
SETEMBRO 2012

ABRATI lança livro sobre 
pioneiros do transporte 
rodoviário de passageiros 

A ABRATI lançou em Brasília, du-

rante evento festivo com coquetel e 

almoço, no dia 28 de agosto, o livro 

Sonhos sobre rodas, com as histórias 

de pioneiros que criaram as primeiras 

empresas de transporte rodoviário de 

passageiros no Brasil. De autoria do ad-

vogado e pesquisador Rúbio Gômara (in 

memorian) e do jornalista Nélio Lima, 

o livro tem como objetivo, nas palavras 

do presidente da ABRATI, Renan Chiep-

pe, “colocar em relevo a extraordinária 

contribuição do transporte rodoviário de 

passageiros para o desenvolvimento do 

Brasil”. Páginas 2, 3 e 4.

A tradicional confraterniza-

ção de fim de ano da ABRATI 

será no dia 4 de dezembro, 

uma terça-feira, no Espaço Pa-

trícia, à beira do Lago Paranoá. 

Inicialmente previsto para 5 de 

dezembro, o evento foi anteci-

pado para o dia 4 a fim de não 

conflitar com jantar da CNT (dia 

5). No dia 4 também haverá 

reunião da diretoria da ABRATI 

com os associados, na sede 

da entidade, quando será feito 

um balanço das atividades de-

senvolvidas ao longo de 2012.

Durante o coquetel e jantar 

do dia 4, haverá a premiação 

das empresas que concorreram 

à segunda edição do Prêmio 

Boas Práticas ANTP/ABRATI, e 

que foram escolhidas por um 

juri especializado em três cate-

gorias: Atendimento ao cliente, 

Adesão dos colaboradores e 

Responsabilidade sócioam-

biental. 

Confraternização 
e premiação no 
dia 4 de dezembro

Em setembro, com o lançamento do 

jornal Almanaque de Bordo, da revista 

Coquetel Diversão a Bordo, de cinco 

vídeos (TV a Bordo), um spot para rá-

dio e uma rede social (Juntos a Bordo) 

mantida no Facebook e no Twitter, a  

ABRATI deu início ao projeto da Rede de 

Comunicação das empresas do setor 

de transporte rodoviário de passagei-

ros. Com a rede, as empresas estão 

levando aos passageiros mensagens 

sobre a importância do ônibus como 

meio de transporte e enfatizando seu 

comprometimento com os conceitos 

de qualidade, segurança, conforto, 

pontua lidade e abrangência. Desta 

forma, fortalecem a imagem do setor.

O setor passa a contar com uma 
rede nacional de comunicação 
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Ao dar-lhe as boas-vindas, o
Senhor Boa Viagem lhe cumprimenta 
por ter escolhido o ônibus, que é o meio 

de transporte preferido por mais de 
96 por cento dos viajantes brasileiros. 
Aproveita para lembrar que as viagens 

de ônibus são interrompidas a intervalos 
de duas ou três horas para descanso, 

café, lanche ou refeição — e para esticar as 
pernas! Esta é uma das muitas vantagens 
de se utilizar esse tipo de transporte. Como 
você sabe, as empresas de ônibus trabalham 
o tempo todo para garantir o conforto, a 
tranquilidade e a segurança das viagens. 

Sua boa viagem depende também de você

No ônibus, de vez em quando alongue braços 
e pernas. Sentado na poltrona, estique os braços 

para a frente, espalme uma das mãos e, 
com a outra, puxe para trás os dedos da 

mão espalmada. Dobre os cotovelos, 
ponha os braços atrás da cabeça e 

force os cotovelos para trás. Para 
a pernas, fi que ereto na poltrona 
e puxe um joelho de cada vez em 
direção ao peito. Depois estique as 

duas pernas e mexa as pontas dos 
pés para trás e para frente.

Sua coluna

Mais tecnologia

Você pode tornar sua viagem 
ainda mais agradável se 
adotar alguns cuidados 
bastante simples. Comece 
preservando sua coluna 
já antes de embarcar. Por 
exemplo: não carregue 
mochilas por muito tempo 
em um só ombro, alterne de 
um para o outro. Também evite 
malas com rodinhas se elas 
forem muito baixas.

