
Eficiência 
que se conta 
por décadas:
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Empresa 
Gontijo
6,5 décadas

Viação 
Cometa
6 décadas

Viação 
Itapemirim
5,5 décadas

Viação 
Santa Cruz
5 décadas

Sistema rodoviário de passageiros: 8 décadas
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Com a Lei Seca, passou a haver mais fiscalização nas estradas. 

Os acidentes diminuíram e, em apenas dois meses, a rede 

hospitalar pública economizou R$ 48,4 milhões.

umárioS

34
Construído a partir de 1928, o sistema 

rodoviário de passageiros cresceu e se consolidou 

em praticamente todas as localidades do país. 

Além de completo, é o sistema mais flexível e 

eficiente, com a vantagem de estar ao alcance de 

todas as camadas da população.  

“Onde há problemas, adia-

mos as soluções. Onde 

não existem, tratamos 

de criá-los. Curioso país, 

este nosso Brasil. Ou devo 

dizer trágico?”, escreve 

na página 40 Carlos Átila, 

advogado e ex-Ministro 

do Tribunal de Contas 

da União, a propósito da 

decisão do governo de 

licitar 1.824 linhas inte-

restaduais e internacio-

nais de ônibus incluí das 

no Programa Nacional de 

Desestatização – PND.   



42
A história da Viação Cometa pode ser contada a partir 

dos ônibus que utilizou em 60 anos de atividades, e que a 

ajudaram a tornar-se uma das principais 

operadoras do sistema rodoviário de passageiros. 
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Bagageiro ................................................. 8

Opinião ................................................... 50

LEIA MAIS:

18
Fundada em 1943, a Empresa Gontijo de 

Transportes é uma das mais criativas operadoras 

do sistema rodoviário de passageiros. Ao lado da 

Companhia São Geraldo de Viação, forma o Grupo 

Gontijo, um dos maiores do setor no Brasil. 

10
A Viação Santa Cruz teve origem num pequeno 

empreendimento de transporte de estudantes 

no interior de São Paulo. Hoje, meio século depois, 

transformou-se no Grupo Santa Cruz 

e é uma das mais eficientes transportadoras 

de passageiros do Brasil.

28
Criatividade e arrojo empresarial sempre foram 

características da Viação Itapemirim. Colocada entre as 

maiores empresas do sistema brasileiro de transporte rodoviário 

de passageiros, ela está completando 55 anos de existência .
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Permissões I
O setor de transporte rodoviário 

de passageiros tem contribuído mui-

to com o desenvolvimento do país, 

desde que foi criado. Ele não apenas 

leva as pessoas de um lugar a outro, 

também é responsável por milhares de 

empregos. Que os senhores possam 

continuar lutando e sejam vitoriosos. E  

que numa próxima edição nos tragam 

notícias realmente boas, tanto para o 

setor e seus dependentes como para 

nós, leitores da Revista ABRATI.  

Roseny Farias da Silva

SÃO CAETANO DO SUL – SP

Permissões II
O Brasil ainda tem muitas estradas 

que são intrafegáveis. As demais, 

com exceção do Estado de São Paulo,  

sofrem com a ausência quase total de 

manutenção. Por isso, o que é bom 

hoje, amanhã pode não ser mais. A 

maior parte dos terminais rodoviários 

brasileiros também é muito ruim. No 

sistema de transporte rodoviário de 

passageiros, a única coisa que funcio-

na realmente bem é a parte do serviço 

prestado pelas empresas privadas. E 

sem ônus algum para os cofres do 

país. Pergunto: ao invés de mexer 

com a parte boa, não seria melhor o 

governo cuidar do que lhe cabe fazer 

para devolver ao contribuinte um pouco 

do que arrecada? 

Odilon de Souza Prates

  CAMPOS – RJ

Permissões III
O transporte rodoviário de passa-

geiros deveria receber um pouco mais 

de atenção da parte dos órgãos do go-

verno federal responsáveis pelo setor. 

A questão das permissões precisa ser 

tratada com total seriedade.

 Franklin Pena Araújo

 MACEIÓ – AL

Novo terminal
Campinas está de parabéns pelo 

novo terminal rodoviário que acaba de 

inaugurar. A cidade, que cresceu tanto 

da década de 60 para cá, não podia 

continuar dependendo de uma estação 

rodoviária antiga e sem nenhum con-

forto como era a anterior. Mas agora é 

preciso que o projeto da nova obra seja 

implantado em toda a sua extensão, 

inclusive na parte ferroviária. Se o po-

der público não se omitir, certamente 

a iniciativa privada se responsabilizará 

pelo perfeito funcionamento do novo 

terminal. 

Audálio Ramos Silveira

CAMPINAS – SP

Andorinha 
Chega a ser emocionante acom-

panhar a trajetória das empresas de 

transporte de passageiros e descobrir 

como elas conseguiram ir tão longe 

no tempo.  Vocês mostraram isso na 

reportagem sobre a Empresa de Trans-

portes Andorinha, aqui de Prudente. 

A gente pensa que sabe tudo sobre 

as pessoas que construíram a nossa 

cidade, mas há sempre alguma coisa a 

mais para nos deixar orgulhosos. 

  Diógenes G. da Silva

  PRESIDENTE PRUDENTE – SP 

Trem-bala?
Impressiona o alto grau de miopia 

de muitos dos nossos governantes. 

Dispondo ou não de recursos, eles 

geralmente definem seus principais 

projetos pelo alto custo ou pelo grau 

de impraticabilidade que apresentam. 

Indague-se à população de São Paulo e 

do Rio de Janeiro se ela prefere a cons-

trução do trem-bala ou se acha melhor 

que sejam implantadas novas linhas 

de metrô nessas duas cidades. 

   Ezequiel Moralen

  RIO DE JANEIRO – RJ
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arta do PresidenteC

Em busca da
      melhor solução

No que se refere à 
qualidade do serviço, 
ela é reconhecida pelos 
usuários, conforme 
apontam as pesquisas. E 
aquela parte do serviço 
que não compete aos 
permissionários, ou 
seja, que não é da sua 
responsabilidade – os 
terminais rodoviários e 
o estado das rodovias –  
integra o rol dos itens que 
recebem mais críticas.

A  
Diretoria da ABRATI continua em permanente contato com os entes re-

guladores do sistema brasileiro de transporte terrestre de passageiros, 

visando chegar a uma solução que permita ao setor continuar prestando os 

bons serviços oferecidos há 80 anos à população.

O segmento, com suas empresas, consegue atingir todos os municípios 

brasileiros, ligando cidades que, se privadas desse tipo de transporte popular 

e de baixo custo ficariam ilhadas e sem comunicação pública com outras 

regiões. 

Foi sempre assim que os empreendedores que atuam na área agiram: 

buscando prestar um serviço de qualidade e baixo custo, como comprovam 

as pesquisas que a ABRATI periodicamente realiza, as quais evidenciam 

claramente a satisfação dos usuários. 

Em relação às tarifas, ressalte-se que a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres procede aos cálculos de acordo com fórmula paramétrica aprovada 

por sua Diretoria, e que usa como parâmetro os índices e os preços oficiais 

dos vários insumos que compõem o custo do sistema.

No que se refere à qualidade do serviço, ela é reconhecida pelos usuá -

rios, conforme apontam as pesquisas. E aquela parte do serviço que não 

compete aos permissionários, ou seja, que não é da sua responsabilidade 

— os terminais rodoviários e o estado das rodovias — integra o rol dos itens 

que recebem mais críticas.

São deficiências que contribuem sobremodo para a redução do volume 

de passageiros em viagens interestaduais, sendo que o péssimo estado de 

conservação das rodovias — exceção feita aos trechos privatizados — ain-

da ocasiona aumento no tempo total das viagens e acréscimo no custo de 

operação dos veículos, dado o maior consumo de combustível, pneus, freios 

e suspensão.

Apesar dos inúmeros percalços, o sistema está firme, transportando 130 

milhões de passageiros em mais de 4 milhões de viagens, operando uma 

frota de 14 mil veículos e empregando 22 mil motoristas, de acordo com as 

informações preliminares constantes do Anuário Estatístico 2008 da ANTT, 

referente ao ano de 2007.

Algumas matérias desta edição da Revista ABRATI, mesmo atendo-se a 

registrar a trajetória e idade de empresas como a Empresa Gontijo (65 anos), 

a Viação Cometa (60 anos), a Viação Itapemirim (55 anos) e o Grupo Santa 

Cruz — das empresas Viação Santa Cruz, Expresso Cristália e Viação Nasser 

(50 anos), são mais do que suficientes para demonstrar a importância do 

sistema rodoviário interestadual e internacional, além de deixar patente a 

vontade de seus controladores de continuar contribuindo para o desenvolvi-

mento do país com a prestação de serviços de altíssima qualidade.

Sérgio Augusto de Almeida Braga
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COMEMORAÇÃO

COMBUSTÍVEL

B A G A G E I R O

Até o dia 16 de outubro, em parceria com a Confedera-

ção Nacional do Transporte, a NTU está apresentando 

em Brasília uma exposição com 2.000 peças em 

miniatura para contar a história do transporte desde 

a invenção da roda até os tempos atuais. A mostra é 

comemorativa do centenário da chegada dos primeiros 

ônibus com motor a explosão no Brasil e está aberta 

ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, 

na sede da CNT (Setor de Autarquias Sul, Quadra1, 

Bloco J, Edifício CNT, 3º andar).    

Os motores da família 

Interact, da Cummins, nas 

versões de 4 e 6 cilindros, 

equiparam 18,6% dos 

caminhões produzidos no 

Brasil no período de janeiro 

a junho de 2007. Os 

dados são da Associação 

Como faz tradicionalmente, 

e para marcar os 59 

anos de sua fundação, a 

Marcopolo S.A., de Caxias 

do Sul, realizou em agosto 

uma série de eventos em 

todas as suas unidades 

no Brasil. Como parte 

do programa “Honra ao 

Mérito”, todos os seus 

funcionários mais antigos 

foram homenageados 

e premiados por 

tempo de serviço. A Mercedes-Benz do Brasil 

totalizou 2,2 milhões  de 

quilômetros rodados de 

testes operacionais em 

ônibus abastecidos com 

biodiesel. Foram 1,8 milhão 

com a mistura B20 e 

400.000 quilômetros com 

a mistura B5. Os testes, 

conduzidos sob condições 

severas com 23 ônibus da 

Viação Cidade Dutra, que 

atua no transporte coletivo 

urbano da cidade de São 

Paulo, começaram há dois 

anos. 

MERCEDES-BENZ COMPLETA 2,2 MILHÕES 
DE KM DE TESTES COM BIODIESEL

Esta é a maior 

quilometragem de 

testes operacionais 

dessa natureza entre os 

fabricantes de veículos 

comerciais da América do 

Sul. Os motores testados 

com a mistura B20 serão 

agora desmontados 

completamente no Centro 

de Desenvolvimento 

Tecnológico da 

Mercedes-Benz do Brasil, 

em São Bernardo do 

Campo, para avaliação de 

peças e componentes.

PRODUTO

MOTORES INTERACT CUMMINS EM 18% 
DOS CAMINHÕES PRODUZIDOS EM 2008  

Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores 

– Anfavea. Nos últimos 

cinco anos, a produção 

brasileira dos motores da 

família Interact triplicou, 

passando de 30 mil para 

90 mil unidades.

EXPOSIÇÃO 100 ANOS DO 
ÔNIBUS NO BRASIL

Um dos ônibus urbanos abastecidos com bioedisel.

Miniatura do primeiro ônibus – um Daimler – a rodar 

no Brasil, em 1908, na cidade do Rio de Janeiro.

MARCOPOLO 
HOMENAGEIA 
COLABORADORES

Brasil e Peru terão mais 

duas linhas rodoviárias de 

passageiros. Uma sairá 

de Puerto Maldonado para 

Rio Branco, passando por 

Iñapari e Assis Brasil, 

correndo também no 

sentido inverso. A outra 

fará, nos dois sentidos, a 

rota Lima, Ica, Abancay, 

Cuzco, Puerto Maldonado, 

Iñapari, Assis Brasil, Rio 

Branco, Porto Velho, 

Cuiabá e São Paulo. O 

acordo para criação das 

duas novas linhas foi 

acertado em Rio Branco, 

Acre, no dia 21 de agosto.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



REVISTA ABRATI, JUNHO 2006REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2008 9

Camilo Cola, criador do Grupo Itapemirim, atendeu a convite 

da Mercedes-Benz do Brasil e participou, com um depoimento, 

da campanha “Mercedes-Benz e você: caminhos de sucesso”, 

que está sendo veiculada pela televisão e pelo rádio. Os 

comerciais apresentam testemunhos de empresários cujas 

histórias constituem exemplos de sucesso profissional. 

Nos dias 19 e 20 de 

agosto, a Volkswagen 

Caminhões e Ônibus 

apresentou em Brasília os 

ônibus Volksbus V-Tronic – 

uma nova solução para o 

transporte de passageiros. 

Trata-se de

veículos equipados com 

câmbio de acionamento 

mecânico, mas sem uso 

de alavanca de mudança 

de marchas e de pedal de 

embreagem. 

Para o motorista, é 

como dirigir um ônibus 

automático. Para o 

frotista, as operações 

de manutenção são as 

mesmas da caixa de 

câmbio mecânica. 

CAMPANHA

CAMILO COLA DÁ DEPOIMENTO EM 
COMERCIAL DA MERCEDES-BENZ

Camilo Cola: depoimento testemunhal do pioneiro do setor. 

VOLKSBUS V-TRONIC, NOVA PROPOSTA 
PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

SOLUÇÃO

O ônibus urbano Apache 

Vip, da Caio Induscar, 

foi reestilizado. A versão 

2008/2009 apresenta 

novidades no design 

externo, acompanhando 

as últimas tendências do 

CARROÇARIA

CAIO INDUSCAR REESTILIZA O URBANO 
APACHE VIP E INCLUI NOVAS TECNOLOGIAS

segmento – entre elas o 

novo estilo dos conjuntos 

ópticos dianteiro e traseiro. 

