
Há 80 anos encurtando distâncias

Empresas seguem 

renovando suas frotas

Irizar faz 125 anos

de muita solidez
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Auto Viação Progresso







Um lote de 100 novos

ônibus foi adquirido pela

Viação Águia Branca, 

em operação rotineira 

do seu programa de 

renovação de frota. São 

veículos dotados de eixo 

auxiliar e de recursos

tecnológicos como freios 

a disco e ABS/ASR.

O PB da foto, pertencente à frota

da Expresso Nordeste, é produzido 

no Brasil pela Irizar, uma das mais

importantes encarroçadoras mundiais.

A Irizar está comemorando 125 anos

de existência, tendo se tornado um 

grupo empresarial que mantém plantas

de produção em seis países. 

A Mercedes-Benz 

amplia sua linha de 

chassis para ônibus

rodoviários e lança 

dois novos modelos: 

O 500 RSD 6x2 e 

O 500 RSD 8x2.
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Paulo Bellini fundou e é o presidente emérito da 

Marcopolo, encarroçadora brasileira que acaba

de completar 65 anos de atividades e hoje é 

uma empresa global.



Há oito décadas a Auto 

Viação Progresso se 

mantém como uma das 

principais operadoras

de transporte rodoviário

de passageiros em

Pernambuco e na região

Norte/Nordeste. Primar

pela qualidade dos

serviços tem sido sua

principal missão.

Novos ônibus 

Marcopolo G7

foram adquiridos

pelas empresas 

Expresso 

Brasileiro,

Viação Santa 

Cruz e Viação

Nasser, que

continuam

renovando suas 

frotas. 
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30 A Guerino renova
A empresa Guerino Seiscento adquiriu mais 
25 ônibus novos, todos com encarroçamento
Neobus. Os carros já estão operando.

44 Boas Práticas
Termina no próximo dia 20 de setembro 
o prazo para as empresas associadas 
inscreverem seus trabalhos.

48 Diesel de cana
No futuro, a adição de diesel de cana ao 
diesel comum poderá ser uma alternativa 
a mais para os ônibus rodoviários.  

56 Volvo BRT
A Volvo está fornecendo 40  ônibus 
articulados com sistema de monitoramento
para operar no BRT de Goiânia.

5858

5252

A Planalto Transportes introduz o conceito Três em Um nos seus serviços: são 

três categorias à escolha do passageiro, em um só ônibus.  
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UNIDA UM
Achei superinteressante a matéria 

sobre a Empresa Unida de Minas Ge-

rais, mais interessante ainda observar 

que ao completar 80 anos a empresa 

ainda continua com a pintura original, 

valorizando suas origens. Parabéns à 

Empresa Unida pelos bons serviços 

prestados e mais ainda pelos 80 

anos de desafios! Gostaria de ler nas 

próxímas edições matérias sobre as 

empresas Viação Motta e Andorinha, 

que prestam excelentes serviços ao 

Mato Grosso do Sul. 

Ismael Ribeiro de Souza

ismaelrsouza@bol.com.br

TRÊS LAGOAS – MS

UNIDA DOIS
Sabemos dos contínuos esforços 

da Empresa Unida para manter em 

nível bem alto os seus serviços. Esses 

esforços têm sido reconhecidos pelos 

órgãos ligados ao setor de transporte 

rodoviário de passageiros, não só lo-

cais como estaduais, como o DER de 

Minas Gerais.  

Tarcísio de Freitas Bastos

JUIZ DE FORA – MG     

FLEXIBILIDADE 
Como o setor interestadual havia 

previsto, não houve atropelos nem 

faltaram ônibus para transportar quem 

precisou se locomover rumo às cida-

des da Copa do Mundo. E isso sem 

prejudicar os que quiseram fazer suas 

viagens de rotina ou de férias. Acho 

que ficou demonstrada com eficiência 

a conhecida flexibilidade do sistema 

de ônibus interestaduais, o que deve, 

no mínimo, ter suscitado algumas 

reflexões dos gestores públicos res-

ponsáveis. Parabéns às empresas 

transportadoras!

Genésio Martins de Alcântara

RECIFE – PE

artasC

CONFIANÇA
Para nós, passageiros que depen-

demos dos serviços prestados pela 

Real Expresso e de outras empresas 

de transporte rodoviário interestadual, 

é sempre uma satisfação acompanhar 

o processo de aperfeiçoamento de 

seus equipamentos e operações.  

Digo isso a propósito do sistema de 

rastreamento e monitoramento de 

frota adotado pela Real Expresso (Rev. 

ABRATI nº 77, junho 2014), que tornou 

as viagens ainda mais seguras e pre-

visíveis. Acredito que o empenho em 

avançar tem como resposta um nível 

cada vez mais alto de confiança e de

preferência da parte dos usuários em 

relação a essas operadoras.

Clodoaldo Soares Ferreira

ALVORADA DO NORTE – GO

CUMPRIMENTOS
Parabéns à empresa Real Expresso 

pela decisão de incorporar às suas 

operações os novos recursos de 

monitoramento de frota por satélite 

(GPS), sem dúvida um enorme avanço 

tecnológico que representa mais con-

forto e segurança para os passageiros. 

Com isso, os ônibus ficam ainda mais 

modernos e ainda maior o prazer de 

viajar neles.

Edson Constantino de Assumpção

UBERLÂNDIA – MG

XAVANTE
Cumprimento essa Associação 

pela excelência da Revista ABRATI, 

cujas matérias mantêm os leitores 

informados sobre o transporte por 

ônibus no Brasil. Sugiro reportagem 

com a empresa Viação Xavante, que 

garante com eficiência o deslocamento 

de muitos passageiros das localidades 

mais distantes da região Centro-Oeste.

Agliberto Nonato Teixeira

GOIÂNIA – GO
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Boas perspectivas para     
     avanços no setor

Podemos prever 
melhores tempos 

para os que se 
dedicam à 
atividade 

de transportar 
pessoas no imenso 
território brasileiro, 

pois agora será 
possível trabalhar 
com conhecimento 

adequado do 
ambiente de 

negócios e de suas 
perspectivas 
para o futuro. 

Presidente do Conselho

Deliberativo da ABRATI

Com a recente mudança do regime jurídico que estabelece as condições para a prestação

dos serviços de transporte interestadual e internacional de passageiros, passando de

permissão para autorização, tal qual ocorre no setor aéreo, abrem-se perspectivas muito

boas de novos investimentos por parte das empresas.

É que no sistema anterior havia uma insegurança jurídica muito grande, pois não se

sabia, com certeza, como iriam ficar as atuais prestadoras desse serviço. Havia risco de a

maioria desaparecer e de muitas terem reduzidas drasticamente suas áreas de atuação.

Essa insegurança jurídica, várias vezes levada ao conhecimento dos órgãos responsáveis

pelo sistema, fez com que a venda de veículos novos caísse a um patamar bem inferior 

aos níveis normais, impondo às montadoras e encarroçadoras um período de poucas

encomendas.

Com a mudança de regime, percebemos uma mudança na condução dos investimentos,

como já registraram vários jornais diários de circulação nacional, e a previsão é de que as

encomendas deverão ter um incremento nos próximos anos. A Fabus, entidade que congrega

as encarroçadoras, estima compras de 2.500 ônibus novos por ano nos próximos quatro anos.

A ABRATI orgulha-se de estar engajada nesse mutirão de renovação de frotas, já que uma

das nossas principais bandeiras é o aprimoramento permanente da qualidade dos serviços

prestados aos usuários, refletido em pesquisas de opinião. Nossa meta é o aumento do nível

dos serviços, com oferecimento de veículos novos, dotados de todos os itens de conforto.

Nesse sentido, desenvolvemos já há alguns anos com a ANTP – Associação Nacional

dos Transportes Públicos – a edição anual do Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas, cujo

objetivo principal é exatamente o de reconhecer e incentivar as empresas a modernizarem

suas técnicas de gestão e de recursos aplicados na operação, para elevar cada vez o

padrão dos serviços.

Nesta edição da Revista ABRATI o leitor poderá ler, entre outras matérias, uma que

ilustra muito bem o que falamos acima. Trata-se da Viação Progresso, empresa pioneira

de Pernambuco que acaba de completar 80 anos e que vem se destacando por uma per-

manente renovação de métodos de trabalho, atendimento ao passageiro, treinamento de

motoristas e respeito ao meio ambiente. O passageiro que viaja nas principais linhas da

Progresso dispõe de veículos de última geração, com internet a bordo, ar condicionado e

outros itens de conforto.

Também mostramos como uma grande indústria de carroçarias do nosso país, a Mar-

copolo, responsável por grandes inovações na fabricação de ônibus, está levando o know-

-how brasileiro para os vários países onde atua com fábricas próprias ou por meio de umw

ousado plano de exportação.

A partir desses dois exemplos e do novo regime jurídico, podemos prever melhores

tempos para os que se dedicam à atividade de transportar pessoas no imenso território

brasileiro, pois agora será possível trabalhar com conhecimento adequado do ambiente de

negócios e de suas perspectivas para o futuro. Como sabemos, estes são fatores indis-

pensáveis para se programar investimentos e promover novos avanços gerenciais capazes

de viabilizar as melhorias contínuas demandadas pelo mercado.

Jú
lio
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B A G A G E I R O

ENCONTRO

CRÉDITO

ANIVERSÁRIO

BRASÍLIA

CARLOS ALBERTO SARDENBERG FAZ NO 
RIO PALESTRA EM ENCONTRO DA ABRATI

BANCO MERCEDES-BENZ CRESCE 25% 
NO VOLUME DE NOVOS NEGÓCIOS

VIAÇÃO OURO E PRATA COMEMORA 75 
ANOS COM ÔNIBUS AINDA MELHORES

DIRETORIA E ASSOCIADOS FAZEM NO DIA 
2 DE DEZEMBRO ÚLTIMA REUNIÃO DE 2014

No dia 5 de novembro, 

às 17 horas, durante 

a realização da 16ª 

Etransport e da décima 

Fetranrio, no Rio de

Janeiro, o jornalista Carlos

Alberto Sardenberg, da 

TV Globo e da CBN, fará

palestra em encontro da

ABRATI com associados. 

De janeiro a julho deste 

ano, o Banco Mercedes-

Benz incrementou 

em 25% o volume de

seus novos negócios. 

Foram liberados                  

R$ 2,5 bilhões para

financiamentos. A 

concessão de créditos

para compra de 

veículos comerciais 

contribuiu para os

bons resultados, tendo 

sido disponibilizado 

R$ 1,9 bilhão para 

o financiamento de 

caminhões, ônibus e 

A Viação Ouro e Prata,

fundada em 1939 na

pequena localidade de 

Crisciumal, no interior 

gaúcho, e hoje com sede 

em Porto Alegre, está 

comemorando 75 anos

de atuação ininterrupta 

no setor brasileiro de 

transporte rodoviário de

passageiros. É uma das

empresas mais atualizadas 

e equipadas do país. Opera 

uma moderna frota com

190 veículos, entre eles

muitos ônibus Marcopolo

Os associados da ABRATI 

estarão reunidos com a

Diretoria e o Conselho

Deliberativo no dia 2 de 

dezembro, uma terça-feira, 

para o último encontro do 

ano, que começará às 10 

horas, na sede da entidade 

em Brasília. Na ocasião 

os associados receberão 

informações sobre o 

andamento dos trabalhos

relacionados ao processo 

de autorização de linhas 

federais. No mesmo dia, às 

20 horas, no Clube Naval, 

será anunciado o nome

da empresa vencedora 

do Prêmio ANTP/ABRATI

Ele falará sobre o momento

econômico e o momento 

político do país após as

eleições. Os associados

poderão participar também

da abertura da Fetransrio, 

onde fornecedores do setor 

vão apresentar em seus

estandes as novidades

para 2015.

Geração 7, com sinal de

internet a bordo e inúmeros

outros itens de conforto.

Suas principais linhas

interestaduais ligam o Rio 

Grande do Sul a cidades

de Santa Catarina, Paraná,

Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso e Pará. Detalhe

muito lembrado quando se

fala da história da Ouro e

Prata é o fato de ter sido

criada em 1º de setembro

de 1939, exatamente o

dia em que começou a

Segunda Guerra Mundial.

Regulamento e
Roteiro Orientativo

de Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de 

Passageiros, seguindo-se a

entrega de troféu, selo de

referência e certificado.

A companhia adesivou um G7 para lembrar os seus 75 anos.

vans da linha Sprinter.

Em 2013, no mesmo

período, o montante 

liberado havia sido de

R$ 1,4 bilhão.

Houve incremento no

financiamento de vans.

Uma cartilha da ANTP orientou

interessados em inscrever-se.
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NOVA EDIÇÃO

NOVO CLIENTE

COMUNICAÇÃO AÇÃO SOCIAL

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA VOLTA A 
EXPOR ÔNIBUS ANTIGOS NA MOSTRA VVR

THERMO KING FORNECE À GUERINO 24 
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 

MERCEDES-BENZ CONCLUI REFORMULAÇÃO 
DA SUA EQUIPE DE GERENTES DA ÁREA 

A UTIL PROPORCIONA SESSÃO DE CINEMA 
PARA IDOSOS EM PRÉ-ESTREIA NO RIO

Nos dias 8 e 9 de 

novembro próximo o

Memorial da América 

Latina, em São Paulo, vai

receber uma nova edição 

da mostra “Viver, Ver e A Thermo King está

fornecendo 24 

equipamentos de ar 

condicionado para ônibus

à Guerino Seiscento 

Transporte, de Tupã, 

no interior paulista. Os 

ônibus, utilizados em 

linhas rodoviárias e em 

fretamento, têm carroçarias 

Neobus dos modelos N10 

340 e N10 380. 

