêmio, Denise 

Cadete, ressaltou que essa escolha 

veio confirmar avaliações anteriores 

que indicaram a Viação Águia Branca 

como empresa detentora de elevados 

graus de qualidade em sua prestação 

de serviços e em sua administração.

Coube à aniversariante octogená-

ria, Expresso Princesa dos Campos, 

com o trabalho sobre o Centro de 

Inteligência Operacional, receber a 

Menção Honrosa, prêmio que, pelo 

Regulamento atual, é concedido ao 

trabalho considerado como de quali-

dade superior, sendo pontuado com 

destaque pela sua aderência aos pro-

pósitos e requisitos solicitados pela 

organização do Prêmio ANTP/ABRATI.

Entretanto, a grande laureada do 

ciclo foi a Viação Ouro e Prata, à qual 

coube a premiação de Vencedora de 

2014, apresentando a implementação 

de uma metodologia de gestão de 

amplitude organizacional. O trabalho, 

muito bem conduzido e contextualiza-

do, apresentou, sobremaneira, um ine-

ditismo em empresas do setor, tendo 

sua implantação bem sistematizada, 

divulgada e avaliada, e conduzindo a 

resultados claramente diagnosticados 

e permeados em toda a empresa.

Para o Ciclo 2015, a organização 

do Prêmio promete continuar o tra-

balho de conduzir este programa de 
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Alexandre Rocha Resende 

Gerente de Capacitação e Mobilização do 

Prêmio ANTP de Qualidade



sucesso no setor de transporte ter-

restre de passageiros. Reuniões serão 

mantidas entre as entidades parceiras 

com o propósito de definir, de maneira 

rápida, consensual e determinante, a 

nova categoria em que os trabalhos de-

verão ser apresentados. Permanecerá, 

entretanto, o princípio de definição de 

categoria única, que foi plenamente 

aceito pelo setor.

O Regulamento deverá esclarecer 

sobre a premiação Referencial de 

Excelência, voltada às empresas que 

já foram vencedoras em mais de duas 

premiações de ciclos anteriores. O 

reconhecimento com Menção Honrosa 

permanecerá inalterado, bem como 

a premiação a apenas uma empresa 

vencedora.

Reitera-se, também, que o principal 

objetivo de programa do Prêmio Boas 

Práticas é dar visibilidade e reconhecer 

os esforços das operadoras de trans-

porte terrestre de passageiros na sua 

busca contínua da melhoria dos servi-

ços, práticas e do aperfeiçoamento de 

suas qualificações.

Será novamente produzida a Carti-

lha “Regulamento e Roteiro Orientati-

vo”, contendo a sequência, conceitu-

ação e esclarecimento dos tópicos re-

lacionados, visando facilitar a criação, 

descrição e elaboração do Relatório de 

Boas Práticas que será submetido à 

banca examinadora.

Os técnicos da ANTP irão realizar 

visitas e ministrar palestras nas em-

presas em diversos estados, visando, 

principalmente, difundir o programa e 

incentivar a participação, no Prêmio, 

do maior número possível de organi-

zações associadas.

Matérias, artigos, relatos, en-

trevistas serão divulgados na mídia 

impressa e virtual das duas entidades 

parceiras, com o objetivo único de 

esclarecer as dúvidas e incentivar a 

participação.

Dentro deste contexto, as direto-

rias da ABRATI e da ANTP conclamam 

e convidam as empresas associadas 

que hoje operam este segmento tão 

importante que é o transporte terres-

tre de passageiros, que desbravaram 

os caminhos deste imenso Brasil e 

que integram diariamente os milhares 

de municípios de todos os nossos 

estados, a participarem deste Prêmio 

Boas Práticas 2015, apresentando 

seus trabalhos bem-sucedidos, cri-

teriosos e seletos, relatando assim 

suas principais práticas de gestão e 

seus consequentes resultados, e a 

estar compartilhando-os com todas as 

organizações do setor.

Certamente, imbuído deste propó-

sito, e com a participação crescente 

das organizações associadas, o setor 

estará sempre mais fortalecido.

Entrega dos certificados de participação aos representantes das empresas.

Na entrega do Prêmio Boas Práticas do ano passado, Paulo Porto (ABRATI), Hugo Fleck (Ouro 

e Prata), José Antônio Martins (FABUS), Ministro Paulo Sérgio Passos e Senador Acir Gurgacz.

Denise Cadete, Coordenadora do Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas.
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O Grupo JCA investe em 
 modelos sofisticados
O Grupo JCA segue investindo na aquisição de novos ônibus. Desta vez foram 73 Marcopolo Paradiso 

1800 8x2, modelo Double Decker, ainda mais seguros e com amplo espaço para oferta da categoria 

Primeira Classe e de uma Classe Executiva diferenciada. 

Os novos ônibus Double Decker das empresas do Grupo JCA: quatro eixos, total estabilidade e conforto muito superior ao dos aviões.
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Os novos ônibus foram montados 

sobre chassis Scania e incorpo-

rados às frotas das quatro principais 

empresas do Grupo JCA: Auto Viação 

1001, Viação Cometa, Auto Viação 

Catarinense e Rápido Ribeirão Preto. 

Serão usados em linhas de longa 

distância e sua compra foi comemo-

rada pela direção do grupo ao lado 

de representantes dos dois grandes 

fornecedores. Detalhe que chama 

atenção na pintura dos novos ônibus 

são as letras “DD” em tamanho gran-

de. São 67 Double Decker 1800 DD 

com chassis Scania K 440 8x2 e seis 

executivos Paradiso 1200, com chas-

sis K 360 6x2. 

O programa de renovação de frota 

do Grupo prossegue em 2015, quando 

deverão ser investidos mais R$ 150 

milhões. 

Carlos Otávio Antunes, diretor e 

filho do fundador Jelson da Costa 

Antunes, cujas iniciais JCA dão nome 

ao grupo, reafirma sua confiança no 

crescimento das operações rodoviárias 

e justifica a estratégia de investir mais 

no atendimento aos clientes, em con-

forto e em segurança. Ele lembra que 

grupo vem crescendo e investindo há 

quase 70 anos. Nesse espaço de três 

gerações não têm faltado o empenho 

e a dedicação da família, unida em 

torno da meta de fornecer um serviço 

cada vez melhor aos clientes, sempre 

com equipamentos que são referência 

mundial em transporte de passageiros.

O diretor executivo da Viação 

Cometa e membro do conselho do 

grupo, Fernando Guimarães, acres-

centa que, ano após ano, tem havido 

um crescimento do faturamento das 

operadoras do grupo. Para 2015, ele 

prevê evolução de 5%.  