Também foram introduzidas 

melhorias que facilitam a 

manutenção, proporcionam 

maior conforto e 

acessibilidade aos 

passageiros, e ergonomia e 

visibilidade aos motoristas. 

Além disso, estão sendo 

utilizadas novas tecnologias 

como a iluminação em 

LEDs do salão, do estribo e 

do conjunto óptico traseiro.

A Mercedes-Benz do Bra-

sil, em parceria com a 

Allison, está fornecendo, 

opcionalmente, o seu 

chassi OH 1518 com 

a transmissão automá-

tica Torqmatic T270R, 

de quarta geração de 

comandos eletrônicos. 

Entre outras caracte-

rísticas, a transmissão 

Allison Torqmatic T270R 

está equipada com o dis-

positivo RELS (Reduced 

CHASSI MERCEDES-BENZ OH 1518 COM 
TRANSMISSÃO ALLISON TORQMATIC

Engine Load to Stop), 

que atua para diminuir 

as emissões de gases 

poluentes e o consu-

mo de combustível. Ela 

muda automaticamente 

a transmissão para neu-

tro quando o veículo pára 

em semáforos, no embar-

que ou desembarque de 

passageiros ou, ainda, 

no próprio trânsito. 

O novo sistema foi 

desenvolvido em parceria 

da Volkswagen com a ZF 

Transmissões. As duas 

versões – 17.230 EOD 

V-Tronic e VW 17.260 EOT 

V-Tronic — foram testadas 

em condições reais 

de uso em algumas 

das maiores capitais 

brasileiras.



rupo Santa CruzG

  50 anos de 
     excelência  

Há 50 anos, em 14 de junho de 1958, era fundada a Viação Santa Cruz. Já faz algum tempo que essa 

data não é mais festejada isoladamente pela empresa, mas por todo o Grupo Santa Cruz. 
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A 
pequena empresa fundada em 

1958 por Eugênio Mazon não ape-

nas cresceu. Multiplicou-se. Hoje, tem 

a seu lado duas outras importantes 

transportadoras de passageiros — a 

Expresso Cristália Ltda. e a Viação 

Nasser Ltda. —, além de uma trans-

portadora de carga. 

O grupo concentra seus serviços na 

região da Baixa Mogiana, em São Pau-

lo, e na parte Sul do Estado de Minas 

Gerais. Sua frota total ultrapassa 500 

unidades entre ônibus, caminhões e 

utilitários, distribuídas entre 15 núcleos 

e garagens de apoio. A atuação das 

transportadoras de passageiros está 

voltada aos segmentos interestadual, 

intermunicipal, urbano, suburbano, de 

fretamento contínuo ou eventual, e de 

turismo. São transportados mensalmen-

te 1 milhão e 400 mil passageiros. 

Já a Santa Cruz Cargas atende a 

mais de 900 cidades dos estados de 

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e Paraná com serviços de coleta, en-

trega e transferência de cargas e en-

comendas, com veículos próprios e de 

parceiros. São realizadas mais de 610 

mil entregas por ano no transporte de 

cargas fracionadas e cargas fechadas, 

além da operação com carga dedicada 

e dos projetos especiais de transporte. 

Os clientes são, em sua maioria, em-

presas do ramo de medicamentos, au-

topeças, suprimentos de informática, 

eletro-eletrônicos e confecções.
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Um dos aspectos que mais diferen-

ciam o Grupo Santa Cruz é o seu mo-

derno sistema de gestão, orientado por 

resultados e baseado em iniciativas e 

processos. A busca pela excelência 

valeu ao grupo, em 2005, a condição 

de finalista do Prêmio ANTP, quando, 

como candidato, alcançou a soma de 

298 pontos. 

Outras conquistas importantes, 

como decorrência do Sistema da 

Qualidade implementado, foram a 

certificação ISO 9000:1994, em 2000, 

e a re-certificação ISO 9001:2000, 

em 2006.

A busca por qualidade é um pro-

cesso contínuo dentro do grupo e 

resulta em aumento da satisfação e 

da confiança dos clientes, além de 

reduzir custos internos, aumentar a 

produtividade, melhorar a imagem do 

Um grupo focado em qualidade e segurança

grupo e possibilitar o acesso a novos 

mercados. Nesse contexto, insere-se 

a preparação da organização para as 

etapas seguintes do seu desenvolvi-

mento. Agora mesmo, ao comemorar 

50 anos, o Grupo Santa Cruz já de-

senvolve a estratégia que vai orientar 

seus negócios nos próximos dez anos 

Profissionais qualificados se encarregam da manutenção preventiva e corretiva da frota.

Perfeitamente equipadas e estruturadas, as oficinas têm papel fundamental na busca da empresa por qualidade.
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— ou seja, até 2017. Considerando o 

horizonte de 2008 a 2017, o Grupo 

propõe-se evoluir em seus atuais ne-

gócios e ingressar em novos, de modo 

a se colocar entre os grupos empresa-

riais do país com receitas operacionais 

superiores a R$ 1 bilhão.

A gestão do Grupo Santa Cruz é 

estruturada em três Unidades de Negó-

cios e uma Unidade de Apoio, definidas 

de acordo com as características dos 

serviços prestados. O gestor de cada 

Unidade atua como especialista no 

seu segmento e tem autonomia para 

a tomada de decisões, obedecidas as 

estratégias corporativas. 

As três Unidades de Negócios são:

UPAX – Unidade Passageiros – Rodo-

viário e Urbano. Atende ao segmento de 

transporte rodoviário em 120 cidades. 

Transporta cerca de 840 mil passagei-

ros por mês em 50 linhas interestaduais 

e 146 linhas estaduais. Também atua 

no transporte municipal com a presta-

ção de serviços urbanos e suburbanos 

em sete cidades paulistas, transportan-

do 560 mil passageiros por mês.

UCAR – Unidade Cargas. Atua no 

transporte de cargas e encomendas. 

Atende a mais de 900 cidades. Faz 

serviços de coleta, entrega e transfe-

rência de cargas nos modais caminhão 

e ônibus. 

USER – Unidade de Serviços. Atua 

no segmento de fretamento contínuo 

e eventual. Atende a cerca de 80 con-

tratos com empresas, associações de 

estudantes e transporte de executivos. 

Sua atuação está mais concentrada 

nas cidades de São Paulo, Campinas, 

Mogi Guaçu e Araras.

Entre as rotinas de monitoramento e controle da atividade dos 

profissionais está a utilização do bafômetro. 

O objetivo do trabalho de cada um é assegurar 

a eficiência operacional.

Equipamentos de última geração nos 

procedimentos de checagem. 

A segurança dos passageiros também passa pelo trabalho dos motoristas, 

que alia a experiência ao treinamento sistemático e à reciclagem.
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Em 1986, a Viação Santa Cruz 

comprou um terreno na cidade de São 

Paulo, destinado à construção de sua 

futura garagem na capital. Tão logo 

fechou o negócio, Eugênio Mazon Jr., 

filho do fundador da companhia, levou 

o pai para conhecer o terreno. Havia 

ali somente mato, algumas árvores e 

buracos, mas o que Eugênio pai enxer-

gou foram ônibus circulando no lugar 

totalmente transformado. Eugênio 

Mazon era assim. 

“Ele tinha uma visão que estava 

anos-luz à frente da gente. Enxergava 

aquilo que ainda estávamos por reali-

zar”, recorda o filho. 

Por isso mesmo, Mazon tinha plena 

consciência da importância do traba-

lho que começou a realizar em 1952, 

quando, com uma modesta jardineira, 

iniciou o transporte de estudantes 

entre as cidades paulistas de Araras, 

Conchal e Mogi Mirim. Era como se 

já visse, mais à frente, a constituição 

formal da Viação Santa Cruz, empresa 

que se dedicaria não mais apenas ao 

transporte intermunicipal, mas aos 

A visão de longo alcance do fundador

O Grupo Santa Cruz foi construí do 

com o trabalho de uma família nume-

rosa. O casal Sofia Mazon e Eugênio 

Mazon teve 11 filhos, sendo seis mu-

lheres e cinco homens. A participação 

de todos, ao lado dos fundadores, foi 

fundamental para o crescimento e de-

senvolvimento, primeiro da empresa 

e, depois, do Grupo Santa Cruz. 

“A Santa Cruz nada mais é do que 

o fruto de um sonho realizado com 

muita ética e respeito”, salienta Laér-

segmentos de fretamento e turismo, 

como de fato ocorreu. Em 1958, Ma-

zon registrou oficialmente sua empresa 

como Viação Santa Cruz — nome toma-

do de empréstimo à chácara onde ele 

vivia com a família, em Mogi Mirim. 

Fretamento e turismo vinham 

evoluindo na região, e Mazon decidiu 

apostar nesse mercado. A decisão 

teve conseqüências importantes, pois, 

além de viabilizar um desenvolvimen-

to mais rápido, levou a Santa Cruz a 

apostar definitivamente em tecnologia 

e conforto para os passageiros. Foi 

comprado o primeiro ônibus, um Ford F 

600, utilizado na prestação de serviços 

de transporte às indústrias que come-

çavam a se instalar na região.

Os anos 1960 foram marcados por 

nítida expansão regional da companhia. 

cio Fernando Mazon, filho mais velho 

do casal e presidente do Conselho do 

Grupo Santa Cruz.

O respeito ao ser humano é um 

dos princípios que orientam o grupo 

de liderança na gestão das equipes 

de trabalho. 

Os líderes têm atuação importante 

no desenvolvimento da equipe e de 

cada profissional, sempre com base 

em diretrizes e políticas corporativas, 

nos valores do grupo e no modelo de 

gestão. Eles atuam em várias frentes 

no desenvolvimento das pessoas e 

em vários momentos dos treinamen-

tos internos, como, por exemplo, em 

palestras internas, nos diálogos sobre 

segurança no trânsito, no processo 

de integração de novos profissionais 

e nas reuniões do projeto “A palavra 

é sua”, em que os profissionais são 

chamados a participar ativamente 

com opiniões e sugestões na gestão 

do grupo.

Respeito ao ser humano orienta todas as ações 

O começo foi em 1952, com o transporte de estudantes em uma pequena jardineira.
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Entre outros avanços, ela adquiriu a 

linha entre as cidades paulistas de 

Mogi Mirim e Mogi Guaçu, ingressan-

do, ao mesmo tempo, no segmento de 

transporte coletivo urbano nas cidades 

de Mogi Mirim e Araras.

Na década de 1970, o desenvol-

vimento industrial da região da Baixa 

Mogiana e o aumento da demanda 

por serviços de transporte de turismo 

levaram a Santa Cruz a comprar seu 

primeiro lote de ônibus do tipo mo-

nobloco, da marca Mercedes-Benz. 

Nessa época, foram adquiridas as 

empresas Viação Bizzacchi e Rápido 

Pinhal. Os horários de atendimento em 

viagens à cidade de São Paulo foram 

ampliados. A seguir, os serviços da 

empresa foram levados a Poços de 

Caldas e Andradas, em Minas Gerais, e 

à cidade paulista de Espírito Santo do 

Pinhal. A Viação Bizacchi e a Rápido Pi-

nhal foram incorporadas. Aos poucos, 

novos municípios mineiros passaram 

a ser ligados à capital paulista. 

A aquisição da Viação Nossa Se-

nhora de Fátima levou à instalação de 

uma garagem em Alfenas-MG. Tam-

bém essa empresa foi incorporada. O 

processo de consolidação prosseguiu 

e, no inicio dos anos 1980, a Santa 

Cruz assumiu o controle da Expresso 

Cristália, operadora de serviços inter-

municipais no Estado de São Paulo. 

Os serviços de ambas as empresas 

foram aprimorados e criaram-se mais 

empregos e benefícios. 

A partir de 1990, o agora Grupo 

Santa Cruz aumentou os investimen-

tos, com ênfase na compra de veículos 

destinados à prestação de serviços es-

peciais do tipo executivo e turismo.  

A presença na cidade de São Paulo 

foi consolidada com a instalação de 

garagem própria da empresa. Também 

se iniciou o serviço de fretamento para 

indústrias e empresas de renome na-

cional e internacional. Enquanto isso, 

os serviços de cargas e encomendas 

receberam novos investimentos, com 

a constituição da Santa Cruz Cargas e 

Encomendas, para atuar no transporte 

de cargas para todo o país.   

A aquisição da Viação Nasser data 

de 2000. Com ela, o grupo passou a 

atender as cidades de Mococa e São 

José do Rio Pardo, em São Paulo, e 

Guaxupé, em Minas Gerais.

Na década de 1970, a compra e início da operação do primeiro lote de ônibus do tipo monoblocio, da marca Mercedes-Benz.

Um selo comemorativo foi desenvolvido para 

marcar os 50 anos do Grupo Santa Cruz. 

O ponto de partida foi o conceito de Tradição. 

O símbolo adotado foi o pneu, de maneira 

a simbolizar o transporte de passageiros e 

cargas. O pneu é circundado por um arco 

dourado, lembrando a época de criação da 

companhia num período que ficou conhecido 

como sendo o dos “anos dourados”.

O selo dos 50 anos
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Atendimento a crianças e adolescentes
Em 1997, preocupada com a ausên-

cia, em Mogi Mirim, de políticas públicas 

e programas de atendimento a crianças 

e adolescentes no período complemen-

tar ao da escola, dona Sofia Mazon, 

fundadora, ao lado do marido, da Viação 

Santa Cruz, deu início à formação de 

uma rede de voluntários para a criação 

da Instituição de Incentivo à Criança e 

ao Adolescente – ICA. Atendendo ini-

cialmente 40 crianças provenientes do 

Educandário Nossa Senhora do Carmo 

(na faixa de 7 a 10 anos), com o tempo 

Responsabilidade com o meio ambiente
O Grupo Santa Cruz também con-

templa objetivos e metas na gestão 

da responsabilidade ambiental, pro-

cedendo ao tratamento adequado e 

à correta destinação dos resíduos 

gerados como conseqüência de sua 

atividade-fim, como óleos queimados, 

baterias automotivas, lonas de freio, 

pneus, borrachas, papel e vidro.

