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Patrocínio: Copatrocínio:

Com palestras do jornalista Alexan-

dre Garcia e do publicitário Washington 

Olivetto, seguidas de mesa-redonda da 

qual participaram o presidente da NTU, 

Otávio Cunha; o presidente da FABUS, 

José Antônio Martins, e o presidente 

da ABRATI, Renan Chieppe, a ABRATI 

realizou no dia 5 de outubro, no au-

ditório da Confederação Nacional do 

Transporte, em Brasília, o seminário na-

cional “A importância do marketing no 

transporte rodoviário de passageiros”. 

O presidente da Confederação Nacional 

do Transporte (CNT), senador Clésio An-

drade, deveria presidir a mesa-redonda, 

mas teve de atender a compromissos 

de última hora no Senado Federal e foi 

representado por Otávio Cunha. 

Os trabalhos foram coordenados 

pelo jornalista Heraldo Pereira, e com-

pareceram empresários que operam o 

transporte rodoviário de passageiros, 

representantes dos setores estaduais 

da atividade e representantes dos 

usuá rios de ônibus, num total de cerca 

de 120 participantes. 

Na ocasião, o presidente da ABRA-

TI, Renan Chieppe, salientou a impor-

tância de o setor adotar uma estratégia 

de market ing que tenha como objetivo 

a valorização do setor de transporte 

público de passageiros e das empresas 

que se dedicam à atividade no Brasil.

Promovido pela ABRATI, o evento 

teve o patrocínio da Marcopolo e o 

copatrocínio da Mercedes-Benz, da 

Scania e da Volvo.    

Leia mais sobre o seminário nas 

páginas 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

ABRATI realiza seminário 
sobre marketing no setor 
rodoviário de passageiros

Os jornalistas Heraldo Pereira e Alexandre Garcia, o publicitário Washington Olivetto e o 

presidente da ABRATI, Renan Chieppe.

Renan Chieppe fala aos participantes sobre os objetivos do seminário. 

O auditório da CNT recebeu cerca de 120 atentos participantes.
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Seminário “A importância do marketing 
no setor de transporte de passageiros”

Setor de transporte de passageiros debate ações 
e estratégias para incentivar o uso do ônibus

Com palestras do jornalista Alexan-

dre Garcia e do publicitário Washington 

Olivetto, seguidas de mesa-redonda da 

qual participaram o presidente da NTU, 

Otávio Cunha; o presidente da FABUS, 

José Antônio Martins, e o presidente da 

ABRATI, Renan Chieppe, foi realizado 

no dia 5 de outubro, no auditório da 

Confederação Nacional do Transporte, 

em Brasília, o seminário nacional “A 

importância do marketing no transporte 

rodoviário de passageiros”. 

Os trabalhos foram coordenados 

pelo jornalista Heraldo Pereira e com-

pareceram empresários que operam o 

transporte rodoviário de passageiros, 

representantes dos setores estaduais 

da atividade e representantes dos usu-

ários de ônibus, num total de cerca de 

120 participantes. 

O seminário debateu a adoção 

de medidas concretas para estimular 

o desenvolvimento do transporte de 

passageiros por ônibus, incentivando 

sua utilização cada vez maior nos deslo-

camentos. A principal conclusão foi de 

que um trabalho competente de comu-

nicação com a sociedade, utilizando-se 

as diversas mídias hoje disponíveis, 

poderá trazer bons resultados em ter-

mos de imagem e de competitividade 

para o setor, atraindo maior volume de 

passageiros e também contribuindo 

para melhorar a qualidade do diálogo 

com os órgãos dos governos federal, 

estaduais e municipais.   

Empresários e representantes dos setores relacionados ao transporte de passageiros por ônibus acompanharam com interesse as discussões.
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O que eles disseram no seminário:

“É preciso mostrar à população, de uma maneira profissional, 
que o transporte rodoviário de passageiros presta um bom serviço.”

“Abrir mão de uma estratégia concreta 
de comunicação seria um erro.”

“A invenção de ‘licitações’ tem sido uma forma 
de mexer em time que está ganhando.”

“A melhor maneira de ser reconhecida como boa empresa 
é ter o cliente como principal aliado.”

“Vamos nos unir e organizar uma grande exposição 
para mostrar o tamanho do nosso setor.”

