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Por enquanto, a 

regulamentação da 

ANTT para o transporte 

rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros 

ainda não mexeu com o 

mercado de ônibus nem 

trouxe um incremento das 

vendas de carros novos. 

Há um consenso de que 

a retomada se dará após 

as últimas normatizações 

que ainda serão feitas pela 

Agência e em seguida às 

homologações 

das autorizações.
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O ônibus chega a mais de 

5.500 municípios do Brasil. 

Está em todas as regiões, 

mesmo as mais remotas e 

isoladas. Roda em todas as 

estradas e caminhos país 

afora. Nenhum outro meio de 

transporte de passageiros 

alcança tanta capilaridade. 

Nenhum consegue ser tão 

seguro, flexível, eficiente, 

pontual e barato. Nenhum é 

tão especializado em Brasil. 



Um novo ônibus rodoviário da Geração 

7, um renovado modelo intermunicipal, 

três interessantes opções, também 

renovadas, do modelo Torino, 

considerado o ônibus mais bem-

sucedido do portfólio da Marcopolo. 

Tudo isso foi lançado no início de julho 

pela encarroçadora Marcopolo.

Dois prêmios recebidos 

nas últimas semanas – um 

deles o Top of Business 

2015 – dão uma ideia 

da importância da Real 

Expresso no cenário do 

transporte rodoviário de 

passageiros do Brasil. 
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ENDEREÇO  
Muito obrigado pelo envio de mais 

uma revista. Peço que publiquem meu 

nome e endereço na próxima edição 

para eu me corresponder com outros 

apaixonados por ônibus.  

 Cristóvão Santos da Rocha

Av. Getúlio Vargas, 165

Centro do Comércio

57100–000 – RIO LARGO – AL

PASSEIO VIRTUAL – 1
Muito interessante a iniciativa 

da Viação Ouro e Prata, abrindo aos 

interessados um passeio virtual pelas 

suas instalações. Gostaria de sugerir 

que, futuramente, a empresa institua 

um concurso para selecionar, entre 

os visitantes que fazem as visitas 

virtuais, alguns grupos de 20 ou 30 

pessoas que seriam contempladas 

com visitas reais à empresa.  

Oduvaldo Joaquim Marques

PORTO ALEGRE – RS

PASSEIO VIRTUAL – 2
Costumo passar, de vez em quan-

do, em frente à garagem da Viação 

Ouro e Prata. É uma empresa que 

nós, gaúchos, há muitos anos apren-

demos a admirar. Nessas ocasiões 

eu sempre ficava tentando imaginar 

como seria a garagem dela por den-

tro. Agora, com os passeios virtuais 

abertos pela empresa, posso dizer 

que não preciso mais imaginar.

Francisco Capistrano

CANOAS – RS

QUALIDADE – 1 
 A reportagem sobre controle de 

qualidade do ônibus, na sua edição 

número 81, me fez pensar sobre como 

funciona o modelo brasileiro de produ-

ção de ônibus. Um chassi fabricado 

em São Bernardo do Campo ser leva-

do até Caxias do Sul, Erechim ou Cas-

artasC

cavel para receber a carroçaria. Não 

parece um despropósito? No entanto, 

tudo sai direitinho, sem problemas e 

com muita qualidade. As montadoras 

e encarroçadoras brasileiras merecem 

ser parabenizadas. 

Dionísio B. Chacon  

RIO NEGRINHO – SC

QUALIDADE – 2 
Achei admirável o trabalho execu-

tado pelas equipes da Mercedes-Benz 

com os chassis dos ônibus depois 

que eles saem da montadora (Revista 

ABRATI, junho de 2015). Isso, sim, é 

preocupar-se com a qualidade. 

José Alexandre Garcez

DIADEMA – SP

PRINCESA DOS CAMPOS 
Há algum tempo comecei a acom-

panhar o trabalho da Expresso Prince-

sa dos Campos no meu Estado e pude 

percebi que ela tem sido bastante 

atuante. São muitos ônibus novos, to-

dos com uma bonita pintura, dirigidos 

por motoristas bem-educados. A notí-

cia da criação da linha expressa para 

o aeroporto de São José dos Pinhais/

Curitiba, feita em ônibus especial, só 

pode ser muito bem recebida pela 

população de Ponta Grossa. Acho que  

será mais um dos acertos da empresa. 