Luiz Carlos Moraes, 

diretor de Comunicação

Corporativa da Mercedes-

Benz, anunciou no fim 

de agosto o nome da 

profissional Alessandra 

Souza para completar a

equipe de gerentes da

área dirigida por ele na

montadora. Alessandra já

começou a trabalhar no

atendimento à imprensa

A UTIL forneceu apoio 

aos realizadores do 

filme Vestido para casar,rr

de produção nacional,

responsabilizando-se 

pelo transporte de todo

o elenco para os locais 

onde foram feitas as 

gravações. Posteriormente,

na pré-estreia, ocorrida 

na cidade do Rio de 

Janeiro, transportou em 

seus ônibus cerca de 

Rever”, organizada pelo

Primeiro Clube do Ônibus

Antigo Brasileiro. Serão

apresentados veículos

antigos ao lado de alguns

modelos novos, de modo a

proporcionar aos visitantes

uma visão mais abrangente 

dos ônibus utilizados ao

longo do tempo pelo 

setor brasileiro de

transporte rodoviário de

passageiros. O evento está

chegando à sua décima-

primeira edição e faz parte

do calendário turístico do

Estado de São Paulo.

Os equipamentos, todos da 

linha LRT Confort, próprios

para veículos com até 14

metros, são estruturados

em liga especial de

alumínio resistente à 

corrosão e à fadiga, e

utilizam o compressor 

X-430. Este é o primeiro 

negócio dessa natureza 

entre a Guerino e a

Thermo King.

para automóveis. Na nova

equipe, Maura Creazzo

responde pela gerência de

Relações com a Imprensa

Corporativa, Comunicação

Interna, Relações

Públicas, Patrocínios e

Responsabilidade Social.

Edgar Bertini é o gerente de

Relações com a Imprensa

na área de caminhões,

ônibus e linha Sprinter.

100 idosos do Retiro dos

Artistas para assistirem

à projeção. A UTIL está

promovendo ações sociais

e proporcionando sessões 

a instituições carentes e 

filantrópicas como a Solar 

Meninos de Luz e o próprio

Retiro dos Artistas. O filme

entrou em cartaz no dia 7

de agosto em

todos os cinemas do

Rio de Janeiro.

Idosos são recepcionados por integrantes do elenco do filme.

Ônibus monobloco lançado em 

1958 pela Mercedes-Benz.

Alessandra 

SouzaEdgar Bertini

Maura 

Creazzo
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Marcopolo, 65 anos e novos  
   motivos para comemorar
Empresa do ano no Brasil, sexta maior encarroçadora mundial e líder absoluta no mercado brasileiro 

são algumas das marcas alcançadas pela companhia, que continua expandindo suas atividades tanto 

no mercado interno como em várias partes do mundo. 

AMarcopolo completou 65 anos de

atividades no último dia 6 de agos-

to. Entre as diversas comemorações, 

incluiu várias homenagens aos colabo-

radores nas suas fábricas brasileiras, 

com a entrega do tradicional Prêmio 

Honra ao Mérito. Aproveitou a oportu-

nidade para também comemorar com 

os funcionários a recente conquista do 

título de Empresa do Ano no ranking

das Melhores e Maiores empresas 

do Brasil.

Ao longo do mês de agosto, a Mar-

copolo homenageou 902 colaborado-

res das unidades de Caxias do Sul e de 

Xerém (Rio de Janeiro) com cinco, dez, 

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 65 anos

de trabalho na empresa. Em reuniões 

nos locais de trabalho, eles receberam 

diplomas, bônus correspondentes ao

seu tempo de serviço e, posteriormen-

te, participaram de um coquetel com a 

presença de gestores. 

Merecedores de atenção ainda 

mais especial por parte da empresa, 

59 colaboradores que recém completa-

ram 25 anos “de casa” foram homena-

geados com um jantar comemorativo, 

receberam bótons de ouro, diploma, 

bônus e 15 dias de férias adicionais, 

que puderam ser desfrutados em via-

gem ao Nordeste com acompanhante.

No dia 6, a companhia promoveu 

festa para comemorar o Dia do Cola-

borador — um reconhecimento anual

a todas as profissões que compõem

o quadro funcional da empresa. Houve

cardápio diferenciado e música ao vivo

nos restaurantes das unidades e fo-

ram mostrados vídeos com mensagens

dos colaboradores para seus colegas

das diversas áreas. Cada colaborador 

recebeu um presente feito especial-

mente para comemorar a data.

Ainda como parte das comemora-

ções, a empresa montou uma exposi-

ção itinerante: durante uma semana,

em agosto, um ônibus fabricado em

1967, quando a empresa ainda ope-

rava sob a razão social de Nicola &

Cia. Ltda., percorreu vários pontos da

cidade de Caxias do Sul para apresen-

tar à comunidade fatos importantes da

história da encarroçadora.

EMPRESA DO ANO

Em 2014, a Marcopolo teve mais

um importante motivo para come-

morar: sua escolha como Empresa

do Ano entre as Melhores e Maiores

de 2014, no ranking montado anual-

mente pela revista Exame com base 

na avaliação do desempenho das

maiores empresas do país. Uma das

conclusões da publicação foi que a

brasileira Marcopolo se transformou

Paulo Bellini, criador da Marcopolo e hoje seu presidente emérito.

Jú
lio
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em uma das principais fabricantes

de ônibus do planeta — a sétima do

ranking mundial, com 6% do mercado.

Em edição especial que circulou em

junho último, a revista destacou o fato

de que atualmente a encarroçadora

gaúcha “tem 12 fábricas localizadas

em países como Colômbia, México e

África do Sul, além de participações

menores em mais duas unidades no

Canadá e nos Estados Unidos”. A

matéria registra que, “desde 2004, a

Marcopolo construiu uma fábrica na

própria China e se juntou a compa-

nhias locais na Austrália, no Egito, no

Canadá e na Índia, onde é sócia da

Tata Motors”. É citado igualmente um

estudo da Fundação Dom Cabral que

aponta a Marcopolo como a décima-

-nona companhia brasileira mais in-

ternacionalizada, com lucro líquido de

US$ 105 milhões, receita de US$ 1,15

bilhões e rentabilidade de 15% sobre

o patrimônio.

MERCADO EXTERNO

O que há talvez de mais extraor-

dinário nesse desempenho é o fato

de uma parte importante dele resultar 

da atuação no mercado externo. O

ano passado, como se sabe, não foi 

particularmente favorável às empresas

brasileiras, que precisaram tentar man-

ter ou ampliar espaços nos mercados 

de outros países para compensar 

em parte retrações dos negócios no

âmbito interno. No caso da encarro-

çadora Marcopolo, o produto ônibus

enfrentou certo grau de dificuldade no

mercado interno e, principalmente,

não atingiu os patamares projetados. 

Um imprevisto — as manifestações de

protesto ocorridas em várias capitais,

e que levaram ao congelamento do

preço das tarifas de ônibus no período

imediato — somou-se à permanência

de obstáculos há muito conhecidos,

como infraestrutura deficiente, alta

tributação e elevada burocracia. O pre-

sidente do Conselho da encarroçadora,

Mauro Bellini, filho do fundador Paulo 

Bellini, acredita que o congelamento 

das tarifas prejudicou os negócios de

ônibus no primeiro momento, mas teve

o mérito de forçar a entrada desse

tema na agenda nacional, o que pode 

ser benéfico a longo prazo.

O fato é que a companhia já vinha

trabalhando para ampliar mercados e 

aumentar as vendas externas. Ao optar 

A Marcopolo é uma de nossas poucas empresas globais, escreveu a revista Exame ao anunciar que a encarroçadora cujo Conselho de 

Administração é presidido por Mauro Bellini (acima) foi escolhida Empresa do Ano entre as Melhores e Maiores do país.
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pela estratégia de combinar exporta-

ções com produção em determinados 

países, conforme a situação local de

cada um, ela obteve bons resultados. 

GLOBALIZAÇÃO

O diretor-geral da companhia, José 

Rubens de la Rosa, explica que, atual-

mente, os esforços são orientados 

para aumentar de forma gradativa a 

produção nos mercados mais favorá-

veis, sendo os demais — especialmen-

te na América Latina — supridos com 

ônibus produzidos nas unidades brasi-

leiras. Paulo Corso, diretor de Vendas, 

confirma que, hoje, parte considerável 

dos ônibus exportados se destina a 

paí ses da América do Sul, principal-

mente Peru e Chile. Mas as carroçarias 

da marca chegam atualmente a mais 

de 100 países dos cinco continentes 

e, em parte, esse movimento, de certa 

forma fracionado, também contribui 

para o volume satisfatório de vendas 

que aparece nos balanços anuais. 

Em certos casos, produzir em um

país utilizando determinados compo-

nentes feitos em outro país, como 

aconselham as práticas da globaliza-

ção, pode resultar em custos menos 

elevados. Em 2013, por exemplo, a 

unidade de produção da companhia na 

Austrália utilizou peças fabricadas na 

China para montar determinado mode-

lo. Detalhe interessante, nesse, como 

em outros casos, os ônibus foram pro-

jetados na matriz, em Caxias do Sul. 

Também não é incomum que a 

evolução dos mercados determine 

movimentos estratégicos de recuo 

ou, até, de desistência. Quatro anos 

atrás, cerrou suas portas a fábrica que 

a Marcopolo mantinha desde 1990 

em Coimbra, Portugal, e cuja principal 

finalidade seria funcionar como ponto 

de apoio para operações no mercado 

europeu. A ideia não deu certo e as 

operações foram abortadas. Ocorreu 

o mesmo com a fábrica Marcopolo 

instalada em 1997 na Argentina. O 

país vizinho sofreu uma crise econô-

mica muito forte em 2001 e a unidade 

passou a ser bastante deficitária, 

sendo fechada. Agora, a Marcopolo 

atua naquele mercado como sócia da 

argentina Metalpar.

VELHA LIÇÃO

José Rubens de la Rosa costuma 

dizer que, diante de certas mudanças 

no cenário, ou quando o cenário não 

é aquele que se imaginava, é aconse-

lhável desistir, como a Marcopolo fez 

quando a fábrica instalada na Rússia 

em 2005 passou a se defrontar com 

uma série de dificuldades de natureza 

burocrática. Mas aí também funcionou 

a prática globalizante e hoje a empresa 

brasileira fornece peças e componen-

tes produzidos por ela na China e 

montadas em território russo por um 

sócio local.

Seja como for, estar o mais perto 

possível dos mercados consumidores 

e dos fornecedores de matérias primas 

é uma antiga lição que a Marcopolo 

vem colocando em prática desde

sempre. Seus ônibus urbanos, por 

exemplo, são fabricados na unidade

de Xerém, na cidade do Rio de Janeiro,

e para isso ela adquiriu a tradicional

encarroçadora Ciferal. Bem mais

recentemente, o grupo Marcopolo

iniciou a construção de uma nova

planta industrial, desta vez na cidade 

capixaba de São Mateus, onde, de olho

nos mercados externos e do Sudeste

e Nordeste brasileiros, passará a pro-

duzir os miniônibus Volare, atualmente

montados em Caxias do Sul.        

Contudo, estratégias assim ágeis e

variadas só são possíveis para empre-

sas que, como a Marcopolo, tenham

adquirido a experiência e a capacidade

de adaptar-se rapidamente às mudan-

ças de cenário, como aconteceu em

2011 no Egito, onde a companhia

mantinha uma operação. Quando

irromperam os prolongados protestos

contra o ditador Hosni Mubarak que

culminaram com sua deposição, foi

preciso remover os funcionários de lá

e manter a fábrica fechada por vários

meses. Ela foi reaberta depois, mas

passou a atender quase que exclusi-

vamente o mercado do norte da África.

ncarroçadoraE

O diretor-geral José Rubens de la Rosa

prevê aumento gradativo da produção da

marca em outros países. 

Paulo Corso, diretor de Vendas: os

ônibus exportados de Caxias do Sul vão

principalmente para a América do Sul.
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A Marcopolo foi fundada em 6 de 

agosto de 1949, em Caxias do Sul-RS, 

pelos irmãos Nicola — Dorval, Doraci e 

Nelson. Iniciou suas atividades como 

oficina de pintura de cabines de cami-

nhões e, já em 1950, com o ingresso

de Paulo Bellini na sociedade, come-

çou a produzir carroçarias de ônibus. 

Em 1952, fez sua primeira carroçaria 

com estrutura em aço. 

Na sua unidade Ana Rech, em 

Caxias do Sul, a Marcopolo mantém 

em exposição um veículo histórico: 

um ônibus metálico montado em 

1967 pela então Nicola & Cia. Ltda. 

sobre chassi Mercedes-Benz O-321. 

Pertencia à Transportadora Suzantur, 

de Suzano-SP. Recebido em doação, 

foi totalmente restaurado e hoje é 

exibido com orgulho pelo empresário 

Paulo Bellini. Principalmente porque 

remete aos velhos tempos.

Em 1971, a razão social foi muda-

da para Marcopolo — hoje, uma das 

maiores encarroçadoras do mundo. 

Nascida como empreendimento fami-

liar, com o passar dos anos a empresa 

assumiu um bem-sucedido modelo de 

profissionalização, em que a experiên-

cia dos empresários pioneiros se soma 

ao fluxo incessante de idéias inovado-

ras dos executivos e colaboradores e à 

força das tecnologias de ponta.

A Marcopolo foi uma das primeiras 

empresas brasileiras a adotar, ainda 

na década de 1980, um conjunto de 

métodos administrativos inspirados 

nos modelos japoneses e adaptados 

à realidade brasileira.

E se a primeira carroçaria, produzi-

da em 1950, havia sido de madeira e 

levara três meses para ser concluída, 

a carroçaria metálica de 1967 fez parte 

das 468 unidades fabricadas naquele 

Junto à fábrica e aos ônibus novos, a Nicola reúne todos os seus funcionários para uma foto.  

