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R E V I S T A
Indústria do ônibus vê 

2018 com otimismo

Santa Cruz põe mais  
tecnologia nos ônibus 

Para atender às mais diversas predileções a empresa 
oferece grande variedade de escolhas.

Entretenimento mais variado a 
bordo dos ônibus da Ouro e Prata



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

Soluções 
sob medida
Soluções 
sob medida



A completa linha de ônibus Marcopolo é equipada para 

atender as necessidades de cada cliente e confi gurada de 

acordo com as exigências do mercado. Inovação contínua 

que aproxima passageiros de seus destinos com segurança e 

conforto e oferece produtos efi cientes à sua empresa. 
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arta do PresidenteC

Eduardo Tude de Melo  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

O 
ano de 2018 se inicia com a expectativa de melhorias em todos os setores da 

economia. A inflação está em baixa e as estimativas para o PIB são animadoras. 

As oportunidades de emprego voltaram a aparecer e há um clima de otimismo no ar.

No setor de transporte rodoviário de passageiros, percebe-se um aumento no nível 

de vendas de ônibus novos, trazendo ânimo para as montadoras e encarroçadoras, 

que passaram por momentos de vendas baixas que perduraram por bom tempo.

As empresas voltaram a investir fortemente na renovação de suas frotas e na mo-

dernização de suas operações, com ofertas de serviços diferenciados e com elevado 

grau de conforto, tecnologia e segurança. Exemplo disso é a inclusão de uma nova 

categoria de ônibus na tabela de coeficientes tarifários da ANTT, denominado ônibus 

cama, em um nível superior ao ônibus leito, oferecendo aos passageiros conforto 

superior ao disponível no modo aéreo. Um importante objetivo, hoje, é que todas as 

empresas tenham frota com a idade média de cinco anos. Atualmente, muitas com-

panhias já operam com a idade média de dois anos.

Ainda em relação aos ônibus brasileiros, eles estão cada vez melhores, nada de-

vendo aos veículos produzidos no primeiro mundo, e se impõem definitivamente como 

o meio preferido a ser utilizado para as viagens nacionais, devido ao baixo custo das 

passagens e à penetração em praticamente todas as cidades do País. São mais de 

5.500 os municípios atendidos por ligações rodoviárias.

O uso intensivo de tecnologia tem proporcionado às empresas de transporte me-

lhor programação de suas operações, adequando horários e ofertas às demandas e 

possibilitando a oferta de promoções em suas tarifas.

O acompanhamento online das viagens é uma realidade já há algum tempo e, 

recentemente, foi tornado obrigatório pela agência reguladora do sistema. Com isso, 

é possível acompanhar passo a passo as viagens, identificando se o percurso foi 

feito dentro das regras estabelecidas e com obediência às velocidades máximas e a 

outros indicadores de direção.

Os programas de treinamento de profissionais motoristas têm sido intensificados, 

com o auxílio de novos sistemas informatizados e com ênfase na direção defensiva, 

prevenção de sono e apoio psicológico aos profissionais do volante.

As novas tecnologias estão permitindo aumento de produtividade e maior nível de 

controle de todas as etapas dos processos inerentes ao funcionamento de uma em-

presa com as peculiaridades das que operam o transporte rodoviário de passageiros.

Na presente edição da Revista ABRATI estão sendo focalizadas empresas que 

adotam as novidades agora introduzidas e que visam ao maior conforto dos usuários 

nas suas viagens. São tecnologias de última geração que levam efetivamente ao 

aperfeiçoamento dos serviços prestados aos passageiros.
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As empresas 
voltaram a investir 

fortemente nas 
renovações de 

suas frotas e na 
modernização de 

suas operações, com 
ofertas de serviços 

diferenciados e com 
elevado grau de 

conforto, tecnologia e 
segurança. Exemplo 
disso é a inclusão de 
uma nova categoria 
de ônibus na tabela 

de coeficientes 
tarifários da ANTT.

Dias melhores já
   podem ser esperados
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PROGRAMA AFETIVIDADE
GUANABARA.
Mais rápido tirar, mais fácil viajar.

A cada 10 viagens,1 é grátis.

Agora ficou mais fácil participar do programa Afetividade.

Acesse www.viajeguanabara.com.br e faça seu cadastro!

A adesão é imediata e você já começa a pontuar

em sua próxima viagem. É fácil e rápido.

Com um click, você faz o seu cartão Afetividade.
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B A G A G E I R O

SUCESSO

CARROÇARIAS

GRANDE MARCA

EXTRAPESADO ACTROS, DA 
MERCEDES-BENZ, 
ATRAÇÃO NA EXPODIRETO

BUSSCAR PREPARA 
RETORNO IMEDIATO 
AO MERCADO

MARCOPOLO É DESTAQUE 
NO PRÊMIO “MARCAS 
DE QUEM DECIDE” 2018

A Mercedes-Benz aproveitou a 

Expodireto Cotrijal, tradicional feira 

internacional do agronegócio realizada 

em Não-Me-Toque, cidade gaúcha 

a 300 quilômetros de Porto Alegre, 

para promover com ênfase o seu 

caminhão pesado Actros 2651, 

apresentado como importante fator 

de produtividade e rentabilidade no 

agronegócio. Modelo top de linha da 

montadora, o veículo teve destacadas 

suas qualidades como força, 

robustez, resistência, reduzido custo 

operacional, disponibilidade para o 

trabalho e elevado nível de conforto 

para o motorista. 

Em entrevista ao jornalista 

Adamo Bazani, do blog Díário 

do Transporte, n o início de 

março, o diretor industrial da 

Busscar, Maurício Lourenço 

da Cunha, informou que antes 

mesmo do projetado retorno da 

encarroçadora ao mercado de 

ônibus já foram vendidas duas 

unidades produzidas na fábrica  

de Joinville. Uma unidade foi 

para a Viação Paraty, da região 

de Araraquara-SP, e outra para 

a Viação Osasco. Este último 

será utilizado para operação em 

linhas intermunicipais seletivas 

da região metropolitana de 

São Paulo. O nome Vissta 

Bus, também tradicional, 

será mantido nos modelos. 

Os três primeiros a serem 

comercializados são o Vissta 

Buss 360, o Vissta Buss DD e o 

Vissta Buss 340 motor traseiro. 

Na sequência virá o Vissta 

Buss 400, que é o modelo 

LD. A partir de abril próximo, 

a Busscar pretende retomar 

gradativamente sua produção. 

A Marcopolo foi uma das companhias 

mais destacadas e lembradas pelos 

empresários do Estado do Rio Grande 

do Sul,na edição 2018 do Prêmio 

“Marcas de Quem Decide”, do Jornal 

do Comércio. A fabricante foi premiada 

nas categorias Grande Marca Gaúcha 

e Marca Gaúcha Inovadora. Em 

ambas, a encarroçadora ficou entre 

as cinco mais lembradas e preferidas. 

“A Marcopolo tem entre os seus 

valores a satisfação dos clientes, 

a sustentabilidade, o respeito e 

valorização das pessoas e a ética 

e integridade”, destaca o diretor de 

operações comerciais e marketing da 

Marcopolo, Paulo Corso. 

Vista  aérea da fábrica em Joinville-SC.

O caminhão top de linha da Mercedes-Benz.

Lembrada por produtos como o ônibus DD.

DESEMPENHO

REGIONAL DE RECIFE DO BANCO MERCEDES-BENZ 
ALCANÇA R$ 67 MILHÕES EM NOVOS NEGÓCIOS

Em janeiro, a regional de Recife do 

Banco Mercedes-Benz atingiu R$ 

67 milhões em novos negócios, seu  

melhor resultado desde dezembro 

de 2014. Foram financiados 332 

veículos, dos quais 290 por meio 

do Crédito Direto ao Consumidor 

(CDC). O principal destaque veio 

do segmento de ônibus urbanos, 

em que a unidade bateu o recorde 

histórico (224 unidades negociadas). 

A expectativa para os próximos meses 

é de que a regional, que atende aos 

Estados do Norte e Nordeste do País, 

mantenha um crescimento robusto. 

A expectativa é atrair novos clientes, 

oferecendo produtos sob medida que 

atendam suas necessidades.
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SAÚDEMERCADO

O SAMU ADQUIRE 300 
AMBULÂNCIAS SPRINTER 
PARA OS ESTADOS

EMPRESA DE FRETAMENTO 
DA COLÔMBIA IMPORTA 50 
ÔNIBUS MERCEDES-BENZ

A Mercedes-Benz entregou ao Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência, 

SAMU, do governo federal, 300 

ambulâncias Sprinter destinadas a 

operar como UTIs Móveis. 

Em outubro, a montadora já 

havia entregue 225 unidades, o 

que totaliza um fornecimento de 

371 unidades. O total licitado de 

ambulâncias é de 980 furgões. 

As ambulâncias serão distribuídas a 

várias cidades brasileiras. 

“A Sprinter se destaca no setor de 

saúde pela avançada tecnologia, 

performance e qualidade, agregando 

valor às sofisticadas UTIs móveis, que 

são transformadas a partir de nossos 

furgões”, declarou, na ocasião, o 

presidente da Mercedes-Benz 

do Brasil e CEO América Latina, 

Philipp Schiemer.

A Mercedes-Benz exportou 50 unidades 

dos seus chassis LO 916 e OH 1526 

para a Copetran, empresa colombiana 

com sede em Bucamaranga na 

Colômbia, que opera em fretamento 

e vai transportar funcionários da 

companhia carbonífera Drummond Ltd. 

A fabricante destacou como qualidades 

dos chassis o excelente desempenho, 

o baixo consumo de combustível 

e a compatibilidade ambiental. A 

Drummond é uma das principais 

empresas de extração e exportação de 

carvão do país vizinho.

Apresentação dos ônibus na Colômbia.

A Mercedes-Benz concluiu duas entregas.

Ônibus com chassis Mercedes-Benz já 

estão em operação na cidade de Recife.

Ambulâncias recebem os cuidados finais.



rêmioP

Setor segue reconhecendo 
           as Boas Práticas
Com o projeto “A menor distância entre você e a solução”, a Expresso Princesa dos Campos, de Ponta 

Grossa-PR, ganhou o Prêmio ANTP-ABRATI de Boas Práticas do Transporte Terrestre de Passageiros 

edição de 2017. O prêmio foi entregue na noite de 5 de dezembro, durante a festa anual de 

confraternização do setor de transporte rodoviário de passageiros, no Clube Naval de Brasília.