Francisco Marcílio de Araújo

PONTA GROSSA – PR

INDUSTRIALIZAÇÃO  
Nosso Vale do Paraíba tornou-se 

uma das regiões mais industrializadas 

do Estado de São Paulo e do Brasil. E 

é interessante ver como a chegada de 

um novo empreendimento mexe com 

uma cidade. Está acontecendo com a 

vizinha Lorena: a instalação da Comil 

deu novo impulso à cidade. 

Manoel Messias de Andrade

TAUBATÉ – SP
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Aperfeiçoar cada vez mais     
    os serviços do setor  

As montadoras e 
encarroçadoras 

disponibilizam ônibus 
cada vez mais confortáveis 

e seguros, do mesmo 
nível dos que rodam nos 

países de Primeiro Mundo. 
A adoção de políticas de 

qualidade possibilitou 
a implementação de 

modernas técnicas de 
gestão e de serviços 

pelas companhias e elas 
puderam cuidar ainda 
mais do conforto de 
seus passageiros.

Paulo Porto Lima  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

A abrangência do transporte rodoviário de passageiros no Brasil impressiona a 

todos os especialistas da área dos diversos países que nos visitam em busca 

de troca de experiência profissional. Nos contatos entre os técnicos brasileiros e 

seus colegas estrangeiros, transparecem, primeiro a surpresa, depois a curiosida-

de: eles querem saber como foi possível construir um sistema tão vasto num país 

de dimensões continentais como o nosso, e que hoje interliga todas as regiões e 

atende a mais de 5.500 municípios.

A resposta implica voltar no tempo e mostrar a luta que vem sendo travada há 

mais de 80 anos, desde quando os primeiros pioneiros desbravaram os Estados 

onde atuavam, até mesmo construindo estradas – que na época não existiam – 

para propiciar transporte a uma população até então desassistida.  

Na época, como agora, a rede ferroviária era bastante precária e não supria 

as necessidades mínimas de transporte. Na prática, as ligações existentes eram 

apenas entre capitais; somente nos Estados mais desenvolvidos algumas cidades 

do interior dispunham de transporte ferroviário.

O setor aéreo praticamente não existia quando o sistema de transporte por 

ônibus começou a ser criado. Com a chegada das primeiras aeronaves, só as ca-

pitais e as maiores cidades do interior receberam ligações aéreas. Ainda hoje, no 

século XXI, o segmento aéreo atende apenas a cerca de 120 cidades, enquanto o 

ônibus, como já vimos, está presente em mais de 5.500 municípios.

A presença nacional do transporte rodoviário de passageiros constituiu, no 

seu início, um poderoso fator de integração nacional, pelo amplo apoio que deu 

ao processo de desbravamento de regiões até então inóspitas. Foi essa presença 

que deu e continua dando ao transporte rodoviário de passageiros sua grande 

visibilidade – motivo de muito orgulho não só dos operadores e colaboradores do 

setor como de toda a população brasileira.

E o setor só tem feito evoluir. As montadoras e encarroçadoras disponibilizam 

ônibus cada vez mais confortáveis e seguros, do mesmo nível dos que rodam nos 

países de Primeiro Mundo. A construção de uma malha viária de alcance nacional 

tornou as viagens mais rápidas. A adoção de políticas de qualidade possibilitou a 

implementação de modernas técnicas de gestão e de serviços pelas companhias 

e elas puderam cuidar ainda mais do conforto de seus passageiros.

Hoje os passageiros contam com salas VIP em diversos terminais; em determi-

nadas ligações os usuários dispõem de internet gratuita durante toda as viagens; e 

as passagens podem ser adquiridas em totens ou na página eletrônica da empresa 

pela qual se quer viajar.   

Agora, no momento em que o setor passa por grandes reformulações regula-

tórias, a tendência é de aperfeiçoar ainda mais a prestação dos serviços de trans-

porte, visando sempre, e por último, oferecer todo conforto, opções de horários, 

segurança e tarifas baixas aos seus milhões de passageiros. 