Guimarães lembra o pioneirismo 

do grupo na instalação de sala VIP no 

Terminal Tietê, há 20 anos, comodi-

dade essa que hoje já foi levada para 

as rodoviárias de Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro, São José do Rio Preto, 

Campinas, Jundiaí, Curitiba e Florianó-

polis. E cita a mais recente inovação: 

salas com totens para impressão de 

passagens adquiridas pelos clientes 

via internet, em apoio aos guichês. 

São medidas que, segundo Guima-

rães, visam colocar o cliente como o 

protagonista do negócio. Ele ressalta 

ainda os programas de treinamento de 

motoristas e de manutenção da frota, 

tradicionais do grupo.  

Operando há 69 anos e crescendo 

também com a aquisição de mais em-

presas, o Grupo JCA dispõe de frota 

operacional de 2.878 ônibus (2.391 

rodoviários e 487 urbanos), distri-

buídos por cinco empresas (1001, 

Cometa, Catarinense, Macaé e Rápido 

Ribeirão Preto). Uma sexta companhia, 

a Opção, atua na área de fretamento 

e turismo. As linhas regulares estão 

em São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Paraná e Santa Catarina. 

OS NOVOS MODELOS

O gerente de Marketing de Produto 

da Marcopolo, André Oliveira, define o 

Salas com tótens que emitem as passagens adquiridas pelos passageiros via internet.

Carlos Otávio Antunes: a correta estratégia 

de investir mais em conforto, segurança e 

no atendimento aos clientes.
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serviço de bordo no primeiro piso do 

ônibus DD como equivalente ao da 

primeira classe dos aviões. São seis 

poltronas mais amplas que os modelos 

executivos, revestidas em couro, que 

inclinam 180 graus e se transformam 

em camas. Cada uma é isolada com 

uma cortina que proporciona ao passa-

geiro uma espécie de cabine individual. 

Além de ar condicionado, monitor de 

TV, Wi-Fi e tomadas para recarga de 

aparelhos eletrônicos, o cliente tem 

à disposição travesseiro e manta. O 

toalete no primeiro piso oferece maior 

espaço e melhor distribuição dos itens 

em comparação com os modelos da 

geração anterior. 

No segundo piso estão 44 poltro-

nas executivas, denominadas semi-

leitos, com maior espaço entre si e 

com descanso para pernas. A escada 

André Oliveira, da Marcopolo: conforto 

equivalente à primeira classe dos aviões.

rotasF

de acesso tem nova configuração, 

com degraus mais largos e corrimãos 

contínuos. O piso em todo o ônibus é 

revestido de carpete padrão madeira 

para aumentar o isolamento acústico. 

E a iluminação interna é por lâmpa-

das LED acionadas por toque. Já os 

amplificadores de som têm controle 

individual. 

SISTEMA ANTITOMBAMENTO

O diretor de Ônibus da Scania, Ciro 

Pastore, assegura que os chassis K 

440 8x2 que equipam os novos DD 

oferecem o que há de mais moderno 

e seguro no mercado brasileiro. O 

produto foi inteiramente aprovado pelo 

cliente – considerado um dos mais 

exigentes do setor – e pela Marcopolo, 

que o submeteu a testes de equilíbrio, 

realizados por uma empresa espe-

cializada da Espanha. O filme sobre 

esses testes mostra o ônibus sendo 

dirigido em alta velocidade, primeiro 

a 100, depois a 110 e finalmente a 

120 km/h, em uma rodovia em que 

o motorista faz ziguezagues o tempo 

Testes realizados por empresa espanhola confirmaram o alto grau de estabilidade dos ônibus DD em diferentes situações e pistas. 
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todo, deixando as rodas traseiras fora 

do solo de um lado e depois do outro, 

sem que isso resulte em tombamento 

do veículo. 

Tal desempenho é alcançado 

graças ao sistema antitombamento 

instalado no ônibus, associado a 

equipamentos eletrônicos de controle 

de freios (EBS – ABS mais controle 

de tração), câmbio automatizado Op-

tcruize de quarta geração, suspensão 

pneumática dianteira e traseira e freios 

retarder. Os veículos são dotados 

também de um tutor eletrônico no 

painel, que oferece dicas ao motorista 

para melhorar a condução. Rodas de 

alumínio dissipam melhor o calor e 

contribuem para reduzir o peso e o 

consumo. 

Já os chassis K 440 com tecnolo-

gia Euro 5 (Proconve P-7), são dotados 

de motor de 13 litros, 440 cv e 2.300 

Nm de torque, que conferem ao veículo 

alto desempenho com economia de 

combustível. A versão 6x2 tem motor 

de 13 litros, 360 cv de potência e 

torque de 1.850 Nm. 

Para a Scania, que durante mui-

tos anos foi fornecedora exclusiva 

da Viação Cometa, quando ela ainda 

pertencia a outro grupo, a venda dos 

73 novos chassis foi o negócio mais 

importante dos últimos dez anos com 

o Grupo JCA. 

“O conceito da Scania é de ofere-

cer soluções acrescentando serviços à 

venda”, ressalta Ciro Pastore, citando 

os serviços dedicados da montadora, 

como o Scania Driver Support, que 

inclui treinamento de motoristas e 

atendimento, e o fornecimento, nas 

oficinas do cliente, de mão de obra e 

peças para as manutenções. E conclui: 

“A compra dos modelos top de linha 

com toda a tecnologia embarcada 

representa o ápice do estreitamento 

da relação entre nossas empresas”.  

Poltronas mais largas e extremamente confortáveis: viagens mais agradáveis.

A preocupação com o bem estar do passageiro começa antes do embarque. 

Carpete do piso em padrão madeira, poltronas com descansa pés e que se transformam em 

camas: tudo foi pensado para proporcionar ao passageiro um serviço perfeito. 
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ncarroçadoraE

Foi de R$ 3,4 bilhões a receita
      da Marcopolo em 2014
A produção global da encarroçadora foi de 17.713 unidades. Houve um aumento de 7,9% das 

unidades registradas na receita líquida das plantas fabris no exterior e ocorreu uma redução de 14,8% 

das unidades registradas na receita líquida do mercado brasileiro e do menor faturamento de chassis.   

Em números globais, no ano passa-

do a Marcopolo alcançou a receita 

líquida consolidada de R$ 3.400,2 

bilhões, que foi 7,1% menor que a 

receita líquida consolidada de 2013. 

A produção global da encarroçadora foi 

de 17.713 unidades. 