O ônibus que mudou o nome da Nicola & Cia. Ltda. Foi o primeiro modelo Marcopolo.

Admirável trajetória de ousadia e criatividade

Desde o último dia 12 de agos-

to, toda a correspondência que sai

da Marcopolo traz o selo comemora-

tivo dos 65 anos da encarroçadora.

É uma prática que foi inaugurada

há 40 anos, quando a empresa

comemorou 25 anos de atividades.

O novo selo comemorativo foi lan-

çado em uma solenidade especial

realizada na fábrica de Ana Rech,

com a participação de executivos da

empresa e de representantes dos

Correios. Tem como 

destaque a logomarca

da empresa com o sol

estilizado, símbolo que

busca transmitir a men-

sagem de que o “Sol” 

da marca ilumina cami-

nhos e estreita distâncias.

Walter Cruz, gerente de Estratégia 

e Marketing da Marcopolo, explica

que o selo será usado na correspon-

dência até o fim deste ano.

Selo especial para comemorar
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ano, que entrou na história da empre-

sa por marcar o início de um ciclo de 

atualização dos processos produtivos, 

com a implementação inclusive de 

programas de treinamento dos cola-

boradores, visando ao aumento da 

eficiência e da produtividade.     

ncarroçadoraE

O ano seguinte, 1968, assinalaria

o ingresso em uma etapa de cresci-

mento sem precedentes, em meio à

qual foi desenvolvido um novo ônibus,

batizado de Marcopolo e apresentado

ao mercado em 1969. A escolha do

nome foi inspirada na figura do nave-

gador veneziano Marco Polo, nascido

em 1254. Exibido no VI Salão do Auto-

móvel, em São Paulo, transformou-se 

rapidamente em fenômeno de vendas.

O sucesso do modelo inspirou Paulo

Bellini a mudar o nome da empresa

para Marcopolo S.A. Carrocerias e

Ônibus.

Em 1974, a Marcopolo rompeu

com a tendência de copiar modelos

norte-americanos e criou o modelo M3.

A carroçaria foi desenhada com janelas

maiores e linhas retas. 

Em 1983 – ano do advento da

Geração IV – a Marcopolo lançou os

modelos rodoviários Viaggio e Para-

diso, o interurbano Strada, o urbano

Torino e o microônibus Sênior.  

Em agosto de 1989, quando

comemorou 40 anos de fundação, a

empresa contabilizou 53.000 ônibus

de sua fabricação rodando no Brasil

e em mais 20 países. As exportações

iam assumindo importância crescente.

Em 1990, surgiu a Escola de For-

mação Profissional Marcopolo, em Ca-

xias do Sul, em parceria com o Senai, 

com cursos técnicos e operacionais, e

com complementação escolar.

Em meados de 1991, a empresa

decidiu instalar a unidade de produção

de Coimbra, Portugal, para fabricar os 

modelos Viaggio, Tricana e Caribe.

Em outubro de 1992, em Caxias do

Sul, a Marcopolo lançou a nova linha

de rodoviários da Geração V, composta

dos modelos Viaggio GV 850, Viaggio

GV 1000, Viaggio GV 1150, Paradiso

GV 1150 e Paradiso GV 1450.

Nos anos seguintes vieram mais

dois ônibus especiais para operações 

urbanas: o Torino biarticulado (1994) 

e o Torino Low Entry (1996). A Geração

V ainda ganharia o seu modelo top,

com a primeira carroçaria montada

sobre um chassi com quatro eixos,

batizada de Paradiso 1800 Double-

-Decker. Curiosamente, o modelo não

se destinava de imediato ao mercado

brasileiro, porque naquela altura a

configuração de 14 metros de com-

primento ainda estava em fase de

homologação no Brasil.

Em abril de 1998 ocorreu outro lan-

çamento cujo rápido sucesso represen-

tou a introdução de novo conceito no 

segmento de transporte urbano — o do

minibus Volare. Produzido nas versões

executivo, lotação e escolar, o veículo 

foi tão bem recebido que resultou na

implantação de uma fábrica só para a 

linha, com nome e estrutura indepen-

dente de comercialização.

Ainda em 1998, foram lançados

o Andare, rodoviário para aplicações

de curtas e médias distâncias, e o

urbano pesado Viale. O primeiro ôni-

bus brasileiro projetado e desenvol-

Em recente evento em Brasília, o vice-

presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI, Renan Chieppe, entre André 

Luis de Oliveira e Luiz Roberto Ribeiro,

executivos da Marcopolo.

Estação final da linha de montagem na unidade Ana Rech, em Caxias do Sul.
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vido especialmente para transporte

escolar, denominado Escolarbus, foi

apresentado em 1999. Nesse ano a

Marcopolo completou meio século e

já tinha fábricas no Brasil, Argentina,

México e Portugal. 

Em 1999 chegaria a linha de rodo-

viários Geração 6, da qual, em apenas

três meses, foram vendidas mais de

800 unidades. Foram ainda lançados

os modelos Andare e Allegro, próprios

para operações de fretamento, turismo

de curta distância e para linhas rodo-

viárias até 100 ou 150 quilômetros.

Com a nova linha, a empresa entrou

definitivamente no mercado mundial,

concorrendo nas mais diversas regiões

do Brasil, na Europa e na América do

Norte. No fim de 2000, as vendas para

outros países representaram 41,6% da

receita líquida e a empresa atingiu a

marca de R$ 1 bilhão de faturamento.

Em 2001 seria lançada a segunda

geração do minibus Volare. Com linhas

mais suaves e modernas, tinha vidros

colados e portas mais largas. O acaba-

mento interno tornou-se mais refinado

e foi adotada nova padronagem para

os tecidos utilizados.

A Geração 6 seria completada em

agosto daquele ano, com o lançamento

Em 2011, o Paradiso 1800 DD veio completar a Geração 7 de carroçarias da Marcopolo.

O lançamento da Geração 7 da Marcopolo, em agosto de 2009, assinalou a chegada de novos

e importantes avanços tecnológicos para o setor de transporte rodoviário de passageiros.

do novo Paradiso 1800 Double-Decker 

e do Paradiso 1350. O DD era 400 qui-

los mais leve, tinha janelas um pouco

maiores e vidros dianteiros inteiriços. 

Foi o primeiro a ter os painéis internos 

moldados em poliuretano injetado.

O novo Paradiso 1350, com maior 

espaço vertical no bagageiro, estava

equipado com poltronas Master, com 

comprimento de leito e largura de

semileito. 

A produção do ônibus número

125.000 (um urbano Viale) foi come-

morada em 2002. A marca foi alcança-

da após quase 53 anos. Junto com ela,

a encarroçadora completava 41 anos

de recordes em exportações, desde

que as primeiras unidades haviam sido

embarcadas em 1961 para o Uruguai. 

Até ali já eram mais de 21.000 veícu-

los fornecidos para mais de 70 países.

Em junho de 2009, depois de três 

anos de pesquisas de campo e desen-

volvimento, a montadora apresentou

os novos modelos da Geração 7 de

ônibus rodoviários: Viaggio 900, Viag-

gio 1050, Paradiso 1050 e Paradiso 

1200. Menos de dois meses depois, 

eles começaram a sair das linhas de

montagem da unidade Ana Rech, em

Caxias do Sul. Foi também um modo

de, como sempre, marcar as come-

morações dos 60 anos de atividades

da companhia. Em março de 2011, o 

mercado conheceu mais dois modelos

novos, que completaram a Geração

7: o Paradiso Double Decker 1800 e

o Paradiso Low Driver 1600. Naquela

altura, também já estava pronto (e

mostrado três meses depois) o Marco-

polo Viale BRT, maior destaque da 3ª 

Transpúblico, na cidade do Rio de Ja-

neiro, com linhas futuristas inspiradas

nos modernos trens de alta velocidade.
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nibus Scania.Chassis para ôn
sultados em movimento.Disponibilidade e res
cipais. Os chassis Rodoviários, urbanos e intermunic
a em conforto para ônibus Scania são referência
economia de e rentabilidade, garantindo mais e

combustível e potência superior.

Série F:
motor dianteiro

Série K: 
motor traseiro



facebook.com/ScaniaBrasil app/ScaniaBR Faz diferença ser Scania.

Portfólio de Serviços Scania. 
Assegure maior disponibilidade 
para seus veículos com soluções 
integradas Scania e atendimento 
dentro da sua ofi cina.
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Irizar, 125 anos e um futuro 
     ainda mais promissor
Fundada em 1889, a Irizar transformou-se em uma grande marca mundial que segue crescendo, 

consolidando-se, diversificando-se e olhando para um futuro onde coexistem tecnologia, eletrônica, 

telecomunicações, inovação, sustentabilidade e mobilidade — tudo isso como resultado 

do trabalho de seus colaboradores e clientes.

A empresa Transnorte, de Minas Gerais, integrou o PB e o i6, ambos da Irizar Brasil, a suas linhas normais e às operações de fretamento.
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AIrizar, cuja unidade de produção

brasileira hoje é um projeto em-

presarial em torno do qual se agregam

mais de 3.400 pessoas, mantém

plantas de produção em seis países

e está presente com seus produtos

em mais de 90 países dos cinco

continentes. Líder no seu setor na Es-

panha, importante referência em nível

mundial, fabricou seu primeiro ônibus

com tração mecânica em 1927. Era

um veículo de 22 lugares, desafio que

os irmãos José Lorenzo e Cecilio Irizar 

enfrentaram com espírito inovador.

Outro ônibus foi encarroçado em 1929.

Pouco antes, os dois irmãos ha-

viam perdido seu pai, José Francisco

Irizar, que dera o primeiro passo na

história do empreendimento ao abrir 

uma ferraria na pequena localidade de

Ormaiztegi. Ali ele reparava e fornecia

rodas para carruagens. Em 1889,

seus filhos deram ao estabelecimento

o nome Irizar e, além de rodas, pas-

saram a produzir ferragens e a fazer 

reparos em carruagens. Quase três

décadas se contariam antes que eles

produzissem aquele primeiro ônibus

mecânico de 22 lugares. E mais duas

décadas se passariam até que, em

1948, eles incorporaram o metal aos

ônibus, lançando o primeiro veículo

semimetálico, ainda de fabricação ar-

tesanal. Em 1951, fizeram o primeiro

ônibus de dois andares e, um ano mais

tarde, um ônibus com janelas curvas.

Em 1954, os veículos ganharam estru-

tura e painéis metálicos.

COOPERATIVA

Na década de 1960, a Irizar já era

uma marca conhecida e seus produtos

podiam ser vistos circulando em toda a

Espanha. A encarroçadora adotara um

novo modelo de gestão e se transfor-

mara na Irizar Sociedade Cooperativa

Industrial. 

O Irizar Century, um dos projetos

mais bem-sucedidos em toda a história

da Irizar, foi lançado exatamente no

ano em que a empresa comemorou o

seu primeiro centenário, em 1989. Foi

criado para realizar percursos regula-

res de média e longa distância, além

de serviços eventuais. Conquistou

vários prêmios, inclusive internacio-

nais, e tornou-se o modelo Irizar mais 

vendido no mundo.   

Enquanto o Century se transfor-

mava em sucesso, a Irizar definia as 

linhas estratégicas que levariam a

um crescimento exponencial da com-

panhia e ao início de sua expansão

internacional, até tornar-se o Grupo

Irizar que se conhece hoje. A planta

de produção de Tianjin (China) foi

inaugurada em 1995. A do Marrocos, 

um ano depois. Em 1997, começou a 

funcionar a planta brasileira. Em 1999,

a do México. Vieram em seguida a

planta de produção da Índia, em 2001 

e, três anos depois, a da África do Sul.

CHEGA O ÔNIBUS PB

Um marco muito significativo foi

o lançamento, também em 2001, do

modelo PB, considerado ideal para

percursos de longa distância e turismo.

“Celebramos este 
aniversário em um 
momento de sólida 

situação financeira e de 
grande crescimento do 
nosso grupo. A Irizar é 
hoje um grupo sólido, 

mais forte do que nunca, 
diversificado geográfica 
e industrialmente e em 
constante crescimento. 
Um grupo que aposta 
decididamente em sua 
marca, na tecnologia e 

na sustentabilidade, e em 
seus produtos próprios, 

desde os ônibus 
rodoviários até o urbano 
elétrico, bem como nos 
demais produtos dos 
setores em que está 

presente.”

José Manuel Orcasitas,

Diretor Geral do Grupo Irizar

O lançamento do modelo i6 no Brasil deu forte impulso às vendas da unidade brasileira da

Irizar. A Reunidas Paulista figura entre as empresas que adquiriram o novo ônibus.

REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2014 19



ncarroçadoraE

Teve 200 unidades vendidas quase 

instantaneamente, antes mesmo 

que seu design fosse revelado pela 

fabricante.

Em 2007 chegou o Irizar i4, para 

médias e curtas distâncias. A seguir 

veio o Irizar i4 Low Entry, em 2009, 

para transporte urbano e metropoli-

tano. Em 2010, foi lançado o modelo 

Irizar i6, para serviços regulares e 

eventuais. E outro Low Entry, o i3, foi 

desenvolvido e lançado em 2012 para 

operar nas concentrações urbanas.

A Irizar também tornou-se fabri-

cante de ônibus integrais (chassi + 

carroçaria), a partir de 2009, com o 

objetivo estratégico de ampliar a oferta 

de carros convencionais. Assim, pas-

sou a oferecer ao mercado todos os 

seus modelos de linha montados sobre 

chassis equipados com motores DAF, 

caixa de câmbios, eixos e direção ZF, 

suspensão e freios Wabco e eletrônica 

da VDO Continental.