As empresas do grupo implemen-

tam programas internos de controle 

dos impactos ambientais produzidos 

por esses resíduos. Entre eles estão o 

programa de conscientização e econo-

mia de diesel, os testes de opacidade 

na emissão de poluentes e a limpeza e 

descontaminação de ar condicionado. 

Essas práticas resultam em melhor 

aproveitamento de combustível e lu-

brificante, e no correto descarte dos 

resíduos.

Também muito importantes são as 

ações de conscientização desenvolvi-

das junto aos profissionais, voltadas 

à economia de água. No plano prático, 

o grupo procede ao acompanhamento 

o ICA ampliou sua faixa de assistência 

para jovens de até 18 anos. 

Os principais objetivos e prioridades 

do ICA estão voltados ao desenvolvi-

mento da auto-estima e da valorização 

do ser humano. O projeto atende a 

160 crianças da comunidade de Mogi 

Mirim, oferecendo assistência médica e 

odontológica, e atividades como canto, 

música, computação, caratê, além de 

reforço escolar e alimentação. Desde 

sua criação, o projeto já ultrapassou 

meio milhão de atendimentos diretos.Dona Sofia Mazon, criadora do ICA.

mensal do consumo de água, buscan-

do estabelecer metas decrescentes 

nos diversos processos. A água que cai 

sobre o telhado do prédio da garagem 

é conduzida por meio de calhas para 

um reservatório, sendo  utilizada na la-

vagem dos ônibus. Na garagem de São 

Paulo, desde 2005, foram construídas 

caixas de captação da água utilizada 

no lavador de ônibus. Ela é tratada e 

reutilizada no mesmo processo. 

A mesma preocupação se estende 

aos óleos lubrificantes. Todo óleo lu-

brificante queimado é retirado por uma 

empresa de reciclagem autorizada pelo 

órgão governamental.

O Grupo Santa Cruz desenvolve programas permanentes de controle dos impactos ambientais.
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A razão de tudo 
     é o usuário
A Empresa Gontijo (65 anos) e a Cia. São Geraldo de Viação (59 anos), formam o Grupo Gontijo e 

são reconhecidas pela excelência dos seus serviços. Ambas figuram entre as maiores e melhores 

do país. Operam em separado, mantendo, inclusive, seus respectivos quadros de fornecedores 

e de funcionários, mas a cultura operacional é uma só. E pode ser resumida no propósito de 

oferecer sempre o melhor tratamento à parte mais importante do negócio: o usuário.

rupo GontijoG
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N
a Empresa Gontijo de Transportes 

prevalece há muitos anos um mo-

delo de gestão familiar extremamente 

bem-sucedido. No setor de transporte 

rodoviário de passageiros, a empresa 

figura, tradicionalmente, entre as que 

melhor desempenho apresentam em 

termos de crescimento da receita 

operacional, liquidez, rentabilidade 

sobre o patrimônio e baixo endivida-

mento. São resultados decorrentes da 

eficiência administrativa que sempre a 

caracterizou, mesmo nos períodos de 

crise da economia brasileira. O mesmo 

modelo de gestão está sendo aplicado 

na Cia. São Geraldo de Viação, que em 

2003 passou a fazer parte do Grupo 

Gontijo.

Por exemplo, uma das diretrizes 

fundamentais mantidas pelo grupo 

é evitar recorrer a financiamentos, a 

não ser nas circunstâncias em que o 

quadro financeiro seja extremamente 

favorável. “Nosso foco está sempre 

voltado para um contexto de custos 

menores”, explica o fundador e presi-

dente da empresa, Abílio Pinto Gontijo, 

acrescentando que a prática é manter 

uma reserva de recursos para não 

pagar juros. 

Essa diretriz é combinada com uma 

segunda, que é a de, numa perspectiva 

de médio e longo prazos, jamais perder 

de vista o objetivo do crescimento, 

desde que observada a condição 

primordial de manutenção da saúde 

financeira do Grupo. 

O diretor superintendente, Abílio 

Gontijo Junior, explica que o baixo 

índice de envididamento do Grupo 

facilita a tomada de decisões e a im-

plementação de medidas de gestão. 

Na avaliação dele, é uma política que  

sempre se mostrou adequada, tanto 

nos tempos normais como em conjun-

turas mais difíceis.

“Mesmo quando há crise, faz parte 

da filosofia do grupo manter  o otimis-

mo em relação ao futuro do transporte 

rodoviário de passageiros e a expecta-

tiva de que sempre podem surgir novas 

oportunidades”, afirma. 

Abílio Pinto Gontijo é visto como um 

dos empreendedores mais otimistas 

do transporte rodoviário de passa-

geiros. Tem sempre uma palavra de 

esperança e, como todo empresário 

competente, sabe avaliar o momento 

presente e o que está por vir. Graças a 

essa sua qualidade, alguns anos atrás, 

por exemplo, tratou de preparar o Gru-

po para a atual fase de crescimento 

da economia. A explicação: não queria 

ficar de braços cruzados, esperando 

a fase ruim passar. Trabalhava com 

criatividade, prudência e racionalidade. 

Promoveu adequações na estrutura do 

grupo, incrementou a atuação comer-

cial.  Tambem manteve o programa de 

renovação da frota, ao ritmo de pelo 

menos dez por cento anuais, além da 

opção por veículos tecnologicamente 

avançados. A qualidade do atendi-

mento continuou sendo aperfeiçoada 

por meio de novos programas de trei-

namento do pessoal, com evidentes 

dividendos para a imagem da empresa Vencer rotas difíceis sempre fez parte do cotidiano operacional da Empresa Gontijo.
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junto aos fornecedores e usuários. O 

bom momento vivido hoje pelo Grupo 

Gontijo é o resultado concreto desse 

esforço. 

A Gontijo opera mais de 200 servi-

ços interestaduais e intermunicipais. 

Seus ônibus percorrem mensalmente 

quase 12 milhões de quilômetros. 

São transportados no período mais 

de 487.000 passageiros, somados 

os dois segmentos. Uma das linhas 

da empresa liga a cidade de Salvador, 

Bahia, a Assunção, Paraguai — exem-

plo de como a Gontijo consegue levar 

sua operação aos mais distantes pon-

tos do Brasil e dos países vizinhos.

O moderno Parque Rodoviário Gon-

tijo, em Belo Horizonte, onde a com-

panhia está instalada, ocupa área de 

aproximadamente 100.000 m2, sendo 

20.000 m2 de área construída. Tem 

capacidade de operação para 2.000 

ônibus. A empresa conta ainda com 69 

garagens e com agências de vendas de 

passagens em 19 estados. 

Tudo isso faz do Grupo Gontijo um 

dos grandes compradores de ônibus 

(chassis e carroçarias) e dos insu-

mos e equipamentos necessários à 

operação de sua estensa malha de 

linhas. Em relação às carroçarias, a 

Gontijo é um cliente antiqüíssimo da 

Busscar, de Joinville, mas há algum 

tempo foram incluídas na lista de for-

necedores duas novas encarroçadoras  

— a Marcopolo e a Caio Induscar. No 

mercado brasileiro de carroçarias, os 

fabricantes se equiparam. O que varia, 

às vezes, são quesitos como preço e 

prazo de entrega.

A preferência por este ou aquele 

fornecedor não implica alterações na 

especificação básica dos veículos-pa-

drão utilizados pelo Grupo Gontijo: 14 

metros de comprimento, chassi com 

três eixos, ar condicionado, capacida-

de para 46 passageiros. Padrão que 

deriva da política do grupo de operar 

exclusivamente o serviço de caracte-

rística convencional. 

O experiente Abílio Pinto Gontijo 

explica que manter a frota padronizada 

é importante para se chegar a um cus-

to de manutenção mais baixo e para 

garantir maior poder de negociação 

junto aos fornecedores. O raciocínio 

se aplica com perfeição ao caso dos 

chassis — Scania há 23 anos — e 

das carroçarias — Busscar há mais 

de 28 anos. 

A propósito, Gontijo pai destaca a  

boa relação mantida com a montado-

ra e a encarroçadora, mas não deixa 

de lembrar que, no caso da Cia. São 

Geraldo, 60% correspondem a carros 

da Marcopolo, e que outros 30% são 

de carroçarias Mercedes-Benz, do tipo 

integral, que eram produzidas em Cam-

pinas pela própria montadora. Quanto 

ao fornecedor de chassis, há pelo 

menos dez anos o Grupo Gontijo tem 

sido o maior comprador individual dos 

ônibus Scania em todo o mundo.

Treinamento e transmissão de conhecimentos elevam o nível de qualificação do pessoal.

Abílio Gontijo Junior: baixo índice de endividamento do Grupo facilita a tomada de decisões.
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Em 65 anos de operação, a Empre-

sa Gontijo sempre investiu fortemente 

em material humano. Hoje, tem mais 

de 5.000 funcionários. Motoristas, 

trocadores e bilheteiros, responsá-

veis pelo contato direto e permanente 

com os usuários, recebem atenção 

específica.  

São trabalhados principalmente 

os aspectos de segurança, conforto 

e gentileza no trato com os usuários. 

Para que os serviços contenham sem-

Seleção e treinamento, garantia de qualidade
pre esses três ingredientes básicos, a 

receita é o treinamento. 

No caso dos candidatos a moto-

rista, há um rigor ainda maior. Deles, 

exigem-se pelo menos quatro anos de 

habilitação na categoria “D” ou “E”, e 

experiência mínima também de quatro 

anos no transporte de passageiros em 

percursos rodoviários com, pelo me-

nos, 150 quilômetros. São igualmente 

pré-requisitos a 4ª série do ensino 

fundamental e a idade mínima de 40 

anos (se tiver pouca experiência) ou de 

50 anos (se for mais experiente).

Os candidatos pré-selecionados 

são submetidos a teste de direção e 

a entrevista. Seguem-se as rigorosas 

avaliações física e psicológica, após o 

que ele pode iniciar um período de trei-

namento de dois meses, com ênfase  

em operação de veículos, condução 

econômica, manutenção mecânica e 

elétrica, primeiros socorros, prevenção 

de incêndio e combate ao fogo.  

Se tiver pouca experiência, fará  

diversos percursos, sem passagei-

ros, de dia e de noite, durante quatro 

semanas. Aprovado, cumprirá quatro 

viagens completas em trechos mais 

longos, monitorado por um orientador. 

A partir daí, se tudo correr normalmen-

te, passará a viajar sozinho.

Se já tiver experiência, irá dirigir 

em determinado trecho (sem passa-

geiros), acompanhado do instrutor de 

treinamento. Ultrapassando essa fase, 

fará de duas a sete viagens completas 

em trechos mais longos, e então será 

dato como apto a ingressar na escala 

normal de serviço.Os monitores cumprem papel fundamental na preparação dos motoristas recém-admitidos. 

Padronização total da frota: prática 

pioneira da Empresa Gontijo, com visíveis 

benefícios para os custos e para o nível de 

conforto oferecido a todos os usuários.

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2008 21



rupo GontijoG

A Cia. São Geraldo de Viação 

integra o Grupo Gontijo e tem frota 

superior a 800 ônibus. Transporta 

quase 2 milhões de passageiros por 

ano e mantém mais de 180 serviços 

em 17 estados e no Distrito Federal. 

A distância que os ônibus da empresa 

percorrem anualmente — mais de  90 

milhões de quilômetros — equivaleria 

a 2.750 voltas em torno da terra.

A São Geraldo sempre se desta-

cou pelo pioneirismo de alguns dos 

seus serviços. Entre eles, a reserva 

e venda de passagens por telefone. 

Foi também uma das primeiras trans-

portadoras de passageiros a vender 

passagens on-line e a financiar a com-

pra, que pode ser feita com cartão de 

crédito. Também inovou com a entrega 

de passagens em domicílio.

A Cia. São Geraldo registra novos avanços 
O quadro de pessoal da São 

Gerado chega a 3.500 funcionários. 

Para as operações, ela dispõe de 47 

pontos de apoio com garagem e de um 

grande parque industrial (63.000 m2) 

em Belo Horizonte, o qual recebeu a 

certificação ISO 9002. 

 Depois que foi adquirida pelo Gru-

po Gontijo, a São Geraldo implementou 

programas de retreinamento com o 

objetivo de harmonizar sua cultura 

operacional com a dos novos contro-

ladores. A venda de passagens foi 

unificada, com ampliação da rede para 

cerca de 1.200 pontos, sendo 800 

operados com pessoal próprio. Nessa 

área, muitas das vagas que antes 

eram  terceirizadas pela São Geraldo 

foram transformadas em empregos di-

retos. O diretor superintendente Abílio 

Gontijo Junior explica que é política do 

Grupo evitar a terceirização de pessoal, 

sempre que possível. Como medida 

de racionalização de custos, a sede 

administrativa da São Geraldo foi trans-

ferida para a garagem de Contagem, na 

Grande Belo Horizonte. A garagem tem 

área de 100.000 m2 e capacidade para 

receber 2.000 ônibus. Anteriormente, 

a administração estava instalada no 

centro da capital.

Após a aquisição pelo Grupo Gon-

tijo, foram incorporados ônibus novos 

com chassi Scania K 124 6x2, de 14 

metros de comprimento e configuração 

para 46 passageiros. As poltronas são 

do tipo semi-leito , com apoio de pés. 

Todos os carros dispõem de ar con-

dicionado e tratamento acústico para  

reduzir ruídos internos e externos.