Foi o primeiro ano, desde 2009, em 

que a empresa não teve crescimento 

nos seus negócios. O resultado de-

correu principalmente da redução de 

14,8% das unidades registradas na 

receita líquida no mercado brasileiro 

e do menor faturamento de chassis.

A boa notícia foi o aumento de 

7,9% obtido nas unidades registradas 

na receita líquida das plantas fabris 

no exterior, que produziram 2.413 

unidades, contra as 2.236 de 2013.

As 17.713 unidades alcançadas na 

produção total mundial consolidada fo-

ram 14,2% a menos do que as 20.643 

do no ano anterior. Do total global, 

15.337 se destinaram ao mercado 

brasileiro, sendo que em 2013 haviam 

sido 18.489 unidades. 

As vendas no País em 2014 gera-

ram receitas de R$ 2.252,0 milhões 

ou 66,2% da receita líquida total. As 

exportações, somadas aos negócios 

no exterior, atingiram a receita de R$ 

1.148,2 milhões ou 33,8% do total.

Nas operações externas da Marco-

polo em 2014 os destaques positivos 

foram as unidades do México e da 

África do Sul, cujas produções cresce-

ram 18,4% e 24,8%, respectivamente. 

Segundo José Rubens de la Rosa, 

CEO da Marcopolo, o ano passado trou-

xe grandes desafios para o setor de 

ônibus no Brasil. A encarroçadora, com 

o intuito de adequar-se ao momento 

menos favorável, “não mediu esforços 

no sentido de melhorar sua eficiência 

operacional e reduzir custos, tendo 

mostrado potencial de adaptação e 

resiliência em diferentes cenários”. 

Na avaliação do executivo, o merca-

do brasileiro foi afetado em seus dife-

rentes segmentos. No de rodoviários, 

a demanda foi menor pela prolongada 

indefinição sobre o modelo de con-

cessão das linhas interestaduais e 

internacionais no Brasil e, ainda, pela 

retração no segmento de fretamento, 

diretamente ligado à atividade indus-

trial. No segmento de urbanos, o con-

gelamento das tarifas nas principais 

cidades brasileiras, como reflexo das 

manifestações populares de junho de 

2013, refletiu-se na menor renovação 

de frota das empresas do setor.

O mercado de ônibus no Brasil ini-

cia o ano impactado pelas alterações 

nas regras de financiamento (linhas 

Finame e Finame PSI do BNDES), bem 

como pela expectativa em relação aos 

termos e condições do modelo de 

autorização das linhas interestaduais. 

Em contrapartida, há negócios impor-

tantes em andamento para o mercado 

externo. Portanto, o ano poderá mais 

favorável para as exportações.

No segmento de rodoviários, a 

expectativa é que, tão logo a ANTT 

publique as regras do modelo de au-

torização, as empresas retomem a re-

novação de suas frotas. No segmento 

de urbanos, com o repasse de tarifas 

em algumas das principais cidades do 

país, já existem movimentos no senti-

do da renovação das frotas.

José Rubens de la Rosa, CEO da Marcopolo.
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econhecimentoR

Real Expresso e UTIL entre 
      as melhores do setor
Apontadas como as melhores empresas do transporte rodoviário executivo de passageiros do Brasil, 

as empresas (ambas pertencentes ao Grupo Guanabara) receberam o Troféu Top of Empreendedor 

2015, em reconhecimento à sua gestão empreendedora.

Ao longo de 2014, mais de 30.000 

formadores de opinião indicaram 

as companhias brasileiras com gestão 

mais empreendedora. Houve 300 indi-

cações em diversos segmentos e, na 

fase seguinte, o número se reduziu a 

50. No setor de transporte rodoviário, 

as duas únicas escolhidas foram a 

Real e a UTIL. 

“Estamos muito felizes pela pre-

miação, pois sabemos que reflete o 

reconhecimento de nossos passagei-

ros. Eles aprovaram os novos serviços 

e entenderam nossos esforços sempre 

na direção da melhoria do atendimento 

e dos processos de qualidade”, desta-

ca David Barioni Neto, diretor da Real 

Expresso.

Nos últimos anos, o Grupo Guana-

bara vem investindo em inúmeras me-

lhorias nos serviços da Real Expresso. 

Exemplo disso foi a aquisição de 30 

novos ônibus geração G7, da Marco-

polo, com apoio para pernas e mais 

espaço entre as poltronas. Também 

foi lançado o Programa Afetividade, 

no qual o passageiro ganha uma pas-

A Real Expresso interliga várias das mais importantes cidades brasileiras. Presente no Distrito Federal, leva seus serviços a dez estados.   
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sagem de cortesia a cada 10 viagens 

realizadas pela empresa. 

No ano passado, a empresa inves-

tiu mais de R$ 1 milhão na construção 

de sua nova sala VIP no Terminal 

Rodoviário Tietê, em São Paulo, inau-

gurada em dezembro para receber os 

clientes da sua linha Brasília-São Pau-

lo. O novo espaço, com acesso direto 

à plataforma de embarque, oferece 

serviços como Wi-Fi gratuito, jornais,  

TV, máquinas de bebidas quentes e 

sanitários exclusivos. 

Em relação à UTIL, a diretora co-

mercial da empresa, Rudimila Borges, 

acredita que a premiação se deveu ao 

planejamento e, principalmente, ao 

trabalho em equipe, além dos aportes 

direcionados pelo corpo gestor (em 

torno de R$ 72 milhões nos últimos 

três anos). A frota da UTIL ganhou in-

crementos, com destaque para a aqui-

sição dos carros DD (Double Deckers) 

temáticos. A área de relacionamento/

atendimento com o cliente foi ampliada 

(por exemplo, com fanpages em redes 

sociais). Outras novidades surgiram 

em janeiro, entre elas as máquinas 

de autoatendimento para emissão e 

impressão de bilhetes. 

“A meta é oferecer ainda mais co-

modidade e conforto do momento em 

que o passageiro compra a passagem e 

aguarda pelo embarque, até a chegada 

ao seu destino”, afirma Rudimila. Ela 

destaque ainda a utilização de ônibus  

com o design irreverente das pinturas 

temáticas. 

“Optamos por adesivagens relacio-

nadas à flora e à fauna brasileiras para 

chamar atenção sobre os cuidados com 

o ecossistema. Muitos animais são 

feridos ou morrem nas estradas, viti-

mados por motoristas irresponsáveis. 

Nossos ônibus viraram peças funda-

mentais para passar esta mensagem”, 

explica Rudimila, informando que as 

pinturas mais recentes foram criadas 

pelos próprios passageiros: são os 

ônibus Flor de Maracujá, Aquário, Onça, 

Zebra e Calçadão de Copacabana. 