Também desempenham papel 

importante nesse contexto as em-

presas do Grupo especializadas em 

climatização para o setor de transporte

(Hispacold), os sistemas de portas e

elevadores para pessoas com mobili-

dade reduzida (Masats), a eletrônica

de potência (Jema) e as soluções

inteligentes de condução (Datik).

TECNOLOGIA

Outras novidades se sucederam

e uma delas foi a recente adoção da

nova logomarca, mais atual e coerente

Na matriz da Irizar, em Ormaiztegi, um modelo de carroçaria produzido em 1920.

com as linhas do design ostentado

pelos produtos Irizar. Sua concepção 

sugere movimento e fluidez, mostrando

o caminho da contínua inovação e da

evolução tecnológica, pois a tecno-

logia é outro dos grandes pilares e

uma aposta da Irizar pela inovação e 

desenvolvimento do produto.

Como parte dessa aposta, em

2012 foi constituído o Creatio – Centro

de Investigação e Desenvolvimento do

À esquerda, o Century, modelo de maior sucesso da encarroçadora. À direita, o PB, que mantém a trajetória vitoriosa de seu antecessor.
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Além dos i6, a operadora Expresso Nordeste também opera com os modelos PB.

Ônibus Irizar i6 da Expresso Itamarati: elogiado pelos passageiros e pelos motoristas da empresa.

Grupo Irizar. Dedica-se à investigação 

aplicada e ao desenvolvimento tecno-

lógico, oferecendo forte apoio ao Grupo

nos seus novos desenvolvimentos de

ônibus integrais e elétricos, assim

como de componentes para esses

veículos.  

A Irizar considera que o Creatio é

a chave para o seu desenvolvimento

futuro, dentro do objetivo de trabalhar 

a inovação com uma visão de longo

prazo, pensando na melhora da com-

petitividade sustentável do Grupo e em

seu crescimento gerador de riqueza e

emprego no entorno de atuação.

Nesse sentido, e dentro das linhas

de investigação do Creatio, adquire

grande importância para o futuro do

Grupo o projeto do ônibus 100% elé-

trico com tecnologia Irizar, cujos três 

primeiros protótipos foram destinados

às cidades espanholas de San Sebas-

tián e Barcelona.

O projeto Irizar Eletric Bus busca

desenvolver um novo ônibus elétrico, 

superando os desafios tecnológicos

atualmente existentes na estrutura,

no sistema de tração, na geração e

armazenamento de energia, nas comu-

nicações, no controle e na operação. 

Tudo isso tendo como objetivo de fun-

do promover, de forma definitiva, o uso

do ônibus como a melhor alternativa 

para o transporte massivo de pessoas

nos entornos urbanos.
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A Irizar Brasil foi criada no ano de

1997, na cidade de Botucatu, São

Paulo. O primeiro ônibus rodoviário

montado – o modelo Century – foi

apresentado oficialmente em 1998.

As vendas se iniciaram pelo mer-

cado brasileiro e, posteriormente,

estenderam-se à América do Sul,

América Central e Caribe. Em 2004, 

a encarroçadora começou a vender 

aos mercados africanos e, por último,

em 2007, foram comercializadas as

primeiras unidades para os merca-

dos da Austrália e da Nova Zelândia.

 A fábrica brasileira tem capaci-

dade para produzir quatro veículos

por dia, emprega 541 funcionários

e fabrica os modelos Century, i6 e

PB. Atende o mercado brasileiro,

América Latina, África e Oceania.

No Brasil, a marca continua em crescimento

ncarroçadoraE

De 1997 até junho de 2014 foram 

produzidas 7.705 unidades, das 

quais 70% se destinaram ao mercado

externo. O Century foi o modelo mais

vendido, com aproximadamente 5.500 

unidades. 

Desde o lançamento do modelo i6,

em novembro de 2012, sua produção

representou 81% em 2013 e 97,64%

em 2014 (até junho), revelando a nítida

preferência das empresas operadoras

por esse ônibus.

Axier Etxezarreta, Diretor-Geral da Irizar 

no Brasil.

João Paulo Ranalli, Gerente de Relações 

com o Mercado da fábrica brasileira.

O desempenho mundial de 2013 impressiona
Em 2013 o Grupo Irizar alcançou

novo recorde histórico em faturamento: 

556 milhões de euros. O crescimento 

foi considerado consequência da 

solidez da marca Irizar e das demais 

marcas que integram o grupo. 

As unidades de produção na Es-

panha e em outros países produziram 

5.368 ônibus, sendo 2.988 rodoviá-

rios. Cerca de 1.000 unidades, cor-

respondentes a 35% do total, foram 

fabricadas na planta de Ormaiztegi e 

destinadas à Europa e Israel.

Do total do faturamento, 34% 

corresponderam à fábrica da Irizar em 

Ormaiztegi e 46% às demais fábricas 

da Irizar no mundo. Os 20% restantes 

vieram do faturamento conjunto com 

as demais empresas do Grupo Irizar. 

Do faturamento total, 88% foram pro-

venientes da exportação por todas as

plantas do Grupo. O investimento total

feito no ano passado, na Irizar Ormaiz-

tegi, tanto em instalações como na

área de I+D (Investigação e Desenvol-

vimento), foi de 18 milhões de euros.

Aqui ou lá fora, o Irizar PB continua despertando a admiração de passageiros e operadores.

D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

s:
 Jú

lio
 F

er
na

de
s

REVISTA ABRATI, SETEMBRO 201422









ançamentoL

Mais duas opções de
     chassis Mercedes-Benz

A partir de agora a montadora oferece a opção de motor mais potente (408 cv) para 

os chassis O 500 RSD 6x2 e O 500 RSD 8x2 (este último com quarto eixo direcional de 

fábrica). Ambos os chassis são apontados como ideais para operações regulares 

de longa distância e para serviços diferenciados no segmento de turismo 

de luxo. Eles deverão atrair a atenção dos frotistas na próxima 

Fetransrio, no início de novembro, 

na cidade do Rio de Janeiro. 

Os novos chassis da linha Merce-

des-Benz contam com o pacote de des Benz contam com o pacote de

segurança da montadora para ônibus 

rodoviários, que inclui controle de 

estabilidade ESP (Electronic Stability 

Program), sistemas ABS + ASR, freio

eletrônico EBS (Electronic Brake Sys-

tem) de monitoramento do sistema 

de freios, freios a disco e retarder 

integrado. Além disso, dispõem de 

câmbio automatizado sem pedal de 

embreagem que, além de oferecer embreagem que além de oferecer

mais conforto para o motorista, ajudam

a reduzir o consumo de combustível.

Os chassis têm, ainda, um sistema de

elevação e rebaixamento da suspen-

são da carroçaria (KNR).

A montadora acredita que, ao intro-

duzir esses equipamentos e sistemas,

está ampliando bastante o leque de 

possibilidades para que os clientes

configurem ônibus compatíveis comconfigurem ônibus compatíveis com

suas demandas, tipo de operação e 

condições de topografia da sua área

geográfica de atuação. Desta forma, 

eles poderão desfrutar mais benefícios

em termos de segurança ativa e pas-

siva e vantagens como desempenho, 

menor consumo e mais conforto para

o motorista e os passageiros.

O chassi O 500 

RSD 8x2 com motor 

de 408 cavalos, 

com o quarto eixo 

(direcional) de fábrica, é

usado nas carroçarias de 

dois andares, preferidas 

em vários países sul-

americanos.  
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Na manhã de 25 de agosto, no 

Centro de Eventos da Mercedes-Benz 

do Brasil, em São Bernardo do Campo, 

o gerente sênior de Marketing Ônibus 

da montadora no Brasil, Curt Axtelm, 

descreveu em detalhes os dois novos 

chassis lançados na ocasião. 

CHASSI O 500 RSDD 2741 8X2

O chassi O 500 RSDD 2741 8x2 

é dimensionado para um Peso Bruto 

Total (PBT) de 27 toneladas, com mo-

tor OM 457 LA de 6 cilindros em linha 

e 12 litros de cilindrada que oferece 

potência de 408 cv a 2.000 rpm e ele-

vado torque de 1.900 Nm a 1.100 rpm.

A configuração 8x2 original de fá-

brica assegura ao chassi O 500 RSDD 

2741 a robustez e a durabilidade 

necessárias para quem atua nas mais

severas condições de operação. Além 

di í l d t l ltdisso, o veículo destaca-se pela alta 

qualidade e baixo custo operacional. 

A capacidade técnica de carga do 

O 500 RSDD 2741 8x2 é de 10.000 

kg nos eixos dianteiros (1º e 2º eixo 

modelo VO4/13 DL-7) e de 17.000 kg 

nos eixos traseiros (1º eixo HO-4/09 

DL -11,5 e 2º eixo NR-4/59 DL-5). Ele 

sai de fábrica na versão buggy (com 

Curt Axtelm, gerente sênior de Marketing

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

As características dos dois novos chassis
entreeixos de 3.000 mm), possibili-

tando várias dimensões de entreeixos 

para carroçarias de até 14 metros de

comprimento total, permitindo também

a instalação de carroçarias Double

Decker e Low Driver.

O chassi O 500 RSDD 2741 8x2

tem  câmbio automatizado MB GO 240

de série e sai de fábrica com retarder 

integrado Voith R 115, ampliando o

nível de segurança de frenagem do

veículo e a vida útil dos componentes 

do sistema de freio.

O 500 RSD 2441 6X2

Atendendo à demanda do mercado

e ampliando as opções de chassis de

ônibus para o cliente, a Mercedes-

-Benz oferece uma nova solução para 

o transporte rodoviário de passageiros:

o modelo O 500 RSD 2441 6x2 com

motor OM 457 LA de 408 cv e PBT de 

24 toneladas.

Desenvolvido para aplicações rodo-

viárias de médias e longas distâncias

e para operações de turismo, o chassi 

O 500 RSD 2441 6x2 aumenta as

opções de escolha para os clientes,

que continuam contando com a versão 

O 500 RSD 2436 6x2 com motor de 

354 cv.

O novo chassi O 500 RSD 2441 

6x2 sai de fábrica na versão buggy 

(com entreeixos de 3.000 mm), 

possibilitando várias dimensões de 

entreeixos para carroçarias de até 14 

metros de comprimento total, além de 

permitir a instalação de carroçarias 

Double Decker e Low Drive. 

Com o chassi O 500 RSD 6x2, o cliente

passa a contar com cerca de 48 

cavalos a mais de potência em relação

ao modelo anterior 

(que permanece disponível). 
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Vantagens do câmbio totalmente automatizado

ançamentoL

A caixa de mudanças totalmente 

automatizada PowerShift GO 240 de

8 marchas, sem pedal de embreagem, 

agora introduzida nos modelos RSDD 

8x2, RSD 6x2 e RS 4x2, proporciona

conforto e praticidade para o motorista 

e promove a redução do consumo de 

combustível. Como não há pedal de 

embreagem, o motorista pode prestar 

mais atenção ao trânsito. 

O sistema de gerenciamento da

caixa automatizada escolhe sempre

a melhor marcha para cada operação,

o que resulta em menor consumo de

combustível e em maior segurança.

A dirigibilidade se traduz ainda em

melhores arrancadas e retomadas de

velocidade, ultrapassagens mais ágeis

e maior elasticidade das marchas.

As duas últimas marchas com over 

drive proporcionam maior economia

de combustível na frota. Os novos

chassis rodoviários contam, a exemplo

dos demais da linha, com o Top Brake,

freio-motor auxiliar com 30% de potên-

cia adicional de frenagem.

Como o conceito do câmbio auto-

matizado baseia-se em uma caixa me-

cânica, a tecnologia é mais facilmente

assimilável pelas equipes de oficina.

A linha de chassis rodoviários da 

Mercedes-Benz passa a contar com seis 

diferentes modelos, o que amplia 

ainda mais as possibilidades de escolha.

O chassi O 500 RSD 2441 6x2 

é equipado de série com a caixa de 

mudanças totalmente automatizada 

Mercedes PowerShift GO 240 de 8 

marchas, que já sai de fábrica com 

retarder integrado Voith R 115 E, am-

pliando assim o nível de segurança de

frenagem do veículo e a vida útil dos

componentes do sistema de freio.

Entre os principais itens de série

do O 500 RSD 2441 6x2 destacam-

-se: coluna de direção regulável,

piloto automático Tempomat, freio

com secador de ar e válvula Concept,

sistema de elevação e rebaixamento

da carroçaria (KNR) para suspensão

dianteira e traseira, polia do motor 

para acionamento do ar condicionado,

painel de instrumentos com diagnose 

“on board”, podeste com regulagem de

altura para facilitar o encarroçamento

e radiadores de água e intercooler 

escamoteáveis.

Entre os opcionais do O 500 RSD

incluem-se freios a disco, eixo traseiro

de apoio dirigível com freios a disco 

e suspensão independente e outros.
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Walter Barbosa: há razões para otimismo.

Apesar da queda de

17,6% registrada na ven-

da de chassis para ôni-

bus no primeiro semestre 

de 2014 – de 17.709

unidades para 14.601

unidades –, a Mercedes-

-Benz liderou as vendas de

ônibus no período. Foram

emplacados 6.673 ônibus

Mercedes-Benz acima de

8 toneladas, conferindo à

marca aproximadamente

46% de participação de

mercado.

Com base nessa estatística, Wal-

ter Barbosa, diretor de Vendas e Ma-

rketing Ônibus da Mercedes-Benz do

Brasil, faz uma constatação:

“Mesmo enfrentando um merca-

do desafiador, com queda de 18%

em relação ao ano passado, somos a

marca que menos caiu. Na verdade,

registramos crescimento de 6 pon-

tos percentuais no market share da

nossa marca em relação ao mesmo

período de 2013.”

Os números apontam para a

reafirmação da liderança da marca

no segmento urbano, com 67% de

participação de mercado no segmen-

to rodoviário – onde a Mercedes-Bez 

alcançou no primeiro semestre 40%

de market share” – e no segmento de

transporte escolar de 15 toneladas,

onde chegou a 44% de participação.