Rodoviário Caio 3600 com chassi Scania K 124 6x2, de 14 metros de comprimento: assim o Grupo Gontijo prioriza o conforto e a segurança.
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Ousadia e muita disposição para 

o trabalho talvez tenham sido as duas 

principais qualidades que permitiram 

ao jovem Abílio Gontijo, de apenas 

19 anos, dar início a uma linha de 

transporte rodoviário de passageiros 

entre as cidades mineiras de Carmo do 

Paranaíba e Patos de Minas. Isso no 

longínquo ano de 1943. O primeiro car-

ro era um Chevrolet Comercial 1940, 

com carroçaria de madeira. E nem bem 

Abílio havia começado a percorrer as 

estradas de terra da região quando 

sobreveio o racionamento de gasolina, 

imposto pelo governo federal por cau-

sa das dificuldades da guerra. Nesse 

momento revelaram-se o engenho e a 

força de vontade do rapaz. Ao invés de 

adaptar o veículo para gasogênio, ou 

de ficar correndo atrás das preciosas 

e raras cotas de combustível — por 

sinal, distribuídas por critério político 

— Abílio Gontijo usou seus conheci-

mentos de mecânica para modificar 

o carburador do Chevrolet Comercial, 

fazendo com que o motor passasse a 

funcionar com álcool. A linha foi manti-

da e a empresa acumulou forças para 

crescer quando o racionamento fosse 

suspenso.   

Em 1950, Abílio adquiriu as linhas 

Patos de Minas-Belo Horizonte e Patos 

de Minas-Pirapora. Já então dirigia uma 

jardineira Chevrolet com carroçaria 

metálica e motor projetado para fora 

da cabine. Tinha capacidade para 14 

passageiros. O negócio seguinte foi 

a compra de 25% da Viação Planeta, 

com linhas para o chamado Vale do 

Aço: Belo Horizonte-Coronel Fabriciano 

e Belo Horizonte-Ipatinga. Em outra 

transação, adquiriu a Santa Bárbara, 

que fazia Belo Horizonte para Araxá, 

Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba.  

Ousadia e muita disposição para o trabalho
A oportunidade de mudar a sede 

da empresa para Belo Horizonte veio 

com a compra das linhas Belo Hori-

zonte-Governador Valadares e Belo 

Horizonte-Teófilo Otoni. A transferência 

representou nova arrancada na vida 

da Gontijo.

Quando Juscelino Kubitschek as-

sumiu a presidência da República, em 

1956, as estradas começaram a ser 

asfaltadas e foi iniciada a construção 

de Brasília. Associando-se a uma em-

presa de Patos de Minas, a Gontijo 

chegou primeiro a Brasília. 

Na década de 1960, a empresa ex-

pandiu suas linhas no norte e nordeste 

de Minas Gerais e para o Triângulo 

Mineiro. Em 1975, passou a operar a 

linha Belo Horizonte-Salvador e chegou 

a Recife. Também as praças de Goiâ-

Jardineira com mecânica Chevrolet, a primeira com capota metálica: um grande avanço.

nia e Campo Grande entraram em suas 

rotas. Foi adquirida a Viação Bonfinen-

se, com 140 ônibus e as linhas entre 

São Paulo e o Nordeste. 

O mesmo ritmo de crescimento foi 

mantido nas décadas seguintes, até 

os dias de hoje. 

Abílio Pinto Gontijo, um pioneiro. 
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egislaçãoL

A lei que ajuda a poupar 
       vidas e recursos

Poucas medidas de governo adotadas no Brasil conseguiram produzir tão rapidamente resultados 

tão importantes quanto a chamada Lei Seca. Em apenas dois meses de vigência, houve expressiva 

redução do número de acidentes e de mortes nas rodovias federais. Conseqüentemente, também 

diminuíram os gastos com assistência médica e hospitalar na rede pública de saúde.

A 
Lei Seca (isto é, a Lei nº 11.705) 

entrou em vigor no dia 19 de ju-

nho de 2008 e estabelece que todo 

motorista flagrado com 2 decigramas 

de álcool por litro de sangue — ou 0,1 

miligrama por litro de ar expelido no 

teste do bafômetro — é multado em 

R$ 957,70, perde a habilitação e tem 

o veículo apreendido. Verificada uma 

situação mais grave (6 decigramas 

de álcool por litro de sangue ou 0,3 

miligrama por litro de ar), o motorista 

responde criminalmente e pode ser 

punido com até 3 anos de prisão.  

De 20 de junho a 20 de agosto de 

2008, já em vigor a Lei Seca, o número 

de acidentes com mortos no Brasil caiu 

13,6% na comparação com o mesmo 

período de 2007. Em conseqüência 

disso, segundo cálculos feitos pela 

Polícia Rodoviária Federal a partir de 

Com a Lei Seca, a fiscalização nas 

rodovias federais foi intensificada. 

Em conseqüência, diminuiu o número 

de acidentes com vítimas fatais.
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A Lei Seca em números
  2007  2008  Variação

Acidentes  20.446  21.327  4,3%

Feridos  12.384  12.174  -1,7%

Mortos  1.250  1.091  -12,7%

Acidente com morto  998  862  -13,6%

Acidentes com ferido  7.358  7.303  -0,7%

Acidentes sem vítima  12.090  13.162  8,9%

Pessoas socorridas  2.680  2.571  -4,1%

Crimes de trânsito  1.003  1.893  88,7%

Veículos fiscalizados  1.094.048  1.021.671  -6,6%

parâmetros do IPEA, o país deixou de 

gastar R$ 48,4 milhões. O estado que 

mais economizou foi São Paulo (R$ 

11,5 milhões). Depois, Bahia, Minas 

Gerais e Distrito Federal. 

Parâmetros estabelecidos pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Apli-

cada (Ipea) indicam que a morte de 

uma pessoa em acidente rodoviário 

custa ao poder público R$ 467 mil. 

Um acidente com feridos corresponde 

a gastos de R$ 96 mil com a remoção 

das vítimas, atendimento pré-hospita-

lar, internação, atendimento médico, 

remoção dos veículos, a permanência 

deles nos pátios da polícia, o desloca-

mento e treinamento de agentes.

De acordo com o levantamento do 

DPRF, no período de 20 de junho a 20 

de agosto de 2008 foram registrados 

862 acidentes fatais nas rodovias fe-

derais. No mesmo período, em 2007, 

ocorreram 998 acidentes. O número 

de ocorrências com feridos também 

diminuiu (de 12.384 para 12.174).

No cômputo geral, porém, incluin-

do-se as ocorrências sem vítimas, 

houve aumento do número de aciden-

tes. De 20 de junho a 20 de agosto 

de 2007, verificaram-se 20.446 aci-

dentes. No mesmo período de 2008, 

foram 21.327. A explicação estaria 

no aumento da frota de veículos e 

num presumível aumento das médias 

de velocidade, decorrente da melhor 

situação das rodovias. Os 1.072 aci-

dentes sem vítimas a mais custaram 

aos cofres públicos R$ 20,3 milhões. 

Com a vigência da nova legislação, 

a Polícia Rodoviária Federal orientou 

suas ações de fiscalização para os 

motoristas. Em razão disso, aumentou 

em 78,5% o número de autuações 

por embriaguez. Foram feitas 1.839 

autuações, inclusive com a prisão de 

1.223 motoristas embriagados. No 

ano passado, no mesmo período, ha-

viam sido registradas 1.030 autuações 

por embriaguez. 

Na avaliação do diretor-geral da 

Polícia Rodoviária, Hélio Cardoso De-

renne, em conseqüência do rigor da 

nova legislação “os motoristas não 

estão bebendo tanto quanto antes”, 

o que apontaria para o início de uma 

mudança cultural no país no que se 

refere ao problema. 

A Polícia Rodoviária Federal tam-

bém levantou o percentual dos motoris-

tas que, com base na lei, se recusaram 

a fazer o teste do bafômetro: 18,4%. 

O percentual é praticamente o mesmo 

dos que não quiseram submeter-se ao 

teste em 2007 (18,1%). Supunha-se 

que sob a nova lei esse percentual 

— que, segundo Hélio Derenne, repre-

senta “a turma do contra” — poderia 

ser mais elevado.

Efeito colateral da Lei Seca: maior respeito à fiscalização. Hélio Derenne, do DPRF: motoristas estão bebendo menos. 
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mpresaE

A Itapemirim 
    transporta um país

Símbolo de integração nacional e da liberdade de ir e vir, a Viação Itapemirim está 

comemorando 55 anos de atuação dedicada ao transporte de milhões de brasileiros.
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N
os anos que se seguiram à Se-

gunda Guerra Mundial, o Brasil 

era um país cheio de carências. Entre 

tantas coisas que faziam falta, es-

pecialmente nas cidades do interior, 

estavam veículos e pneus. Isso levou 

o jovem Camilo Cola, de Cachoeiro de 

Itapemirim, Espírito Santo, a iniciar 

uma nova atividade: viajava ao Rio 

de Janeiro, comprava um caminhão, 

lotava-o de pneus e seguia para o Rio 

Grande do Sul. Lá, vendia os pneus, o 

próprio caminhão, e voltava de avião 

para o Rio de Janeiro, para reiniciar a 

mesma operação. Foi assim que Cami-

lo Cola completou as economias que 

vinha reunindo desde que voltara da 

Itália, aonde fora como integrante da 

Força Expedicionária Brasileira. Com o 

dinheiro, pretendia lançar-se no ramo 

de transporte rodoviário de passagei-

ros. E, de fato, em 1949, juntou-se a 

um sócio para criar a ETA — Empresa 

de Transportes Autos Ltda. — sua pri-

meira experiência na atividade. E em 

julho de 1953, fundou a Viação Itape-

mirim Ltda., que se tornou sociedade 

anônima em 1962. A cor amarela que 

há várias décadas identifica a frota foi 

adotada em 1969.

Desde os seus primeiros tempos, 

a criatividade e o arrojo empresarial 

foram aspectos marcantes da atuação 

da transportadora. Em 1972, por exem-

plo, ela daria um dos passos mais 

importantes para seu crescimento, 

iniciando a operação das linhas que 

ligaram o Sudeste ao Norte e ao Nor-

deste. Quatro anos depois, tendo cria-

do sua própria fábrica de carroçarias 

(a Technobus), ela iniciou o desenvolvi-

mento do primeiro ônibus de três eixos 

do país, o Tribus. Do modelo seriam 

criadas várias séries, com grande su-

cesso comercial na década de 1970. 

Em 1980, foi iniciada a operação da 

linha Rio de Janeiro–São Paulo.

CRIATIVIDADE 

Houve muitos outros momentos 

significativos para a companhia e 

para o setor rodoviário de passagei-

ros. Como, por exemplo, a criação do 

primeiro serviço executivo do país, 

o Starbus, em 1995; o lançamento 

do serviço semi-leito Golden, em 

1998; a obtenção da certificação de 

qualidade ISO 9002, em 2000, ano 

em que também foi criada a primeira 

central de atendimento exclusiva para 

clientes, a Linha Direta Itapemirim 

(0800-723-2121), destinada a receber 

sugestões e críticas, além de fazer 

a venda de passagens por telefone. 

Em 2002, a implantação dos novos 

guichês do Terminal Rodoviário Tietê, 

em São Paulo, inovou o conceito de 

atendimento a clientes em rodoviá-

rias. A retirada do vidro dos balcões 

proporcionou maior aproximação com 

o cliente, tornando o atendimento mais 

humano e personalizado. Em 2007, 

foi lançado o serviço Bombon, com 

tarifas econômicas, ligando São Paulo 

ao Norte e Nordeste.

A mais recente iniciativa da empre-

sa — agosto de 2008 — foi a decisão 

de imprimir suas passagens em papel 

reciclado. O primeiro lote de bilhetes 

— 1 milhão de unidades — deverá 

estar disponível ainda em setembro. 

E não se trata da primeira iniciativa 

da Itapemirim no sentido de contribuir 

para a preservação do meio ambiente. 

Há três anos ela vem promovendo 

uma campanha de combate ao tráfico 

de animais silvestres. Além disso, no 

processo de manutenção da sua frota 

é dispensada atenção especial à re-

gulagem dos motores, tendo em vista 

manter sempre mínimos os níveis de 

emissão de poluentes.  

A Viação Itapemirim está comemo-

rando 55 anos de existência. Ao longo 

desses anos, tornou-se a maior empre-
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sa de transporte rodoviário interesta-

dual e internacional de passageiros do 

país e da América Latina. 

Na realidade, já não é uma só em-

presa, pois faz parte de um grupo de 

17 companhias, que emprega cerca de 

14 mil funcionários. A sede administra-

tiva continua instalada em Cachoeiro 

de Itapemirim. A sede operacional foi 

transferida para Guarulhos, São Paulo. 

Suas linhas estão presentes em 80% 

do território nacional, interligando 

cerca de duas mil localidades. A frota 

atual é de cerca de 1.400 ônibus. Roda 

mensalmente em torno de 15 milhões 

de quilômetros e transporta por ano 

cerca de 4 milhões de passageiros.

Pelo dinamismo de sua operação, 

assim como pelo expressivo grau de 

reputação, penetração e conhecimento 

de seu nome no mercado brasileiro, a 

companhia recebeu do Instituto Nacio-

nal da Propriedade Industrial (INPI) o 

título “marca de alto renome”.  

Quanto ao grupo empresarial Itape-

mirim, suas empresas têm atuação ex-

pressiva nas mais diversas atividades:  

da extração mineral à agropecuária, 

dos restaurantes e hotéis de estrada 

às concessionárias de veículos, dos 

equipamentos automotivos ao setor 

de turismo.

TRANSPORTANDO VIDAS

Segurança, pontualidade e conforto 

são as palavras que melhor definem a 

filosofia operacional da Viação Itapemi-

rim. Praticamente desde suas origens, 

a empresa tem se dedicado à operação 

de linhas longas, que exigem manu-

tenção cuidadosa e apoio operacional 

constante. “A área de manutenção é 

uma das principais e uma das mais 

importantes fases da operação de 

nossos serviços”, explica Paulo Cabre-

ra, responsável pela oficina da sede 

operacional, em Guarulhos. “Temos 

consciência de que transportamos 

vidas, por isso nossa responsabilidade 

é imensa”. Desta forma, cada detalhe 

é checado minuciosamente, a cada 

viagem concluída e antes de o veículo 

entrar novamente em operação.