“Ou você se organiza na comunicação 
ou terá problemas.”
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Seminário “A importância do marketing 
no setor de transporte de passageiros”

Heraldo Pereira lembra que a  
estratégia certa é fundamental

Além do reconhecimento unânime, 

pelos participantes, do alto nível de 

qualidade do transporte por ônibus ofe-

recido no Brasil, o seminário resultou 

na concordância de todas as entidades 

participantes em trabalhar pela união 

de todos os segmentos que se dedicam 

ao transporte de passageiros por ôni-

bus, para que possam alcançar maior 

visibilidade na sociedade e perante os 

órgãos de governo que atuam na área. 

Entre as primeiras medidas práticas foi 

decidida a criação de três grupos de 

trabalho para análises e propostas em 

torno das seguintes questões:

1) A desoneração tributária do trans-

porte de passageiros, com vistas ao 

barateamento do preço das passa-

gens.

2) A implantação de uma regulação 

baseada exclusivamente em critérios 

técnicos e capacidade gerencial para 

o setor, com a cooperação e participa-

ção de suas entidades e associações 

de classe.

3) O estabelecimento e/ou fortale-

cimento das áreas de comunicação 

social e marketing de cada empresa, 

tendo em vista aperfeiçoar a qualidade 

da comunicação com suas comunida-

des e atrair cada vez mais passageiros 

para o ônibus. 

A iniciativa da ABRATI de reunir em 

um seminário todos os segmentos que 

integram o sistema de transporte por 

ônibus no Brasil foi amplamente elogia-

O jornalista Heraldo Pereira 

coordenou a primeira parte dos 

trabalhos, dedicada às palestras, 

e inicialmente fez uma rápida 

explanação sobre as diversas 

formas de comunicação que em-

presas e entidades de classe 

podem estabelecer com a so-

ciedade e com o governo. Entre 

outras observações, alertou para 

a importância de se adotar a es-

tratégia certa em toda e qualquer 

ação de comunicação, e de usar 

a linguagem adequada. Com bom 

humor, ele mostrou alguns vídeos 

para exemplificar situações em 

que a comunicação mal feita ou 

equivocada pode levar a leituras 

erradas da mensagem, em prejuízo 

dos objetivos pretendidos. Heraldo 

da pelos participantes. Muito cumpri-

mentado, o presidente Renan Chieppe 

informou que vai trabalhar para reeditar 

o encontro no próximo ano, com pauta 

ainda mais abrangente. Ele enfatizou 

que a Associação gostaria de receber 

sugestões para o desenvolvimento de 

uma agenda para 2012, sempre com 

foco no objetivo de incentivar o uso do 

ônibus como meio de transporte nos 

deslocamentos de pessoas. 

Os três grupos, cuja criação foi 

aprovada por aclamação, deverão apre-

sentar os primeiros resultados de seu 

trabalho no próximo dia 7 de dezembro, 

por ocasião da última reunião do ano da 

ABRATI, em Brasília. Na oportunidade, 

também estarão sendo divulgados os 

nomes das empresas de transporte 

rodoviário de passageiros vencedoras 

do Premio ANTP de Boas Práticas

O seminário “A importância do 

marketing no transporte rodoviário de 

passageiros” teve o patrocínio da Mar-

copolo e o copatrocínio da Mercedes-

-Benz, da Scania e da Volvo.

Aprovada a criação de três comissões para tratar 
de desoneração, regulação e marketing do setor  

Pereira destacou, como condição 

para o sucesso de uma política de 

comunicação, o estabelecimento 

de um fluxo ordenado e constan-

te de informações. “Ou você se 

organiza na comunicação ou terá 

problemas”, ponderou. 
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Patrocínio: Copatrocínio:

Em sua palestra, na primeira parte 

do seminário da ABRATI, o jornalista 

Alexandre Garcia afirmou que o setor 

de transporte rodoviário de passageiros 

precisa adotar uma estratégia de comu-

nicação e marketing se quiser projetar 

uma imagem real da sua importância 

e das suas dimensões, tanto para o 

público quanto para os governantes. 

Garcia comentou que talvez não fosse 

a pessoa mais indicada para falar sobre 

transporte rodoviário de passageiros, 

uma vez que em toda a sua vida sempre 

foi um defensor incondicional do trem 

como veículo ideal para o transporte de 

pessoas, especialmente em países de 

dimensões continentais como o Brasil. 

Porém, logo em seguida, reconheceu: 

“Já que o país não tem trem, o negócio 

é com os senhores, empresários de 

ônibus”.