Walter Barbosa aponta alguns

fatores que contribuíram para o bom 

desempenho comercial da marca

neste ano, entre eles o sucesso nas

vendas de ônibus para sistemas bra-

sileiros de BRT. Neste caso, o des-

taque foi para os ônibus superarticu-

lados O 500, que já acumulam mais

de 500 unidades comercializadas

Novo regime jurídico do setor gera otimismo

desde o seu lançamento em 2012. 

O executivo menciona, além disso, 

o lançamento de novos produtos, 

como o OF com suspensão a ar, e um 

aumento na participação da marca

no segmento de ônibus escolar.

OTIMISMO

No dia 25 de agosto, em entrevis-

ta coletiva na fábrica da Mercedes-

-Benz, em São Bernardo do Campo, 

Walter Barbosa afirmou que vê 

boas perspectivas para o segundo

semestre, especialmente no que diz 

respeito à venda de chassis rodoviá-

rios. Isso apesar de o desempenho 

para esse mercado ter tido queda de 

52,8% (percentual referente aos cha-

mados “rodoviários puros“, ou seja,

excluído o segmento de fretamento). 

As esperanças do executivo estão 

sendo potencializadas pela recente 

mudança do regime jurídico que de-

fine as condições para a prestação 

dos serviços de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de pas-

sageiros, passando de permissão 

para autorização, a exemplo do que

já ocorre com o setor aéreo. Ele 

admite ter observado, em contatos 

recentes, um bom estado de ânimo

dos empresários do setor 

rodoviário de passageiros.

“O cenário passa a ser 

otimista – afirma Barbo-

sa. – Ainda não sabemos

como se dará a regula-

mentação, em que serão

definidas as regras que

vão pautar o setor. Existe 

uma expectativa de que o 

documento legal estipule 

metas de qualidade e ida-

de média da frota.”

Por enquanto, a expec-

tativa do diretor de Vendas & Marke-

ting da Mercedes-Benz é de que as

compras do setor rodoviário de pas-

sageiros possam ter um incremento

de 1.000 a 1.500 unidades/ano. Na

hipótese mais otimista, esse proces-

so poderá iniciar-se ainda neste ano.

COINCIDÊNCIA

Barbosa desmente, no entanto,

que esse otimismo tenha estimulado

a Mercedes-Benz a incluir na sua

linha de chassis rodoviários os dois

novos produtos anunciados no dia

25 de agosto – o O 500 RSD 6x2 e 

o O 500 RSD 8x2 com quarto eixo

direcional de fábrica.

“Foi apenas uma boa coincidên-

cia – ele garante. – Nós já vínhamos

trabalhando nesse projeto há mais

tempo e, precisamente agora, ele

ficou pronto para ser anunciado ao

mercado. Nossa intenção, ao ampliar 

o portfólio de rodoviários, é dispor de

uma gama completa de veículos, de

modo a sempre podermos atender a 

todas as demandas que nos sejam

trazidas pelos nossos clientes. E é

importante considerar que nosso

portfólio é bem mais amplo  que os

dois novos produtos.”
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Guerino Seiscento renova 
   para continuar crescendo
A frota de 350 ônibus da Guerino Seiscento, do interior de São Paulo, recebeu o reforço de 25 

carros novos, todos com encarroçamento Neobus. A empresa mantém, assim, o ritmo de crescimento 

dos últimos anos, que tem sido potencializado pelas novas linhas federais operadas pela companhia 

e que atendem todo o norte do Estado do Paraná.

Os novos ônibus já estão em ope-

ração. Trata-se de dez unidades 

do modelo New Road N10, da Neobus, 

equipados com chassis Scania, e 15 

unidades do New Class N10 340, 

também Neobus, com chassis MAN-

-Volkswagen. Todos receberam poltro-

nas em couro e contam com sistema

especial de climatização, sinal de in-

ternet pelo sistema Wi-Fi e computador 

de bordo. “É o que existe de melhor 

em conforto, segurança e sofisticação.

São veículos de primeiro mundo para

atender nossos clientes do segmento

interestadual”, destaca o empresário 

Guerino Seiscento.

Além do serviço interestadual, a

empresa fundada por ele opera nos

segmentos municipal, intermunicipal, 

fretamento e turismo. São atendidas

mais de 100 cidades, entre elas Lon-

Ao lado de um dos novos Neobus N10, Guerino Seiscento vê nos investimentos o melhor caminho para manter a qualidade dos serviços.
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Ônibus Marcopolo Paradiso 1200 também ajudam a manter a eficiência nos serviços.

Wilson Pereira, diretor de Vendas 

da Scania, e João Seiscento, filho do

fundador, Guerino Seiscento.

O ônibus número 1

inaugurou uma nova era

na prestação dos serviços. 

Antes dele, a empresa usava 

jardineiras em suas linhas.

drina, Campinas, Maringá, Tupã, Lins,

Araçatuba, São José do Rio Preto,

Assis, Rancharia, Rinópolis, Osvaldo

Cruz, Ourinhos, Presidente Prudente,

Marília, Cornélio Procópio, Franca e

Bauru. Na ampla região servida por 

suas linhas, a empresa tornou-se uma

marca consolidada e reconhecida pela

excelência dos serviços.

“A satisfação dos nossos clientes

é o que nos move. Por isso, não me-

dimos esforços na hora de investir em

tecnologia e conforto. Temos como

objetivo oferecer um atendimento

de qualidade desde o guichê até o

desembarque do passageiro”, afirma

o empresário, que em abril passado

completou 88 anos. Mantém o mesmo

vigor do jovem que começou transpor-

tando passageiros numa jardineira e

enfrentou todos os desafios para se

tornar um empreendedor de sucesso.

Na avaliação do fundador, depois

de tantos anos de atuação no setor 

de transporte rodoviário de passagei-

ros, sua família continua acreditando

na fórmula da união que gera a força

necessária para prosseguir e crescer.

A companhia foi transformada em

holding e o presidente tem ao seu

lado os filhos João, Márcia e Irani. Ele

assegura: “Vamos continuar investindo

para manter a qualidade dos nossos

serviços e ampliar nossa área de

atuação. É o que eu e minha família

desejamos.”

ESTRUTURA

A Guerino Seiscento emprega cerca

de 500 colaboradores. Além da sede

principal em Tupã, interior do Estado

de São Paulo, tem garagens em Londri-

na, Campinas, Franca, São José do Rio

Preto, Bauru, Lins, Marília, Araçatuba,

Adamantina e Assis.

Nos últimos anos, a empresa inves-

tiu em tecnologia com a venda on-line.

Desta forma, os clientes passaram a 

ter a opção de comprar suas passa-

gens pelo site da empresa utilizando 

o cartão de crédito. Para proporcionar 

ainda mais facilidade na operação

do serviço, também foi implantada

a bilhetagem eletrônica nas linhas

suburbanas.

Outro investimento é a implantação

do sistema Wi-Fi nos ônibus. Hoje,

quase 100% da frota contam com

esse serviço, que possibilita o aces-

so gratuito à internet por notebooks, 

celulares e tablets.
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Progresso, 80 anos 
     encurtando distâncias
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A Auto Viação Progresso, de Recife, é umas das empresas pioneiras do setor de transporte 

rodoviário de passageiros do país. Há oito décadas transportando pessoas, a empresa 

sempre se renovou com o mesmo entusiasmo do seu fundador, João Tude de Melo,  

empreendedor visionário que projetou e construiu o primeiro ônibus com motor interno 

e frente reta da América do Sul. Inovação, excelência nos serviços e responsabilidade 

socioambiental são os alicerces do trabalho da companhia.
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Av. Alfredo Lisboa, no Marco 

Zero da cidade de Recife.
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Faz 80 anos que a empresa Auto FFViação Progresso vem interligando FF
as principais cidades de Pernambuco 

e da região Norte/Nordeste, sempre 

transportando passageiros com a 

responsabilidade de garantir viagens 

confortáveis e seguras. Primar pela 

qualidade nos serviços tem sido sua 

principal missão. As atividades são

constantemente monitoras por meio de

minucioso trabalho interno cujo intuito

é atender com eficiência e seriedade

às demandas dos passageiros. 

Pioneira no Estado de Pernambuco

e colocada entre as empresas de trans-

porte rodoviário de passageiros mais

antigas do Brasil, a Progresso mantém

um quadro de 1.250 funcionários.

Seus ônibus são os mais modernos

disponíveis no mercado.

A excelência dos serviços presta-

dos traduz o atendimento consciente

a todos os requisitos da legislação

reguladora da atividade do transporte

de pessoas, tais como as normas de

segurança, a qualidade no atendimen-

to, as políticas de manutenção e o

emprego das mais novas tecnologias.

Graças a isso, e como resultado do

esforço permanente de seus cola-

boradores, a empresa conquistou a

certificação de qualidade ISO 9001.

CAPACITAÇÃO

A adequada capacitação dos

motoristas é parte importante desse

esforço e tem como objetivo garantir 

a segurança das viagens e a total

tranquilidade dos passageiros. Para

isso, a empresa implantou e mantém 

o Programa de Aperfeiçoamento do Mo-

torista – PAM –, que é um treinamento

especial ministrado aos profissionais,

A tradicional eficiência da empresa está apoiada no treinamento, a começar dos motoristas.
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visando aperfeiçoar seu desempenho

na condução. Aplicado por monitores

especializados, o treinamento se pro-

cessa rigorosamente de acordo com

as recomendações do fabricante dos

ônibus. Com essa prática, o desempe-

nho dos motoristas melhora em 30%,

ao mesmo tempo em que é obtida uma

economia de até 10% no consumo de

combustível.

Além do PAM, são fatores impor-

tantes as reciclagens periódicas e a

capacitação dos condutores para ope-

rar veículos bidirecionais com câmbios

automatizados de última geração (Con-

fort Ship e Opticruise), que facilitam a

troca de marchas e corrigem eventuais

desvios na condução.

A informação também é uma das

ferramentas utilizadas pela companhia

para alcançar os melhores resultados.

Por exemplo, todo motorista contrata-

do, além de passar pelo treinamento

obrigatório, recebe uma cartilha com

normas que vão desde a excelência no

atendimento ao passageiro até o res-

peito às leis de trânsito. Outro cuidado

é proporcionar aos profissionais um

amplo e confortável alojamento para

descanso e relaxamento nos intervalos

entre as viagens.

MONITORAMENTO 

As novas tecnologias ajudam a

aumentar ainda mais a eficiência no 

acompanhamento da frota. Todos os 

ônibus são monitorados em tempo

real por meio de rastreadores GPS

e GPRS. Eles fornecem à Central de

Monitoramento todas as informações

sobre a velocidade desenvolvida pelos

Monitoramento em tempo real de toda a frota: mais segurança, pontualidade absoluta.

veículos, eventuais desvios de rota,

defeitos mecânicos ou eletrônicos e

possíveis acidentes.

Para a maior tranquilidade dos

passageiros e do motorista, foram

instaladas câmeras nos ônibus. Elas 

captam imagens do interior dos veí-

culos e da cabine do motorista. Uma 

câmera externa permite a visualização

da estrada.

Os ônibus que oferecem os servi-

ços Premium contam com tecnologia

Wi-Fi que permite ao passageiro aces-

sar a internet durante o trajeto. 

Ponte Governador 

Paulo Guerra, na capital 

pernambucana.
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DISCURSO SOCIAL

Faz parte do trabalho da diretoria 

da Auto Viação Progresso a preocupa-

ção de olhar “para fora”, de entender 

os problemas ao redor e de mobilizar-

-se para atenuá-los. Em síntese, pen-

sar na coletividade e no bem-estar do 

próximo. Ao longo do ano a empresa 

desenvolve várias ações nos municí-

pios atendidos por suas linhas. Por 

exemplo, nas principais datas come-

morativas, como Dia das Mães, Dia 

dos Pais, Dia das Crianças e Natal, 

são feitas entregas de presentes nas 

localidades mais carentes.

São igualmente empreendidas 

ações localizadas, como ocorreu em

Tabira, cidade do sertão pernambu-

cano onde a Progresso construiu, em 

parceria com a Prefeitura Municipal 

(que doou os terrenos e a mão de 

obra) casas para famílias de baixa 

renda que não tinham residência 

própria. Também doou a mobília e os 

eletrodomésticos. Finalmente, levou 

água encanada a diversas residências 

mpresaE

em comunidades que não dispunham

do serviço. 

Outro momento em que a empresa

não mediu esforços para ajudar foi du-

rante um surto de dengue que atingiu

o município de Afogados da Ingazeira,

cidade do sertão pernambucano. Em 

2011, houve uma quantidade alarman-

te de casos de dengue no município.

Estudantes da Universidade Federal

de Pernambuco estiveram no local e 

verificaram que a causa do surto eram

as caixas d’água sem tampa, que fa-

voreciam a proliferação das larvas do 

mosquito Aedes Aegypti. A Progresso

doou telas de proteção e cedeu 42

voluntários para o trabalho de limpeza

das caixas, que depois foram cobertas

com as telas. A ação resultou na solu-

ção do problema.

Monitores altamente capacitados transferem sua experiência aos motoristas nos cursos de reciclagem, ou sempre que chegam carros novos.

AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A – 2013

Frota de rodoviários 230

Quilometragem percorrida 38.000.000

Estados atendidos PE, PB, RN, AL, SE, MA, BA, PI, CE

Matriz Jaboatão dos Guararapes – PE

Linhas interestaduais 46

Linhas intermunicipais 30

Localidades atendidas 452

Passageiros transportados/ano 3.069.960

Media mensal de passageiros 255.850

Pontos de venda de passagens informatizados 260

Número de funcionários 1.250
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Pioneirismo e inovação sempre marcaram a 
história da empresa desde a década de 1930

A Auto Viação Progresso teve ori-

gem na empresa João Tude de Melo, 

fundada pelo próprio na década de

1930, em Garanhuns. João Tude co-

meçou trabalhando como carregador 

de bagagens, tinha então 12 anos de

idade. Aos 18, já era motorista de ca-

minhão e logo se tornou dono de uma

oficina mecânica; a partir daí iniciou

sua trajetória no ramo de transportes

viários. Em 1934, abriu a primeira

linha regular de ônibus do Nordeste

brasileiro, ligando Garanhuns ao Recife

– 250 quilômetros de estradas de terra

vencidos em 15 horas. Em seguida,

criou as linhas Recife–Rio de Janeiro 

e Recife–São Paulo. Em 1940, proje-

tou e montou o primeiro ônibus com

motor interno e frente reta construído

na América do Sul. 

Em 1952, a empresa João Tude de

Melo transferiu-se de Garanhuns para

o Recife e mudou a razão social para

Auto Viação Progresso Ltda. Hoje, ela

integra o seleto núcleo das grandes

empresas do setor, com participação

ativa na evolução dos transportes ro-

doviários e na busca de novas ideias

para atender cada vez melhor.

O fundador da Progresso (de terno branco e com o chapéu na mão) posa para uma foto

entre os motoristas que faziam a pioneira linha da Progresso entre Recife e Rio de Janeiro.

Ônibus com motor

embutido e frente reta,

o primeiro construído na

América do Sul. 

Criação de João Tude

de Melo.

Na Progresso, os cuidados com a

limpeza dos carros se processam em

paralelo com o zelo ambiental. Como,

diariamente, antes de entrarem em

operação, os veículos são cuidado-

samente lavados, o alto consumo de

água levou a empresa a repensar os

procedimentos de limpeza. Foi então

implantado no lava-jato da garagem

um eficiente sistema de purificação

Como economizar 27.000 litros de água por dia
e reciclagem da água utilizada. Cana-

letas conduzem o líquido até um re-

servatório onde são removidas areias,

materiais sólidos, graxas, óleos etc.

Em seguida, a água passa por um

processo de coagulação, floculação, 

decantação, filtração e desinfecção, 

após o que pode ser reutilizada. O

processo resultou em economia de

27.000 litros de água por dia.

A responsabilidade em relação ao

uso da água não ficou restrita à gara-

gem. Uma campanha interna de cons-

cientização e reeducação mobilizou

os funcionários em torno do objetivo

de reduzir o consumo, despertando o

funcionário para o tema sustentabili-

dade, engajando-o na preservação do

planeta e estimulando ações susten-

táveis no dia a dia pessoal e coletivo.
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ROTAF

Cem novos ônibus para
     a frota da Águia Branca

No pátio da garagem central, parte dos 100 novos 

ônibus adquiridos pela Viação Águia Branca.

REVISTA ABRATI, SETEMBRO 201440



Neste segundo semestre, a Viação Águia Branca incorporou aos seus 

serviços mais 100 ônibus novos, todos com chassis Mercedes-Benz O 500 RSD e 

O 500 RS, com carroçarias Marcopolo G7 do tipo Rodoviário Luxo.
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Oobjetivo da Águia Branca ao reno-

var mais um grande lote da frota 

foi manter a qualidade dos serviços 

oferecidos e tornar as viagens sempre 

mais confortáveis. Por isso, os novos 

carros trazem melhoramentos e avan-

ços tecnológicos recém-introduzidos 

pela indústria montadora e encarro-

çadora, especialmente aqueles vol-

tados à segurança e ao conforto dos 

passageiros, como, por exemplo, o 

sistema de freios a disco e ABS/ASR,

suspensão KMR e eixo auxiliar com 

a tecnologia Era. Das 100 unidades, 

87 são da categoria Executivo e 13 da

convencional.  

A aquisição de ônibus sempre mais 

modernos é prática rotineira no progra-

ma de renovação de frota implemen-

tado ano a ano pela companhia. Essa 

política ajuda a fazer dela uma das 

empresas líderes do setor brasileiro 

de transporte rodoviário de passagei-

ros, atraindo volume cada vez maior 

de passageiros em suas numerosas 

linhas nos estados do Espírito Santo, 

Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais.

A eficiência é um dos pontos altos 

dos serviços oferecidos pela operado-

ra. Seus motoristas são muito bem pre-

parados e se destacam pela condução 

segura e tranquila. Seu treinamento 

inclui cursos periódicos, reciclagens 

e campanhas internas com alertas, e 

as preventivas.

HIGIENE DO SONO

A Viação Águia Branca mantém um 

revolucionário programa de monitora-

mento da qualidade do sono de seus 

profissionais do volante, por meio do

pioneiro Programa de Medicina do 

Sono, que inclui exames de polisso-

nografia para detectar eventuais dis-

túrbios do sono nos motoristas. Eles 

passaram a ter um descanso reparador 

ROTAF

desde que o exame começou a ser 

aplicado pela empresa, o que resulta

em maior disposição para o trabalho.

A segurança das viagens aumentou

e os resultados foram tão bons que,

hoje, os procedimentos admissionais

incluem a polissonografia.

Os processos operacionais são

continuamente aperfeiçoados, sendo 

o deslocamento dos veículos nas

viagens objeto de monitoramento

permanente. Já os passageiros dis-

põem de todas as facilidades para

programar suas viagens e reservar 

ou adquirir suas passagens: a Águia

Branca mantém uma rede de mais de

300 agências em todos os Estados

servidos por suas linhas.

Os ônibus, por sua vez, passam por 

rigorosas revisões, com muita ênfase 

na prevenção. Com essa política, as 

operações de manutenção corretiva

são pouco frequentes e o índice de

quebras em viagem é quase inexis-

tente. Além disso, como os carros são

sempre renovados, apresentam idade

média bastante baixa.

Ao lado da Viação Salutaris, a

Águia Branca integra a Unidade Passa-

geiros do Grupo Águia Branca. Ambas

atuam há mais de 60 anos no setor e 

são certificadas pela ISO 9000 e a ISO

14001. Elas operam uma frota de 750

ônibus, transportam anualmente 11

milhões de passageiros e suas linhas 

servem a mais de 700 localidades.

Frota sempre renovada é garantia de modernidade, segurança e conforto para os passageiros.

A cordialidade e boa-educação dos motoristas é tradição na Águia Branca.
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econhecimentoR

Inscrições ao Prêmio vão
    até 20 de setembro
Está prestes a encerrar-se o prazo para inscrição de trabalhos desenvolvidos pelas empresas 

associadas à ABRATI com o objetivo de promover avanços e melhorias no transporte rodoviário de 

passageiros de média e longa distâncias, e que desejem participar da quarta edição do Prêmio ANTP/

ABRATI Boas Práticas do Transporte Terrestre de Passageiros, edição de 2014.

Este ano, o Prêmio vai contemplar 

apenas uma categoria: Inovação 

e Tecnologia.

O Prêmio resulta de parceria entre 

a ABRATI e a ANTP, e agora entra em 

seu quarto ano. Seu objetivo é prestar 

reconhecimento à política de qualidade 

das empresas brasileiras de transporte 

rodoviário de passageiros. Portanto, é 

uma forma de incentivar a continuidade 

do processo de modernização e qua-

lificação das empresas que operam 

no setor, e de oxigenar ainda mais 

sua busca contínua de melhoria nos 

serviços e práticas operacionais.

De acordo com o Regulamento, a 

participação é facultada a todas as 

empresas associadas à ABRATI. Cada 

organização poderá inscrever uma úni-

ca prática. Ao convidar as associadas

para se inscreverem, o presidente da 

ABRATI, Paulo Porto Lima, lembrou 

que as operadoras do setor atingiram 

um estágio tal que as transformou em

espelho para organizações de outros

países. Muitas costumam fazer visitas 

técnicas ao Brasil para tentar entender 

como é possível cobrir um território tão 

grande com tarifas a preços módicos, 

regularidade, segurança e conforto.

“Não existe no mundo modelo simi-

lar ao nosso em termos de eficiência.

Existem até maiores, como o da China 

e o da Índia, mas não

com o nível de organiza-

ção do modelo brasilei-

ro”, afirmou Paulo Porto

Lima, referindo-se ao

testemunho dos visitan-

tes que têm conhecido

o sistema implementado

no Brasil.

Ele observou também

que até chegarem ao pa-

tamar atual de eficiência

e qualidade as empresas

sempre investiram (e

continuam investindo)

na qualificação de seus

profissionais, principal-

mente motoristas. Frotas

novas, treinamento cons-

tante, emprego de novas

tecnologias, acompanha-

mento eletrônico on-line

das viagens, cuidados

em relação ao meio ambiente e ao

conforto dos passageiros, manuten-

ção criteriosa dos ônibus: tudo isso

sempre fez parte das preocupações

permanentes das empresas para tor-

nar as viagens cada vez mais seguras.

Ao finalizar, ele acentuou:

“Tudo isso foi feito sem qualquer 

subsídio governamental e exclusiva-

mente com recursos privados”.

No dia 2 de dezembro deste ano,

a ABRATI e a ANTP vão anunciar, du-

rante encontro nacional do setor de

transporte rodoviário de passageiros,

em Brasília, o nome da empresa ou ins-

tituição vencedora da edição de 2014,

e proceder à entrega do troféu, selo de

referência e certificado. Poderá ainda

ser concedida menção honrosa a outra

empresa, caso os juízes entendam

Regulamento e
Roteiro Orientativo

Capa da cartilha com o Regulamento e o Roteiro Orientativo.
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que o trabalho inscrito é merecedor 

de reconhecimento público.

Os trabalhos inscritos deverão des-

crever melhorias que trouxeram mu-

danças positivas de comportamento na

empresa, e que estejam direcionadas

aos clientes internos e externos, ou

mesmo para os processos internos

da empresa. Sua avaliação será feita 

por uma banca de juízes composta

por especialistas, parte deles oriunda 

do setor de transporte público e trân-

sito, e parte, externa ao setor, com

experiência nas áreas de marketing e 

comunicação social.

Os critérios de julgamento pela

banca de juízes levarão em considera-

ção: a contextualização da experiência

(objetivo, desafio, desenvolvimento

e solução); formas de pesquisa e

levantamento de informação para

desenvolvimento da experiência; perti-

nência da solução dada, considerando

os objetivos fixados; documentos

respaldando as declarações relativas 

aos resultados obtidos.

A ANTP publicou um Roteiro Orien-

tativo contendo a sequência dos itens

que deverão constar no relatório des-

critivo da Boa Prática. O relatório des-

critivo da Boa Prática premiada será 

publicado na Webiblioteca no site da

ANTP e apresentado na Revista ABRA-

TI, ficando disponível para consultas 

de todos os interessados, o que lhe 

dará maior visibilidade.

Outras informações, assim como o

texto completo do Regulamento e do 

Roteiro Orientativo estão disponíveis 

nos sites da ANTP (www.antp.org.br) e 

da ABRATI (www.abrati.org.br).

Alexandre Rocha Resende, Gerente de

Capacitação do Prêmio ANTP de Qualidade.

Denise Cadete, coordenadora do Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas.

Roteiro Orientativo indica todos os procedimentos
O Roteiro Orientativo, cujo texto

completo pode ser acessado no site

da ANTP, indica a ordem aproximada 

de apresentação da Boa Prática e

recomenda aos responsáveis pela

inscrição que informem seu nome e

função, indicando a composição da

equipe envolvida, se isso for cabível,

e discriminando nome e área de atua-

ção. Também é importante descrever 

bem a Boa Prática e informar a área

de sua implantação e a abrangência

dentro e fora da empresa.

Além disso, é preciso informar 

como a Boa Prática está sendo

executada dentro da empresa, se

está inserida em algum programa da

empresa, se existem outras ações

incorporadas no mesmo programa e

se têm interfaces com a Boa Prática.

Caso a Boa Prática esteja inserida

em um programa, deve-se descrevê-

-lo de forma sucinta, bem como

as demais ações e/ou projetos de

interface.

Também se deve, entre outras

informações recomendáveis, apre-

sentar uma descrição da experiência

desde a sua concepção e solução,

com seus respectivos objetivos, desa-

fios, metas projetadas e público alvo.

É importante indicar em que

cenário a Boa Prática foi criada e se

a inovação aconteceu, por exemplo,

pela ocorrência conjunta ou isolada

de situações; se em consequência

de fatos inesperados; por incongruên-

cias; por necessidade; por mudanças

no mercado; mudanças demográficas;

novos conhecimentos; imposições le-

gais ou regulamentares, entre outras.

Ao relatar a experiência, o res-

ponsável deverá informar se foram

utilizadas formas de pesquisa e de

levantamento de informação para o

desenvolvimento da experiência.

Em resumo, o Roteiro Orientativo

é bastante minucioso e, ao observar 

suas recomendações, as empresas

inscritas estarão facilitando a análise

da Boa Prática inscrita. 
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ombustívelC

Diesel de cana, possível
    alternativa para o futuro
Diminuir custos é um grande desafio para as operadoras de transporte rodoviário de passageiros, 

sendo o combustível um dos insumos que mais pesam na planilha das empresas. Experiências em 

andamento apontam que pelo menos parte do diesel fóssil pode ser substituída pelo diesel de cana.

Enquanto as operadoras de trans-

porte por ônibus buscam cada vez 

mais eficiência operacional com vistas 

à manutenção do equilíbrio econômi-

co financeiro da atividade, encontrar 

formas para diminuir custos sem 

desqualificar o serviço torna-se um 

grande desafio para elas. Ao mesmo 

tempo, a agenda da sustentabilidade 

impõe, desde já, a necessidade de 

buscar meios para atender aos rígidos 

padrões ambientais.