Os cuidados com a frota começam 

já na escolha dos veículos utilizados. 

Há mais de 50 anos a Itapemirim man-

tém sólida parceria com a Mercedes-

Benz do Brasil, que fornece todos os 

ônibus utilizados em suas linhas. Nes-

se longo período a frota da empresa 

contou, sempre em primeira mão, com 

cada novo produto, cada inovação, 

cada avanço tecnológico desenvolvido 

pela montadora. O testemunho de 

Camilo Cola, criador da Itapemirim, 

é eloqüente: “A Mercedes-Benz está 

sempre desenvolvendo seus veículos 

para facilitar a nossa atividade no 

transporte. Ela entrou na nossa vida 

logo que chegou ao Brasil com o seu 

ônibus 321.”

 

PREVENÇÃO

O uso de tacógrafos para moni-

toramento da velocidade, a partir do 

conceito de prevenção de acidentes, 

começou há mais de 30 anos, em 

mpresaE

Camilo Cola, criador do Grupo Itapemirim. 

Ônibus com baixa média de idade, equipados com os motores mais 

avançados, compõem a frota da Itapemirim. Regulagens periódicas 

reduzem ao mínimo as emissões de poluentes pelos veículos.   
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1974. A primeira linha a receber o 

equipamento foi a Rio-Brasília. A nor-

ma obrigando as empresas do setor a 

utilizar o equipamento só foi adotada 

pelo órgão concedente dois anos mais 

tarde. Em 2003, a Itapemirim introdu-

ziu o sistema de leitura automatizada 

de disco — um software de geren-

ciamento de frota que transforma os 

dados do disco-diagrama em informa-

ções gerenciais. Em 2005, implantou 

o procedimento de análise de pontos 

críticos de suas rotas, com base num 

disco padrão, elaborado a partir de pa-

râmetros por trecho de estrada, condi-

ções de pista, sinalização e velocidade 

permitida em cada etapa da viagem. 

É como se uma pessoa saísse de 

casa para caminhar já sabendo onde 

estão as subidas, buracos e declives, 

e qual ritmo imprimir em cada trecho. 

“Nossos motoristas instrutores, em 

conjunto com os gerentes de cada 

setor, definem tecnicamente a veloci-

dade mais segura para cada trecho e 

registram isso, em números, no disco 

padrão”, explica Edmar Azilton Xavier, 

gerente nacional de operações. “Todos 

os nossos motoristas respeitam os 

parâmetros”. 

Os controles são tão rígidos que a 

Itapemirim instituiu uma tabela própria 

de pontuação para o motorista, à ma-

neira do Código de Trânsito Brasileiro. 

No caso da empresa, a pontuação 

leva em conta desde a forma como o 

motorista se apresenta aos clientes 

até as faltas graves. Se vier a atingir 

50 pontos — a tabela vai até 100 — o 

motorista é afastado de suas ativida-

des a fim de passar por um processo 

de avaliação com o setor de Recursos 

Humanos. Elaborado um laudo técnico 

e psicológico, ele é reintegrado às ati-

vidades normais. Aeide Brasil, Gerente 

Nacional de Tráfego, explica que o 

objetivo não é demitir o profissional, 

mas reciclá-lo. Anualmente, também 

é realizado o Projeto Reflexão, com 

turmas de profissionais que tenham 

atingido 50 pontos na tabela, quando 

eles assistem a palestras, são en-

trevistados por técnicos do Tráfego 

Central e passam por novos testes 

psicológicos e físicos.

 

  ESTEIRA E ESTRADA

A Itapemirim oferece aos motoris-

tas todo o apoio de que necessitam 

para desempenhar bem sua função. 

Na sede operacional, em Guarulhos, 

está instalado o Hotel dos Motoristas, 

que reproduz, em escala maior, tudo 

o que é oferecido pela empresa em 

todo o país. Ali, o motorista que chega 

para o descanso obrigatório recebe as 
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Biblioteca móvel: levando cultura a todos os lugares.

mpresaE

Telemarketing, passagens, informações: o melhor atendimento.

Uma das unidades Relax Studio: foto-estimulação revitaliza o estado de alerta dos motoristas.

chaves do seu quarto, onde o ambiente 

é tranqüilo e silencioso. Existem sala 

de jogos e sala de televisão. Há uma 

capela ecumênica para quem quiser 

fazer suas orações. Uma bem equipa-

da academia de ginástica estimula os 

cuidados com o corpo. No prédio ao 

lado, fica o restaurante destinado a 

todos os funcionários da empresa. O 

cardápio é preparado sob a supervisão 

de nutricionistas. 

Todos os motoristas estão incluí-

dos no Projeto Higiene do Sono, que 

é parte do Programa Qualidade de 

Vida da Viação Itapemirim. O projeto 

identifica e trata os fatores que podem 

prejudicar o sono e o repouso normal 

do motorista, de modo que ele possa 

realizar bem suas funções dentro da 

empresa e ter mais saúde e bem-estar 

nas atividades cotidianas. 

Além de academia de ginástica nos 

pontos de apoio e no Hotel dos Moto-

ristas, em Guarulhos, o Programa de 

Qualidade de Vida oferece ao motorista 

orientação nutricional (relacionada 

também à questão do sono), com dicas 

de alimentação e cardápios planeja-

dos; o auxílio de fisioterapeutas para 

tratamento de problemas relativos a 

postura e ergonomia; treinamento para 

desenvolvimento pessoal e profissio-

nal (extensivo à família) e apoio às 

famílias dos motoristas, por assisten-

tes sociais, com reuniões de esposas 

e outras ações do gênero.

Ainda na área do sono, a Itapemi-

rim introduziu as salas móveis de foto-

estimulação. Há três anos vêm sendo 

utilizados dois ônibus, denominados 

Relax Studio, especificamente proje-

tados e adaptados para monitorar e 

apoiar os motoristas nas estradas. No 

ambiente de foto-estimulação, o moto-

rista fica exposto a um tipo de luz cuja 

intensidade, determinada e orientada 

por médicos especializados, revitaliza 

o estado de alerta do profissional. As 

duas unidades ficam estacionadas 

em pontos estratégicos das rodovias 

BR-101 e BR-116.
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odoviário de PassageirosR

Tradição, segurança,   
   eficiência, conforto...
É raro ver-se alguém parando para pensar que uma simples viagem de ônibus, de um estado 

para outro, ou do Brasil para um de seus vizinhos sul-americanos, tem muito a ver com tradição 

e experiência. Mas estes são dois dos fatores que colocam as empresas brasileiras de transporte 

interestadual e internacional entre as melhores do mundo.

O passageiro que se instala em 

um dos modernos ônibus rodoviários 

dos dias de hoje e se prepara para 

iniciar uma viagem, não faz idéia, 

sequer aproximada, do quanto as 

empresas tiveram que rodar, nem do 

que precisaram investir e trabalhar ao 

longo de anos para poderem atingir o 

atual padrão de excelência dos seus 

serviços.

O sistema brasileiro de transporte 

rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros não começou ontem. 

Realizou seus primeiros feitos nas 

décadas de 1920 e 1930 do século 

Conforto e tranqüilidade ao 

alcance de todos nas viagens 

interestaduais e internacionais.
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passado, quando o país não dispunha 

de estradas e as viagens, extrema-

mente dependentes das condições 

climáticas, eram feitas por estreitos 

caminhos de terra, em veículos im-

provisados e de reduzida capacidade 

de passageiros. O Brasil ainda era, 

principalmente, o país do transporte 

por mar ao longo da costa, por ferrovia 

em algumas áreas mais desenvolvidas 

e até por tropas de burros em grande 

parte de seu território. 

Em sua origem, as empresas não 

receberam nem mesmo algum estí-

mulo da parte do governo. Nasceram 

por força de um processo espontâneo 

ditado pelas condições do mercado 

— portanto em função das necessida-

des de transporte de passageiros de 

um ponto para outro do país. Exemplo 

genuíno e puro de empreendedorismo, 

contaram unicamente com seus pró-

prios recursos. Não foram subsidiadas 

e, inicialmente, não contaram sequer 

com um arcabouço legal para orientá-

las em sua atividade. Iam na frente, 

abriam rotas, implantavam serviços. 

Só depois o governo aparecia para 

assumir a sua responsabilidade. 

No decorrer do processo, forma-

ram-se sub-sistemas não institucio-

nalizados, que se multiplicariam aos 

poucos e ganhariam os contornos de 

um único sistema. Sempre como re-

sultado de iniciativas individuais que, 

em tempos diversos, lograram oferecer 

resposta adequada à demanda das 

populações por transporte rápido e 

acessível. Destaque-se a capacidade 

de empresas e empresários de identi-

ficar corretamente tais necessidades 

e saber criar as condições para que 

elas se manifestassem.

DEDICAÇÃO

O mais extraordinário, contudo, é 

o fato de que muitas das empresas 

nascidas naquele tempo e naquelas 

condições tenham chegado aos nos-

sos dias com boa saúde financeira 

e em situação de fornecer os seus 

serviços, em escala ampliada, a 

milhões de passageiros. Só isso já 

demonstra a competência e a visão 

de futuro daqueles pioneiros e de seus 

continuadores. 

Num país em desenvolvimen-

to, como o Brasil, um negócio que 

sobreviva por cinco ou dez anos já 

pode ser considerado um sucesso. O 

que dizer então de companhias que 

venceram 50, 60, 70 e até 80 anos 

no tempo? O que dizer de uma Auto 

Viação Catarinense, criada em 1928 

pelos imigrantes Theodor Darius e João 

Ônibus da Real Expresso trafega por rodovia mineira em 1975.

Parte da frota da Auto Viação 1001 

na antiga garagem de Rio Bonito, 

Rio de Janeiro, em 1968.
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Hahn para, com sua única jardineira, 

ligar Blumenau a Florianópolis, Santa 

Catarina? 

Em épocas distintas, e em diver-

sos pontos do país, muitas empresas 

surgiram nas mesmas condições. 

Foi o caso da Viação Garcia, de Lon-

drina, fundada em 1934 — também 

por imigrantes — antes mesmo da 

criação daquela cidade paranaense. 

Seu papel no crescimento e desenvol-

vimento da região Norte do Paraná foi 

incalculável.  

E o que dizer, ainda, do papel da 

Empresa Auto Viação Progresso, de 

Recife, na interligação das cidades e 

pequenas localidades do Estado de 

Pernambuco e de todo o Nordeste 

brasileiro? Iniciada em 1936 pelo ex-

caminhoneiro João Tude de Melo, na 

cidade de Garanhuns, com uma linha 

para Recife, foi depois responsável 

pela pioneira ligação da capital per-

nambucana com as cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo.

A lista é extensa. Inclui compa-

nhias de portes variados — grandes, 

médias, pequenas —, que guardam 

pontos comuns como, por exemplo, 

a origem quase sempre humilde de 

seus fundadores, o fato recorrente de 

serem eles próprios os motoristas de 

seus veículos e a invariável circunstân-

cia de as linhas correrem por regiões 

inóspitas e de acesso difícil. 

Foi assim com a Viação Araguarina, 

no interior de Minas Gerais e Goiás 

(1938) e com outras tantas empresas. 

Entre elas, Viação Ouro e Prata, no 

Sul (1939), Expresso Brasileiro, em 

São Paulo (1941); Empresa Gontijo de 

Transportes, em Minas Gerais (1943); 

Empresa Santo Anjo da Guarda, em 

Santa Catarina (1947); Viação Come-

ta, em São Paulo (1948), Auto Viação 

1001, no Estado do Rio de Janeiro 

(1949) e Reunidas Transportes Coleti-

vos, em Santa Catarina (1949).

O período da Segunda Grande 

Guerra, mesmo marcado pela crise 

mundial e por tantas incertezas, não 

intimidou os pioneiros do transporte 

rodoviário de passageiros. Datam 

dessa época empresas como a Viação 

Planalto (1944), Viação Águia Branca 

(1946), Empresa Andorinha (1948) e 

Companhia São Geraldo (1949).  

Em condições análogas, surgiram 

mais tarde outros empreendimen-

tos, como a TTL Transporte Turismo 

Ltda. (1950), a Viação Cidade do 

Aço (1951), a Viação Itapemirim e a 

Real Expresso (ambas em 1953), a 

Expresso União e a UTIL (as duas em 

1957) e a Viação Santa Cruz (1958). 

Na década de 1960, se destacariam  

outras grandes transportadoras, como 

a Empresa Nossa Senhora da Penha 

(1960) e a Pluma Conforto e Turismo 

(1965).

MERCADO

Enfim, não é demais repetir que 

o sistema começou a se estruturar 

espontaneamente há 80 anos, sob 

as condições do mercado. Com es-

trito acatamento às normas do poder 

concedente e em ambiente de ampla 

cooperação, trabalhou na progressiva 

montagem de uma malha cada vez 

mais capilar de transporte de pes soas. 

A característica inicial de absoluta 

desconcentração foi mantida enquanto 

o sistema crescia sob o amparo legal 

dos contratos de permissão. 

Do lado do poder concedente, a 

estabilidade normativa durou até abril 

de 1990, quando a competência para 

gerenciar a atividade de transporte 

rodoviário de passageiros foi retirada 

Ônibus da Pluma na Cordilheira dos Andes, 

na rota Rio de Janeiro-Santiago do Chile.

Treinamento e reciclagem dos motoristas: prática importante que faz parte da 

rotina nas empresas com linhas interestaduais e internacionais.

odoviário de PassageirosR
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do Departamento Nacional de Estradas 

de Rodagem — o DNER.  

Em outubro de 1993, o então 

presidente Itamar Franco, amparado 

no artigo 175, parágrafo único, inciso 

I da Constituição, baixou o Decreto nº 

952, mantendo as permissões interes-

taduais e internacionais pelo prazo de 

15 anos, prorrogáveis por mais 15, e 

devolvendo a indispensável tranqüili-

dade às operadoras. 