Agora, a empresa está investindo na 

reforma de sua sala Vip na Rodoviária 

Novo Rio.

 

TRADIÇÃO

Com mais de 60 anos de atuação 

no segmento do transporte rodoviário 

de passageiros, a Real Expresso car-

rega a marca do pioneirismo, já que, 

além da certificação ISO 9000 e das 

sucessivas recertificações, foi uma 

das primeiras do setor a ter ônibus 

turbinado, a primeira a comercializar 

O menino Erik, autor da pintura ao lado.  

A pintura Flor de Maracujá, uma das que mais chamam atenção na frota da UTIL.

O trabalho de Erik foi inspirado no desenho do calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. 
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bilhetes para ida e volta e a primeira 

a lançar um programa de fidelidade 

por outros canais de atendimento, 

como o SAC 24h. Sua frota atual é de 

170 ônibus, transporta mensalmente 

1,6 milhão de passageiros, tem 926 

colaboradores e 750 agências creden-

ciadas. Com sede em Brasília, dispõe 

econhecimentoR

de seis garagens nas principais capi-

tais brasileiras, interligadas por suas 

linhas. Tem forte atuação no Distrito 

Federal e opera diversas linhas nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Bahia, Goiás, Piauí, 

Tocantins, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul.

ENTRE AS MAIORES 

A UTIL é a mais importante empre-

sa de transporte rodoviário de Minas 

Gerais e uma das maiores do Brasil. 

Em Minas ela interliga 21 cidades; 17 

em São Paulo e 12 no Rio de Janeiro, 

além de Brasília-DF. A frota é de 290 

ônibus, com idade média inferior a dois 

anos. Tem uma equipe de 1.100 cola-

boradores e transporta mensalmente 

2,3 milhões de passageiros. Com sede 

em Curicica (Rio de Janeiro), tem duas 

garagens no Rio de Janeiro, uma em 

Juiz de Fora e uma em Belo Horizonte. 

Sua sala VIP no terminal Novo 

Rio está sendo reformada com vistas 

ao aperfeiçoamento dos serviços e à 

proximidade da Olimpíada de 2016. O 

objetivo é reeditar o sucesso da opera-

ção durante a Copa de 2014, quando 

bateu o recorde histórico de demanda 

por viagens na sua linha Rio de Janei-

ro–Belo Horizonte (aumento de 400%), 

por conta dos jogos no Mineirão.

Em coerência com a visão ecológica da empresa, a imagem da girafa está presente na pintura de seus ônibus Mix Leito Plus. 

A UTIL encontrou na pintura da frota uma forma de expressar suas preocupações ambientais.
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Seguro Facultativo Complementar de Viagem. Seguro garantido por Zurich Seguros.
Existem restrições no seguro, confira as Condições Gerais antes de aderir. Processo SUSEP: 15414.004128/98-16. O 
registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Agende uma visita: contato@br.zurich.com

CONTE COM A  
SOLIDEZ DE UMA DAS 

MAIORES SEGURADORAS 
DO MUNDO E LÍDER DO 
SEGMENTO DE SEGUROS 

MASSIFICADOS  
NO BRASIL.

O melhor caminho é o seguro!
Sem nenhum custo ou investimento de implantação, o Seguro Viagem Zurich  

é para você, empresário rodoviário, uma receita adicional ao seu negócio,  
além de proporcionar ao passageiro uma viagem mais tranquila.

Rentabilidade para seus negócios  
e agilidade para suas vendas 

Processo 100% Eletrônico 
- Da venda a gestão
- Apuração de resultados precisa e sem interferência humana
- Plataforma on-line para acompanhamento das vendas onde você estiver

Implantação Simples e Imediata
- Sem custos de desenvolvimento ou de implantação
- Treinamento rápido e descomplicado
- Equipamento fornecido sem custo

Solução Integrada
- Venda do seguro no mesmo sistema de emissão de passagens
- Certificado de seguro emitido em conjunto com a passagem

Modelo  
inovador  
de venda 
eletrônica  
de seguros 



ontadoraM

Mercedes-Benz volta a produzir 
      automóveis no Brasil
A Mercedes-Benz do Brasil, que já produziu em Juiz de Fora o modelo Classe A, lançou no dia 5 de 

fevereiro a pedra fundamental do que será a sua fábrica de automóveis no Brasil. Estará localizada em 

Iracemápolis, interior de São Paulo, e produzirá o sedã Classe C e o SUV GLA a partir de 2016.

Com a nova fábrica, a Mercedes-Benz 

será a única montadora a produzir 

na América Latina ônibus, caminhões, 

vans e automóveis. O projeto prevê o 

investimento de R$ 500 milhões na 

nova planta e faz parte da estratégia 

da companhia de, até 2020, alcançar 

a liderança nas vendas de automóveis 

premium. 

Philipp Schiemer, presidente da 

Mercedes-Benz do Brasil e CEO Améri-

ca Latina, prometeu que os automóveis 

da marca produzidos na planta brasi-

leira terão a mesma qualidade dos 

fabricados na Alemanha. No ano que 

vem a montadora estará completando 

60 anos de atividades no Brasil. Em 

relação ao fato, Schiemer lembrou 

que a intenção é estar presente, com 

veículos nacionais, em todos os mo-

mentos da vida dos brasileiros, seja no 

transporte de produtos ou de pessoas.    

“Acreditamos no potencial de 

crescimento do mercado brasileiro. A 

planta de Iracemápolis demonstra a 

nossa confiança no País e a certeza 

de que vamos continuar investindo em 

produtos cada vez mais sintonizados 

com os desejos dos clientes”, afirmou.

Markus Schäfer, membro do Board 

da Mercedes-Benz Automóveis, Produ-

ção e Logística, explicou que, em âm-

bito mundial, a planta de Iracemápolis 

será referência para outras fábricas 

da marca no que se relacionar a flexi-

bilidade, eficiência e sustentabilidade 

no processo produtivo. O segmento 

brasileiro de automóveis premium vem 

evoluindo de forma expressiva, tendo 

duplicado seu volume entre 2010 e 

2014. A expectativa é de uma deman-

da duas vezes maior até 2020.

Por sua vez, Juan Quirós, presiden-

te da agência Investe SP, do governo 

de São Paulo, que examina projetos 

de empresas privadas que desejam 

instalar-se no estado, informou ter 

assessorado a Mercedes-Benz desde 

março de 2013 em relação ao assunto. 

A agência também fornece suporte nas 

áreas ambiental, de infraestrutura e 

na relação com as concessionárias de 

serviços públicos e com a prefeitura do 

município escolhido.