F
oi a sétima edição do Prêmio Boas 

Práticas, realizado pela primeira vez 

em 2011 e sempre voltado a valorizar 

os conceitos de conforto e seguran-

ça dos passageiros. A Princesa dos 

Campos foi seguida da Expresso Gua-

nabara (Referencial de Excelência), da 

Viação Garcia (Menção Honrosa) e da 

Gardenia (também Menção Honrosa).

As premiações foram entregues 

aos vencedores pelo presidente do 

Conselho Deliberativo da ABRATI, 

Eduardo Tude, presente expressivo 

número de empresários e representan-

tes da indústria de ônibus. A festa foi 

promovida pela ABRATI e pela ANTP, 

e patrocinada pela Mercedes-Benz do 

Brasil e copatrocinada pela Ipiranga 

Produtos de Petróleo e pela FABUS. E 

teve, ainda, o apoio da ClickBus e da 

RJ Consultores. 

Os trabalhos foram analisados por 

um júri integrado pelos especialistas 

em transporte Alexandre Resende, José 

Luiz Paiva Mota, Miguel Sérgio Lima, 

Noboru Ofugi e Roberto Sganzerla.

A EMPRESA VENCEDORA

A vencedora, Expresso Princesa 

dos Campos, já havia participado de 

edições anteriores e recebido menções 

honrosas. Desta vez ela concorreu 

Representantes das empresas que participaram da sétima edição do prêmio 

exibem os certificados. 
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Alexandre Resende, Angélica Lopes, Carlos Magalhães, Eduardo Tude, Rodrigo Mont’Alverne e 

Flávio Bandeira,  da Expresso Guanabara, recebem o troféu Referencial de Qualidade.
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momento do embarque e consta de 

travesseiro e manta cuidadosamente 

higienizados e empacotados a vácuo 

em embalagem oxibiodegradável 

lacrada. A higienização é feita após 

cada viagem, na lavanderia industrial 

da empresa.

 MENÇÃO HONROSA

A Expresso Gardenia já havia 

sido Menção Honrosa em 2016, e 

agora repetiu o feito, desta vez com 

o projeto intitulado Realidade Virtual 

como Ferramenta de Treinamento e 

Melhoria do Atendimento ao Cliente. 

A implementação do projeto consistiu 

na adoção de uma nova forma de trei-

namento do pessoal, que proporciona 

aos funcionários um ambiente virtual 

artificial criado a partir de vídeos sobre 

situações reais.  Usando óculos espe-

ciais, o treinando vive uma situação 

bastante realística em que são retra-

tadas, por exemplo, situações de erro 

e situações de acerto no tratamento 

dispensado a clientes.

Em resumo, é um método em que 

o treinando aprende imitando o que 

vivenciou no ambiente virtual.

Na avaliação da operadora, os 

treinamentos com o uso de realidade 

virtual demandam menos tempo de 

aprendizado, facilitam a realização de 

ações nas diferentes localizações da 

empresa e resultam em menor custo. 

Também foram observadas nítidas 

vantagens quanto ao foco no cliente, 

como demonstram os indicadores 

operacionais mensais e a queda no 

número de reclamações de usuários.

com um projeto que começou a ser 

implementado em 2015 e exigiu um 

processo de restauração do setor de 

0800 da operadora, além da criação 

do Departamento de SAC – Serviço de 

Atendimento ao Cliente. O objetivo era 

personalizar o atendimento e propor-

cionar uma experiência diferenciada 

ao cliente.

Como resultado final, observou-se 

uma crescente valorização da relação 

com os clientes, de modo a gerar boas 

experiências e satisfação por meio de 

atendimento multicanal.

REFERENCIAL DE EXCELÊNCIA

Com o projeto e-Connect Guana-

bara, a Expresso Guanabara foi qua-

lificada pelo júri como Referencial de 

Excelência. Trata-se de um programa 

voltado a um novo perfil de cliente, 

conectado e interativo, que busca faci-

lidades para comprar suas passagens 

e deseja obter vantagens como contra-

partida para sua fidelidade à empresa.

O projeto é resultado do acompa-

nhamento sistemático que a empresa 

faz das mudanças de comportamento 

do consumidor a partir das novas tec-

nologias, e também da constante rea-

lização de pesquisas, cujos resultados 

fornecem a base para o planejamento 

e para o desencadeamento de ações 

e estratégias da companhia.

MENÇÃO HONROSA 

O projeto Novo Kit Conforto, imple-

mentado pela Viação Garcia nos seus 

ônibus Cabine-Cama, valeu-lhe Menção 

Honrosa no Prêmio ANTP-ABRATI 2017. 

O Kit Conforto conta com a chancela 

de uma das redes de hotéis e resorts 

mais tradicionais no país – o Hotel 

Bourbon –, que se destaca também 

pela qualidade e higiene da rouparia.

O kit da Viação Garcia é entre-

gue aos passageiros da empresa no 

Alexandre Resende, Estéfano Boiko, Eduardo Tude e José Boiko: Menção Honrosa para a Garcia. 

Rejane Sena Luberiaga recebe Menção Honrosa atribuída à Expresso Gardenia.
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mpresaE

Atuando há mais de 50 anos no Nordeste e no Distrito 

Federal, a Rápido Federal se moderniza continuamente e 

investe cada vez mais em relacionamento com o cliente 

e na renovação de sua frota.

Excelência, o compromisso 
        da Rápido Federal

A  
Rápido Federal, responsá-

vel pelas principais linhas 

rodoviárias que interligam ci-

dades da Bahia, São Paulo e 

Brasília, está investindo mais 

de R$ 20 milhões na renovação 

de sua frota e na melhoria dos 

serviços oferecidos aos passa-

geiros. Recentemente, ela ad-

quiriu mais seis novos ônibus 

Double Decker (dois andares), 

complementando a atual frota 

de 16 carros desse modelo. A 

meta é ampliar o número de 

DDs ainda este ano. Os ônibus 

disponibilizam água mineral 

e manta no serviço Leito, no 

primeiro andar. Outra novidade 

será o incremento de acessi-

bilidade nos ônibus. Até o fim 

do ano, a empresa pretende 

instalar Wi-Fi gratuito em todas 

as linhas e, com a renovação 

da frota, credenciá-la com a de 

menor idade útil em veículos 

do Nordeste do País. A Rápido 

Federal acompanha as novas 

tecnologias e amplia sempre 

os canais de relacionamento 

com seus clientes.
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 O gerente de Marketing da com-

panhia, Rodrigo Mont’Alverne, enu-

mera alguns aspectos da atuação da 

operadora.

“Inserimos a empresa nas redes 

sociais no atendimento direto e em 

tempo real das demandas dos passa-

geiros, e investimos no lançamen-

to do site www.rapidofe-

deral.com.br e de 

um aplicativo 

para fa-

cilitar a compra dos bilhetes. Nas 

rodoviárias, também inauguramos 

os novos guichês num conceito mais 

humanizado e instalamos totens de 

autoatendimento, agilizando a emis-

são das passagens e trazendo mais 

comodidade a nossos clientes de 

Brasília e da Bahia”, explica. 

Desde a sua fundação, em 1966, 

quando começou a operar as linhas 

Brasília-SP e Goiás-BH, a Rápido Fe-

deral sempre trabalhou para aproximar 

as pessoas, vencendo todas as distân-

cias e obstáculos. Além dos novos veí-

culos incorporados à frota de 2017 

para cá, a empresa inaugu-

rou novas estruturas 

de atendimento 

exclusivo ao 

cliente 

como as quatro salas VIP comparti-

lhadas com a Real Expresso, Expresso 

Guanabara e UTIL nas rodoviárias de 

Barreiras (BA), Luis Eduardo Maga-

lhães (BA), Ibotirama (BA), Brasília 

(DF) e São Paulo (SP). Além desses 

espaços, a viação instalou guichês-

-conceito, locais onde o passageiro 

pode aguardar o atendimento sentado, 

em ambiente climatizado e com água 

à disposição. Os principais guichês-

-conceito (em número de cinco) estão 

localizados nas rodoviárias de Brasília 

e da Bahia, onde a empresa tem forte 

atuação, principalmente no segmento 

Intermunicipal, sendo que, atualmen-

te, ela é a maior operadora do Estado. 

Outro aporte de investimento foi dotar 

toda a frota com sistema de rastrea-

mento via satélite (GPS0) e instalar 

sistemas de bafômetro em todos os 

pontos de apoio, aprimorando a segu-

rança para os passageiros durante 

as viagens. Sob esse aspec-

to, ganharam destaque 

os programas de treina-

mento e de qualidade, 

principalmente no que 

diz respeito ao preparo 

dos motoristas para 

transportar bem os 

passageiros.
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LABORATÓRIO DO SONO 

Com o laboratório do sono as 

condições de descanso e saúde do 

motorista são melhor monitoradas, 

possibilitando que esse profissional 

passe por periódicas avaliações médi-

cas e psicológicas e receba orientação 

alimentar e sobre condicionamento 

físico. Nenhum motorista assume a 

direção dos veículos da empresa sem 

antes ter passado por treinamento 

rigoroso. Esses programas renderam 

à Rápido Federal, juntamente com a 

Real Expresso, diversos prêmios como 

“Melhores do DF”,  “Troféu Top Em-

preendedor” e “Quality Summit” (este 

último internacional), além da certifica-

ção IDO 9001 por seus processos de 

gestão da qualidade. 

A empresa também é reconhecida 

por suas ações ambientalmente res-

ponsáveis, a exemplo do sistema de 

descarte adequado de resíduos e a 

reciclagem e separação de combustí-

veis em suas garagens.

A Rápido Federal é uma das princi-

pais empresas de transporte rodoviário 

da Bahia. Está presente também em 

outros três estados (Piauí, São Paulo 

e Goiás) e no Distrito Federal. Sua 

frota atual é de 64 carros, 16 deles do 

modelo Double Decker. Em média, a 

companhia transporta 1 milhão de pas-

mpresaE

Mais espaço e maior comodidade são assegurados aos passageiros pela melhor disposição das poltronas.