Porém, em 1998, já na gestão 

Fernando Henrique Cardoso, pelo 

Decreto nº 2.521, o governo passou a 

considerar improrrogáveis os contratos 

de permissão das empresas a vencer 

em 7 de outubro de 2008.

Em 2001, totalmente esvaziado de 

suas atribuições, o DNER foi extinto. 

Não tendo havido qualquer interesse 

na conservação dos seus arquivos 

de mais de meio século, muito da 

memória oficial do setor rodoviário de 

passageiros se perdeu. É possível que, 

em função disso, órgãos de governo 

encarregados da área também tenham 

perdido um pouco da perspectiva da 

atividade. Ou seja, a noção correta da 

importância das empresas no cenário 

do transporte de pessoas.

A criação da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres também data 

de 2001. Coube-lhe assumir as atri-

buições do DNER e de outros órgãos 

federais do transporte rodoviário e 

ferroviário. E agora, a Agência está 

sendo incumbida pelo governo de 

promover o inimaginável processo lici-

tatório de 1.824 linhas rodoviárias de 

passageiros, divididas em 150 lotes. 

Uma noticia que só não é totalmente 

surpreendente porque as próprias 

empresas operadoras, atendendo ao 

previsto nos contratos de permissão 

assinados com o poder concedente, 

já haviam manifestado à ANTT o seu 

interesse na prorrogação, que elas con-

sideram recomendável já que prestam 

um serviço de qualidade mundialmente 

reconhecida, com cobertura universal 

e a preços acessíveis fixados pelo 

próprio poder concedente.    

Durante anos, críticos do setor 

bateram insistentemente na tecla de 

que os serviços estavam concentrados 

nas mãos de umas poucas empresas. 

A rea lidade, como também as esta-

tísticas oficiais da ANTT, apontam a 

existência de 213 empresas opera-

doras, sendo que a maior delas tem 

uma participação de mercado pouco 

maior que 12%. O limite previsto pela 

legislação brasileira é de 20%.

Em síntese, os números aqui apre-

sentados, bem como o resultado das 

pesquisas, são claros. Eles mostram 

que o sistema apresenta forte deson-

centração, presta um serviço de alta 

qualidade e pratica tarifas módicas. 

Portanto, não é possível imaginar que 

um sistema com esse alto nível de 

eficiência, construído ao longo de 80 

anos, possa de repente ser reduzido a 

mero conjunto de cláusulas e quesitos 

de frágil fundamentação, e no qual a 

única prioridade parece ser o critério 

de um incerto menor preço.

A utilização de ônibus de última geração traz vantagens para o meio ambiente, para os 

passageiros e para os serviços das empresas.

Alguns tipos de serviço incluem o fornecimento de lanche aos passageiros. 
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Falar em critério do menor preço 

no caso do transporte interestadual e 

internacional chega a ser redundância. 

Antes de mais nada, porque as tarifas 

dos serviços são sempre estabele-

cidas pelo poder concedente. Aliás, 

nesse aspecto, o que prevaleceu du-

rante muitos anos foi uma sistemática 

compressão dos preços — herança, 

ainda, dos tempos do CIP, Conselho 

Interministerial de Preços. Somente 

em junho de 2006, depois de anos de 

gestões do setor, estudos e discus-

sões, o poder concedente concordou 

em estabelecer nova metodologia 

para cálculo dos reajustes tarifários 

anuais nos percursos superiores a 75 

quilômetros. Foi quando passou a ser 

utilizada uma fórmula paramétrica, a 

exemplo do que já era feito para as 

rodovias federais concedidas. Desde 

então, os índices empregados nos 

cálculos, referentes aos preços de 

combustíveis, lubrificantes, mão-de-

obra, peças e acessórios, são de 

domínio público. Qualquer usuário tem 

como assegurar-se da confiabilidade 

dos reajustes, já que pode ele próprio 

conferir os valores.

O menor preço já é uma prática de décadas

Exatamente por ser barato, o preço 

da passagem não está entre as prin-

cipais preocupações dos usuários, o 

que ficou demonstrado em sucessivas 

pesquisas confiadas pela ABRATI ao 

Instituto Vox Populi. Na pesquisa mais 

recente, feita em setembro/outubro de 

2007, apurou-se que, ao escolher uma 

empresa de ônibus para viajar — seja 

a viagem intermunicipal, interestadual 

ou internacional —, o usuário leva em 

conta, nesta ordem de importância, 

os seguintes fatores: a) a condição 

geral e o conforto dos ônibus; b) os 

horários de saída e chegada; c) o 

itinerário e a pontualidade; d) a segu-

rança; e) a educação e gentileza com 

que é atendido. Somente depois de 

todos esses fatores vem a questão 

do preço, que foi citada por 9% a 10% 

dos entrevistados.

A mesma pesquisa pediu aos en-

trevistados para avaliarem o preço  que 

haviam pago pela passagem intermu-

nicipal, interestadual ou internacional. 

A maioria respondeu que o preço tinha 

sido justo. Os usuários foram então 

convidados a avaliar o preço da passa-

gem em comparação com o serviço que 

haviam recebido (custo-benefício). Um 

número ainda maior de usuários optou 

pela qualificação “justo”. 

QUALIDADE

Em relação à qualidade dos servi-

ços,  o grau de satisfação dos usuários 

só tem aumentado de ano para ano. 

A pesquisa de 2007 trouxe números 

eloqüentes. Na escala de 10 pontos, 

o grau de satisfação com os serviços 

interestaduais, que era de 6,98 em 

EVOLUÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO 
Comparativo entre as rodadas de 2000, 2004 e 2007 – Médias em escala de 10 pontos

CRITÉRIOS DE ESCOLHA (SOMA PONDERADA)
Intermunicipal Interestadual Internacional

Condição geral/conforto dos ônibus   37,7%   38,8%   44,7%

Horários de saída/chegada   14,5%   13,2%   10,4%

Itinerário/Pontualidade   12,0%   11,6%   11,1%

Segurança   11,7%   13,2%   13,6%

Educação/gentileza   10,5%   10,7%   8,8%

Preço   9,2%   8,9%   10,2%

Vagas nos ônibus   4,1%   3,4%   1,1%

Outros   0,2%   0,1%   0,1%

Base: 100% dos entrevistados
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2000, subiu para 7,51 em 2007. Já 

o grau de satisfação com os serviços 

internacionais, que era de 6,98, au-

mentou para 7,91. 

Os números foram ainda mais 

expressivos quando — tomando-se os 

segmentos intermunicipal, interesta-

dual e internacional — foram somados 

o percentual das respostas dos usuá-

rios que se disseram satisfeitos, com 

o percentual das respostas dos que 

se declararam mais satisfeitos que 

insatisfeitos. Nesse caso, o percentual 

subiu para 87,6%.

A própria Agência Nacional de 

Transportes Terrestres — ANTT —, 

responsável pelo gerenciamento e 

fiscalização do sistema interestadual 

e internacional, realizou em 2005 

uma pesquisa nacional para aferir o 

grau de satisfação dos usuários dos 

serviços. Ouvidos 72.000 usuários de 

transporte rodoviário de passageiros, 

foram apuradas  médias até mesmo 

superiores às apontadas pela pesqui-

sa do Vox Populi. Na escala de 1 a 10, 

avaliados 12 atributos referentes às 

empresas, nenhuma nota foi menor 

que 7,56. A nota mais alta — 8,51 

— foi para “cordialidade, educação, 

cortesia” no atendimento. Média geral 

das notas: 8,17.

A pesquisa da ANTT abrangeu ou-

tros aspectos como, por exemplo, o 

estado de conservação das rodovias. 

Como se sabe, este é um fator que 

não depende das prestadoras dos 

serviços. Pois bem: nada menos que 

19,4% dos entrevistados queixaram-se 

do mau estado das rodovias. 

PRINCIPAIS PROBLEMAS APONTADOS NAS VIAGENS DE ÔNIBUS %
Estado de conservação das estradas 19,4 

Nenhum 12

Falta de pontualidade nas viagens 7,5

Falta de concorrência 7,2

Excesso de lotação dos ônibus 5,9 

Falta de conforto dos ônibus 5,3 

Falta de segurança durante a viagem 5,2 

Estado de conservação do ônibus 5,1

Direção perigosa dos motoristas 4,1

Estado de conservação do banheiro do ônibus 4 

Falta de segurança nas paradas 3,9

Falta de limpeza dos ônibus 3,1

Demora no conserto quando o ônibus quebra 2,8 

Falta de cordialidade dos funcionários que atendem 2,3 

Falta de segurança da bagagem 2,2

Outros 10,1

O UNIVERSO DO SETOR

A importância do setor de trans-

porte rodoviário de passageiros é 

demonstrada pelas estatísticas da 

própria ANTT. Os números do Anuário 

Estatístico 2008 da Agência — ainda 

preliminares — apontam que em 2007 

havia 13.907 ônibus rodoviários sendo 

operados por 213 empresas em todo 

o país. Eram executados 2.647 servi-

ços, sendo 2.576 em linhas com mais 

de 75 quilômetros, e 71 em serviços 

semi-urbanos. Nas linhas acima de 75 

quilômetros foram transportados 61,5 

milhões de passageiros. Nas semi-ur-

banas, 70 milhões de passageiros. A 

frota de 13.907 ônibus percorreu 1,41 

bilhão de quilômetros.

Outros números preliminares, 

que podem ser conferidos no site da 

ANTT, mostram que em 2007 as em-

presas interestaduais e internacionais 

transportaram gratuitamente mais de 

895.000 idosos e concederam descon-

to de 50% no preço da passagem para 

outros 256.000 idosos. No mesmo 

período, mais de 4 milhões de pessoas 

viajaram com passe livre nos ônibus 

interestaduais e internacionais.

RESUMO GERAL DOS DADOS OPERACIONAIS – 2007

Quantidade de empresas (1) 196 

Quantidade de veículos – ônibus 13.907 

Quantidade de motoristas 21.913 

Quantidade de serviços (2) – Semi-urbano  71 

Quantidade de serviços (2) – Acima de 75 Km  2.576 

Passageiros transportados – Semi-urbano  69.991.332 

Passageiros transportados – Acima de 75 Km  61.570.406 

Passageiros.km transportados – Semi-urbano  3.347.021.783 

Passageiros.km transportados – Acima de 75 Km  23.784.675.079 

Viagens realizadas – Semi-urbano  1.874.243 

Viagens realizadas – Acima de 75 Km  2.299.898 

Distância percorrida pela frota – km 1.411.379.674 
(1) Empresas constantes do Anuário Estatístico 2008 - Dados preliminares.  (2) Total de linhas - serviços básicos, complementares e 
diferenciados. Incluídas as empresas e os respectivos serviços autorizados por decisão judicial.
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Curioso país o Brasil.
Ou:  
“Como criamos nossos próprios problemas”

Q
uando o governo construiu as 

duas primeiras pontes sobre o 

lago de Brasília, um diplomata estran-

geiro comentou comigo: “Curioso país 

o Brasil: vocês fazem um lago artificial, 

e depois gastam milhões construindo 

pontes!” 

“Esta é sua primeira lição de Brasil 

– respondi. Somos especialistas em 

criar nossos próprios problemas...”   

Assistimos agora a mais um caso 

de criação intencional de problema 

onde ele inexiste: o governo insiste em 

licitar as linhas do sistema nacional 

de transporte rodoviário interestadual 

de passageiros. Medida totalmente 

desnecessária de qualquer ponto de 

vista — exceto na visão dogmática de 

uns poucos intérpretes radicais do art. 

175 da Constituição. Como na Santa 

Inquisição medieval, rejeita-se como 

heresia qualquer argumento racional 

em favor da renovação dos contratos 

de permissão existentes.     

Licitar é preciso, afirma-se.  Se meu 

amigo diplomata ainda estivesse aqui, 

perguntaria: “Por quê?  O serviço de 

transporte é ruim?  É caro?  A maioria 

dos passageiros se queixa?  Dinheiro 

público está sendo desviado?”

Em cada caso, a resposta é “NÃO”.  

As empresas prestam excelente ser-

viço, os preços são módicos e con-

trolados pela Agência reguladora, os 

usuários estão satisfeitos, e NÃO HÁ 

DINHEIRO PÚBLICO ENVOLVIDO.

O governo jamais aplicou um cen-

tavo sequer na operação dos ônibus 

rodoviários. Ao contrário, 40% do custo 

da passagem correspondem a tributos 

pagos ao Fisco. 

Pesquisas da Vox Populi indicam 

índice de satisfação de 87% dos pas-

sageiros com a qualidade do serviço. 

As queixas se voltam para o mau 

estado das estradas e dos terminais 

rodoviários — únicos componentes do 

serviço a cargo do governo. Fatores 

que tanto incomodam os passageiros 

Por Carlos Átila Alvares da Silva

Advogado, ex-Presidente do Tribunal de Contas da União

“Vocês fazem um lago artificial, e depois gastam milhões construindo pontes!”

“Somos especialistas em criar nossos 

próprios problemas...”
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quanto prejudicam os transportadores. 

Rodovias em mau estado reduzem a 

vida útil dos ônibus e a eficiência de 

sua utilização, com aumento direto dos 

custos de manutenção e de operação 

dos veículos. A precariedade dos 

terminais operados pelos governos 

estaduais e municipais impede as 

empresas de oferecer aos usuários 

todo o conforto desejável.  

Conclusão lógica: para diminuir 

custos e melhorar os serviços, não 

deveríamos, além de reduzir os tri-

butos, investir nas estradas e nos 

terminais?  

Dizem que a licitação beneficiará 

os usuários, porque aumentará a con-

corrência e reduzirá tarifas. Se esta 

é a meta, por que não começar pela 

redução da carga tributária? Isentos 

de tributos, os preços das passagens 

cairiam à metade, em benefício único e 

exclusivo dos usuários — sem compro-

meter a operação dos serviços.