Philipp Schiemer: confiança no mercado.

O CLA é um dos modelos que serão produzidos em Iracemápolis a partir de 2016.  
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Mercado retraído, menos  
    para os ônibus da Volvo
Em 2014, a empresa teve aumento nas vendas de ônibus no mercado interno e no mercado externo. 

Enquanto isso, segundo dados da Anfavea, o mercado brasileiro apresentou queda de 16,3%.

N o ano passado, o volume de ven-

das de ônibus da Volvo cresceu 

2,7% em relação a 2013, apesar de o 

mercado total de ônibus ter registrado 

queda de 16,3%. Nos segmentos em 

que a montadora atua – pesados e 

semipesados –, a retração chegou a 

7,4%. Mesmo assim, a companhia 

teve o segundo melhor ano da sua 

história no mercado de ônibus na 

América Latina. 

 Foram comercializados 3.171 chas-

sis Volvo, sendo 1.706 emplacados no 

Brasil e 1.465 entregues no mercado 

externo. O melhor resultado da marca 

foi obtido em 2011, com a comercia-

lização de 3.622 chassis. Em termos 

de market share, o ganho chegou a 

mais 1,2 pontos,  alcançando 11,9% 

de participação no mercado de ônibus 

no Brasil nos segmentos de pesados 

e semipesados. 

 “Apesar do cenário negativo, o ano 

foi muito positivo para a Volvo Bus. 

Tivemos aumento das vendas tanto no 

mercado interno quanto no mercado 

externo”, disse Luis Carlos Pimenta, 

presidente da Volvo Bus Latin America. 

Os números de 2014 também 

apontaram equilíbrio entre as vendas 

no mercado interno e externo. As 

exportações representaram 46% das 

vendas de chassis. O maior volume 

de vendas foi para Colômbia, com 

60,6% das entregas, seguida pelo 

Chile, com 19%. 

A Volvo retomou a liderança no 

segmento de caminhões pesados, ter-

minando 2014 com 29,6% de market 

share, quase três pontos percentuais 

a mais que no exercício anterior.  

“Isso é mais de um quarto de todo 

o mercado brasileiro de caminhões 

nesta categoria”, comentou Claes Nils-

son, novo presidente do Grupo Volvo 

América Latina. “É um grande orgulho 

termos atingido estes feitos. O Brasil 

é um mercado muito importante para 

o Grupo Volvo.”

Claes Nilsson assumiu o coman-

do da operação latino-americana em 

substituição a Roger Alm, que depois 

de cinco anos no Brasil  foi designado 

para assumir uma nova posição no 

Grupo Volvo na Europa. Ônibus Volvo em operação no sistema de BRT Transcarioca, na cidade do Rio de Janeiro.  

Claes Nilsson, novo presidente do Grupo 

Volvo América Latina.
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nfraestruturaI

Terminais rodoviários mais
     modernos e eficientes
Nos últimos cinco anos, os terminais rodoviários Tietê e Barra Funda, ambos na capital paulista, e a 

Rodoviária Novo Rio, receberam consideráveis investimentos voltados aos aspectos de tecnologia, 

mobilidade e acessibilidade. Ano a ano, suas condições de conforto e segurança foram aperfeiçoadas 

para garantir viagens rodoviárias cada vez mais tranquilas e agradáveis aos passageiros que utilizam suas 

instalações, como mostram as páginas seguintes, incluindo uma passagem pelo terminal de Brasília.

Corredor de acesso às plataformas de embarque do Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.
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A Socicam, administradora dos 

terminais Tietê, Barra Funda e 

Jabaquara, todos em São Paulo, prevê 

que nos próximos anos deverão surgir 

muitas novas tecnologias voltadas ao 

transporte rodoviário de passageiros. 

Decidiu antecipar-se e definiu que pelo 

menos 30% dos seus novos investi-

mentos a curto e médio prazos serão 

destinados a tais tecnologias nesses 

seus terminais. 

Em termos do que foi feito recen-

temente pela administradora, houve 

uma grande reforma dos sanitários 

do Terminal Rodoviário Barra Funda, 

que mudaram de posição e receberam 

acabamento em porcelanato. Os espa-

ços agora são mais amplos e claros, 

portanto mais confortáveis para os 

passageiros e usuários.

Nos três terminais, a acessibili-

dade foi bastante aprimorada com a 

instalação de piso tátil. As pessoas 

com deficiência visual que chegam 

pelo Metrô são direcionadas ao balcão 

de informações, onde recebem as 

orientações adequadas. O balcão de 

informações e as bilheterias das em-

presas de ônibus foram remodelados e 

passaram a ter altura mais adequada 

para atender a esse público. No caso 

do Terminal Jabaquara, os investimen-

tos foram direcionados principalmente 

ao novo sistema de iluminação e à 

ampliação da área de assentos, com 

novas instalações e maior número de 

lugares.

No aspecto da segurança, ago-

ra o monitoramento dos terminais 

está concentrado no Controle Cen-

tral Operacional do Terminal Tietê.  

O sistema conta com 11 câmeras de 

segurança no Terminal Barra Funda 

e oito no Terminal Intermunicipal 

Jabaquara. No Tietê são 65 câme-

ras, permanentemente monitoradas 

por 12 profissionais especializados, 

distribuídos em três turnos durante 

as 24 horas de funcionamento. Os 

equipamentos estão estrategicamente 

posicionados tanto nas áreas internas 

como nas externas, de forma a ofe-

recerem mais segurança aos passa-

geiros e usuários, além de auxiliarem 

nas chegadas e saídas de ônibus. A 

tecnologia de acompanhamento das 

imagens dos terminais também pode 

ser monitorada por meio de smartpho-

nes. Em operações especiais durante 

os feriados prolongados, a equipe 

designada para atuar na entrada e 

Os guichês de venda de passagens foram remodelados e ganharam nova programação visual.

Iluminação mais eficiente aumentou a funcionalidade do terminal. 
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saída dos ônibus recebe o sinal dos 

equipamentos e acompanha, em tem-

po real, toda a operação do terminal. 

A alternativa facilita muito a tomada 

de decisões rápidas, assegurando 

fluxo normal durante os embarques e 

desembarques. 

No ano passado, durante a Copa 

do Mundo de futebol, os terminais 

Tietê e Barra Funda receberam tótens 

informativos em três idiomas – portu-

guês, inglês e espanhol. Estavam po-

sicionados em locais visíveis e de fácil 

acesso e, por meio deles, era fácil lo-

calizar os serviços disponíveis em cada 

terminal. Se o passageiro precisasse 

de atendimento mais específico, havia 

indicações que o levavam ao balcão de 

informações. Em cada terminal havia 

também um mapa completo sobre as 

instalações e serviços disponíveis.