Até o fim do ano, a média de idade dos carros, que já é baixa, será reduzida mais uma vez.

sageiros por mês. São quase 400 cola-

boradores treinados e capacitados por 

meio de programas como o Laboratório 

do Sono, que inclui o monitoramento 

da saúde do sono dos motoristas e 

da saúde geral dos profissionais. A 

Rápido Federal mantém sua matriz 

em Brasília, junto à Real Expresso e 

dispõe de garagens em Goiânia, São 

Paulo, Barreiras, Seabra e Salvador.
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esempenhoD

Receita da Marcopolo 
     cresce 11,7% em 2017
A retomada do mercado interno, embora ainda não nos níveis tradicionais, somada à estratégia 

de reduzir custos, dinamizar a atuação no exterior e buscar maior eficiência nas operações, 

possibilitaram à maior encarroçadora brasileira alcançar um desempenho seguro e abriram caminho 

para uma atuação ainda melhor em 2018.

A 
Marcopolo alcançou a receita líqui-

da de R$ 2,876 bilhões em 2017, 

o que representou um crescimento de 

11,7% sobre o desempenho do ano an-

terior, que foi de R$ 2,574 bilhões. Na 

avaliação da companhia, o resultado 

refletiu o início de retomada do merca-

do brasileiro de ônibus e o incremento 

das suas exportações, que chegaram 

perto de R$ 1 bilhão, equivalendo a 

34,8% dos negócios. No período, o 

lucro líquido foi R$ 82,1 milhões.

Ao longo do ano passado, a encar-

roçadora obteve um aumento de 26,2% 

no número de unidades produzidas 

em suas plantas brasileiras. Foram 

produzidas 8.633 unidades, sendo 

que em 2016 haviam saído de suas 

fábricas 6.840 unidades. Esses nú-

meros sinalizaram o início do processo 

de retomada. Houve crescimento de 

20,8% na produção de ônibus rodo-

viários (correspondendo ao expressivo 

aumento de 93,7% na receita líquida 

em relação a 2016; um bom desem-

penho dos segmentos de micros e do 

Volare, que cresceram em volumes 

104,6% e 43,5%, respectivamente, 

e uma ampliação da participação de 

mercado total da Marcopolo na pro-

dução brasileira de carroçarias, que 

encerrou 2017 com 48,1% contra 

41,3%, em 2016.

É importante considerar que, para 

enfrentar a crise que atingiu a indústria 

brasileira de ônibus nos últimos três 

anos, a Marcopolo adotou a estratégia 

de buscar a otimização das unidades 

fabris para obter maior competitivi-

dade. Os resultados dos esforços 

empreendidos na revitalização do Sis-

tema Marcopolo de Produção Solidária, 

com aplicação dos conceitos LEAN, 

O processo de retomada elevou o nível de atividade em todas as fábricas da Marcopolo.
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foram percebidos nos indicadores de 

segurança, qualidade e eficiência. A 

adoção da metodologia LEAN também 

foi essencial no enfrentamento das 

consequências do incêndio que atin-

giu a fábrica de plásticos da unidade 

de Ana Rech, possibilitando que, em 

cinco semanas, a produção voltasse 

aos mesmos níveis do período anterior 

ao incidente. Adicionalmente, contri-

buíram para o resultado as ações de 

adequação da estrutura organizacional 

e a redução dos custos fixos empreen-

didas ao longo do ano.

MERCADO EXTERNO

As exportações da Marcopolo vol-

taram a apresentar crescimento, que 

foi de 5,1% em volume exportado, em 

comparação com o resultado de 2016. 

Foram exportadas 3.271 unidades, 

contra 3.111 no ano anterior. O pro-

jeto de integração da área Comercial 

– Mercado Externo com a de Negócios 

Internacionais, com a abertura de 

novos escritórios em Kuala Lumpur e 

Dubai, passou a dar seus primeiros 

resultados; transações importantes 

foram e continuam sendo prospecta-

das no continente africano.

Entre as operações internacionais, 

a Polomex, instalada em Monterrey, no 

México, foi o grande destaque positivo. 

Seu desempenho foi marcado pelo 

crescimento de 5,9% em unidades 

produzidas (1.272 em 2017, 1.201 

no ano anterior) e de 213,0% no lucro 

líquido, resultado do trabalho de di-

versificação de clientes, da produção 

de ônibus com diferentes marcas de 

chassis e de um mix de produtos mais 

nobre, especialmente de modelos 

rodoviários.  

Em abril de 2017, a Marcopolo 

comunicou a aquisição da participação 

remanescente na empresa australia-

na Volgren, sediada em Melbourne, 

passando a deter 100% de seu ca-

pital. A operação da TMML, na Índia, 

apresentou resultados positivos, com 

performance equilibrada ao longo do 

ano, sofrendo menos com a sazonali-

dade do mercado indiano. A unidade 

apresentou lucro líquido de R$ 4,3 

milhões, ou seja, 51,6% maior do que 

no mesmo período do ano anterior. 

 PERSPECTIVAS

Para 2018, a Marcopolo prevê a 

continuidade da trajetória de recupera-

ção da indústria brasileira de ônibus. 

O ano se iniciou com uma carteira de 

pedidos cujo volume de negócios em 

andamento é superior aos dos últimos 

anos. Devem ser acrescentadas as 

boas perspectivas para licitações, 

especialmente no âmbito do programa 

Caminho da Escola, e as exportações.

Ainda segundo a encarroçadora, 

os destaques deverão ser a venda 

e produção de modelos rodoviários 

para o setor interestadual e o de fre-

tamento. A empresa aponta, também, 

a possibilidade de maior renovação de 

frota pelas operadoras do segmento 

de urbanos. O programa Refrota, linha 

de crédito voltado ao financiamento de 

urbanos, teve um início moroso, mas 

passou a se constituir como alterna-

tiva para clientes do segmento e vem 

fomentando vendas.

A fábrica de Ana Rech recuperou seus níveis normais de produção apenas cinco semanas após um incêndio ocorrido na fábrica de plásticos.

17REVISTA ABRATI, MARÇO 2018



mpresaE

Catarinense, 90 anos 
       sempre à frente
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Na garagem da empresa, 

a primeira jardineira da Catarinense é mantida 

em ambiente protegido. Em frente a ela, mais 

uma frota zero quilômetro da operadora.

A empresa mais antiga do setor brasileiro de transporte rodoviário de passageiros ruma firmemente 

para o centenário e segue escrevendo uma história de pioneirismos, feitos históricos e bons serviços, 

sempre apostando nas tecnologias mais avançadas e na relação com o cliente.
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Q
uem hoje visita Florianópolis e se 

encanta com a natureza privilegia-

da da capital catarinense, sequer pode 

imaginar a aventura que significava 

chegar à ilha em 1928 — ano da fun-

dação da Auto Viação Catarinense —, 

quando as “estradas” eram puro barro 

e os ônibus deixavam muito a desejar.

A viagem exigia do passageiro 

muita disposição, coragem, paciência 

e tempo, pois nunca se sabia ao certo 

quanto tempo ela demoraria no traje-

to. Do motorista, além de todos os 

atributos exigidos dos passageiros, o 

percurso demandava muita habilidade 

e atenção, conhecimento de mecânica 

e uma bela caixa de ferramentas.

A primeira linha da Catarinense 

conectava a cidade de Blumenau a 

Florianópolis, passando por Itajaí e 

Tijucas. Por causa das condições das 

estradas, o trajeto, que hoje se per-

corre em 2 horas e 15 minutos, levava 

pelo menos 12 horas. A frequência das 

viagens era de duas vezes por semana.  

O sucesso foi imediato. Apesar das 

dificuldades da rota, a empresa mos-

trou-se desde esse momento eficiente, 

pontual e extremamente preocupada 

em oferecer o maior conforto possível 

para seus passageiros. Era comum 

que os donos da Catarinense ficassem 

até tarde aguardando a chegada do 

ônibus para saber dos próprios pas-

sageiros como havia sido a viagem. 

Para garantir um serviço de qualidade 

diante das adversidades, o lema era 

“As pessoas em primeiro lugar!”, lema 

que, por si só, exigia diariamente gran-

de empenho dos fundadores. 

Cinco anos depois, a empresa con-

tava com uma frota de cinco ônibus, 

empregava 17 funcionários e operava 

regularmente em rotas que incluíam as 

cidades de Itajaí, Florianópolis, Jaraguá 

do Sul, Joinvile, Curitiba, Blumenau e 

Porto Alegre. Com o preço acessível 

das passagens, quando comparado 

com as tarifas de avião e os carros 

de passeio, boa parte dos passagei-

ros começaram preferir o transporte 

rodoviário.

 

ENCOMENDAS

Reforçando seu perfil pioneiro, 

a Catarinense também fazia, desde 

os primeiros tempos, o transporte 

de encomendas. Como não havia um 

serviço oficial de correio, nem qualquer 

forma de prestação regular desse tipo 

de serviço, a empresa logo se desta-

cou por entregar as encomendas sem 

danos ou extravios pelo caminho. Na 

época, elas eram transportadas em 

carros exclusivos. Quando nasceram 

os Correios, a Catarinense foi uma 

empresa parceira, operando ônibus 

que transportavam encomendas na 

parte traseira e passageiros na dian-

teira – algo similar ao modelo atual de 

transporte de encomendas.

Em 1970, a Catarinense continua-

va sendo um patrimônio afetivo do 

povo de Santa Catarina. Para seguir no 

mesmo ritmo inovador, pioneiro e van-

guardista, em 1978, com a associação 

de Heinz W. Kumm – que tinha expe-

riência em transporte coletivo urbano 

e turismo – a empresa voltou a liderar 

em inovação, operando veículos com 

três eixos, mais adequados às caracte-

rísticas dos trajetos percorridos. Além 

do melhor desempenho nas estradas, 

os ônibus com 50 lugares alteravam 

positivamente o custo passageiro por 

quilômetro.

Sempre andando na frente, a 

empresa também adquiriu ônibus 

automáticos e reestruturou o setor de 

cargas. Os carros ganharam pintura 

nova, mais simples, que chamava 

mais atenção na estrada e facilitava os 

reparos. Além da mudança de visual, 

em 1980 foram iniciadas as operações 

no oeste do Estado de Santa Catarina. 

No ano seguinte, a operadora passou a 

fazer a linha internacional Florianópolis 

– Assunção.

No mesmo ano, a Catarinense 

inaugurou sua primeira Sala VIP, em 

Blumenau, e lançou uma frota de ôni-

bus articulados que ligava Blumenau, 

Balneário Camboriú e Itajaí. Uma rota 

mpresaE
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Carros limpos e higienizados, frota sempre nova e total pontualidade: tradição na empresa. 
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que, pelas suas características, levava 

e trazia passageiros para o trabalho. 