Santa ingenuidade acreditar que 

o governo abra mão de receita. Ao 

invés de atacar os problemas reais 

— estradas precárias, terminais ro-

doviários inadequados, fiscalização e 

policiamento deficientes — o governo 

opta por tumultuar o setor: vai licitar 

as linhas, ainda que bem operadas por 

empresas idôneas, titulares de permis-

sões legítimas, legalmente outorgadas 

de acordo com as normas vigentes à 

época de sua contratação.

 Sobra dinheiro no país?  Nas em-

presas privadas, com certeza não.  No 

entanto, a licitação acarretará imensa 

perda de ativos das empresas permis-

sionárias — ou seja, da sociedade 

brasileira —, pois são ativos formados 

com poupança nacional investida ao 

longo de décadas. 

Para manter a titularidade das 

permissões de que já são detentoras 

— ou seja, para comprar de novo o que 

já têm — as empresas terão de des-

pender recursos, com o conseqüente 

aumento de custos. Se perderem as 

permissões, terão prejuízo.

Instalações, empregados, veícu-

los, que destino terão? E o passivo 

trabalhista, quem o indenizará? E o 

acervo invisível, constituído pelo know 

how gerencial desenvolvido e aprimo-

rado pelas equipes das empresas 

permissionárias para operar as linhas 

de que são titulares, será jogado no 

lixo? Dinheiro investido durante meio 

século sob a administração compe-

tente dos numerosos permissionários 

atuais, que será perdido, e que terá 

de ser reinvestido a maior custo. Com 

que proveito? Perguntas sem res-

posta plausível. Assistimos inermes 

à marcha inexorável da burocracia 

indiferente ao mundo real. Insensível 

a argumentos racionais, ela obedece 

cegamente às elucubrações cerebrinas 

de juristas ociosos. Prossegue deter-

minada a comprometer um sistema 

de prestação de serviços operacional-

mente bem integrado, que só pede a 

adoção de medidas pontuais, em apoio 

às transportadoras, para corrigir raras 

deficiências e melhorar ainda mais a 

qualidade do atendimento que prestam 

ao público. 

Onde há problemas, adiamos as 

soluções.  Onde não existem, tratamos 

de criá-los. Curioso país, este nosso 

Brasil. Ou devo dizer trágico?

Para diminuir custos e melhorar os serviços, não deveríamos, além de reduzir os tributos, 

investir nas estradas e nos terminais?
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A notável evolução     
   do ônibus Cometa 
Os 60 anos de história que a Viação Cometa está comemorando em 2008 foram marcados por muita 

inovação e pioneirismo. Isso pode ser visto em cada um dos veículos que ela utilizou até hoje.

A 
Viação Cometa foi fundada por 

dois italianos: Tito Mascioli, ex-ma-

jor da Regia Aeronáutica (a força aérea 

italiana), e Arthur Brandi, agrimensor 

de profissão, dedicado a negócios 

imobiliários em São Paulo. Em 1937, 

os dois imigrantes constituíram a Auto 

Viação Jabaquara S/A para operar 

transporte urbano na capital paulista, 

ligando o centro ao bairro do Jabaqua-

ra, na distante região sul da cidade. 

A empresa cresceu, mas depois de 

alguns anos foi encampada pela antiga 

estatal CMTC. Contudo, o gosto dos 

dois italianos pelo transporte perma-

neceu e, em 1947, decidiram iniciar 

nova aventura. Compraram a Auto 

Viação São Paulo Santos, que ligava 

essas duas cidades e, após algum 

tempo, mudaram sua razão social para 

Viação Cometa. 

Numa época em que muitos outros 

fundadores de empresas do setor de 

transporte de passageiros por ônibus 

haviam começado na boléia de um 

caminhão, Arthur Brandi e, com cer-

teza, Tito Mascioli, se diferenciaram 

dos demais. A formação militar de 

Mascioli, por exemplo, certamente o 

ajudou na tarefa de “pilotar” aquela 

que, tempos depois, seria uma das 

mais conceituadas empresas de ôni-

bus na América Latina.

Porém, até que a Cometa atingisse 

esse ponto, Tito Mascioli teria de exer-

citar exaustivamente sua capacidade 

Modelo Líder produzido pela Ciferal especialmente para a Cometa, que o apelidou de Jumbo B. A parceria entre a encarroçadora e a 

transportadora durou mais de 20 anos e resultou em inúmeros aperfeiçoamentos e modelos de ônibus, com claros benefícios para o mercado.   
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administrativa e, sobretudo, sua com-

petência para escolher o equipamento 

que mais se adequasse às condições 

operacionais da época. Sob esse as-

pecto, nos primeiros tempos, a Cometa 

utilizou várias marcas, como forma de 

oferecer aos seus passageiros o que 

de melhor podia existir na época.       

O Brasil não tinha indústria au-

tomobilística. O mundo ainda vivia o 

pós-guerra e muitas nações apenas 

reiniciavam sua recuperação econômi-

ca. As condições eram favoráveis aos 

países que dispunham de tecnologia 

e produtos atualizados para fornecer 

aos demais. No caso brasileiro, os 

automóveis e caminhões utilizados 

vinham principalmente dos Estados 

Unidos. Parte chegava já montada, 

parte desmontada. A montagem local 

constituiu o embrião do setor automo-

tivo nacional. Com os ônibus não foi 

diferente. A maioria eram caminhões 

transformados.

TRANSIÇÃO 

A Auto Viação São Paulo–Santos 

utilizava em sua linha caminhões Tigre, 

Gigante e outros da marca Chevrolet. 

As carroçarias eram da paulistana 

Grassi. Percorrer com eles o extenso 

trecho da Serra do Mar, nos dois senti-

dos, não deixava de ser uma aventura. 

A estrada — o antigo Caminho do Mar 

— tinha pavimento em concreto, mas 

era repleta de curvas e inclinações 

desfavoráveis. Com a inauguração da 

Rodovia Anchieta, em 1947, dotada 

de traçado moderno e seguro, viajar 

ao litoral tornou-se mais fácil para os 

paulistanos. 

Após a transformação da Auto 

Viação São Paulo–Santos em Viação 

Cometa, no ano de 1948, a empresa 

iniciou a transição para novos veícu-

los, introduzindo modelos um pouco 

mais parecidos com ônibus, dotados 

de carroçarias maiores, de design 

reto, também projetadas pela Grassi. 

Chassis importados da marca inglesa 

ACLO, que vinham sendo utilizados 

pela Auto Viação Jabaquara, foram 

re-encarroçados. Também foram impor-

tadas novas unidades. Eram modelos 

muito robustos, próprios para estra-

das sem pavimento. Equipados com 

motores Regal MK I, II e III de 4 e 6 

cilindros a diesel, desenvolviam entre 

90 e 95HP. 

Ainda em 1948 — já com a nova 

estrada — chegaram para a frota da 

Cometa os primeiros Twin Coach, 

produzidos nos Estados Unidos. Eram 

equipados com motor Fageol de 6 ci-

lindros e 180 hp a gasolina, e tinham 

suspensão Torsilastic (tubos de aço 

revestidos interna e externamente com 

borracha). A partir desse instante o 

Brasil começou a conhecer a moderni-

dade em ônibus. O Twin Coach vinha 

com detalhes que o diferenciavam dos 

primeiros modelos da empresa, como 

o motor instalado horizontalmente no 

Os primeiros ônibus da Cometa eram uma combinação de produto nacional com produto 

importado. Como este, que juntava o chassi inglês Aclo e a carroçaria brasileira Grassi. 

No início de 1950, a General Motors do Brasil apresentou ao mercado local o modelo 

ODC 210. A nova opção de ônibus foi imediatamente incorporada à frota da Viação Cometa. 
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entre-eixos do veículo e o pára-brisa 

dianteiro dividido em seis partes. Além 

disso, a nova configuração interna 

contava com poltronas bem mais 

confortáveis. No entanto, os veículos 

chegaram ao Brasil em versão urbana. 

Coube à Cometa alterar algumas ca-

racterísticas, como a retirada da porta 

traseira e a instalação de poltronas 

rodoviárias.

NA VIA DUTRA 

A São Paulo-Santos era então a 

principal linha da empresa, mas em 

breve outras cidades, como Jundiaí, 

Campinas e Ribeirão Preto, passariam 

a fazer parte da operação. O que signi-

ficava ter que trafegar por estradas de 

chão, com veículos obrigatoriamente 

rústicos. 

Os anos 1950 chegaram com a 

promessa de mudanças. O governo 

federal adotou medidas de estímulo à 

nascente indústria do automóvel. 

Em 1951, uma nova oportunidade 

surgiu para a Viação Cometa, com a 

inauguração da Rodovia Presidente Du-

tra, principal eixo rodoviário brasileiro. 

A empresa foi uma das escolhidas para 

fazer a ligação São Paulo–Rio de Janei-

ro, sua primeira operação interesta-

dual. Inicialmente, colocou para rodar 

ali os veículos Twin Coach importados 

da linha de Santos. A seguir, como 

ainda não existiam veículos nacionais 

com características adequadas para a 

linha, voltou suas atenções novamente 

para o mercado norte-americano e 

adquiriu novos ônibus da Twin Coach, 

desta vez totalmente desenvolvidos 

para o segmento rodoviário. Eram 

22 unidades do modelo Twin Coach 

Deluxe Intercity, produto fabricado em 

parceria com outra montadora norte-

americana, a Flxible. O novo ônibus 

vinha com o motor Fageol de 210 HP 

a gasolina, também instalado no entre-

eixo do veículo. Incorporava frente e 

traseira características das carroçarias 

Twin e as laterais no formato proposto 

pela Flxible, com janelas maiores, incli-

nadas, e porta com apenas uma folha. 

O fato mereceu destaque em peças 

publicitárias divulgadas em revistas 

norte-americanas do setor, onde a 

rotaF

O Flecha de Prata foi produzido pela Ciferal sobre o chassi Scania B76. Com ele, em 1966, a Viação Cometa começou a oferecer o serviço leito.

O Twin Flxible Intercity veio para rodar na recém-inaugurada Rodovia Presidente Dutra, em 

1952. Ajudou a transformar em sucesso a linha Rio de Janeiro-São Paulo da Viação Cometa.
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Twin Coach Company mencionava a 

inauguração da Rodovia Dutra e acres-

centava que os novos ônibus poderiam 

realizar a ligação entre São Paulo e Rio 

de Janeiro em 6 horas.

Uma concorrente da Cometa — o 

Expresso Brasileiro — contra-atacou, 

iniciando trâmites burocráticos para 

a importação de ônibus integrais da 

marca General Motors, considerados 

os mais modernos da época. Um lote 

do modelo PD (Parlor Diesel) 4103 

desembarcou, foi objeto de demandas 

judiciais e, após uma negociação, 

acabou figurando por um bom tempo 

na frota da Cometa. Os ônibus tinham 

10,5 m de comprimento, muitas linhas 

curvas, janelas laterais em formato pe-

queno e alumínio à vontade. Possuíam 

o bloco Detroit Diesel de 6 cilindros 

(6-71) e capacidade máxima para 41 

passageiros sentados.

MORUBIXABA

Logo no começo de 1950, a GM 

brasileira lançou sua versão de ônibus 

desenvolvido especialmente para o 

mercado brasileiro. Denominado ODC 

210 (Overseas Diesel Chassi), possuía 

motor Detroit de 4 cilindros (4-71) de 

147 HP. A Cometa não ficou alheia ao 

acontecimento, utilizando em larga 

escala o ODC 210, que continuou inte-

grando sua frota até o início da década 

de 1970. Ao longo do tempo, muitos 

exemplares receberam modificações 

ou foram re-encarroçados. A fábrica 

Striuli, de Guarulhos–SP, desenvolveu 

para a Cometa algumas carroçarias 

para serem usadas no chassi ODC. 

Duas delas receberam apelidos: Curu-

ru e Silver Jet. 

Em 1954, a Viação Cometa im-

portou novo lote de ônibus norte-ame-

ricanos. Desta vez eram do modelo 

GM PD 4104, que causaram grande 

admiração assim que foram içados do 

navio, novinhos, no porto de Santos. 

Subiram de trem a Serra do Mar, em 

direção a São Paulo, e fizeram uma 

parada em São Caetano do Sul, na fá-

brica da GM, para a apresentação e as 

fotos oficiais. Logo foram apelidados 

de Morubixaba. Pelo dicionário, essa 

palavra indígena significa manda-chu-

va, o chefe, o cacique da tribo.

O GM PD 4104 era equipado com 

sanitário, vidros ray-ban, ar condicio-

nado (um luxo na época), suspensão 

pneumática e estrutura em duralumí-

nio, com o uso de muito chapeamento 

de alumínio nas áreas externas. A em-

presa anunciava a seus clientes uma 

temperatura ideal em seus ônibus, 

tanto no verão como no inverno.

Os novos carros foram imediata-

mente destinados à linha São Paulo-

Rio de Janeiro da Cometa. Encostavam 

na esquina das avenidas Ipiranga e 

Rio Branco, no centro de São Paulo, 

na agência da empresa, tendo como 

destino a então capital federal. Na 

época ainda não existia uma rodoviá-

ria central na cidade. As empresas 

tinham, cada uma, um local reservado 

Proibidas as importações na segunda metade dos anos 1950, a Viação Cometa adotou a prática de 

reformar seus modelos mais famosos. Foi o caso deste GM PD 4103, verdadeiro ônibus-camaleão.

A indústria nacional de ônibus ainda estabelecia suas bases quando a Mercedes-Benz do 

Brasil lançou o monobloco O321 HL. Foi muito utilizado pela Viação Cometa. 
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para embarque e desembarque de 

seus passageiros. Algumas construí-

ram agências próprias, com conforto e 

atendimento personalizado. A agência 

da Cometa era bem decorada, tinha 

móveis confortáveis e ambiente próprio 

para receber os passageiros.