No caso do Tietê – o maior do 

País e o segundo maior da América 

nfraestruturaI

Latina – passageiros e usuários pude-

ram contar com serviços ainda mais 

personalizados. Os passageiros das 

empresas UTIL, Real Expresso, Grupo 

JCA e Danúbio Azul, por exemplo, ti-

nham à disposição amplas salas VIP, 

bastante confortáveis e em condições 

de oferecer vários serviços exclusivos.

Sala VIP da Viação Cometa, iniciativa pioneira que introduziu um novo conceito de qualidade dos serviços no Terminal Tietê, em São Paulo. 

Piso tátil, farta sinalização, ampla disponibilidade de informações: conforto para os usuários. 
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Para a Rodoviária Novo Rio, 2014 

foi o ano dos grandes desafios – todos 

enfrentados e superados com eficiên-

cia e, o que é melhor, com o prêmio do 

reconhecimento praticamente incondi-

cional de milhares de usuários. Agora, 

a administração do terminal trabalha 

no planejamento para a Olimpíada de 

2016. 

No período de 12 de junho a 13 

de julho de 2014, durante a Copa do 

Mundo de futebol, o segundo maior 

terminal da América do Sul em movi-

mento de passageiros (atrás somente 

do Terminal Tietê, de São Paulo) atin-

giu o maior marco de sua história: 1,6 

milhão de passageiros embarcaram ou 

desembarcaram dos 50.000 ônibus 

que chegaram ou saíram da rodoviária 

do Rio de Janeiro. No mesmo período 

foi registrado um aumento de 200% 

no número de estrangeiros transitan-

do por suas instalações, e de 400% 

no número de viagens entre Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. A quantidade 

de viagens entre Rio de Janeiro e São 

Paulo aumentou 300%. No caso das 

viagens entre Rio de Janeiro e a Argen-

tina, houve um dia em que as partidas 

tiveram de ser processadas de cinco 

em cinco minutos, pois mais de 2.000 

argentinos demandaram transporte 

rodoviário para seu país, em viagens 

de regresso com 40 horas de duração, 

após a derrota da seleção argentina 

ante a Alemanha na final.  

Daqueles 50.000 ônibus contados 

pela administração do terminal, pelo 

menos 30% – ou 15.000 – foram 

destinados ao atendimento de turistas 

e torcedores estrangeiros. E não foi 

só para assistir aos jogos, mas para 

No ano passado, durante o Mundial de futebol, 1,6 milhão de passageiros passou por aqui.

Máquina de venda de passagens: novidade.

Depois da Copa do Mundo, a Rodoviária 
Novo Rio trabalha para a Olimpíada de 2016

transportar os visitantes a cidades e 

pontos turísticos principalmente da Re-

gião Sudeste, à medida que as equipes 

de seus países iam sendo alijadas da 

competição. Enquanto isso, naciona-

lidades e sotaques continuavam se 

misturando nos espaços do terminal 

carioca. A localização estratégica da 

Rodoviária Novo Rio, que fica próxima 

do centro da cidade e das principais 

vias de acesso às rodovias (casos 

da Ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil e 

Linha Vermelha) ajudou a potencializar 

o movimento de passageiros.

Pode-se imaginar o esforço neces-

sário para disponibilizar, a tempo e 

sem falhas, uma enorme variedade 

de serviços demandados, em insta-

lações adequadas e com a qualidade 

exigida pelos milhares de turistas e 

torcedores sul-americanos, europeus, 

norte-americanos e orientais.

Para se ter uma ideia do que os 

números da Copa significaram para a 

Novo Rio, basta considerar que, em 

dias normais de funcionamento, seu 

movimento de passageiros é de cerca 

de 30.000 pessoas (com a circulação 

de aproximadamente 50.000 pesso-

as), dobrando durante os feriados e 

fins de semana prolongados. As exce-
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ções para mais são as festas de fim de 

ano, o Carnaval e as férias de janeiro e 

julho, quando o movimento sobe para 

cerca de 1,5 milhão de pessoas.

TESTE IMPORTANTE

Em julho de 2013 a Novo Rio já 

havia passado por um teste impor-

tante, representado pela presença 

de um milhão de participantes da 

Jornada Mundial da Juventude na ci-

dade. Na ocasião, foram empregados 

5.000 carros extras, somados aos 

23.000 ônibus da operação regular, o 

que exigiu a operação de 74 das 78 

plataformas disponíveis. No período, 

circularam diariamente pelo terminal 

cerca de 1,5 milhão de pessoas. 

Naquela altura, esse já era o maior 

movimento registrado até então pela 

rodoviária Novo Rio. A administração 

apurou que 40% desse público eram 

de peregrinos e fiéis de quase todos 

os países, o que tornou necessário o 

atendimento trilíngue no local. Para 

fazer face ao movimento, o terminal 

instalou um lounge com 150 m2 de 

área, dotado de puffs para maior con-

forto dos visitantes, e de sinal gratuito 

de Wi-Fi, onde eles podiam aguardar 

pelos ônibus. 

Além do grande teste de 2013, o 

terminal passou, já com vistas à Copa 

do Mundo, por obras de revitalização, 

iniciadas em março e finalizadas em 

maio, que abrangeram várias insta-

lações e espaços. Caso do setor de 

desembarque inferior, onde foram 

aperfeiçoadas as condições de acessi-

bilidade, e ampliado o mix de serviços 

e produtos, com a inauguração de 

lanchonetes e bombonières. Todo o 

ambiente foi climatizado. A instalação 

de portas automáticas no local ajudou 

a melhorar as condições de segurança 

no que se refere a furtos. No espaço 

também foram instalados banheiro 

pago, lanchonete, guarda-volumes e 

estande do serviço regular de táxi. 

No conjunto da rodoviária, o novo 

circuito interno de 55 câmeras de 

vídeo, com monitoramento 24 horas, 

tornou o terminal mais seguro. O es-

paço onde os usuários aguardam o 

desembarque foi ampliado. Entraram 

em funcionamento o novo sistema 

de avisos sonoros e o Serviço de 

Assistência Social. Os assentos nas 

áreas de espera foram substituídos; 

o estacionamento foi modernizado, 

inclusive com a adequada sinalização 

das vagas; os banheiros ganharam 

novos vasos sanitários; os guichês 

adotaram atendimento mais humaniza-

do. E, principalmente, foram instaladas 

novas escadas rolantes.