 Passando ao tema central, Garcia 

comentou que o setor de transporte 

rodoviário de passageiros tem poucos 

acidentes, cuida bem dos seus moto-

ristas, proporciona a eles o treinamento 

adequado, utiliza ônibus modernos em 

suas linhas, e em razão disso tudo, 

pode até pensar que não precisa de 

marketing. 

“Precisa, sim”, sustentou o pa-

lestrante, explicando que, graças ao 

Plano Real, lançado 17 anos atrás, as 

empresas que até então não tinham 

sequer tempo para pensar em marke-

ting, reorganizaram-se e se prepararam 

para a nova economia sem inflação. 

Agora, elas  têm condições de pensar 

em marketing e comunicação.”   

O jornalista comentou os desafios 

enfrentados atualmente pelo setor: a 

concorrência nas estradas, onde 45% 

dos deslocamentos são feitos por 

automóvel; os transportadores clan-

destinos, a má qualidade das rodovias. 

Fora das estradas, o avião e o fato de 

o passageiro de ônibus pagar até 27% 

de ICMS sobre o preço das passagens, 

enquanto quem viaja de avião está 

isento desse tributo. Por fim, observou 

que as operadoras ainda enfrentam 

dificuldades junto ao poder conceden-

te, como, por exemplo, “a invenção de 

licitações”. Lamentavelmente, segun-

do ele, essa tem sido uma forma de 

“mexer em time que está ganhando”.

Alexandre Garcia destaca virtudes do marketing 
e lamenta as “invenções” do poder concedente  

O jornalista disse que com a inflação baixa as empresas conseguem pensar em marketing.  

O sucesso do seminário abriu a possibilidade de nova edição no próximo ano.
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Seminário “A importância do marketing 
no setor de transporte de passageiros”

Segundo Olivetto, o passageiro pode e deve ser um aliado do setor nas ações de marketing.

Olivettto: do ponto de vista da comunicação, o rodoviário de passageiros é um produto bom.

Um dos profissionais da comunica-

ção mais renomados do País, Washing-

ton Olivetto abriu sua palestra com um 

elogio ao setor de transporte rodoviário 

de passageiros por sua característica 

de trabalhar com um produto com alto 

índice de felicidade per capita. “Vocês 

transportam emoções, transportam o 

avô que quer ver os seus netinhos, o 

pai que quer ver o filho. Do ponto de 

vista da comunicação, o produto de 

vocês é muito bom.” 

Na visão dele, o rodoviário de pas-

sageiros é um setor cujas empresas 

costumam trabalhar juntas e evitando a 

competição interna. “Vocês trabalham 

bem nisso”, afirmou, lembrando que 

“um bom produto tem que ser bem 

comunicado.” 

Olivetto preconizou um esforço de 

comunicação em que o grande aliado 

do setor será o passageiro, aquele 

que utiliza os serviços prestados pelas 

empresas e “ama de paixão” o trabalho 

O publicitário Washington Olivetto afirma que 
um bom produto tem que ser bem comunicado

que elas realizam. Segundo ele, “a 

melhor maneira de ser reconhecido 

como boa empresa é ter o cliente 

como principal aliado. É isso o que uma 

boa comunicação faz”, afirmou. Ainda 

assim, ele deixou claro que sempre 

terá de haver “emoção absoluta nas 

comunicações”. 

O publicitário chamou a atenção 

dos participantes para a multiplicidade 

de mídias existente e citou Orkut e 

Facebook como recursos que devem 

ser aproveitados. “É preciso ir além 

de simplesmente vender produtos e 

construir marcas”, aconselhou, mas 

ressalvando que a publicidade não 

vende, gera disposição de compra. 

Ao longo de sua palestra, Olivetto 

apresentou vários comerciais veicula-

dos por empresas de ônibus de outros 

países, entre eles Argentina, Irlanda, 

Estados Unidos, México, Itália e Ingla-

terra. Praticamente todos realçavam fa-

tores de qualidade dos serviços como, 

por exemplo, conforto, segurança, 

baixo preço e grande acessibilidade. 