Acrescente-se que a rigidez da

legislação ambiental ainda não en-

contra correspondência nas políticas

governamentais de incentivo e apoio

às operadoras para implantação das

principais tecnologias existentes. Por 

exemplo, alguns países da Europa des-

cobriram na incorporação de veículos

elétricos e híbridos a saída para aten-

der aos requisitos ambientais – e nisso

os operadores são amparados por leis

que garantem o investimento contínuo

na frota mais limpa. Já o Brasil care-

ce de instrumentos normativos que

estimulem as operadoras a adotarem

tecnologias semelhantes, habilitando-

-se a prestar os seus serviços dentro 

das normas ambientais e sem compro-

meter a planilha de custos.

É fora de dúvida que o esforço pela

redução das emissões de poluentes

passa pela utilização de combustíveis

mais limpos. No caso do transporte

coletivo urbano, também é ponto pací-

Uma das interrogações de hoje é se no futuro o preço do diesel de cana vai baixar o suficiente para ser usado nos ônibus rodoviários. 
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fico que é preciso reduzir a quantidade

de veículos em circulação nos grandes

centros. Dois estudos realizados

pela NTU (Associação Nacional de

Transportes Urbanos), denominados

“Perspectivas de Alteração da Matriz

Energética do Transporte Público por 

Ônibus” e “Avaliação Comparativa das

Modalidades de Transporte Público

Urbano”, apontaram que a implantação

de corredores de transporte coletivo

proporciona redução considerável das

emissões de CO
2
 (dióxido de carbono),

HC (hidrocarboneto) e NOx (número de

oxidação). Com os corredores, aumen-

ta a velocidade de tráfego e há uma

otimização da frota de ônibus.

Um exemplo do impacto dessa

medida na mudança do clima e na

melhora da qualidade do ar é o da

operação do Metrobús (BRT da Cidade

do México), que já está inaugurando a

sua quarta linha desde 2012, e onde

ocorre uma redução de 110.000  to-

neladas de CO
2
 emitidas por ano. Ao

mesmo tempo, melhorou sensivelmen-

te a mobilidade dos 200 milhões de

passageiros que circulam anualmente

pela capital mexicana.

NO SEGMENTO URBANO

Nas cidades do Rio de Janeiro

e de São Paulo, processa-se uma

experiência que, em futuro próximo,

poderá apontar uma alternativa viável 

para os operadores de transporte por 

ônibus: a adoção do diesel proveniente

da cana-de-açúcar pode possibilitar a 

substituição de parte do diesel fóssil.

Os experimentos feitos até agora com 

ônibus urbanos mostram resultados

animadores tanto do ponto de vista

ambiental quanto do econômico. Em 

São Paulo, a frota da Viação Santa

Brígida está operando com 10% de

diesel de cana adicionado ao biodiesel.

De acordo com o supervisor de

Engenharia de Powertrain da MAN,

Gian Marques, resultados de testes

feitos em bancada pela montadora

apontam para um rendimento de até 

3% no consumo em comparação com 

os veículos que operam somente com 

o diesel.

“A grande vantagem do diesel de

cana é com relação ao consumo. Ele 

possibilita rodar mais quilômetros do

que o diesel fóssil. Estimamos que o

rendimento é de 3%”, afirma.

Os testes realizados pela MAN

levaram em consideração as diversas

condições de operação. Por exemplo, 

no caso de operadoras com linhas

intermunicipais de médias e longas

distâncias e de linhas interestaduais, 

levando em conta o número menor de 

trocas de marchas em comparação

do que ocorre no perímetro urbano, a 

expectativa dos técnicos é de que o 

rendimento do diesel de cana possa

ser ainda melhor, o que garantiria

maior autonomia para as empresas

em suas viagens.

Seis ônibus do Transcarioca operam com diesel comum mais 10% de diesel de cana.

O uso do diesel de cana pode ajudar a melhorar a qualidade do ar, inclusive nos terminais.
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OUTRAS VANTAGENS

Outras vantagens além do consu-

mo já foram diagnosticadas. Salvador 

Sanles, gerente Sênior de desenvolvi-

mento de motores da Mercedes-Benz 

do Brasil, aponta algumas: o diesel de 

cana apresenta as mesmas caracte-

rísticas do diesel fóssil sem precisar 

de nenhuma alteração no motor; pode

ser usado em diversos tipos de veí-

culos, novos ou em circulação; pode

prolongar a vida útil de componentes 

do motor, pois trata-se de um combus-

tível isento de enxofre; a ausência do 

enxofre também melhora o rendimento 

do motor e aumenta a vida útil do óleo 

lubrificante. 

Salvador Sanles observa que os ga-

nhos, apesar de parecerem pequenos, 

passam a ser significativos quando se 

trata de frotas. Do ponto de vista da

operação, faz diferença até mesmo 

uma mera redução nos descartes do

óleo usado. 

Quando se fala em volume total 

de ganhos com a mistura, ele acredita 

que é possível estimar em até 5.000 

quilômetros a rodagem adicional de 

cada veículo. Em escala de frota, esse 

ganho se torna bastante significativo.

PREÇO MAIS ALTO 

O grande desafio para a utilização 

do diesel de cana pelos diversos 

modais de transporte, inclusive por 

empresas de ônibus interestaduais, é 

a viabilidade econômica. Parte da pro-

dução é biológica; a outra, denominada 

hidrogenação, encarece o produto. 

Entre as medidas que poderiam 

ser adotadas pelo governo federal para 

incentivar a utilização de combustíveis 

renováveis em frotas de veículos 

comerciais estão a manutenção das

atuais desonerações de impostos 

federais, o fomento às empresas de 

tecnologia para investirem no proces-

ombustívelC

so de fabricação do diesel de cana (a

mesma matéria prima usada para a

produção do etanol) e uma tarifação

sobre as emissões de carbono, como

já ocorre em países da Europa.

O diesel de cana também pode ser 

comparado com o etanol. Apesar de a

produção do diesel de cana demandar 

maior quantidade de cana de açúcar,

o combustível tem muito mais energia

do que o etanol, como afirma Sanles:

“O diesel de cana tem 63% mais

de energia. Se considerarmos a efi-

ciência energética do produto, faria

muito mais sentido usar a cana para 

produzir diesel.”

O ETANOL

De acordo com um relatório da

União da Indústria de Cana de Açúcar 

(Única) o consumo de etanol vem

crescendo nos últimos dois anos. Em 

2012 foram consumidos 9,8 bilhões

de litros de etanol. Em 2013 o volu-

me aumentou para 10,8 bilhões de

litros. Para este ano é projetado  um

consumo ainda maior. Somente nos

três primeiros meses do ano, foram

consumidos aproximadamente três

bilhões de litros. Em um cenário futu-

ro, se o consumo do diesel de cana

também aumentar, o produto poderá

ter o seu preço reduzido, o que poderá

levar a um aumento no consumo pelas

empresas de ônibus, com o benefício

do melhor rendimento operacional e

das vantagens ambientais.

Entre os testes realizados até aqui

que podem servir como referência para

um cenário futuro, há um, divulgado

pela Federação das Empresas de

Transportes de Passageiros do Rio

de Janeiro – Fetranspor. Ao longo de

2013, 20 veículos da Viação Nossa

Senhora das Graças utilizaram 30%

de diesel de cana misturados ao die-

sel S50. Uma frota igual, da mesma

empresa, usou 95% de diesel comum

adicionado de 5% de biodiesel.

Os veículos abastecidos com die-

sel de cana tiveram rendimento 0,5% 

superior em quilômetro por litro e o

consumo específico por passageiro

por quilômetro foi quase 2% menor.

Um outro projeto, denominado

“BRT + Verde”, ainda em andamento

na cidade do Rio de Janeiro, utiliza

diesel de cana, produzido pela Amyris 

Brasil, em seis dos 147 ônibus articu-

lados do BRT Transcarioca.

Salvador Sanles, da Mercedes-Benz,

destaca as qualidades do diesel de cana.

Gian Marques, da MAN, lembra os testes 

em bancada realizados pela montadora.
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     continuar crescendo
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   políticas de renovação
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continuamente o alto padrão de seus serviços.ttttoooodddooo  oo norrtteee doo eesstaaaddoo ddoo PPPaarraaannáá.todo o norte do estado do Paraná.
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Ônibus Campione HD montados sobre  

chassis Scania e fornecidos pela Comil 

ao Grupo Santa Cruz no primeiro

semestre deste ano. As empresas seguem 

trabalhando para manter suas frotas 

sempre atualizadas.  
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As empresas Viação Santa Cruz, 

Viação Nasser e Expresso Bra-

sileiro incorporaram a suas frotas 

novos ônibus rodoviários pesados com 

chassis Scania K-360 4x2 e K-400 

6x2, sendo as carroçarias Marcopolo 

G7. O processo de contínua renovação 

atende a vários objetivos como, por 

exemplo, manter a baixa idade média 

das frotas, elevar cada vez mais o 

nível de segurança e eficiência nas 

viagens, proporcionar o máximo con-

forto aos passageiros e introduzir nas 

operações as mais recentes inovações 

tecnológicas.

Fundada em 1952 por Eugênio 

Mazon, e oficialmente registrada sob 

o atual nome em 1958, a Viação 

Santa Cruz faz parte do Grupo Santa 

Cruz, com matriz na cidade de Mogi

Guaçu, São Paulo. O grupo concentra

seus serviços na região da Baixa

Mogiana, Estado de São Paulo, e na

parte Sul do Estado de Minas Gerais.

Sua frota ultrapassa os 500 veículos,

entre ônibus, caminhões e utilitários,

distribuídos em 15 núcleos e garagens

de apoio. 

OS SEGMENTOS

A atuação das transportadoras de

passageiros do grupo está voltada aos

segmentos interestadual, intermunici-

pal, urbano, suburbano, de fretamento

contínuo e eventual, e de turismo. A 

empresa de transporte de cargas –

Santa Cruz Cargas –, atende a mais

de 900 cidades dos estados de São

Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e

Paraná. A Santa Cruz é detentora das

certificações ISO 9000:1994 e ISO

9001:2000. 

        

NA ÁREA SOCIAL

O Grupo Santa Cruz desenvol-

ve intensa atuação na área social,

mantendo, com o apoio de diversas

instituições, redes sociais, fundações,

escolas e parceiros governamentais,

o ICA – Instituição de Incentivo à

Criança e ao Adolescente. O ICA

implementa diversos projetos nas

áreas educacional, cultural e social,

tendo como objetivo desenvolver em

crianças, adolescentes e jovens em

situação de vulnerabilidade social a

consciência da realidade e de suas

A atuação da Viação Santa Cruz abrange a região da Baixa Mogiana, em São Paulo, e a parte Sul do Estado de Minas Gerais.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



55REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2014

potencialidades. Um segundo objetivo 

é criar e oferecer a esse público-alvo

oportunidades de atuação positiva na

sociedade. As atividades da instituição

estão pautadas nos valores da ética,

solidariedade, respeito, determinação,

fé, responsabilidade e transparência.    

TRADIÇÃO

Quanto à Expresso Brasileiro Via-

ção Ltda., é uma das mais tradicionais

companhias de transporte rodoviário

interestadual do Brasil. Recentemente,

a EBVL agregou à sua frota, que opera

entre as cidades do Rio de Janeiro e 

São Paulo, 29 ônibus novos com encar-

roçamento Marcopolo G7, montados

sobre chassis Scania. Três dos carros 

são do modelo 1800 Double Decker 

(dois pisos).

Na ocasião, a empresa mudou a

programação visual de seus carros e 

introduziu os ônibus E/Double, que

têm como principal característica a

oferta de dois diferentes tipos de ser-

viço em um mesmo veículo. Os carros 

da Expresso Brasileiro que interligam 

Rio de Janeiro e São Paulo dispõem

de sinal de internet durante toda a

viagem (Wi-Fi), de utilização gratuita

pelos passageiros.

Ao mesmo tempo em que mantém 

a frota sempre nova, a Expresso Bra-

sileiro também investe alto em treina-

mento de pessoal e em equipamentos,

principalmente aqueles voltados ao

atendimento dos clientes via internet.

Na pintura dos carros predomina 

o verde, que cobre boa parte da carro-

çaria, seguido da cor branca, presente

em grande parte da dianteira e na parte

inferior da saia do veículo.

Com o Paradiso Geração 7 da Marcopolo a Expresso Brasileiro roda em um dos eixos rodoviários mais movimentados do país, a Via Dutra.



orredores BRTC

Goiânia está recebendo 
   40 articulados Volvo
Começando agora em setembro, o Eixo Anhanguera do sistema de corredores de trânsito rápido (BRT) 

de Goiânia vai receber 40 unidades de ônibus articulados Volvo. Todos os carros estarão equipados com 

modernos sistemas de gestão de frota e de tráfego: menos tempo de espera para os passageiros.

Agestão de tráfego é o grande salto

tecnológico que está sendo dado

no transporte coletivo de Goiânia. O

sistema ITS4mobility que vai equipar 

os articulados fornecidos pela Volvo 

monitora a circulação da frota de ôni-

bus e indica a posição de cada veículo

no trajeto e o seu tempo de percurso.

Os passageiros podem acessar, em

tempo real, via internet, os horários

de chegada dos ônibus aos pontos

de parada, o que é feito por meio

de mensagens no celular, de tótens

instalados em pontos estratégicos ou,

ainda, junto a um call center.    

Os novos articulados são monitorados por todo o tempo: as informações são valiosas para os passageiros e para os operadores da frota.
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“O transporte urbano de Goiânia

se caracteriza pela eficiência na opera-

ção, com viagens rápidas, e pelo siste-

ma de informação ao passageiro, que

pode programar seus deslocamentos

sem perder tempo esperando os ôni-

bus nos pontos de parada”, destaca o

presidente da Volvo Bus Latin America,

Luis Carlos Pimenta.