SELO OURO

Aliás, as condições de acessibili-

dade foram e continuam sendo objeto 

de cuidados especiais. Prova disso é 

que, com base nas várias inspeções 

realizadas ao longo de 2014 pela 

Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência (SMPD), da Prefeitura Mu-

nicipal da cidade do Rio de Janeiro, 

a acessibilidade da Rodoviária Novo 

Rio recebeu o selo categoria Ouro, por 

atender perfeitamente às diretrizes da 

Norma Brasileira 9050. 

Outro detalhe importante foi ob-

servado durante a Copa do Mundo, 

quando os viajantes eram orientados 

por voluntários versados em quatro 

idiomas acerca dos cuidados que 

deveriam adotar ao se deslocarem 

nfraestruturaI

As obras de revitalização incluíram novos espaços climatizados.

Quiosque para a venda de produtos relacionados à Copa do Mundo de futebol.
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para a área externa do terminal. Os 

turistas e torcedores eram alertados 

sobre a presença de táxis piratas e 

de cambistas de passagens. Também 

sobre a precariedade das condições 

de segurança, com a possibilidade de 

assaltos e a permanência de usuários 

de entorpecentes na região. 

Ainda no que se refere à comuni-

cação, o website oficial da rodoviária 

aperfeiçoou todas as informações 

sobre a Novo Rio e seus serviços. Fi-

nalmente, foram criadas uma Ouvidoria 

e um SAC – Serviço de Atendimento ao 

Cliente – e adotado um novo sistema 

de venda de passagens on-line.  

MUDANÇA DE PERFIL

No início de 2014, uma pesquisa 

encomendada pela Novo Rio apontou 

como ruins e péssimos os arredores 

do terminal e registrou a demanda 

por mais segurança, além da volta do 

ponto de táxis para local mais próximo 

da rodoviária. Em função disso, no 

período da Copa os visitantes puderam 

contar com uma nova sinalização e  

comunicação visual, em três idiomas, 

e com indicações precisas sobre os 

locais dos jogos. Além disso, houve 

reforço do policiamento e da vigilân-

cia,  com aumento de 80% do pessoal 

encarregado.

A livre circulação dos passageiros foi facilitada pelo reposicionamento de instalações e pela criação de novos e bem-iluminados ambientes.

Voluntários versados em vários idiomas 

orientaram os turistas durante a Copa.

Entre os novos confortos ofereci-

dos, destacaram-se uma casa de câm-

bio, uma agência da Caixa Econômica 

Federal e um posto para locação de 

veículos. Nas praças de alimentação, 

os cardápios estavam impressos em 

dois idiomas e ofereciam maiores e 

mais variadas opções.

Entre outras medidas de largo 

alcance e resultado imediato, foi 

modernizada a telefonia do terminal 

e criado, nos balcões de informação, 

um serviço de atendimento exclusivo 

a idosos e deficientes.  

PLANEJAMENTO

Agora está começando o planeja-

mento com vistas aos Jogos Olímpicos 

e aos Jogos Paralímpicos que serão re-

alizados em 2016 na cidade do Rio de 

Janeiro. E o começo é uma avaliação 

detalhada dos resultados alcançados 

durante os jogos da Copa do Mundo. 

A Novo Rio vislumbra um trabalho 

integrado com a Autoridade Pública 

Olímpica, responsável pela organiza-

ção das duas competições, que se 

encarregará de acompanhar os investi-

mentos e a implementação da terceira 

fase de revitalização do terminal. 

Será feita nova pesquisa de opinião 

junto aos usuários, com o objetivo de 

revelar eventuais novas demandas 

por serviços ou melhoramentos. Na 

sequência, estará sendo desenvolvido 

o detalhamento do projeto de execução 

da terceira fase, que prevê outras in-

tervenções na área inferior (desembar-

que), a climatização da área superior 

(embarque) e em novas mudanças ou 

acréscimos.

A pesquisa realizada em 2014 

junto a 2.000 turistas e passageiros 

revelou uma mudança no perfil dos 

usuários. Antes, a maioria era de 

pessoas das classes C e D. Passou a 

ser das classes B e C. Dos entrevista-

dos, 57% tinham ensino fundamental 

completo e ensino médio; 76% deles 

aprovaram as reformas e melhorias 

introduzidas no terminal. 
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Em junho do ano passado, com 

a realização da Copa do Mundo, o 

Terminal Interestadual de Brasília, 

inaugurado em 2010, teve a oportu-

nidade ideal para testar sua ampla 

estrutura e demonstrar a capacidade 

para receber grandes eventos. Sede 

de sete jogos do Mundial, a capital 

brasileira recebeu grande volume de 

turistas e o terminal desenvolveu uma 

série de ações para acolhê-los. Por 

exemplo, foi montado um posto móvel 

da embaixada da Argentina para pres-

tar atendimento turístico específico. 

Um segundo posto de atendimento 

turístico e uma tenda estiveram a cargo 

da Secretaria de Turismo do Estado do 

Distrito. Além da localização estratégi-

ca e das instalações e equipamentos 

adequados, trabalharam nesses locais 

profissionais bilíngues especializados 

em turismo e aptos a oferecer a eles 

as melhores informações sobre os 

pontos turísticos da região. 

O terminal também promoveu 

o Projeto Copa Sem Racismo, em 

parceria com a Secretaria Especial 

da Promoção da Igualdade Racial do 

Distrito Federal (SEPIR-DF). O objetivo 

foi esclarecer o conceito de racismo 

para evitar que a discriminação se 

dissemine entre a população.

Ao final dos jogos da Copa, o ba-

lanço das operações mostrou que o 

Terminal Interestadual teve crescimen-

to de 15% no número de embarques e 

de 21% no número de desembarques, 

em  comparação com o mesmo período 

de 2013. O terminal é administrado e 

operado pelo Consórcio Novo Terminal, 

formado pela Socicam, JCGontijo Enge-

nharia e Construtora Artec. 

nfraestruturaI

Mundial de futebol, torcedores, turistas, e o 
Terminal de Brasília passa com folga no teste

Alguns aspectos da construção e 

operação do terminal atestam a sua 

modernidade. Por exemplo, ele foi 

desenvolvido inteiramente com base 

no conceito de arquitetura sustentável. 

A edificação, de 20.000 m2, foi estra-

tegicamente projetada para receber  

o máximo de luz e ventilação natural 

durante o dia. Um sistema de captação 

de água das chuvas fornece o líquido 

utilizado na limpeza e na irrigação 

dos jardins. Com isso, reduzem-se os 

custos com o consumo de água da 

rede pública e de energia elétrica. Em 

períodos de estiagem que duraram até 

quatro meses o terminal conseguiu 

utilizar água de chuva para irrigar suas 

áreas verdes. 