Com capacidade para 150 pessoas, 

sendo 62 sentadas, os articulados 

rodaram por mais de 20 anos.

FOCO NO PASSAGEIRO

Pioneirismo, gestão de aquisições 

e constante superação sempre foram 

características da Catarinense, e que 

estão presentes até os dias de hoje na 

companhia. Atualmente com uma mo-

derna frota de 265 ônibus, ela opera 

os serviços Convencional, Executivo, 

Semileito, Leito e Leito Cama.

Sua rede de conexões também 

está em constante evolução: hoje, são 

447 destinos em seis estados, além 

de uma linha Internacional. São liga-

ções para o litoral de Santa Catarina 

(como Florianópolis, Balneário Cambo-

riú e Itajaí) e vários destinos na região 

Sul (como Porto Alegre, Curitiba, Foz do 

Iguaçu, Joinvile, Maringá e Blumenau) 

Ônibus Doucle Decker da frota da Catarinense, uma das primeiras empresas a usar o DD.

e no Sudeste (como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte).

Também foram implementadas 

iniciativas que melhoram os níveis 

de conforto, como, por exemplo, sala 

VIP nas principais rodoviárias, ônibus 

com poltronas reclináveis 180 graus, 

Wi-Fi a bordo, entrada individual para 

USB nas poltronas e ar condicionado 

com controle individual. A Catarinense 

também está permanentemente preo-

cupada com o nível de serviço para o 

cliente, mantendo o foco naqueles que 

viajam com a empresa.
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Nos primeiros tempos da Catarinense e da sua primeira jardineira (acima), ela se chamava 

Empreza Auto-Viação Hahn & Darius e atendia, além de Blumenau, as cidades de Itajaí, 

Tijucas e Florianópolis. Transportava passageiros e encomendas, atividade pouco difundida 

na época pelo receio de que, transportados em veículos abertos e sem proteção contra a 

lama e a chuva, chegariam estragadas ao seu destino. Com a futura Catarinense, isso não 

acontecia, graças aos cuidados que a empresa dispensava a tudo o que lhe era confiado.
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ercadoM

A Scania acredita na 
    retomada em 2018
A montadora confia em melhora da economia nacional e em bons resultados; por isso, aposta na 

recuperação e em um balanço positivo do mercado de caminhões em 2018. No que respeita ao 

mercado de ônibus rodoviários, sua previsão é de um crescimento de 10%.
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Em 2018, a divisão de ônibus da Scania deverá concentrar seus esforços na produção e venda de ônibus de 15 metros.



C
onforme as previsões dos exe-

cutivos da Scania, os resultados 

do segmento acima de 16 toneladas, 

que compreende os veículos semipe-

sados e pesados, deverão superar os 

volumes de 2017 em cerca de 30%.

“Observamos melhora gradativa 

do mercado e contamos com alguns 

fatores que poderão ser decisivos 

para um ano melhor, como a baixa 

dos juros e uma renovação da frota 

Euro 5, adquirida no auge do mercado 

entre 2012 e 2014”, explica Roberto 

Barral, vice-presidente das operações 

comerciais da Scania no Brasil.

No caso dos ônibus rodoviários, 

a previsão é de um aumento de 10% 

nas vendas em relação a 2016. Para 

os urbanos, elas deverão permanecer 

no mesmo patamar do ano anterior. 

“Nosso crescimento em 2017 foi 

acima dos níveis do mercado e espera-

mos por outro resultado positivo neste 

ano”, afirma Silvio Munhoz, diretor de 

Vendas de Ônibus da Scania no Brasil. 

PUXADOR DE VENDAS 

No modo de ver da Scania, o mer-

cado de ônibus vem sendo puxado pela 

solução rodoviária 8x2 para ônibus de 

até 15 metros. A logística de trans-

porte e a nova regulamentação das 

linhas interestaduais estão levando 

os empresários do transporte rodo-

viário de passageiros a escolherem 

modelos mais rentáveis, migrando da 

tração 6x2 para a 4x2 (14 metros e 50 

lugares) e da 6x2 para o próprio 8x2, 

que transporta mais pessoas em uma 

viagem, com redução de custos. 

Em 2017, a Scania conquistou 

40% de participação nesse nicho, de 

motorização traseira com motores 

acima de 300 cavalos. Agora, com a 

alteração de importantes pontos do 

Código de Trânsito Brasileiro, como a 

permissão para a fabricação de ônibus 

rodoviários de até 15 metros, tração 

8x2 e carroçarias de dois andares 

(DD), a Scania vem se sobressaindo 

cada vez mais no novo nicho. Já em 

2017, a maior parte da sua produção 

foi direcionada para este segmento. 

“Em 2017 fechamos com 40% de 

participação nas vendas do segmento 

rodoviário. O mesmo percentual tam-

bém representa a nossa comercializa-

ção de chassis 8x2 com carroçarias 

de 15 metros. Acreditamos na força 

desse mercado”, explica Munhoz. A 

expectativa para 2018 é de que a 

principal atuação da marca na divisão 

de ônibus siga ocorrendo nesse nicho. 

Na avaliação dos executivos da 

montadora, o ano de 2017 trouxe 

ótimos resultados para a divisão de 

ônibus. Foram vendidos 522 chassis 

urbanos e rodoviários, com cresci-

mento de 80% em relação a 2016. 

Nesse mesmo intervalo, a média de 

crescimento do mercado ficou em 4%.

“O resultado é importante para o 

posicionamento da Scania no mercado 

nacional de ônibus”— afirma Sílvio 

Munhoz, diretor de Vendas de Ônibus 

da Scania no Brasil —. “Estamos 

marcando nossa atuação com uma 

postura firme e forte, pelos nossos 

produtos, que entregam o melhor resul-

tado como retorno do investimento do 

cliente. Os veículos Scania oferecem 

reduzido consumo de combustível e 

mais disponibilidade. Juntas, essas 

características ajudam a baixar o custo 

total de operação do cliente.”

Silvio Munhoz, diretor de Vendas de Ônibus da Scania no Brasil.

Roberto Barral, vice-presidente das operações comerciais da Scania no Brasil.
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A marca que todo mundo confia.

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

mercedesbenzonibus



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

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

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.



ontadoraM

A Volvo está otimista e 
        volta a contratar
Depois de haver admitido cerca de 100 funcionários no fim do ano passado, o Grupo Volvo está 

empregando mais 150 pessoas neste início de 2018. As recontratações, temporárias, ocorrem depois 

de um dos períodos considerados mais difíceis da história do setor de transporte no Brasil.

E
m seu auge, o período difícil che-

gou a causar uma queda de 70% 

nas vendas de caminhões. Agora, a 

previsão do Grupo Volvo é de que a 

economia vai se recuperar lentamente 

e de que as vendas de caminhões 

acompanharão o ritmo de elevação 

gradativa, conforme explica Wilson 

Lirmann, presidente do Grupo Volvo 

América Latina. “A retomada da econo-

mia e a expectativa de crescimento do 

mercado de caminhões acima de 30% 

neste ano são os grandes motivadores 

para a expansão.”

Em ônibus, a Volvo teve bons 

resultados, principalmente na exporta-

ção. As vendas externas já alcançam 

75% do total dos negócios, que foram 

realizados principalmente na região 

hispânica da América Latina, onde a 

montadora entregou lotes de ônibus 

para muitos países, com destaque 

para as aquisições do Panamá e da 

Guatemala, que renovaram ou amplia-

As 250 contratações são temporárias, mas a empresa está otimista e prevê recuperação da economia e elevação gradativa das vendas.
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ram consideravelmente suas frotas de 

veículos urbanos.  

No ano, foram vendidos 1.055 

chassis de ônibus, sendo 791 deles 

exportados. Essas entregas asse-

guraram o crescimento da marca no 

continente. 

“Temos vocação exportadora”, 

afirma Fabiano Todeschini, presidente 

da Volvo Buses Latin America. 

A região hispânica continua tendo 

importância estratégica. A Volvo tem 

tradição de exportação para estes 

países desde que começou a fabricar 

ônibus no Brasil, no final dos anos 70.

A empresa entregou 1.055 chas-

sis em 2017, sendo que 791 foram 

exportados. As vendas para fora do 

Brasil cresceram em importância em 

comparação com o ano anterior, quan-

do pouco mais da metade das entregas 

haviam sido feitas para outros países.

Ainda no mercado de ônibus, além 

das exportações para o Panamá e Gua-

temala, destacaram-se os mercados 

do Brasil, Peru, Argentina e Chile.

“Os negócios de nossa região, 

focados principalmente em ônibus 

de grande capacidade – articulados e 

biarticulados – são estratégicos para 

a Volvo Buses”, afirma Todeschini, 

referindo-se à divisão global de ônibus 

da marca. A Volvo é líder absoluta em 

BRTs (do inglês Bus Rapid Transit) – 

com mais de 50% de participação na 

frota circulante em sistemas de ônibus 

para transporte urbano de massa na 

América Latina. 

Em 2017 a Volvo introduziu um 

novo chassi de ônibus urbano, o 

B250R, com maior índice de naciona-

lização e mais tecnologia embarcada 

de conectividade que seu antecessor. 

“A primeira venda foi no Brasil, para 

Campinas (SP), e o veículo entrará em 

circulação em março” destaca Gilberto 

Fabiano Todeschini, presidente da Volvo 

Buses Latin America.

Double Decker 1800 Marcopolo/Volvo, cujo chassi de 15 metros foi o primeiro a ser homologado dentro das novas especificações da legislação.
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Vardânega, diretor comercial de ônibus 

da Volvo para o Brasil. 

No segmento de rodoviários, o 

destaque de 2017 da Volvo foi a in-

trodução dos chassis para carroçarias 

de 15 metros, na configuração 8x2, 

adequados à mudança na legislação 

que permitiu um aumento de capaci-

dade de passageiros. A marca foi a 

primeira a ter um chassi homologado 

e encarroçado nesta especificação, 

que representa uma nova tendência 

no mercado.