Um bom número de empresas 
interestaduais utiliza os mais modernos 
equipamentos para garantir o conforto e a 
tranquilidade dos seus passageiros. Um dos 
recursos tecnológicos é o monitoramento  
dos ônibus via satélite, acompanhando 
as viagens ao longo de todas as rotas.

Alongamentos previnem a fadiga

Siga o Almanaque de Bordo 
nas redes sociais:

Juntos a bordo

@JuntosaBordo

O Senhor Boa Viagem usa o 
celular para acessar as redes sociais.

Blog: www.juntosabordo.com.br
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Renan Chieppe, presidente da ABRATI.

Primeira página do Almanaque de Bordo: 

leitura leve e conectada a outras mídias. 

A revista Coquetel Diversão a Bordo traz 

jogos e passatempos. E os vídeos da 

TV a Bordo são exibidos nos ônibus.
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ABRATI lança livro com as histórias de empresas 
pioneiras do transporte rodoviário de passageiros

Durante coquetel, seguido de almo-

ço, no dia 28 de agosto, em Brasília, 

a ABRATI recebeu expressivo número 

de parlamentares federais, diretores 

da ANTT e empresários do setor de 

transporte rodoviário de passageiros 

para o lançamento do livro Sonhos so-

bre rodas. Estavam presentes diversos 

pioneiros cujas carreiras empresariais 

são relatadas no livro.

EDIÇÃO

A saga dos  
pioneiros do transporte 

rodoviário de passageiros 
no Brasil

ANTÔNIO RÚBIO DE BARROS GÔMARA (in memoriam)

NÉLIO  LIMA

SONHOS SOBRE RODAS
Falando aos convidados na oca-

sião, o presidente da ABRATI, Renan 

Chieppe, explicou que a publicação do 

livro tem por objetivo retratar, com a 

maior fidelidade possível, aqueles que 

construíram o sistema desde os seus 

primeiros momentos. Além disso, mos-

trar às novas gerações de empresários 

do ramo, como também aos próprios 

usuários, que esse sistema não sur-

Acima: reprodução da capa do livro.

À esquerda, o presidente Renan Chieppe 

e Dimas José da Silva, um dos pioneiros 

retratados no livro.

Abaixo, à esquerda, Eden Afonso, Paulo 

Anselmo e Washington Coura. 

Abaixo, à direita, Maria Luisa, Aylmer 

Chieppe e Laércio Mazon. Aylmer Chieppe é 

um dos personagens do livro. 
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giu agora, e sim como consequência 

da contínua e paciente acumulação 

de experiências ao longo de muitas 

décadas.  E, por fim, colocar em re-

levo a extraordinária contribuição do 

transporte rodoviário de passageiros, 

implementado pela iniciativa privada, 

para o desenvolvimento do Brasil. 

Segundo ele, os autores do livro 

buscaram destacar e dar justa visi-

bilidade aos que, com seus próprios 

recursos e sem depender de subsídios 

governamentais ou recursos públicos, 

levaram a cabo a difícil tarefa de im-

plantar uma das mais extensas e efi-

cientes redes de transporte rodoviário 

de passageiros do mundo.

Figuram na publicação as histórias 

de 35 empresas, a maioria atuando, 

nos dias de hoje, no setor de transporte 

rodoviário de passageiros.

DOIS LIVROS

O jornalista Nélio Lima escreveu o 

livro a partir de entrevistas realizadas 

nos primeiros anos da década de 1990 

pelo advogado e pesquisador Antônio 

Rúbio de Barros Gômara, ex-Secretário 

Geral da Rodonal, com empresários pio-

neiros do setor de transporte rodoviário 

de passageiros.

Para reunir o material necessário 

— histórias, dados, números e grande 

quantidade de fotografias — Rúbio 

Gômara conversou com dezenas de 

pessoas e consultou com zelo os es-

cassos trabalhos escritos existentes no 

País. O resultado de suas pesquisas 

proporcionou material suficiente para 

a produção de dois livros. No primeiro 

— O transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros — Um 

acrescentamento histórico — o advoga-

do focalizou e comentou o arcabouço le-

gal disciplinador da atividade desde os 

tempos do Império até o fim do governo 

Collor. Foi editado pela ABRATI ainda 

na década de 1990. Sua intenção de 

Senador Clésio Andrade, presidente da CNT, Renan Chieppe e Jacob Barata Filho.