Jú
lio
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B A G A G E I R O

INOVAÇÃO

OPORTUNIDADE

TROCA TRANSPORTE

TURISMO INDUSTRIAL

MARCOPOLO RECEBE EM PARIS O PRÊMIO 
INTERNACIONAL HERMÈS DE L’INOVATION

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA 
ESTAGIOS NA MERCEDES-BENZ 

CHRISTOF WEBER 
SUBSTITUI 
WALTER SLADEK

MERCEDES-BENZ 
EXPÕE ACCELO E  
LINHA SPRINTER

SCANIA ABRE 
SUA FÁBRICA 
PARA VISITAS 

Foram abertas as inscrições para o Programa de 

Estágios 2016, da Mercedes-Benz do Brasil. O 

estudante que tiver interesse em participar deverá 

estar, em 2016, no penúltimo ou último ano de 

graduação nos cursos que envolvem 

as áreas de Engenharia, Finanças 

& Controlling, Recursos Humanos, 

Vendas & Marketing, Comunicação, 

Administração e Tecnologia da 

Informação. Estão disponíveis cerca 

de 100 vagas nas unidades de São 

Bernardo do Campo-SP, Juiz de Fora-

MG, Campinas-SP e Iracemápolis (SP). 

As inscrições são feitas pelo site www.

mercedes-benz.com.br/carreira. 

O engenheiro mecânico 

Christof Weber, de 49 

anos, está assumindo o 

posto de vice-presidente 

de Desenvolvimento de 

Caminhões & Agregados 

(motores, câmbios e eixos) 

da Mercedes-Benz do 

Brasil, em substituição a 

Walter Sladek, que exerceu 

a função nos últimos 

sete anos. Christof Weber 

é alemão e iniciou sua 

carreira no Grupo Daimler 

(Alemanha) em 1997. Nos 

últimos anos, ajudou a 

impulsionar a expansão 

global da Rede de 

Desenvolvimento Conceito 

de Veículo Completo 

Mercedes-Benz. 

Na recente ExpoConfenar 

2015, realizada em Foz 

do Iguaçu, a Mercedes-

Benz expôs o caminhão 

leve Accelo 1016 6x2 e o 

chassi Sprinter 415 CDI, 

ambos implementados 

com carroçarias próprias 

para o transporte de 

bebidas. No caso do 

Accelo, fo destacada a 

elevada capacidade de 

carga, que pode chegar a 

9.000 quilos de carga útil 

mais o equipamento. O 

Accelo 1016 6x2 é um VUC 

(Veículo Urbano de Carga). 

Acessando o endereço 

eletrônico turismo.

industrial@saobernardo.

sp.gov.br, os interessados 

poderão inscrever-se para 

integrar grupos de visita 

a indústrias instaladas 

em São Bernardo do 

Campo-SP. Trata-se de 

um programa turístico 

implementado pela 

prefeitura local. O turismo 

industrial é uma prática 

bastante disseminada em 

países como Japão, França 

e Estados Unidos. A Scania 

é uma das companhias que 

concordaram em abrir suas 

portas aos visitantes.

A Marcopolo recebeu em 

junho, em Paris, o prêmio 

internacional Hermès 

de I’Innovation 2015, 

concedido pelo Instituto 

Europeu de Estratégias 

Criativas e de Inovação 

e pelo Clube de Paris de 

Diretores de Inovação. 

O prêmio reconhece 

A
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voltadas a produtos e 

serviços que contribuem 

para o desenvolvimento 

da sociedade. A escolha 

da Marcopolo se deveu 

à inovação aplicada na 

concepção e produção 

de ônibus. Ela foi a única 

empresa brasileira entre as 

organizações premiadas na 

edição de 2015. O prêmio 

foi recebido pelo gerente 

de design e inovação da 

encarroçadora, Petras 

Amaral. O Instituto Europeu 

de Estratégias Criativas e 

de Inovação foi fundado em 

2003, por Marc Giget, um 

dos maiores especialistas 

em inovação do mundo.

Sede da Mercedes-Benz em São 

Bernardo do Campo-SP.