NOVOS BIARTICULADOS

O ano de 2018 assinala o início 

das entregas, também agora em mar-

ço, de um lote de biarticulados para a 

cidade de Curitiba, Paraná. Depois de 

muitos anos sem renovar sua frota de 

ônibus, a capital do Paraná terá 25 

novos biarticulados Volvo de última 

geração. Com alto grau de conectivi-

dade embarcada, os veículos terão 

recursos avançados, como restrição de 

velocidade por região. Por meio de mo-

nitoramento remoto e geolocalização, 

os veículos poderão ser programados 

a distância pelo operador do siste-

ontadoraM

Um dos biarticulados com chassi Volvo exportados para a Guatemala. O biarticulado de Curitiba está sendo entregue em março. 

Bernardo Fedalto, diretor comercial de 

caminhões da Volvo no Brasil.

Gilberto Verrdânega, diretor comercial de 

ônibus da Volvo para o Brasil.  

ma para limitação de velocidade em 

áreas determinadas e/ou em horários 

especiais. 

“É uma tecnologia inédita no Brasil, 

um recurso que aumenta a segurança 

em áreas próximas a hospitais, esco-

las, terminais e em locais com alto 

fluxo de pedestres”, afirma Vardânega. 

A entrega dos veículos será em março.

              

             CAMINHÕES

No mercado de caminhões, a Volvo 

encerrou 2017 ocupando, mais uma 

vez, a liderança brasileira do segmento 

de caminhões pesados, como informa 

Bernardo Fedalto, diretor comercial de 

Caminhões da Volvo no Brasil. Com 

26,9% de participação, pela quarta 

vez consecutiva a marca lidera esse 

mercado, voltado principalmente para 

o transporte de longas distâncias.

Além da liderança, foi destaque da 

Volvo o desempenho do FH, o pesado 

mais vendido do País em 2017, com 

4.505 unidades emplacadas, um  cres-

cimento de 27% sobre 2016.
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QUER VENDER MAIS PELA INTERNET ?

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

Alcance novos clientes 
em todo o Brasil  
+ de 1.500 revendedores ativos  
(Descolar.com, Hotel Urbano, Flytour, 
entre outros)

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

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

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

Junte-se à ClickBus
e aumente suas vendas agora!



esempenhoD

A preocupação permanente em atender cada vez melhor seus clientes, parceiros e colaboradores 

levam a Santa Cruz à busca constante por evolução tecnológica. Exemplos do sucesso desse esforço 

ocorrem principalmente no campo da conectividade e do monitoramento a distância dos veículos e 

serviços, tornando a companhia uma das mais avançadas nesse campo, atualmente, no Brasil.

Cada vez mais à frente 
   no uso de tecnologias
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A 
Viação Santa Cruz foi a primeira 

empresa no País a fazer retrofit 

(termo em inglês utilizado para imple-

mentar processos de modernização e 

de melhorias em equipamentos). Ini-

cialmente, ela fez retrofit em um único 

ônibus da sua frota, nele instalando 

o módulo Communicator, da Scania. 

Trata-se de um módulo que, uma vez 

ativado, passa a enviar dados atuali-

zados da operação e a gerar relatórios 

periódicos. 

Com o sistema em funcionamento, 

a Santa Cruz teve a oportunidade de 

comprovar, em regime de operação 

prática, diversos elementos de me-

lhoria no consumo, nos hábitos de 

condução dos motoristas e até infor-

mações sobre o período adequado 

para a realização de manutenção do 

veículo. Os dados proporcionaram uma 

otimização da operação da empresa, 

que então confiou à Scania a instala-

ção do módulo Communicator em mais 

50 ônibus. 

“A Viação Santa Cruz comprovou 

na prática o que buscamos entregar 

para todo o mercado: uma solução 

completa para a necessidade dos 

clientes Scania, garantindo o menor 

custo de operação, maior disponibili-

dade dos veículos e os serviços que 

podem ser realizados por meio da co-

nectividade, entre eles o treinamento 

de operadores e a programação de 

manutenções”, explica Sílvio Munhoz, 

diretor de Vendas de Ônibus da Scania 

no Brasil.

Esta é uma das características da 

gestão da Santa Cruz, que está sempre 

buscando as melhores soluções de 

mercado que possam agregar valor ao 

negócio e à sociedade. Os clientes da 

companhia são os principais motiva-

dores do empenho e da determinação 

da operadora para manter-se no rumo 

da permanente modernização. 

Em 2017, ela implantou um novo 

sistema de venda de passagens, o 

TotalBUS, da RJ Consultores (Totvs). 

Além de múltiplas funcionalidades, 

como a precificação, o sistema perma-

nece em nuvem, possibilitando maior 

facilidade de acesso no caso de aber-

tura de mais agências e na integração 

da venda web, sem contar que está em 

um dos maiores datacenters do país, 

seguindo padrões nacionais e interna-

cionais de segurança da informação.

EM TEMPO REAL

Prosseguindo nos investimentos 

em tecnologia de ponta, a empresa 

implantou o seu CCO (Centro de Con-

trole Operacional), que monitora a 

frota em tempo real nos aspectos de  

pontualidade, segurança, cumprimento 

de itinerário e outros, aumentando a 

qualidade no serviço prestado. Tam-

bém permite fazer a programação 

da frota e a escala de motoristas de 

acordo com as demandas de horários 

da empresa. Ao abrir um horário extra 

no sistema de venda, por exemplo, o 

pessoal de tráfego já tem a informação 

na grade de operação. Em parceria 

com a Quadri Systems a operadora 

utiliza o sistema E-Trip – escolhido 

como parceiro da solução Monitriip, 

da ANTT. Ele possibilita o controle da 

viagem, veículo, motorista e do número 

de passageiros transportados.

O aperfeiçoamento dos processos 

internos — base de toda a operação — 

é um movimento constante. O sistema 

de manutenção de frota da empresa 

NGI (Totvs) é um módulo dentro do 

ERP (Enterprise Resource Planning). 

Ele tem integração com o sistema 

GTFrotas, que por sua vez é interligado 

com as bombas de combustível para 

monitoramento online dos abasteci-

mentos, fazendo a baixa de estoque no 

ERP sem necessidade de anotações 

nas antigas papeletas, além de gerar 

informações mais precisas e confiá-

veis e em tempo real.

Para os processos administrativos, 

a empresa utiliza o ERP Protheus, que 

contempla indicadores e monitoramen-

Equipada com dispositivos, aplicativos 

e sistemas proporcionados pelas mais 

modernas tecnologias, a frota da 

Viação Santa Cruz passa por rigorosas 

manutenções programadas e está 

sempre apta a transportar os passageiros 

com mais eficiência.
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to de projetos e processos. Também 

utiliza os módulos Financeiro, Fiscal, 

Contábil, Contratos, Estoque, Com-

pras, entre outros. O ERP é totalmente 

integrado com o sistema de venda 

de passagens, o que permite maior 

agilidade para apurar as obrigações 

da empresa.

É interessante observar que, desde 

2016, quando a Santa Cruz concluiu 

mais uma renovação de frota, com 

veículos Scania, os ônibus já foram 

entregues de fábrica já equipados 

com os Serviços Conectados da mon-

tadora. Inclusive com a ferramenta 

de conectividade, que possibilita o 

monitoramento do veículo pela opera-

dora, pela montadora e pela própria 

concessionária da região, permitindo 

antecipar eventuais problemas que 

provavelmente só seriam detectados 

mais tarde. Na Santa Cruz, essa ferra-

menta vem sendo muito utilizada pelo 

pessoal de tráfego e pelos motoristas. 

Para estes, ela possibilita melhorar 

ainda mais a condução, já que propicia 

reciclagem em aspectos específicos. 

Outras vantagens são o melhor consu-

mo de combustível e sua otimização.

QUATRO FERRAMENTAS

O módulo oferece quatro ferra-

mentas: Planejamento de Serviços, 

Diagnóstico Remoto, Relatório de Ten-

dências e Portal de Gestão de Frotas, 

além do serviço do Gestor de Frota. 

Com o Planejamento de Serviços, 

o transportador atinge maturidade e 

expande o controle de sua frota. A 

esempenhoD

Com o planejamento dos serviços, a empresa expande notavelmente o controle da frota.

A mudança da logomarca contribuiu para dotar a Viação Santa Cruz do melhor “cartão de visitas”.
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conectividade possibilita saber exata-

mente a quilometragem rodada de ma-

neira online e independente de onde 

o veículo esteja, havendo, assim, uma 

maior objetividade na programação da 

operação diária. Para ter uma visão 

geral de todos os benefícios deste 

planejamento para o cliente, a Casa 

Scania vai acessar o Portal de Gestão 

de Frotas Scania, que mostrará todos 

os modelos da frota e um calendário 

para controlar as revisões, por meio 

do cadastro do plano de manutenção. 

Assim, o concessionário terá em mãos 

recursos gerados por esta ferramenta 

para atuar no agendamento ativo das 

revisões. Desse modo, o cliente en-

contrará agilidade no atendimento e 

um sortimento ainda maior de peças. 

As vantagens são mais disponibilidade 

e produtividade do veículo e melhor 

assertividade para a solução de ma-

nutenção. 

O Diagnóstico Remoto trabalha 

de três formas. Analisa os dados de 

condução em tempo real e, se neces-

sário, promove ações de melhoria do 

condutor. Ainda aprimora a agilidade 

O aplicativo facilita e torna muito mais 

prática a compra de passagens.

Aqui, em tempo real, são acessadas todas as informações relacionadas ao ônibus e à viagem.

O MARCO INICIAL

Do ponto de vista da Viação 

Santa Cruz, toda essa preocu-

pação em estar, a cada passo, 

perfeitamente sintonizada com 

os avanços da tecnologia apli-

cados à operação de transporte 

rodoviário de passageiros, foi 

reforçada por uma inovação 

não diretamente relacionada 

ao tema. Aconteceu em 2016, 

quando a companhia lançou 

oficialmente a sua nova mar-

ca, hoje presente na pintura 

de toda a frota. O trabalho foi 

desenvolvido pelo designer 

Louren Costa com a preocupa-

ção de imprimir um estilo mais 

moderno ao “cartão de visitas” 

da operadora.

do trabalho do Scania Assistance 

(atendimento 24 horas). Caso haja 

uma parada emergencial do veículo, 

ao ligar para a central de apoio da 

Scania, o cliente informa o proble-

ma e o atendente acessa o módulo 

Communicator, que gera um relatório 

com os códigos das falhas. Com isso, 

o técnico socorrista irá até o local com 

a ocorrência completa, ou seja, saberá 

exatamente qual conserto fazer e qual 

peça levar. E, por fim, com ele a rede 

Scania detecta eventuais problemas 

da frota para atuar proativamente 

no planejamento de serviços e na 

correção de avarias, o que aumenta a 

disponibilidade do veículo. 