INDÚSTRIA NACIONAL

Em 1956, como parte das medidas 

adotadas pelo governo para estimular 

a implantação da indústria automo-

bilística nacional, foram proibidas as 

importações. Terminava também a era 

dos ônibus GM norte-americanos. A 

Cometa viu-se obrigada a fazer mala-

barismos para manter seus modelos 

estrangeiros, já que importar peças 

também era algo impensável. No curto 

espaço de dois anos, o setor de ônibus 

passou a dispor unicamente de dois 

produtos no mercado: o FNM, da Fá-

brica Nacional de Motores, e o ônibus 

fabricado pela própria GM brasileira. 

rotaF

A partir de 1958 predominaram as 

marcas européias. A evidente necessi-

dade de renovação da frota nacional de 

ônibus possibilitou à Mercedes Benz 

do Brasil lançar o seu modelo integral 

O321 H. O produto rapidamente caiu 

no gosto dos empresários. Com o 

novo veículo, do qual adquiriu grande 

número de unidades, a Cometa iniciou 

a substituição de seus importados, já 

em estado de degradação. Mais tarde,  

o 0 321 seria fabricado na versão HL 

(alongada e com diferenciais em de-

sign externo). Permaneceu a prática 

da companhia de nomear cada novo 

modelo agregado à frota. Vieram o Se-

nembi (camaleão), o Super B (ambos 

dados aos modelos O321), o Papo 

Amarelo, o Flecha de Prata e outros. 

Ainda nos anos 1950, instalou-se 

no Brasil outro fabricante de veículo 

comercial, a Scania, que inicialmen-

te implantou sua base no bairro do 

Ipiranga, em São Paulo. Depois, em 

definitivo, localizou sua unidade in-

dustrial em São Bernardo do Campo. 

O chassi B75, lançado em 1959, foi o 

seu produto pioneiro para ônibus em 

terras brasileiras. A partir de 1961, foi 

escolhido pela Cometa para o início 

de uma longa relação comercial que 

incluiria ainda a encarroçadora Cife-

ral (Companhia Industrial de Ferro e 

Alumínio). Coube a esta desenvolver 

a primeira carroçaria a receber o novo 

chassi. O ônibus foi denominado Papo 

Amarelo, e também chamado de “Bul-

dog”, talvez pela cara do veículo ou 

pela aproximação entre o eixo dianteiro 

e a área frontal.

FLECHA DE PRATA

A parceria com a Ciferal continua-

ria. O modelo seguinte para a Cometa 

foi uma evolução do Papo Amarelo, no-

meado pela transportadora, em 1966, 

como Flecha de Prata. Era um veículo 

O ano de 1961 marcou o início da longa relação entre a Viação Cometa e a Scania. 

O primeiro ônibus foi o “Papo Amarelo”. Tinha chassi Scania B75 e carroçaria Ciferal.

A famosa geração Dinossauro foi desenvolvida pela Ciferal com chassi e carroçaria integrados 

(conceito monocoque). Ajudou a superar a crise gerada pelo fim das importações. 
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maior, construído em duralumínio. O 

chapeamento também levava muito 

alumínio e tinha frisos. Dois aspectos 

marcantes eram o novo Scania B76, 

com motor de 195 cv e quadro de chas-

si, além da direção hidráulica; e o novo 

serviço leito da companhia, batizado 

de Pullman. Contava com rodomoça e 

oferecia água, balas, biscoitos, café, 

refrigerante, “drops dulcora” e até sa-

chês. A Cometa qualificava o serviço 

como “simplesmente formidável”. Na 

ligação entre São Paulo e o Rio de 

Janeiro, o veículo concorria com o Caio 

Gaivota, da empresa Única, e com o 

Diplomata, do Expresso Brasileiro, 

dois outros símbolos do transporte 

rodoviário de passageiros.

Com os anos 1960 chegando ao 

fim, a Cometa começou a pensar em 

um novo modelo de ônibus para suas 

rotas, já então atendendo aos estados 

de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janei-

ro e São Paulo. Sobre o chassi B76, 

a Ciferal desenvolveu o modelo Líder, 

com linhas mais retas e inclinadas, e 

largura de 2,60 m. O primeiro pedido 

foi de 50 unidades, para operar no 

trajeto entre São Paulo e Campinas. O 

veículo recebeu o apelido de Jumbo B. 

Em uma peça de marketing da época, 

a Cometa demonstrava a necessidade 

de nova frota para a região de Campi-

nas, que deveria ser atendida “com ra-

pidez, conforto e regularidade, formas 

de acompanhar o progresso e oferecer 

comodidade aos passageiros”. 

Em 1968, mais uma evolução do 

produto Scania: o B110, chassi que 

trouxe novo bloco (ainda instalado na 

frente do veículo) turbo-alimentado, 

com 285 cv, freio de estacionamento 

a ar e suspensão pneumática no eixo 

traseiro. A carroçaria ainda era o mode-

lo Líder, mas com algumas alterações, 

principalmente na área frontal. A Come-

ta chamou-o de Turbo Jumbo.

 OUTROS CHASSIS

A empresa também utilizou outras 

marcas na década de 1960. Por exem-

plo, em 1966 a Mercedes-Benz lançou 

o monobloco O326, uma evolução do 

O321. O modelo trouxe novidades no 

design, no comprimento (11,20 m) 

e na parte mecânica (motor de seis 

cilindros e 200 cv). Foi utilizado pela 

transportadora paulistana em algumas 

importantes ligações entre a capital e 

o interior de São Paulo. Ela também 

utilizou, em carroçarias Ciferal, alguns 

ônibus com chassis FNM e Magirus, ou 

com plataforma Mercedes-Benz.  

Na década de 1970, a união entre 

Cometa, Ciferal e Scania resultou no 

Dinossauro, que incorporou conceitos 

estruturais dos modelos norte-ameri-

canos PD 4104 (o Morubixaba, que 

inspirou o estudo de construção) e 

o PD 4107 (nas linhas do design ex-

terno). O Dinossauro também ficaria 

marcado por ter sido feito sob medida 

exclusivamente para a empresa. Outra 

versão foi produzida para as inúmeras 

companhias de transporte, mas sem 

as exclusividades da Cometa, como 

poltronas de couro, teto frontal rebai-

xado, chapeamento frisado e o nome 

Cometa em alto relevo logo abaixo do 

pára-brisa. Em 1973, esse veículo foi 

apresentado, ainda como protótipo 

e sem algumas das características 

citadas, montado sobre o novo chassi 

Scania BR115, que trazia a inovação 

do motor traseiro e a possibilidade de 

bagageiro passante. O Dinossauro se 

tornou um produto padrão dentro da 

frota da Cometa. Recebeu pequenas 

modificações ao longo dos anos, até 

1983,  ano em que a empresa assumiu 

a sua produção. Ficou caracterizado 

como “o ônibus da Cometa”.

Ainda o modelo Dinossauro: surgido na década de 1970, era produzido quase que 

exclusivamente para a Viação Cometa. Por isso mesmo, era muito encontrado nas estradas da 

Região Sudeste. Versões produzidas para outras companhias não contavam com vários itens.   
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PRODUÇÃO PRÓPRIA

Ao constituir a Companhia Manufa-

tureira Auxiliar — CMA — e assumir a 

produção de seus ônibus, a Viação Co-

meta procurou manter a mesma base 

do Dinossauro, mas com modificações 

que proporcionaram ganhos ao veículo. 

O peso foi reduzido em cerca de 700 

kg e as poltronas de couro, instaladas 

de modo que cada passageiro pudesse 

ter acesso direto à sua janela. Nascia o 

Flecha Azul, considerado o ônibus mais 

leve do Brasil, pois ainda mantinha sua 

estrutura e chapeamento em alumínio. 

O veículo foi amplamente divulgado 

em peças publicitárias impressas e 

até na TV, em horário nobre. Durante 

17 anos, a carroçaria Flecha Azul foi o 

modelo único utilizado pela empresa. 

Assim como o Dinossauro, também 

sofreu pequenas alterações internas e 

externas, mas sempre com a mesma 

marca de chassi — Scania —, da qual 

foram usados, sucessivamente, os 

modelos K112, K113 e K124. 

Durante os anos 1980 e 1990 a 

Cometa não utilizou os chassis Scania 

na versão 6x2. Ao invés disso, mante-

ve a mesma estrutura 4x2 em todos 

os seus veículos, com comprimento 

de 13,20 m. Isso começou a mudar 

quando saiu das linhas de produção 

da CMA um novo produto totalmente 

diferente do padrão estabelecido até 

então pela empresa. O modelo, último 

a ser construído pela encarroçadora da 

Cometa, tinha 14 m de comprimento, 

chassi Scania, motor de 420 cv, design 

arrojado, janelas seladas, ar condicio-

nado e nova identidade visual, com um  

enorme cometa pintado nas laterais de 

cor prata. O teto tinha pintura dourada. 

Na estrutura foi mantido o alumínio. In-

ternamente, continuaram as poltronas 

de couro, mais espaçadas. O chassi 

Scania estava equipado com freios 

ABS e câmbio Comfort Shift, com pré-

seleção das sete marchas. 

O modelo marcou o fim de uma 

era na produção de ônibus no país. A 

indústria brasileira de carroçarias havia 

criado raízes fortes, ganhara escala e 

capacidade para lançar produtos cada 

vez melhores. A Cometa teve seu papel 

nesse processo ao apostar em sua 

qualidade e competência para criar e 

produzir os seus próprios veículos. 

Com o Double Decker da Marcopolo, sobre o chassi Scania 8x2, a Cometa ganhou nova identidade visual e voltou a comprar carroçarias.  

O ônibus CMA Cometa sucedeu a oito gerações do famoso Flecha Azul. Foi a última das carroçarias de produção própria da transportadora. 
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pinião

Procedimento licitatório 
     da ANTT é nulo

O

A  
ANTT realizou Audiências Públicas 

em várias cidades com o objetivo 

de divulgar a licitação de todas as 

linhas de transporte coletivo interesta-

dual de passageiros no Nordeste.

A análise da modelagem utilizada 

deixa patente sua inconsistência,  

além do grave prejuízo a que ficarão 

sujeitos os usuários do sistema de 

transporte coletivo interestadual.

Na minuta de Edital está imposto 

que os licitantes declarem ter realizado 

estudos de viabilidade econômica, de 

forma a assumirem todos os riscos 

inerentes à execução do serviço. 

Ao exigir a declaração, o governo 

tenta atribuir ao licitante uma obri-

gação que é legalmente imposta à 

ANTT.

Trata-se da aplicação da Lei nº 

10.233/2001, quando reza que 

“Cabe à ANTT... promover pesquisas 

e estudos específicos de tráfego e 

de demanda de serviços de transpor-

te; (...)  e propor ao Ministério dos 

Transportes os planos de outorgas, 

instruídos por estudos específicos de 

viabilidade técnica e econômica...”. 

O Decreto 2.521/98 e as Leis nºs 

8.987/95 e 8.666/93 também dizem 

a mesma coisa. 

Nas audiências públicas realiza-

das, a ANTT, por seus representantes, 

confessou que não fez qualquer estudo 

de viabilidade técnica antecedente à 

modelagem proposta, tendo se limi-

tado a utilizar os dados apresentados 

pelas empresas no ano base de 2006, 

o que é lamentável.

A ausência dos estudos fará com 

que linhas operadas pelas atuais 

permissionárias tornem-se economi-

camente inviáveis após a realização 

da licitação.

Apenas a título de exemplo, tome-

se a linha Fortaleza (CE) – São Luís 

(MA) – Fortaleza (CE): se operada com 

a quantidade de concessionárias, as 

viagens programadas e o número de 

usuários indicados pela ANTT, tornar-

se-á economicamente inviável.

A linha é operada, atualmente, por 

uma empresa que realiza três viagens 

diárias e que transportou 192.782 

usuários no ano base de 2006. Na 

modelagem proposta está prevista a 

exploração por três concessionárias,  

com a realização de nove viagens diá-

rias para transportar 139.695 usuários 

– quantidade menor do que a indicada 

em 2006, em decorrência da exclusão 

de vários seccionamentos.

A ausência de 
estudo de viabilidade 
técnica e econômica, 

assim como de 
pesquisa de mercado, 

fez com que a 
ANTT cometesse 

erros irreparáveis 
na modelagem  

apresentada. 

Antonio Cleto Gomes 

Advogado em Fortaleza-CE, especializado 

em transporte com forte atuação na Região 

Nordeste: www.cletogomes.adv.br
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o Diante de tais dados, indaga-se:  

como três concessionárias poderão 

operar a linha, com o triplo de horários 

diários atualmente operados, e com 

demanda 27,54% menor em decorrên-

cia de exclusão de seccionamentos?

A ausência de estudo de viabilida-

de técnica e econômica, assim como 

de pesquisa de mercado, fez com que 

a ANTT cometesse erros irreparáveis 

na modelagem apresentada.

Entendo que as “pesquisas e 

estudos específicos de tráfego e de 

demanda”, os “estudos específicos de 

viabilidade técnica e econômica”, e o 

“estudo de mercado que indique a pos-

sibilidade de exploração autônoma do 

serviço” são atribuições indelegáveis e 

específicas da ANTT, que jamais pode-

rão ser transferidas aos licitantes. Daí 

porque acredito que a ausência destes 

requisitos indispensáveis acarreta a 

nulidade do processo licitatório que 

está em curso pela referida Agência.
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Nas estradas a realidade é bem diferente.
Nada como poder contar com a Bandag.

www.bandag.com.br

Com Bandag você roda mais.

Líder mundial no setor, a Bandag oferece produtos 
e serviços que garantem qualidade e segurança 
com o menor custo por quilômetro rodado.

“A Bandag tem nos ajudado a reduzir consistentemente nosso CPK. 
São mais de oito mil pneus numa frota de mais de 500 veículos. 
Por isso, o resultado da nossa parceria com a Bandag tem sido 
excelente através de ferramentas e  cientes para administrar os 
custos do nosso negócio.”

Ademir Freitas - Gerente Nacional de Frotas 
Ramos Transportes.
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