A palestra foi concluída com a 

afirmação de que, do ponto de vista 

do marketing, o caso do setor de trans-

porte rodoviário de passageiros “não é 

tão sério, chega até a ser fácil”, desde 

que seja escolhida uma boa agência. 
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Patrocínio: Copatrocínio:

Abrindo a mesa-redonda realizada 

logo após as palestras, o presidente 

da ABRATI, Renan Chieppe, referiu-se 

aos objetivos buscados pelo seminá-

rio e ponderou que as preocupações 

do setor de transporte rodoviário de 

passageiros devem ir além da questão 

da licitação das linhas interestadu-

ais. Lembrou que no momento estão 

presentes várias outras questões im-

portantes sobre as quais, na opinião 

dele, as empresas operadoras devem 

se debruçar. Como exemplo, citou a 

necessidade de serem desenvolvidas 

ações de comunicação e marketing 

que efetivamente contribuam para a 

valorização do transporte público de 

passageiros e do conjunto das empre-

sas que se dedicam à atividade, cuja 

importância ainda não alcançou pleno 

reconhecimento. “Sabemos fazer trans-

porte como ninguém, mas não temos 

o amplo e completo reconhecimento 

disso.” 

O presidente da ABRATI acrescen-

tou: “Temos uma capacidade enorme 

de compreender o nosso problema 

individualmente, mas, como setor, 

ainda não sabemos fazer essa mesma 

avaliação.”

Renan Chieppe disse acreditar que 

no Brasil mudaram muito as relações 

entre as entidades, o empresariado e 

o governo, e que os transportadores 

de passageiros devem estar atentos 

às mudanças. “Tenho para mim que 

a partir de agora a questão da ética 

vai ser uma plataforma para essas 

relações. Imagino que haverá um cer-

to distanciamento nas relações entre 

Para Renan Chieppe, o setor deve ir além da 
questão da licitação das linhas interestaduais

empresários e governo. Nesses três 

anos na presidência da ABRATI, aprendi 

e continuo aprendendo que o governo 

respeita a opinião pública. É uma ten-

dência, e acho que ela será caca vez 

mais forte. Por isso, ações nessa área 

são fundamentais. Abrir mão de uma 

estratégia concreta de comunicação 

seria um erro.” 

Renan Chieppe avalia que, nesse 

aspecto, as empresas operadoras de 

transporte rodoviário de passageiros 

levam uma vantagem: “Temos contato 

direto com o nosso público, ou seja, 

com o nosso passageiro. Nosso setor 

em si já é uma mídia.”

Em relação ao esforço que deve 

ser desenvolvido pela desoneração 

do setor, Renan lembrou que outros 

segmentos, já desonerados, “fizeram 

o seu dever de casa”, caso do aéreo, 

que foi isentado do recolhimento de 

ICMS. Ele observou que existem outras 

questões, como, por exemplo, a exigên-

cia de que ônibus entrem em filas para 

pesagem, retardando suas viagens e, 

às vezes, recebendo multas por cau-

sa de pequenas diferenças de peso, 

mesmo sendo os veículos certificados 

pelo InMetro. 

Outra aspecto levantado pelo presi-

dente da ABRATI foi a forma como se 

processam as regulações nos estados, 

onde os governos ficam inteiramente 

à vontade para estabelecer normas e 

exigências. “A tarefa de regulação não 

deve constituir uma forma de mono-

pólio do governo. As associações que 

representam o setor também devem fa-

zer proposições na área de regulação.”

Renan Chieppe disse que o setor deve saber reconhecer os seus problemas.
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Para o presidente da Associação 

Nacional das Empresas de Transportes 

Urbanos, Otávio Cunha, a comunicação 

é uma ferramenta importante com 

cuja utilização o setor poderá divulgar 

os pontos fortes do setor. “É preciso 

mostrar à população, de uma maneira 

profissional, que o transporte rodoviário 

de passageiros presta um bom serviço. 

Uma estratégia bem pensada certa-

mente nos trará benefícios.” 

Em relação ao aspecto regulatório, 

Otávio Cunha relatou que em muitas 

situações houve quebras de marcos 

regulatórios, em um intenso processo 

de reformulação, com novas exigências 

e novas realidades do mercado. “Fica 

José Antônio Martins, presidente 

da FABUS, destacou que no período de 

janeiro a agosto de 2011 a indústria 

brasileira de ônibus produziu 20.000 

unidades; até o fim do ano serão totali-

zadas 35.000 unidades. Comparou es-

ses números com a produção de países 

como China e Índia, ainda um pouco 

maiores, e enfatizou que a qualidade 

e a tecnologia do ônibus brasileiro são 

muito melhores. Registrou que nunca a 

indústria brasileira de ônibus alcançou 

volumes iguais aos deste ano. 