Já o Relatório de Tendências é 

periódico (semanal ou mensal). Ele 

apresenta de forma fácil e intuitiva 

dados de desempenho da frota, cate-

gorizados por parâmetros, como, por 

exemplo, consumo de combustível, 

marcha lenta, freadas bruscas e ex-

cesso de velocidade. Indicadores re-

portam se a performance está melhor 

ou pior em relação ao período anterior 

examinado.
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150 ônibus para 
     empresas de Recife
Cento e cinquenta unidades do chassi OF 1721, campeão de vendas da Mercedes-Benz, foram 

fornecidas pela montadora a duas empresas da capital pernambucana. No ano passado,  

a Mercedes-Benz liderou as vendas de ônibus em Recife, com 50% de participação de mercado.

A
 Mercedes-Benz forneceu 150 

chassis modelo OF 1721 para re-

novação de frota do transporte coletivo 

urbano de Recife. São 85 unidades 

para a Caxangá e 65 unidades para 

a Metropolitana, que estão sendo 

entregues agora em março.

 Assim como nos anos anteriores, 

a Caxangá e a Metropolitana optaram 

pelo OF 1721 para a renovação. Trata-

-se de um chassi que, além de atender 

o transporte urbano de passageiros, 

é indicado também para fretamento 

contínuo, como o transporte de funcio-

nários, e fretamento eventual, em caso 

de grupos de turistas, além de trans-

porte rodoviário de curtas distâncias. 

Nestes casos, os veículos recebem 

carroçarias com características de 

ônibus rodoviários.

Desenvolvido para receber carro-

çarias de até 13,2 metros, o OF-1721 

vem equipado com o motor eletrônico 

OM-924 LA de 4 cilindros, que oferece 

potência de 208 cv a 2.200 rpm e tor-

que de 780 Nm de 1.200 a 1.600 rpm. 

O motor se destaca pela economia no 

consumo de combustível e pelo alto 

torque em baixas rotações.

Além da tradicional configuração 

com suspensão metálica, o OF 1721 

é oferecido também com suspensão 

Walter Barbosa, diretor de Vendas e 

Marketing de Ônibus da Mercedes-Benz.

As frotas em operação na região metropolitana de Recife mostram a presença crescente dos urbanos da Mercedes-Benz no mercado local. 
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Chassi OF 1721 para 

ônibus urbanos, o campeão 

de vendas da Mercedes-Benz.

pneumática, aumentando a satisfação 

dos passageiros e do motorista em 

relação à comodidade do veículo.

O diretor de Vendas e Marketing de 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, 

Walter Barbosa, informa que nos dois 

últimos anos a montadora vendeu 330 

chassis da marca para empresas de 

Recife.

“Com isso, fechamos o ano de 

2017 na liderança de vendas no mer-

cado local, com 50% de market share. 

Essa nova comercialização de 150 

unidades garante à Mercedes-Benz a 

manutenção de uma excelente parti-

cipação de mercado em uma região 

muito concorrida”.

Entre os itens de série do OF 1721 

incluem-se ainda o exclusivo freio-mo-

tor Top Brake, sistema de freio ABS, 

caixa de mudanças G 85 de 6 marchas 

com radiador de óleo, polia adicional 

para ar condicionado e conexão para 

extração de dados de telemetria (FMS). 

A lista de opcionais conta com itens 

como tacógrafo digital, retarder e limi-

tador de velocidade. 

“O chassi de ônibus OF 1721, 

nosso campeão histórico de vendas, 

oferece robustez e resistência nas se-

Por meio do Center Bus, é dado 

todo apoio ao cliente, desde o pro-

cesso de vendas até o treinamento de 

seus motoristas e mecânicos, além da 

disponibilização de oficinas volantes, 

devidamente equipadas para atender 

às necessidades de assistência técni-

ca dos frotistas onde eles precisarem, 

destaca.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

O atendimento e a assistência 

especializada dos concessionários am-

pliam ainda mais as vantagens ofere-

cidas aos clientes. Por meio da Rede, 

eles têm à disposição três linhas de 

peças de reposição (peças genuínas, 

remanufaturadas RENOV e Alliance 

Truck Parts), planos de manutenção 

específicos para ônibus, assistência 

24 horas e diversos outros produtos 

e serviços. Isso contribui para que as 

empresas obtenham a maior dispo-

nibilidade possível de seus veículos, 

trabalhando e gerando resultado.  

veras operações do transporte urbano 

de massa, daí a ampla preferência por 

esse modelo nas renovações de frotas 

de diversas regiões metropolitanas 

do País” reforça Walter Barbosa. Ele 

acrescenta os chassis da marca tam-

bém são reconhecidos no mercado 

pelo nível de conforto e segurança 

que oferecem aos usuários e ao mo-

torista. Além disso, eles se destacam 

pelo reduzido consumo e o baixo 

custo operacional para as empresas, 

contribuindo para a obtenção da ren-

tabilidade desejada.

A liderança nas vendas de ônibus 

em Recife e no Nordeste demonstra 

o êxito do trabalho que a Mercedes-

-Benz desenvolve na região visando 

maior aproximação com os clientes do 

segmento. “Isso inclui, por exemplo, o 

atendimento especializado dos conces-

sionários Center Bus”, afirma Walter. 

“Eles oferecem uma estrutura voltada 

exclusivamente para ônibus, na qual 

os clientes encontram uma equipe 

de profissionais treinados para essa 

finalidade, com gerentes, vendedores 

e assessores ao frotista”.
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70 anos tendo 
     o cliente como foco
Como prestadora de serviços de transporte rodoviário de passageiros, a Reunidas Paulista, com 

sede em Araçatuba, no interior paulista, implantou, desenvolveu e sedimentou a cultura de que a 

proatividade e o sorriso no rosto devem acompanhar cada ação dos seus colaboradores. Tem sido 

assim ao longo de 70 anos.
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T
rata-se de uma cultura mantida há 

muitos anos e que, em boa parte, 

tem sido responsável pelo sucesso do 

negócio e, principalmente, pela eficiên-

cia que fez da Reunidas Paulista uma 

das mais tradicionais  empresas do 

setor. Tanto é verdade que agora em 

2018 ela está comemorando 70 anos 

de atividades. Uma trajetória iniciada 

no distante ano de 1948. 

Fato muito significativo associado 

a essa forma de administrar os negó-

cios e as atividades da companhia foi 

a decisão de instituir o Prêmio Gran 

Ricieri, especificamente para ser atri-

buído aos colaboradores que tenham 

estado a serviço da empresa por mais 

de 15 anos. 

Numa significativa homenagem, 

o prêmio recebeu o nome de Ricieri 

Marin, motorista que trabalhou na 

Reunidas Paulista por pelo menos 67 

anos. Seus apontamentos funcionais 

mostram que ele foi registrado na 

companhia em 1951, mas também 

computam o tempo que ele trabalhou 

em empresas posteriormente incorpo-

radas pela Reunidas. A soma totalizou 

71 anos. Nesse longo período de 

muita dedicação profissional, dirigiu os 

ônibus da empresa por décadas, até 

quando chegou o momento de parar. 

Passou então a trabalhar, por 

muitos anos ainda, na área de atendi-

mento ao cliente, na cidade de Bauru. 

Ricieri Marin é considerado uma espé-

cie de lenda regional — um senhor de 

92 anos de idade, bem-humorado, e 

que costuma alegrar todos à sua volta 

ao se expressar com jargões pessoais. 

Por exemplo, quando alguém lhe per-

gunta como ele se sente aos 92 anos, 

ele responde: “Tinindo!” Dar o nome 

dele ao prêmio foi a forma encontrada 

pela empresa não só para homenageá-

-lo, mas para valorizar todos os seus 

colaboradores mais antigos.

ACIDENTE ZERO

Outra forma de reconhecimento 

transformada em ação rotineira pela 

empresa é a premiação por resultados, 

que vem sendo praticada desde 1997, 

depois de instituído o PAZ, Programa 

Acidente Zero. O programa é utilizado 

para oferecer recursos e educação, e 

para valorizar os colaboradores como 

elementos fundamentais para a redu-

ção do número e da gravidade de even-

tuais acidentes. Sua principal meta 

é proporcionar conforto e segurança 

durante toda a viagem, promovendo 

a satisfação do cliente por meio da 

sensibilização do motorista. 

O Programa Acidente Zero expressa 

reconhecimento a motoristas que não 

se acidentaram e não tiveram ocor-

rências que aumentassem o risco de 

acidentes. Os motoristas que atendem 

aos critérios estabelecidos recebem 

um certificado assinado pela presiden-

te da empresa, Aurivânia Constantino, 

além de um bótom do programa. Eles 

também concorrem a prêmios em 

dinheiro por sorteio. Objetivando o 

sucesso do PAZ, são implementadas 

ações como o Pontos de Apoio, o 

Programa de Incentivo ao Motorista 

(PIM) e o Programa de Economia de 

Combustível PEC).

Os Pontos de Apoio ou Pontos de 

Parada Técnica são instalados em lo-

cais críticos das rodovias em dias de 

aumento do movimento. Ali se encon-

tram supervisores e uma equipe de RH 

com a tarefa exclusiva de prestar apoio 

aos motoristas, oferecendo atividades 

lúdicas e recreativas e estimulando o 

restabelecimento do nível de atenção 

e de alerta durante a viagem. 

Já o Programa de Incentivo ao Mo-

torista oferece um prêmio trimestral e 

aumenta a chance de os motoristas 

conquistarem um décimo-quarto salá-

rio, com base integralmente na conduta 

praticada ao volante durante esses 90 

dias. Todos os motoristas que tenham 

atendido aos requisitos estabelecidos 

previamente são premiados.

Finalmente, no Programa de Eco-

nomia de Combustível, busca-se, 

obviamente, o melhor aproveitamento 

do combustível durante as viagens. O 

programa tem contribuído não só para 

elevar os níveis de segurança, como 

também para a melhoria do meio am-

biente e a preservação das reservas 

naturais. Para participar do sorteio de 
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prêmios, o motorista deve alcançar 

a media exigida primeiro ao grupo e, 

posteriormente, a média individual.