Jorge Luiz Macedo Bastos e Ivo Borges, da ANTT, e Ataíde Almeida.

O evento foi prestigiado por grande número de empresários do setor.
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escrever o segundo volume não se 

concretizou, pois ele morreu em 2000. 

Algum tempo depois, a ABRATI 

retomou o projeto e encarregou Nélio 

Lima de completar a tarefa. 

A partir do material levantado por 

Rúbio Gômara foram reconstituídas 

as histórias de muitas das empresas 

brasileiras de transporte rodoviário de 

passageiros, observando-se rigorosa-

mente o princípio de que o objetivo do 

pesquisador, desde o início do projeto, 

era  registrar precipuamente trajetórias 

pioneiras. 

O resultado foram narrativas que 

retratam a tenacidade e a persistência 

dos empreendedores que, 80, 70 ou 

60 anos atrás, lançaram-se à tarefa 

de abrir caminhos de terra, encurtar 

distâncias, integrar comunidades e 

aproximar pessoas que até então 

eram inteiramente dependentes da 

problemática navegação de cabotagem 

daquele tempo ou da incompleta e 

mal distribuída malha ferroviária então 

existente. 

Conforme afirmou Renan Chieppe, 

ao trazer o livro a público a ABRATI 

alimenta a expectativa de que possam 

surgir outros trabalhos e iniciativas de 

igual natureza, voltados à valorização 

do segmento de transporte rodoviário 

de passageiros e à perpetuação da 

memória dos seus pioneiros no Brasil.

O coautor do livro, Nélio LIma, com familiares de Rúbio Gômara: Maria Fernanda, neta, e 

Suzana e Ricardo Gômara, filhos.

Deputado Mauro Lopes, Senador Clésio Andrade, Aylmer Chieppe (em pé) e 

Senador Ricardo Ferraço.

Valeska Pinto, Alexandre Resende e Denise 

Cadete Cruz, da ANTP. Gérson Picolli e Klinger Sobreira.

Agnaldo Mariano e Curt Axtelm, da 

Mercedes-Benz.
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Pelo décimo-segundo ano conse-

cutivo a Viação Águia Branca ficou em 

primeiro lugar na pesquisa Recall de 

Marcas, feita pelo jornal A Gazeta, de 

Vitória, e pelo Instituto Futura. A VAB foi 

citada por 32,45% dos entrevistados na 

consulta sobre empresas de ônibus. A 

segunda colocada ficou à distância de 

28 pontos percentuais. 

A pesquisa é realizada há 20 anos 

e há 12 anos consecutivos a Águia 

Branca vem alcançando esse posicio-

namento. Segundo a diretora Comercial 

e de Marketing da empresa, Paula 

Barcellos Tommasi Corrêa, a marca é 

o principal patrimônio das instituições. 

“Uma empresa não existe sem cliente. 

Ter essa lembrança e o reconhecimen-

Pelo décimo-segundo ano consecutivo a Viação 
Águia Branca é a mais lembrada pelos capixabas

to imparcial de uma pesquisa é muito 

importante para nós”. 

A companhia credita essa lembran-

ça, principalmente, ao cumprimento de 

sua missão que é transportar passa-

geiros com segurança, excelência no 

atendimento e pontualidade.

Há três anos a Águia Branca está 

colocando em prática sua política de 

renovação de frota e já adquiriu nesse 

período 246 novos ônibus. Além dos 

investimentos na operação, a empresa 

implantou o Sistema de Gestão Am-

biental e conquistou a primeira certifica-

ção ISO 14001, na garagem de Campo 

Grande. Em dois anos, a Águia Branca 

reduziu em 33 toneladas a quantidade 

de resíduos classe II (plástico, papelão, 

borracha, madeira, papel e outros não 

classificados como perigosos). 

E para atender melhor ao cliente, a 

empresa vem investindo também em 

comodidade e promoções. Foi lançado 

um novo layout para o site www.aguia-

branca.com.br, que facilitou a venda 

de passagens pela internet, e também 

vêm sendo realizadas promoções para 

quem compra passagens com antece-

dência. “Queremos sempre oferecer o 

melhor para o nosso cliente com foco 

de toda a operação em segurança, bom 

atendimento e conforto”, ressalta a 

diretora Paula Corrêa. 