A rodoviária de Brasília se diferen-

cia também por implementar projetos 

de certa forma improváveis, como é 

o caso da sua Horta Comunitária. Em 

maio de 2013, parte do jardim em 

torno da rodoviária foi transformada 

em horta orgânica, com o objetivo de 

promover a integração dos funcionários 

e incentivar o consumo de alimentos 

saudáveis. O projeto ensina técnicas 

de cultivo de verduras, frutas e tempe-

ros, e, como consequência, oferece a 

vantagem de consumir produtos livres 

de agrotóxicos. Mudas e sementes 

são custeadas pelo Consórcio e cul-

tivadas com o trabalho comunitário 

dos funcionários. Todos os alimentos 

recebem adubo orgânico, que também 

é produzido no jardim do entorno do 

terminal. As verduras, frutas e tem-

peros produzidos são utilizados no 

preparo das refeições dos próprios 

colaboradores. Eles também podem 

levá-los para casa.

Voltadas às pessoas que passam 

pelo terminal, há também iniciativas 

Apesar do grande movimento, não houve filas longas nem demora junto aos guichês.
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de lazer, arte, cultura e cidadania. Foi 

instalado um grande painel fotográfico 

em formato côncavo, mostrando a 

imagem da cidade de Brasília. O painel 

é bastante utilizado como fundo pelos 

passageiros para a tomada de fotos. 

Também é possível conferir nos sa-

guões exposições de arte e fotografia. 

Uma das mais recentes tinha o nome 

“Personagens da Rodovia” e apre-

sentava cerca de 100 imagens de 20 

personagens das estradas brasileiras. 

Quanto aos serviços oferecidos 

pelo terminal para proporcionar mais 

segurança e tranquilidade aos pas-

sageiros, destacam-se a eficiente 

equipe de segurança, especializada 

e muito bem preparada, e o siste-

ma de monitoramento por meio de 

circuito interno de televisão, com 32 

câmeras. À disposição dos usuários 

há serviços completos de bilheterias 

personalizadas, painéis eletrônicos de 

informações de partidas e chegadas, 

banheiros gratuitos, fraldário, banho 

Não foi só na Copa: o movimento do terminal rodoviário vem aumentando de ano para ano.

Além da luz solar, o conceito de sustentabilidade do terminal tira proveito das possibilidades dos grandes vãos e espaços abertos. 

e catracas com moderno sistema de 

leitura de passagens com códigos QR 

Code. As áreas internas do terminal 

(saguão principal e área dos guichês) 

são climatizadas. 

Para receber os seus mais de 2,7 

milhões de passageiros anuais, o 

terminal conta com 45 empresas de 

ônibus que operam para mais de 100 

diferentes destinos de todo o País.
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piniãoO

No momento em que todos assisti-

mos ao aumento da crise de água 

no Brasil, é importante relatar o que 

a Auto Viação Progresso, de Recife, 

Pernambuco, empresa que completou 

80 anos de atuação ininterrupta, vem 

fazendo já há algum tempo para cola-

borar com o meio ambiente. Inovação, 

excelência nos serviços e responsabili-

dade socioambiental são os alicerces 

do trabalho da companhia.

Os cuidados com a limpeza dos 

carros se processam em paralelo com 

os cuidados ambientais. Diariamente, 

antes de entrarem em operação, os 

veículos são cuidadosamente lavados. 

O consumo de água levou a empresa 

a repensar os procedimentos de 

limpeza.

Foi implantado no lava jato da 

garagem um eficiente sistema de puri-

ficação e reciclagem da água utilizada. 

Canaletas conduzem o líquido até 

um reservatório onde são removidas 

areias, materiais sólidos, graxas, óleos 

etc. Em seguida, a água passa por um 

processo de coagulação, floculação, 

decantação, filtração e desinfecção, 

após o que pode ser reutilizada. O 

processo resultou em uma economia 

de 27.000 litros de água por dia. 

Na Progresso, a responsabilidade 

em relação ao uso de água não ficou 

restrita à garagem. Uma campanha 

interna de conscientização e reeduca-

ção mobilizou os funcionários em torno 

do objetivo de reduzir o consumo de 

água. O propósito foi despertar o fun-

cionário para o tema sustentabilidade, 

engajando-o na preservação do planeta 

seu começo, ela projetou e construiu 

o primeiro ônibus com motor interno 

e frente reta da América do Sul. Foi 

uma grande ousadia do fundador da 

companhia, com repercussão em todo 

o País, na época.

Primar pela qualidade nos servi-

ços tem sido sua principal missão. 

As atividades são constantemente 

monitoradas por meio de minucioso 

trabalho interno cujo intuito é atender 

com eficiência e seriedade às deman-

das dos passageiros. 

A excelência dos serviços presta-

dos traduz o atendimento consciente 

a todos os requisitos da legislação 

reguladora da atividade do transporte 

de pessoas, desde as normas de se-

gurança à qualidade no atendimento, 

passando pelas políticas de manu-

tenção e o emprego das mais novas 

tecnologias.

Todos os ônibus são monitorados 

em tempo real por meio de rastrea-

dores GPS e GPRS, que fornecem à 

Central de Monitoramento informa-

ções completas sobre a velocidade 

desenvolvida pelos veículos, eventuais 

desvios de rota, defeitos mecânicos 

ou eletrônicos e possíveis acidentes.

Para a maior tranquilidade dos pas-

sageiros e do motorista, câmeras estão 

instaladas nos ônibus. Elas captam 

imagens do interior dos veículos e da 

cabine do motorista. Uma câmera ex-

terna permite a visualização da estrada.

Os ônibus que oferecem os serviços 

Premium contam também com tecno-

logia Wi-Fi que permite ao passageiro 

acessar a internet durante o trajeto.

e estimulando ações sustentáveis 

no dia a dia pessoal e coletivo. Os 

resultados têm sido muito bons, como 

demonstram os relatos recebidos dos 

1.250 empregados.

A Progresso sempre se destacou 

pela inovação. Muitos anos atrás, em 

O que a Progresso faz
    pelo meio ambiente

Na Progresso, a 
responsabilidade em 

relação ao uso da 
água não ficou restrita 

à garagem. Uma 
campanha interna de 

conscientização e 
reeducação mobilizou 

os funcionários em 
torno do objetivo de 
reduzir o consumo 

de água.  

Eduardo Tude

Membro do Conselho Deliberativo da ABRATI
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