No entanto, segundo o presidente 

da FABUS, o sucesso da indústria de 

ônibus, do mesmo modo como a ativi-

dade de transporte de passageiros por 

ônibus, ainda não consegue mostrar 

uma imagem positiva para o governo.

Otávio Cunha quer estratégia bem pensada. 

José Antônio Martins sugeriu ao setor um 

esforço conjunto de marketing em 2012.

Otávio Cunha, da NTU, defende 
uma comunicação profissionalizada

José Antônio Martins diz que o 
setor precisa mostrar seu tamanho

muito claro que a política dos últimos 

30 anos do governo, o incentivo ao 

automóvel e as cidades não estão 

preparadas para as consequências”, 

afirmou. Por isso, é cada vez mais 

necessário dar prioridade ao transpor-

te público. A oportunidade para isso 

está se apresentando agora, quando o 

governo dispõe de 30 bilhões de reais 

para investir. 

O presidente da NTU defendeu a 

imediata adoção de sistemas BRT (Bus 

Rapid Transit) nas grandes cidades, 

e explicou: “Não somos avessos à 

multimodalidade, mas neste momento 

os esforços devem ser concentrados 

no ônibus urbano e nos sistemas de 

Para que esses dois setores ga-

nhem maior visibilidade, Martins pro-

pôs que eles se unam e, já em 2012,  

organizem uma grande mostra – uma 

feira – que possa ser visitada por políti-

cos e gestores de todos os níveis. “Eles 

precisam conhecer o nosso tamanho, 

saber o volume de empregos que gera-

mos. Precisam ter consciência do que 

saber o que representamos em termos 

de estratégia para o Brasil”, disse.   

Segundo Martins, os fabricantes e 

as empresas são “mestres extraordi-

nários junto ao passageiro”. Criaram 

sistemas para atrair os usuários,  

bilhetagem automática, salas VIP, 

poltronas confortáveis. “Apesar disso, 

quando falamos para o governo do qual 

dependemos, não somos bons. Qual é 

corredores segregados, que nos dão 

a chance de alcançar nas cidades a 

necessária velocidade comercial aliada 

a uma alta capacidade de transporte.” 

a imagem que temos junto ao Governo? 

Ora, o governo federal não sabe quem 

somos nós. Não tem uma idéia do que 

representamos em conjunto. Não sabe 

do nosso grau de empregabilidade. 

Precisamos mostrar nosso tamanho.”

Patrocínio: Copatrocínio:
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De uma só vez, a Mercedes-Benz 

acaba de renovar toda a sua linha de 

ônibus, caminhões e comerciais leves. 

A inédita renovação abrange as famílias 

Accelo, Atego, Axor e Actros, ao lado 

das quais se colocam agora os novos 

caminhões Atron. Também a linha de 

comerciais leves Sprinter está sendo 

totalmente renovada. Todos os novos 

caminhões e ônibus já estarão atenden-

do à norma Proconve P7, que entra em 

vigor em 1º de janeiro de 2012.

Mercedes-Benz renova de uma só vez as suas 
linhas de ônibus, caminhões e comerciais leves

“Não estamos apenas modernizan-

do, atualizando e melhorando os nos-

sos produtos. Muito além disso, uma 

nova Mercedes-Benz está surgindo, 

ainda mais forte e competitiva. Inau-

guramos assim, de forma marcante, 

uma nova era para a nossa empresa”, 

afirma Jürgen Ziegler, presidente da 

Mercedes-Benz do Brasil e CEO para a 

América Latina. 

Com a linha de ônibus 2012, a 

Mercedes-Benz passa a oferecer 20 

modelos de veículos para transporte 

rodoviário e urbano, três deles inéditos; 

todos adotam a tecnologia BlueTec 5, 

com a qual o fabricante está enqua-

drando seus veículos na legislação 

P7. Entre os novos lançamentos está 

o chassi OF 1724, para aplicações ur-

banas, intermunicipais, de fretamento 

e rodoviário de curtas distâncias.

Na linha de caminhões, o destaque 

é para o design inédito e moderno das 

cabines, especialmente a grade frontal 

e os conjuntos ópticos de faróis. Foi 

criada uma identidade similar à da 

linha Actros para todos os modelos. 