MODERNIDADE

Evidentemente, todas as ações e 

programas voltados à satisfação dos 

profissionais motoristas e de todo o 

pessoal da área administrativa, for-

mando um quadro funcional com cerca 

de 500 colaboradores, não seriam 

suficientes para assegurar a plena 

satisfação dos clientes. A frota rodante 

desempenha papel fundamental na 

relação com os usuários e, do mesmo 

modo, a preparação e o treinamento 

das pessoas. São igualmente indispen-

sáveis as parcerias com fornecedores, 

as empresas privadas e as empresas 

públicas, por exemplo. E é importante 

citar a criação de salas VIP que deixam 

a espera mais confortável. Elas estão 

à disposição dos usuários nas cidades 

de Araçatuba, Ribeirão Preto e Paraty, 

dotadas de Wi-Fi, ar condicionado, 

snacks e café, proporcionando aos 

passageiros mais tranquilidade antes 

mesmo de a viagem começar. Em 

Araçatuba, os clientes dispõem ainda 

de estacionamento gratuito.

Deve-se destacar que a Reunidas 

esteve presente em vários dos últimos 

grandes eventos do País. Por exemplo, 

realizou o transporte da mídia interna-

cional durante a Olimpíada Rio 2016, 

e de delegações profissionais nas 

Paralimpíadas, também realizadas na 

cidade do Rio de Janeiro. Além disso, 

atuou como transportadora oficial de 

um dos grandes patrocinadores do 

Prêmio GP de Fórmula 1.

 No caso específico da frota, a 

Reunidas Paulista opera os ônibus 

mais modernos e tecnologicamente 

avançados disponíveis no País, com 

diferenciais como Wi-Fi a bordo, kit 

multimídia (TV e DVD), entrada USB 

para carregar celulares, kit boas-vindas 

com lanche, e outras comodidades. 

Além de ar condicionado, é claro. Um 

dos serviços de maior destaque na 

frota da Reunidas é o Leito Cama, que 

dispõe de poltronas reclináveis a até 

180 graus e inclui kit composto por 

travesseiro, manta e lanche.

O alto conforto do cliente se 

completa com a certeza de que em 

cada viagem são observados todos 

os procedimentos voltados a manter 

um alto nível de segurança, a come-

çar pelo sistema de monitoramento 

que acompanha, em tempo real, via 

satélite, cada ônibus da frota, tornando 

possível que, em casos de eventuais 

falhas, medidas corretivas sejam 

imediatamente implementadas. Entre 

essas medidas estão a identificação 

e correção de condução inadequada, 

o monitoramento dos motoristas em 

mpresaE

A frota rodante desempenha papel fundamental na relação com os usuários, fazendo com que estejam cada vez mais satisfeitos. 
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relação ao seu desempenho anterior, 

a implementação de treinamentos 

específicos para o profissional, o 

desenvolvimento de políticas de segu-

rança personalizadas e a manutenção, 

na estrada, de veículos sempre bem 

revisados e seguros.

O serviço de suporte é mantido nas 

24 horas do dia. 

ENTRETENIMENTO

Outra preocupação da Reunidas 

Paulista é oferecer aos passageiros o 

melhor entretenimento a bordo, o mais 

acessível, mais amigável e constante-

mente atualizado e renovado.  

Portanto, pode-se afirmar que a 

operadora está sempre conectada, 

o que é possível observar também 

nas redes sociais, onde a Reunidas 

Paulista facilita a vida dos usuários, 

oferecendo atendimento moderno 

e mais ágil, além de informar sobre 

produtos,  promoções e comunicação 

institucional. Para tanto, a empresa 

mantém páginas no Face book, You 

Tube e Instagram.

A Reunidas Paulista gosta de dizer 

que sua casa está sempre aberta. 

Os canais de comunicação com os 

colaboradores, o público externo e 

os usuários são amplos e perma-

nentes, caso, por exemplo, do e-mail  

ficaadica@reunidaspaulista.com.br, 

que tem contribuído fortemente para 

aproximar os colaboradores e incen-

tivá-los a tratar os pontos fortes, os 

pontos fracos e trazer à discussão as 

oportunidades da empresa. 

A transparência também abrange 

os clientes e a sociedade, e para tanto 

a companhia promove, a intervalos, o 

encontro denominado Café da Manhã 

com a Direção, do qual participam 

grupos inscritos previamente. Nessas 

ocasiões, são apresentados aos visi-

tantes os programas, os diferenciais 

e toda a estrutura da companhia, in-

clusive no que respeita à manutenção 

dos veículos nas suas várias partes: 

elétrica, mecânica, funilaria, pintura, 

tapeçaria, limpeza e higienização. Tam-

bém é mostrado a eles como funciona, 

em tempo real, o moderno sistema de 

monitoramento por satélite dos ônibus 

em viagem.

No momento, cada participante 

do Café da Manhã está sendo con-

templado com o recém-lançado Guia 

de Bolso Reunidas, que, entre outras 

A Reunidas Paulista iniciou 

suas atividades em 1948 inter-

ligando as cidades de Bauru, 

Pirajuí, Guarantã, Cafelândia, Lins, 

Penápolis e Araçatuba, todas no 

Estado de São Paulo. Com o tem-

po, foram sendo criadas várias 

novas ligações, de modo que, 

atualmente, a operadora mantém 

linhas intermunicipais e interesta-

duais. São atendidos os estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Mato Grosso do Sul, totalizando 

89 cidades, com 73 pontos de 

vendas. Também são ofereci-

dos transporte de encomendas, 

fretamento contínuo e viagens 

de turismo por todo o Brasil e a 

América do Sul. 

Em 2010, foi criada a Starex, 

empresa destinada ao transporte 

de cargas expressas e fraciona-

das, que atualmente atende a 

mais de 100 cidades. 

A gestão da companhia é de 

Marcela Constantino, diretora, e 

Aurivânia Constantino, presidente. 

informações, apresenta a Missão, a 

Visão e os Cinco Valores da empresa. 

A propósito, há pouco tempo toda a 

equipe da Reunidas Paulista passou 

por treinamento externo.   

Os visitantes também são inteira-

dos dos novos investimentos feitos 

pela operadora em tecnologia de 

entretenimento a bordo, atendimento 

pessoal e atendimento digital. 

Tudo isso para promover encon-

tros, encurtar caminhos e oferecer a 

melhor experiência de viagem.

Em cada época, ônibus modernos.

Carro da Nicola, depois Marcopolo. 

Sete décadas na estrada

No ano passado, os ônibus 

da empresa percorreram mais 

de 20 milhões de quilômetros e 

transportaram mais de 1,5 milhão 

de passageiros.   
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Ouro e Prata amplia 
 opções de entretenimento
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Com o seu aplicativo Ouro e Prata+, a Viação Ouro e Prata passou a oferecer aos seus passageiros 

das categorias Premium (leito) e semileito, nas linhas interestaduais e intermunicipais, novas e 

diversificadas opções de serviços, informações e entretenimento a bordo de seus ônibus.

Operando os ônibus mais modernos e 

tecnologicamente sofisticados, a Ouro e 

Prata percebeu a importância de oferecer 

aos passageiros novas e múltiplas opções 

de serviços e entretenimento a bordo.
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A 
nova iniciativa da Ouro e Prata 

tem como foco atender à deman-

da específica de cada passageiro, 

proporcionando a ele um catálogo de 

filmes diferenciado e a possibilidade 

de escolher exatamente aquilo que 

deseja assistir durante a viagem, di-

retamente no seu smartphone ou em 

outro dispositivo móvel. Para tanto, a 

empresa desenvolveu o aplicativo Ouro 

e Prata+, que já está  disponível para 

download nas lojas AppStore (IOS) e 

Play Store (Android).

O novo serviço foi precedido da 

realização de pesquisas de satisfação 

junto aos usuários, por meio das quais 

foi confirmado que os filmes exibidos 

a bordo dos ônibus dificilmente conse-

guiam agradar a todos os passageiros. 

A partir dos resultados das pesquisas, 

a operadora deu a seus parceiros de 

tecnologia a tarefa de desenvolver 

um aplicativo por meio do qual fosse 

possível atender à demanda pontual 

e particular de cada passageiro (con-

ceito “on demand”) e que, ao mesmo 

tempo, permitisse a inclusão de novas 

funcionalidades.

erviçosS

Além dessas exigências, o APP 

deveria apresentar interface gráfica 

simples e intuitiva para o acesso dos 

passageiros ao catálogo de filmes e aos 

demais serviços, com utilização da rede 

Wi-Fi de internet a bordo já existente. 

Surgiu assim o aplicativo Ouro e 

Prata+, que, além das funcionalidades 

citadas, também possibilita a compra 

de passagens e a realização de consul-

tas como previsão de saída, previsão 

de chegada, nome do motorista, indi-

cações de hotéis, restaurantes, táxis 

e previsão do tempo no destino. No 

aplicativo também estão disponíveis 

formulários de contato com o SAC da 

empresa, para reclamações, elogios 

e sugestões, além de notificação de 

objetos perdidos ou achados.

Nas salas VIP da Viação Ouro e 

Prata, e também nos ônibus da empre-

sa que contam com o serviço, estão 

disponíveis panfletos com informações 

completas sobre o aplicativo Ouro e 

Prata+ e como utilizá-lo. Os ônibus que 

dispõem desse serviço ativo também 

exibem nas laterais um adesivo indi-

cando a nova funcionalidade.

A EMPRESA      

A Viação Ouro e Prata tem longa 

tradição de atuação no transporte ro-

doviário interestadual de passageiros. 

Foi fundada em 1939, em Crissiumal, 

no noroeste do Estado do Rio Grande 

do Sul, pelos irmãos Willy Eugênio 

Fleck e Raimundo Fleck. Iniciou sua 

operação com três ônibus, que faziam 

a rota Crissiumal – Ijuí – Três Passos.  

Com foco sempre voltado a ofere-

cer o melhor atendimento a seu públi-

co, a operadora cresceu e transformou-

-se em um grupo que hoje reúne sete 

empresas, o que lhe possibilita atuar 

não apenas no segmento interestadual 

como no interestadual e, ainda, no 

transporte hidroviário de passageiros. 

Equipe da Ouro e Prata posa junto a um dos modernos ônibus da frota.