Com o sistema, os operadores de 

transporte são beneficiados com infor-

mações sobre o tempo de percurso,

pontualidade, quantidade de ônibus

nos trajetos e velocidade média por 

linha. Assim, podem rapidamente

corrigir falhas e garantir a eficiência

do sistema de transporte. Integrado

ao sistema de gestão de frotas (Fleet 

Manager), o operador acessa ainda

informações como consumo de com-

bustível, giro, marcha lenta, emissão 

de poluentes, código de horas e quilô-

metros rodados, velocidade média da

frota por veículo e por motorista.

“São informações que ajudam a

garantir a eficiência do sistema de

transporte, ao mesmo tempo que per-

mitem aos operadores obter uma alta 

performance dos ônibus e dos moto-

ristas, reduzindo custos operacionais”,

informa Vinicius Gaensly, responsável 

pela área de telemática da Volvo Bus 

Latin America.

Os ônibus que passam a operar em

Goiânia têm 21 metros de comprimen-

to e capacidade para 180 passageiros.

Isso significa que, em média, eles

transportam 20% mais passageiros.

Com isso, estará sendo aumentada a 

capacidade de transporte do corredor 

em que eles vão circular.

Os articulados também estão

equipados com caixa de câmbio auto-

mática, freio a disco e EBS (sistema 

de controle eletrônico dos freios que 

oferece mais eficiência e estabilidade 

às frenagens). Além disso, dispõem de

controle de aceleração inteligente, de

modo a assegurar que somente a po-

tência necessária seja empregada nos

arranques e retomadas de velocidade.

O resultado é uma economia de até 3%

no consumo de combustível. 

Para dar suporte à operação dos

novos ônibus articulados, a Suécia,

que é a concessionária Volvo da capital

goiana, está assumindo a responsabi-

lidade pela manutenção dos veículos.

As operadoras serão atendidas dentro

de suas garagens por uma equipe

própria dedicada. 

O conforto e a pontualidade dos articulados deve ajudar na utilização do transporte coletivo em substituição ao automóvel particular. 

Luis Carlos Pimenta, presidente da Volvo

Bus America Latina: os passageiros não vão

perder tempo esperando os ônibus.
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Por ter dois pisos e dispor de mais

espaço, o ônibus DD foi escolhido 

pela Planalto para a prestação 

simultânea de três serviços.  

erviçosS

Planalto adota o 
    conceito Três em Um
Os passageiros da empresa entre as cidades de Porto Alegre e Alegrete, no Rio Grande do Sul, 

já podem escolher entre três diferentes serviços sem precisar trocar de ônibus. Em um Marcopolo 

Double Decker 1800, a empresa está oferecendo três opções: poltronas convencionais, poltronas 

executivas e leito. É o que a operadora denominou de Double Service + Leito.

Utilizando o ônibus G7 Double

Decker 1800 da Marcopolo com 

chassi Mercedes-Benz, a Planalto

Transportes introduziu o conceito Três 

em Um e passou a oferecer os serviços

Double Service no salão superior (dez

poltronas executivas e 38 convencio-

nais) e Leito no piso inferior (em nove

poltronas). A inovação foi lançada de-

pois de a empresa tornar rotineiros os

serviços com poltronas executivas no

andar superior e Leito no inferior. Ela 

também já vinha operando um Double

Service com serviços convencional e 

executivo em ônibus de único piso.
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A Planalto aproveitou a oportunida-

de para anunciar outra inovação: está

instalando equipamentos de rastrea-

mento em todos os seus ônibus e na

garagem central. O objetivo é tornar 

toda a operação mais segura e previ-

sível, com índices ainda mais altos de

pontualidade, mas haverá inúmeras

outras vantagens, a começar do contro-

le da frota. Fatores como ociosidade,

atrasos, eventuais excessos de velo-

cidade, consumo desnecessário de

combustível e muitos outros passarão

a ser detectados com maior precisão.

SEMPRE MELHOR

As novidades vêm somar-se a ou-

tros projetos desenvolvidos pela com-

panhia para melhorar cada vez mais

o padrão dos seus serviços. Além de

poderem fazer as viagens utilizando os

mais modernos veículos disponíveis no

mercado brasileiro, os passageiros da

Planalto podem contar com inovações

tecnológicas que trazem praticidade,

lazer e ganho de tempo, tornando os

deslocamentos mais agradáveis e

produtivos. 

É o caso do sinal de internet sem

fio a bordo dos ônibus (Wi-Fi), que pos-

sibilita a conexão de notebooks para

comunicar-se com familiares e amigos,

baixar jogos eletrônicos ou passatem-

pos, implementar decisões, tratar de

negócios etc. O sistema wireless está

instalado na maior parte da frota da

Planalto, especialmente nos carros

que operam as ligações de Porto Alegre

com as cidades de Quaraí, Rio Grande,

Rosário do Sul, Santiago, São Borja,

São Francisco de Assis, Santa Maria

e Uruguaiana.

Os passageiros também contam

com salas VIP nos terminais das prin-

cipais cidades servidas pela empresa,

e com um espaço ainda mais especial

que a Planalto criou na rodoviária de

São nove poltronas Leito no piso inferior.

... além de dez poltronas executivas.

No salão superior, estão instaladas 38 poltronas convencionais...
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Porto Alegre, denominado Espaço Pla-

nalto. Para utilizá-lo basta apresentar 

o bilhete de passagem do dia. Lá, 

o usuário dispõe de ar climatizado, 

toaletes, fraldário, internet wireless, 

revistaria, projeção de DVDs, sala de

reuniões, jogos de mesa e máquinas

de autosserviço com café, bebidas e 

snacs doces e salgados.

Com área de 240 metros quadra-

dos, o espaço funciona dia e noite e 

dispõe de 100 poltronas avulsas, além 

de bancadas onde estão instalados 

computadores para uso dos passagei-

ros, inclusive com acesso à internet

sem fio. A sala é separada da área de 

embarque por uma divisória de vidro, 

o que possibilita aos passageiros 

acompanhar a chegada e saída dos 

ônibus da Planalto.  

A MAIS LEMBRADA

Fundada em 1947 por José Moacyr 

Teixeira, em Tupanciretã, na região do

Planalto gaúcho, e adotando inicial-

mente o nome de Empresa Rodoviária 

Planalto, a atual Planalto Transportes 

Ltda. sempre teve atuação destacada 

no setor de transporte intermunicipal 

e, posteriormente, no setor interes-

tadual. Com o passar dos anos, seu 

crescimento contínuo e seguro deu 

origem à formação de um dos mais 

sólidos grupos empresariais do Esta-

do do Rio Grande do Sul e do país, o 

Grupo GMT. O grupo é integrado por 

mais de uma dezena de empresas com 

ramificações nas áreas de venda e 

recapagem de pneus, transporte aéreo 

regional, administração de terminais 

rodoviários, distribuição de veículos 

e agropecuária. Ao logo do tempo, a 

Planalto tornou-se uma das marcas 

mais lembradas do Estado do Rio 

Grande do Sul, situação que órgãos da 

mídia gaúcha se acostumaram a aferir 

em pesquisas.

Espaço Planalto na rodoviária de Porto Alegre: momentos agradáveis antes da boa viagem.

Formação e treinamento de cola-

boradores, treinamento especial de

motoristas, estreito acompanhamento

da saúde dos profissionais e emprego

de métodos gerenciais avançados

caracterizam a atuação da Planalto

no setor de transporte rodoviário de

passageiros. Por exemplo, ela é uma

das poucas companhias que dispõem 

de simulador especial para aperfeiço-

amento de motoristas de ônibus. Tam-

bém se destaca por sua sensibilidade 

à adoção de inovações tecnológicas e

a utilização de novos equipamentos,

testados com frequência pela com-

panhia. Exemplo dessa sensibilidade 

foi a implantação do Sistema de Infor-

matização e Telecomunicações que

interligou suas bases, de modo que

todos os setores possam dispor on-line

das informações de seu interesse, in-

dependentemente do lugar onde estão

localizados. Graças a isso, decisões

e processos podem ser adotados e

implementados com grande rapidez.

MANUTENÇÃO RIGOROSA

A Planalto trata com rigor todas

as questões relacionadas à manuten-

ção de sua frota. Os procedimentos

preventivos ocupam bastante espaço

na área de manutenção, de modo a 

restringir o mais possível os episódios

de quebras em estradas e a necessi-

dade de reparos. A empresa dispõe

de oficinas próprias e de pessoal

altamente qualificado, e nessa área

conta com a assessoria permanente 

dos próprios fornecedores de equipa-

mentos e insumos.

O treinamento proporcionado aos

motoristas inclui noções de borracha-

ria, mecânica e eletricidade do ônibus 

e dos equipamentos de ar condicio-

nado, a fim de que eventuais proble-

mas durante as viagens possam ser 

detectados rapidamente e relatados

às oficinas. Tal treinamento também 

possibilita aos motoristas serem

bastante precisos nos seus relatórios

de viagem. 

Ib
an

es
 L

em
os

/D
iv

ul
ga

çã
o

REVISTA ABRATI, SETEMBRO 201460





piniãoO

Asetor lei nº 6.019/1974 instituiu  

regime de trabalho temporário, 

como se infere dos arts. 1º e 2º.

 O Decreto Federal nº 73.841/1974 

regulamentou as disposições contidas 

na Lei acima indicada e em 2014 a 

Portaria nº 789, do Ministério de Tra-

balho e Emprego, estabeleceu novas 

condições para celebração de contrato 

temporário, merecendo destaque para 

os seguintes artigos:

Art. 1º Estabelecer instruções para 

o contrato de trabalho temporário por 

período superior a três meses e o for-

necimento de dados relacionados ao

estudo do mercado de trabalho.

Art.3º Na hipótese legal de acrés-

cimo extraordinário de serviços, será 

permitida prorrogação do contrato de

trabalho temporário por até três meses 

além do prazo previsto no art. 10 da

Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974,

desde que perdure o motivo justificador 

da contratação.

(...)

Art. 8º Para efeitos desta Portaria 

considera-se:

I - Hipótese legal para a contrata-

ção de trabalho temporário: neces-

sidade transitória de substituição 

de pessoal regular e permanente ou 

acréscimo extraordinário de serviços;

II - Motivo justificador: fato determi-

nado que, no caso concreto, justifica 

a hipótese legal para a contratação de 

trabalho temporário.

Como é notório, no transporte co-

letivo intermunicipal e interestadual, 

ocorrem fatos que ensejam acréscimo 

extraordinário de serviços, como no 

prazo de 30 (trinta) dias no cadas-

tramento de postes da rede elétrica, 

serviço esse que, pela sua natureza, 

enquadra-se como serviço transitório 

cuja execução pressupõe acréscimo

extraordinário de serviços a justifi-

car a contratação de trabalhadores

temporários. Além desses requisitos 

materiais, também foram observados

os requisitos formais previstos na Lei 

n. 6.019 /74 e no Decreto n. 73.841 

/74, motivo pelo qual se mantém a 

sentença revisada que considerou

válido o contrato de trabalho tempo-

rário celebrado entre o obreiro e a 1ª 

reclamada.

Assim, considerando a notoriedade

de acréscimo extraordinário de serviço,

entendemos que a empresa prestado-

ra de serviço de transporte coletivo de

passageiros no âmbito intermunicipal e

interestadual poderá celebrar contrato

de pessoal sob o regime temporário, 

devendo observar as condições esta-

belecidas na Lei nº 6.019/1974, no

Decreto nº 73.841/1974 e na Portaria

nº 789/2014.

período de final de ano, semana santa, 

carnaval, férias, dentre outros.

A jurisprudência pátria vem admi-

tindo a contratação de empregados 

pelo regime temporário quando ocorre 

acréscimo extraordinário de serviços:

Ementa: CONTRATO DE TRABALHO

TEMPORÁRIO. REQUISITOS.

O contrato de trabalho temporário

é contrato por prazo determinado (art. 

443 , § 2º , ‘a’, da CLT ), submetido às 

regras especiais da Lei n. 6.019 /74, 

regulamentada pelo Decreto n. 73.841 

/74, que devem ser observadas pela 

empresa de trabalho temporário e 

pela tomadora de serviços, sob pena 

de invalidação do liame temporário e 

conversão do pacto laboral em contra-

to por prazo indeterminado. No caso 

concreto, o reclamante foi contratado 

pela 1ª reclamada como trabalhador 

temporário e fornecido à 2ª reclamada, 

que aproveitou sua mão de obra pelo 

O emprego temporário no         
    transporte rodoviário

Entendemos que a 
empresa prestadora de 
serviço intermunicipal 

e interestadual de 
transporte coletivo de 
passageiros poderá 
celebrar contrato de 

pessoal sob o regime 
temporário. 

Cleto Gomes 

Conselheiro e Presidente da Comissão de

Prerrogativas do Advogado da OAB/CE

D
iv

ul
ga

çã
o

REVISTA ABRATI, SETEMBRO 201462



Ônibus Volvo. qualidade de vida no transporte
www.volvo.com.br/onibus

MENOr PESO DE CHASSI, MENOs 
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.

,

Desenvolvidos em aço LNE-60, os chassis da linha rodoviária Volvo
de 400 a 800 kg a menos que os das marcas concorrentes. Um dif
aliado à maior potência do motor eletrônico D11C, gera mais econo
nos transportes de longa distância. O B450R é o chassi mais poten
mercado brasileiro, oferece mais conforto e gera menos cansaço ao
Com aplicações de 340 a 450 cv, a Volvo tem as melhores opções para sua frota 
rodar cada vez mais longe pelas estradas do Brasil.

Faça as contas. Um Volvo soma produtividade ao seu negócio.

Pratique a  
matemática 
Volvo

para sua frota

o pesam
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