Além dos caminhões Atron, foram 

acrescentados novos modelos, entre 

eles os leves Accelo 815 e 1016 para 

8 e 10 toneladas de PBT. Por sua vez, 

a família Axor ganhou novos entreeixos.

Para o segmento de alta capaci-

dade de transporte de passageiros, 

a montadora está apresentando os 

chassis O 500 MDA e UDA para ôni-

bus articulados, que podem receber 

carroçarias de até 23 metros. E para 

o segmento de comerciais leves Sprin-

ter, passarão a ser oferecidos novos 

padrões de tecnologia, segurança, 

conforto e capacidade de transporte. O Atron, uma das novidades na linha de caminhões da Mercedes-Benz.HH
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Diretores e colaboradores festejam mais uma vitória: a alegria de trabalhar na Volvo.

Pela segunda vez nos últimos cinco 

anos a Volvo foi reconhecida como a 

melhor empresa para se trabalhar no 

Brasil. Primeira colocada em 2008 e 

em 2011, ela havia sido a quinta em 

2007, a terceira em 2009 e a segunda 

em 2010. Desde 1996, quando essa 

ranking foi organizado, a montadora 

Pela segunda vez em cinco anos a Volvo é eleita 
a melhor empresa para trabalhar no Brasil

de Curitiba, atualmente com 3.900 

funcionários, sempre figurou entre as 

150 melhores.

Na avaliação referente a 2010, 

a Volvo se destacou em todas as 

categorias da pesquisa: Carreira, 

Desenvolvimento, Remuneração e Be-

nefícios, Saúde, Liderança e Cidadania 

Empresarial. De acordo com a pesquisa 

feita pelas revistas Você S/A–Exame, 

as excelentes notas atribuídas pelos 

funcionários da companhia refletem um 

ótimo clima organizacional. O estudo 

destaca ainda a utilização de práticas 

de gestão avançadas em todas as 

categorias pesquisadas.

“Estamos muito orgulhos de, mais 

uma vez, sermos reconhecidos como 

a melhor empresa para trabalhar no 

Brasil”, declarou Roger Alm, presidente 

da Volvo do Brasil. “Temos um time 

muito talentoso e totalmente compro-

metido. As pessoas são nosso maior 

diferencial.” 

Neste ano, 504 empresas de 

todos os segmentos da economia se 

inscreveram no levantamento. Todas 

as organizações participantes se 

submeteram a um rígido processo de 

seleção, que prosseguiu com a pré-

-classificação, continuou com o proces-

so classificatório 150 das melhores e, 

finalmente, com a escolha da melhor 

para trabalhar.
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A Scania vai fornecer 200 novos 

ônibus para o Rio de Janeiro. Serão 

operados pelo Grupo Breda Rio e vão 

integrar o sistema BRS (Bus Rapid Ser-

vice), em implantação na zona sul da 

cidade, circulando também em outras 

regiões. Os veículos foram projetados 

para oferecer maior conforto aos passa-

geiros e melhorar a mobilidade urbana 

no município. “Os ônibus trazem um 

conceito inédito para o transporte ur-

bano de passageiros no Rio de Janeiro, 

focado na maximização do conforto 

e da acessibilidade”, afirma Wilson 

Pereira, gerente executivo de vendas 

de ônibus da Scania Brasil.

Scania fornece 200 ônibus urbanos 
para sistema BRS do Rio de Janeiro

As 200 unidades que serão incor-

poradas ao BRS são do modelo K 230 

4x2, com 12,5 metros de comprimento 

e piso baixo, que torna mais fácil a 

entrada e saída dos passageiros. O 

veículo possui 35 assentos, espaço 

para cadeirantes, e pode comportar 

até 47 passageiros em pé.

O novo modelo tem maior espaço 

interno, graças à utilização do motor 

traseiro e da carroçaria mais larga, 

além da suspensão pneumática. A 

viagem é mais confortável e silenciosa 

em relação aos outros ônibus urbanos. 

O veículo também conta com sistema 

de iluminação LED.

Pelo quarto ano consecutivo a Irizar 

foi considerada uma das 150 melhores 

empresas para se trabalhar, segundo o 

Guia Você S/A – Exame. Ela obteve a 

73ª colocação, resultado considerado 

muito positivo pela companhia.