A premiação do Recall de Marcas 

ocorreu no último dia 11, em Vitória, 

Espírito Santo. 

 A Daimler está apresentando vários 

novos produtos no Salão Internacional 

de Veículos Comerciais (IAA) — a 

maior feira do setor no mundo — em 

Hannover, Alemanha, de 20 a 27 de se-

Daimler apresenta vários novos produtos no Salão 
Internacional de Veículos Comerciais, em Hannover

tembro. Entre os lançamentos estão a 

nova van urbana Mercedes-Benz Citan, 

os novos ônibus urbanos e rodoviários 

Mercedes-Benz e Setra, o miniônibus 

Vito E-Cell da Mercedes-Benz e o Fuso 

Canter Eco Híbrido, além do caminhão 

pesado Mercedes-Benz Antos, para 

aplicações de distribuição com cami-

nhões pesados.

É a primeira vez que a Mercedes-

-Benz apresenta uma linha desenvolvi-

da especificamente para distribuição 

com caminhões pesados. O Antos 

chega ao mercado com duas versões 

de cabines e é equipado com motores 

de seis cilindros em linha. Os moto-

res atendem a legislação Euro VI e 

proporcionam mais potência, baixo 

consumo de combustível e redução das 

emissões de gases de escape. Já o 

caminhão rodoviário Actros, lançado no 

mercado europeu no ano passado, traz 

novos sistemas de assistência. Está 

sendo apresentada no IAA a terceira 

geração do “Active Brake Assist” (Siste-

ma de Assistência Ativa de Frenagem).

O novo Setra no IAA: novo design e certamente uma das grandes atrações da feira. 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Os investimentos da Comil em 

novos produtos estão abrindo novas 

opções de mercados para a encarro-

çadora. Um exemplo é o Campione 

Double Decker, apresentado em janeiro 

último, que superou as expectativas de 

pedidos para os primeiros seis meses 

de 2012. De acordo com a encarroça-

dora, o veículo já conquistou impor-

tantes clientes no Brasil e em países 

da América Latina, como Peru, Chile 

e Argentina. Desde o seu lançamento 

foram vendidas mais de 250 unidades. 

Tradicionalmente, o mercado exter-

no é o principal destino dos veículos 

de dois andares produzidos no Brasil. 

Ali, os carros são utilizados em larga 

escala. Recentemente, a Comil recebeu 

um pedido de 180 unidades, feito pelas 

importadoras Diveimport e Scania,  do 

Peru. A maioria dos ônibus já está ven-

dida para empresas peruanas. 

Campione Double Decker, da Comil, 
supera previsões para o 1º semestre

A Comil também vendeu 43 unida-

des para a Argentina (10 com chassi 

Mercedes-Benz e 33 com chassi Sca-

nia), além de 30 para o Chile e 10 para 

o Paraguai. Também há tratativas de 

carros para o Uruguai.

Desenvolvido para atender o trans-

porte rodoviário de passageiros de alto 

padrão nas operações de turismo e nas 

viagens de longa distância, o Campione 

Double Decker alia segurança, luxo, 

tecnologia e conforto, oferecendo a 

melhor relação custo-benefício do 

mercado. A empresa realizou estudos 

biodinâmicos para reduzir o consumo 

de combustível e o desgaste de pneus. 

O resultado se materializa na curvatura 

frontal dos carros. 

Os veículos também se destacam 

pelos detalhes cromados, que confe-

rem requinte e sofisticação semelhan-

tes aos automóveis de luxo. 

Scania recebe 
inscrições para o seu 
programa de estágio

Foram abertas as inscrições para 

o programa de estágio da Scania. 

Estão disponíveis 40 vagas em São 

Bernardo do Campo/SP, destinadas 

a estudantes com formação prevista 

para dezembro de 2014 nos cursos de 

administração de empresas, ciências 

da computação, ciências contábeis, 

economia, direito, engenharia (compu-

tação, produção, elétrica, mecânica), 

marketing, psicologia e secretariado 

executivo. 