Ônibus sempre novos, com novas funcionalidades a bordo graças ao aplicativo Ouro e Prata+.
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A Viação Ouro e Prata tem sua sede 

administrativa na Zona Norte de Porto 

Alegre-RS, onde também mantém uma 

de suas bases operacionais. Conta 

com frota de 270 veículos que servem 

suas linhas interestaduais ligando o 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, São Paulo, Goiás, Tocantins, 

Maranhão e Pará, além de duas linhas 

internacionais que fazem o trajeto de 

Porto Alegre a Salto, no Uruguai, e 

Posadas, na Argentina. Suas linhas 

intermunicipais atingem uma cobertura 

de cerca de 150 cidades no Estado do 

Rio Grande do Sul. No final de 2017, a 

Viação Ouro e Prata incorporou à frota 

os modernos ônibus Paradiso 1800 

Double Decker da Marcopolo.

Em 2016, a empresa transportou 

quase 4 milhões de passageiros. Ela 

emprega 1.200 colaboradores, distri-

buídos por sua sede e bases regionais. 

Do total, 480 são motoristas.

INOVAÇÃO

Toda a estrutura da companhia 

está voltada ao cumprimento da mis-

são da empresa, que é transportar 

pessoas em segurança, garantindo a 

satisfação dos clientes e a realização 

de seus colaboradores – e, desta 

forma, assegurando a rentabilidade 

do negócio. A Ouro e Prata tem claro 

que, em última instância, é o bom 

atendimento ao cliente, no seu sentido 

mais amplo, que garante a perenidade 

e lucratividade das organizações. 

A cultura da inovação está presen-

te em todos os níveis da organização. 

Os colaboradores estão constante-

mente buscando melhorias em seus 

processos, seja por meio do comitê 

de inovação ou de workshops Kaizen 

realizados periodicamente em todos os 

departamentos. O objetivo é sempre 

proporcionar ao cliente uma experiên-

cia ótima nos quesitos de segurança, 

conforto e comodidade, ao utilizar os 

serviços da empresa para realizar as 

suas viagens.

A começar dos ônibus, toda a estrutura da Ouro e Prata está voltada para a segurança e satisfação dos clientes.

Com todo o conforto e modernidade dos ônibus, os passageiros aproveitam melhor a viagem.   
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Adesivo na lateral do veículo mostra os ícones correspondentes a cada um dos serviços. 

Páginas iniciais apresentadas 

quando o passageiro abre 

aplicativo Ouro e Prata+.

Nas telas: compras de passagens, percurso, duração da viagem, acesso ao amplo catálogo de filmes.

SELEÇÃO DE FILMES 

Ao selecionar a opção 

“Assistir Filmes”, o cliente é 

encaminhado para uma tela 

com o acervo de filmes dis-

poníveis para visualização. Ao 

escolher a categoria é exibida 

a lista completa dos filmes 

disponíveis. 

Selecionado o filme, é exi-

bida uma tela de visualização 

onde uma sinopse informa ao 

cliente detalhes do filme esco-

lhido. Nesta primeira versão do 

aplicativo está sendo disposto 

o poster do filme em destaque, 

junto com sua sinopse e uma 

opção para sua exibição. 

MINHA VIAGEM

Ao selecionar a opção “Mi-

nha viagem” o aplicativo exibe 

informações relativas à viagem 

como dados do veículo, origem 

e destino, nome do motorista, 

tempo de viagem e dados do 

percurso. 

O usuário também pode 

fazer consultas de geolocali-

zação por meio do Google Pla-

ces, que fornece informações 

sobre clima, tempo, restauran-

tes, táxis e hotéis próximos do 

destino do cliente. 

COMPRA DE PASSAGENS

 Ao selecionar a opção 

“Compra de Passagens”, o 

usuário é encaminhado para 

o App Ouro e Prata Passa-

gens, específico para essa 

finalidade.

O que o aplicativo Ouro e Prata+ oferece 
para tornar as viagens mais agradáveis
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ecnologiaT

eActros elétricos iniciam 
        os testes práticos 
A Mercedes-Benz espera iniciar em 2021 a produção em série do seu caminhão pesado eActros 

elétrico. No momento, as dez primeiras unidades do novo veículo estão sendo entregues, para 

testes, a transportadores da Alemanha (oito unidades) e Suíça (duas).

O
s testes serão iniciados imedia-

tamente. São dez unidades em 

duas versões, com PBT de 18 ou 25 

toneladas (dois ou três eixos), para 

avaliação nos aspectos de praticidade 

e eficiência econômica no dia a dia, em 

condições reais de uso. No longo prazo, 

o objetivo é a condução silenciosa e 

livre de emissões em ambientes urba-

nos, sendo os caminhões produzidos 

em série para essa aplicação. Os dez 

caminhões serão testados por um ano. 

O foco será no transporte urbano de 

mercadorias e em serviços de entregas.

Deve-se registrar que o protótipo 

desse veículo, lançado em 2016, já 

passou por um período de testes. Com 

base nos resultados e nas observações 

dos técnicos da fabricante, foram feitas 

algumas alterações. Por exemplo, agora 

o suprimento de energia é feito por onze 

pacotes de baterias e, sempre que 

possível, são utilizados componentes 

comprovados, já em condições de ser 

produzidos em série ou que estejam 

próximos disso. 

A autonomia do veículo continua 

sendo de até 200 quilômetros, como 

no protótipo, com carga útil e níveis 

de desempenho iguais aos obtidos 

com caminhões movidos por motores 

a diesel.

Os dez transportadores que par-

ticipam dos testes em condições de 

operação real trabalham com dife-

rentes aplicações, desde alimentos 

e materiais de construção até maté-

rias-primas. As operações serão as 

mesmas que seriam realizadas por 

veículos com motor a diesel. Os moto-

ristas foram treinados especialmente 

para trabalhar com os novos veículos. 

Concluído esse período de um ano 

de testes, os veículos serão entregues 

a outras transportadoras, para mais 

um ano de operações em condições 

de uso real.O foco dos testes serão as entregas urbanas: silenciosos, os caminhões não poluem.

Os testes serão em condições reais de uso.
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piniãoO

O mundo passa por grandes trans-

formações no modo de fazer 

as coisas, produzir bens e gerar 

riquezas. As novas tecnologias vêm 

sendo implantadas com rapidez tão 

estonteante que quem não é da área 

fica com dificuldade de acompanhar 

essa evolução. 

Até bem pouco tempo ninguém 

conhecia Airbnb nem Uber, aplicativos 

que hoje já foram incorporados aos 

vocabulários modernos e que revolu-

cionaram o sistema de hospedagem 

e de transporte nas cidades.

Sem possuírem nenhum aparta-

mento ou carro próprio, os dois aplicati-

vos atualmente são, no caso do Airbnb, 

a maior rede hoteleira do mundo e, 

no caso do Uber, a maior empresa de 

táxis do planeta. Ambos superam de 

muitas vezes os seus mais próximos 

concorrentes. As diferenças entre eles 

e os segundos colocados são abissais. 

Questionável, entretanto, o fato de não 

incidir sobre ambos, Airbnb e Uber, a 

mesma carga tributária que pesa sobre 

os concorrentes não digitais.

Novas tecnologias mostram 
    que é preciso mudar

No caso do transporte rodoviário 

de passageiros por ônibus assistimos 

em 2013 ao nascimento de uma nova 

empresa na Alemanha, a FlixBus, que 

utiliza o sistema de aplicativo para 

realizar suas viagens. Ela não possui 

nenhum ônibus próprio e já tem uma 

frota cadastrada e operante de mais 

de 1.000 veículos.

Segundo os dados mais recentes 

disponíveis, a FlixBus tem hoje uma 

participação de pouco mais de 93% 

das viagens rodoviárias de longa 

distância na Alemanha, operando em 

mais de 20 países europeus, com 

150.000 conexões diárias em mais 

de 1.000 destinos, e transportou em 

2017 mais de 30 milhões de passa-

geiros.

Recentemente tive a oportunidade 

de assistir, durante a abertura da 

Busworld Europe, grande feira de ôni-

bus realizada na Bélgica, palestra de 

um especialista belga, Peter Hinssen, 

autor de vários livros, conferencista em 

empresas como Google, Microsoft, Ap-

ple e Accenture, dentre outras, além de 

colaborador da Forbes e do LinkedIn.

Hinssen chocou o auditório ao 

abordar o fenômeno da disrupção, 

ou seja, o ato de interromper o curso 

natural de alguma coisa, aplicado ao 

setor de transporte rodoviário de pas-

sageiros. Disse que os empresários de 

transporte em geral precisam mudar 

a mentalidade. No caso específico do 

setor de transporte de passageiros 

por ônibus, o dia depois de amanhã 

significa que “devemos aceitar que não 

levaremos nossos clientes de A para B 

por muito tempo como o fazemos hoje; 

teremos de mudar nossa maneira de 

trabalhar”.

Os empresários de ônibus terão de 

mudar completamente a sua cultura; 

este é o desafio que estamos enfren-

tando agora, ressaltou o palestrante.  

Acrescentou que as empresas terão de 

adaptar a sua estratégia da informa-

ção, a sua estratégia da tecnologia, a 

sua estratégia da inovação e a maneira 

como se organizam internamente. Isto 

é a chave para qualquer administrador 

que esteja preocupado com o futuro 

da sua companhia e a maneira como 

a revolução digital a está atingindo. 

Esta questão é muito séria e é 

uma tendência mundial. Cabe sugerir 

aos nossos prezados leitores que 

reflitam sobre isso e busquem levar o 

tema à discussão nos seminários de 

transporte que as entidades do setor 

frequentemente realizam. Não fosse 

por outro motivo, até por uma questão 

de sobrevivência.

No caso do nosso setor,  
“devemos aceitar que 
não levaremos nossos 

clientes de A para B por 
muito tempo como o 

fazemos hoje; teremos de 
mudar a nossa maneira 

de trabalhar.”

Cláudio Nelson Rodrigues de Abreu, Diretor 

da Santa Cruz e Diretor da ABRATI.
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• Crescimento de receitas sem investimento;

• Gestão on-line com acompanhamento 

em tempo real;

• Premiação para destaques de venda;

• Treinamentos presenciais;

• Total integração com o sistema de vendas 

de passagem;

• Fornecimento com comodato das impressoras 

não fiscais Bematech.

O Seguro Passageiro Top oferece uma 

opção de segurança e qualidade para os seus 

passageiros, sem nenhum custo operacional.

Próxima parada:

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

Fale com seu Corretor e agende uma visita pelo 

e-mail seguropassageirotop@capemisa.com.br

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

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