A cerimônia de anúncio e entrega 

da distinção conteceu no dia 6 de 

setembro, no Clube Atlético Monte 

Irizar coloca-se entre as 150 
melhores empresas para trabalhar

Líbano, em São Paulo. Neste ano a 

premiação apresentou novidades, ten-

do sido homenageadas as empresas 

que mais se destacaram em cada uma 

das regiões do Brasil, bem como em 

16 diferentes setores da economia. 

Também houve premiações individuais 

para seis empresas nas categorias 

Saúde, Liderança, Carreira, Estratégia 

e Gestão, Cidadania Empresarial e 

Desenvolvimento, além da empresa 

revelação e da empresa do ano.

Em 2010, o número de funcionários 

da Irizar aumentou de 400 para 520. 

Foi o ano em que a encarroçadora mais 

contratou desde sua instalação no 

Brasil. A empresa adota para o chão 

de fábrica um sistema de rodízio em 

que cada profissional se torna apto a 

exercer todas as funções de sua área. 

De seis em seis meses, um processo 

de avaliação de desempenho mostra 

como cada um é visto pelos demais 

membros da equipe.  

O diretor Paulo Cadorin e o gerente 

Eduardo dos Santos presentes ao evento.

De acordo com o anuário Valor 

1000, em 2010 a Mutual Seguros 

alcançou o vigésimo-segundo lugar 

entre as 50 maiores seguradoras que 

operam no País (nacionais e interna-

cionais), subindo quatro posições em 

relação a 2009 e registrando 34,7% 

de expansão no crescimento em prê-

mios líquidos emitidos. Além disso, a 

operação da empresa passou a ocupar 

a décima posição no quadro geral das 

seguradoras com menor sinistralidade 

do setor.

Na avaliação da superintendente 

da Mutual, Claudia Zalaf, os resultados 

de 2010 comprovam a excelência na 

gestão e a eficácia do posicionamento 

estratégico da companhia, especia-

lizada nas coberturas obrigatórias e 

facultativas de Responsabilidade Civil 

para empresas de transportes.

Mutual Seguros é 
destaque no 
anuário Valor 1000

A Associação Nacional das Empre-

sas de Transportes Urbanos – NTU – 

considerou uma importante vitória do 

transporte coletivo de passageiros a 

aprovação do projeto que institui uma 

Política Nacional de Mobilidade Urbana 

– PNMU. Sendo sancionada, a PNMU 

deverá promover e integrar os diferen-

tes modais de transporte e a melhoria 

da acessibilidade e mobilidade das 

pessoas e cargas nos municípios. 

O presidente da NTU, Otávio Cunha, 

disser que o projeto é importante para 

fazer a interligação dos diversos mo-

dais, além de preparar o Brasil para 

os grandes eventos que estão por vir, 

como a Copa do Mundo de 2014 e a 

Olimpíada de 2016. 

Aprovação do projeto 
para a mobilidade foi 
vitória do transporte
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A Viação Garcia pintou de rosa dois 

dos seus ônibus rodoviários, que estão 

operando em várias de suas principais 

linhas a partir de Londrina e Maringá. 

Participou, desta forma, da mobilização 

mundial contra o câncer de mama, que 

ganha ênfase especial durante o mês 

de outubro e, por isso, é conhecido 

como Outubro Rosa em grande número 

de países. 

O objetivo é alertar as pessoas para 

a necessidade de se buscar o diagnós-

tico precoce do câncer de mama. 

Os passageiros dos ônibus rosa 

recebem um folder com explicações 

básicas sobre os riscos do câncer de 

mama e um alerta para a importância 

da realização dos exames médicos 

preventivos anuais, e também do auto-

-exame. 

O uniforme dos colaboradores da 

Viação Garcia também estão acom-

panhando a mobilização neste mês. 

As colaboradoras dos terminais rodo-

viários e das lojas de passagens de 

Londrina e Maringá estão usando um 

Garcia entra na campanha de prevenção ao 
câncer de mama e pinta um ônibus de rosa

lenço cor de rosa. Os colaboradores 

que fazem o atendimento dos clientes 

ostentam um bottom na cor rosa, 

acompanhando o design do ônibus, e 

todos foram preparados para prestar 

informações sobre a campanha.

Um dos ônibus rosa da Viação Garcia: conscientizando sobre a prevenção do câncer de mama.

A Viação Garcia é a maior das três 

empresas de transporte rodoviário 

de passageiros do grupo controlado 

pelo empresárioMário Luft. São suas 

associadas as empresas Viação Ouro 

Branco e Princesa do Ivaí. 