Também estão reservados tam-

bém 13 cargos para alunos do ensino 

técnico cuja formação esteja prevista 

para dezembro de 2013 nos cursos de 

secretariado, administração, automobi-

lística, logística, mecânica/mecatrôni-

ca, manutenção mecânica, mecânica 

de refrigeração, eletroeletrônica de 

manutenção e técnico em fabricação 

mecânica.

Para participar do processo seletivo 

é necessário ter inglês intermediário 

e conhecimento do Pacote Office. O 

programa de estágios da Scania  Latin 

America oferece bolsa-auxílio, alimen-

tação no local, transporte, assistência 

médica, serviço médico ambulatorial, 

serviço odontológico de emergência, 

seguro de acidentes pessoais e acesso 

ao Scania Clube. 

As inscrições são feitas no site 

http://www.ciadeestagios.com.br/

scania/.

Lançado em janeiro, desde então o Campione DD vem sendo sucesso de vendas.
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Audace é o nome do novo ônibus 

rodoviário que a Marcopolo apresentou 

no início de setembro. Está voltado às 

operações intermunicipais e de freta-

mento e, segundo a encarroçadora, 

foi concebido como “solução versátil 

e diferenciada” para os segmentos 

de fretamento contínuo e fretamento 

receptivo, assim como para as opera-

ções de curta e média distâncias. Na 

linha de rodoviários da Marcopolo, o 

novo Audace está sendo colocado no 

espaço entre os modelos Viaggio 900 

e 1050 e os modelos rodoviários da 

família Paradiso. 

Na apresentação, em Caxias do 

Sul, os executivos da encarroçadora 

empenharam-se em destacar que a 

concepção do novo veículo foi feita a 

partir dos mais recentes conceitos de 

fabricação. A estrutura foi otimizada, 

com melhor aproveitamento do espaço 

interno, redução do peso total e aumen-

to da rigidez estrutural. 

Inicialmente, o que mais chama 

atenção no Audace é a sua identifica-

ção com os modelos da linha G7. A 

Marcopolo amplia sua linha com o Audace, ônibus 
para operações intermunicipais e de fretamento

intenção dos projetistas foi exatamente 

fazer com que o novo carro seja facil-

mente associado à marca Marcopolo 

e à linha G7. 

Os vidros laterais são colados. Na 

frente, destacam-se os amplos para-

-brisas e o conjunto óptico com leds 

nas luzes de direção e de posição. 

O farol de neblina proporciona visual 

mais arrojado. Na traseira, o modelo 

apresenta lanternas integrais e delimi-

tadores também em leds. 

A porta de acesso ao veículo se 

recolhe para a parte interna, aumen-

tando a segurança dos embarques e 

desembarques. Toda a iluminação do 

salão de passageiros, em luz indireta, 

é em leds. Luzes em leds nos porta-

-focos (leitura) e saídas individuais para 

ar-condicionado ampliam o conforto.

Fretamento contínuo, fretamento receptivo, linhas regulares de média e curta distâncias são 

alguns dos segmentos que podem ser operados com o novo Audace. 

Carroçaria G7 e chassi com tecnologia 

BlueTec 5 no novo ônibus do Botafogo.

O Botafogo, um dos mais tradicio-

nais clubes de futebol do Brasil, passou 

a utilizar um ônibus modelo O 500 RS, 

da marca Mercedes-Benz, no transporte 

da sua equipe principal de futebol. O 

ônibus tem carroçaria Marcopolo Para-

diso 1200 Geração 7. 

Com 13,1 m de comprimento, o 

carro dispõe de ar-condicionado, jane-

las com vidros colados, monitores em 

LCD, DVD, rádio MP3, sanitário e duas 

geladeiras. O chassi conta com a tecno-

Ônibus Mercedes-Benz com tecnologia BlueTec 5 
para transportar a equipe de futebol do Botafogo

logia BlueTec 5, que proporciona níveis 

mais baixos de emissões de poluentes 

e mais economia de combustível. 

A configuração interna inclui uma 

parede de separação para o motorista 

e também entre a comissão técnica e 

os jogadores. As poltronas são do tipo 

semileito com descanso de pernas e 

cintos de segurança retráteis. Uma pol-

trona leito acomoda um  jogador machu-

cado. São oito lugares para o pessoal 

técnico e 24 para os jogadores. 
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