Petras Amaral (centro) recebe o 

prêmio em nome da Marcopolo.

Christof Weber trabalha no 

Grupo Daimler desde 1997.
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TECNOLOGIA EXPORTAÇÃO

ÔNIBUS ARTICULADO A BATERIA COMEÇA 
A SER TESTADO NA CIDADE DE SÃO PAULO EXPRESSO GUANABARA INCORPORA 

80 NOVOS ÔNIBUS PARADISO 1200 

EMPRESA CHILENA 
MAULLIN COMPRA 
DEZ PARADISO

A Expresso Guanabara 

acaba de adquirir mais 

80 ônibus novos da 

marca Marcopolo. 

São todos do modelo 

Paradiso 1200, Geração 

7, e serão utilizados 

nas rotas da companhia 

nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-

Oeste do Brasil. Os 

carros têm 14 metros 

de comprimento e 

capacidade para 

transportar 46 

passageiros. Foram 

montados sobre o 

chassi Mercedes-Benz 

O 500 RSD 2436 e 

receberam poltronas 

semileito 1060 Super 

Soft, com espuma 

viscoelástica no 

encosto de cabeça, 

sistemas de ar 

condicionado, de áudio 

Um ônibus elétrico 

articulado movido a bateria 

(foto acima) projetado 

e produzido pela BYD, 

está sendo testado pela 

SPTrans na cidade de São 

Dez unidades do ônibus 

Paradiso 1800 Double 

Decker, da Geração 

7, foram entregues 

recentemente pela 

Marcopolo ao Grupo ETM 

– Empresa de Transportes 

Maullin, considerada uma 

das principais empresas 

de transporte rodoviário de 

passageiros do Chile. Estão 

equipados com o chassi 

Scania K400 IB6x2.
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Os ônibus estão equipados com 

um pacote de segurança ativa.

Um dos 80 novos Paradiso 1200 G7 da Expresso Guanabara. 

e vídeo, toalete e 

geladeira. 

A Expresso Guanabara 

é uma empresa de 

transporte interestadual 

e intermunicipal de 

passageiros com sede 

em Fortaleza-CE. 

Ela entrou em operação 

em 1º de agosto de 

1992 e atualmente 

opera em 12 estados 

brasileiros e no Distrito 

Federal. Suas linhas 

atendem a mais de mil 

localidades das regiões 

Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste do Brasil. 

São cerca de 200 

linhas. Realiza em torno 

de 400 viagens por dia 

e transporta, em média, 

500.000 passageiros 

por mês, período em 

que percorre quase 7 

milhões de quilômetros. 

Paulo. Tem autonomia 

média de 260 quilômetros 

e transporta até 120 

passageiros. Em outubro, 

a BYD vai inaugurar uma 

fábrica em Campinas-SP.  

FLEETBOARD EM
CAMPANHA 
PROMOCIONAL

A Mercedes-Benz está 

fazendo uma campanha 

promocional para ativação 

do FleetBoard. Oferece 

condições especiais para 

ativação do seu sistema 

de gestão de frota e 

rastreamento. Por exemplo, 

adesão e três meses grátis 

para todos os modelos zero 

quilômetro de caminhões 

extrapesados Axor e do 

semipesado Atego 2430. 

O FleetBoard é um auxiliar na 

segurança do veículo e da carga.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

COMIL_ABRATI_JUL-AGO-SET_2015.pdf   20/08/2015   16:16:28



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

COMIL_ABRATI_JUL-AGO-SET_2015.pdf   20/08/2015   16:16:28



assageirosP

Brasil, a especialidade  
     do ônibus rodoviário
É a realidade: com seus serviços, o ônibus chega a mais de 5.500 municípios do Brasil. Está em 

todas as regiões, mesmo as mais remotas e isoladas. Roda em todas as estradas e caminhos país 

afora. Nenhum outro meio de transporte de passageiros alcança tanta capilaridade. Nenhum 

consegue ser tão seguro, flexível, eficiente, pontual e barato.
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Qualquer cidadão pode fazer o 

teste, que consiste em lembrar-

-se da primeira vez em que, criança 

ainda, acompanhou em sua cidade, 

de perto ou a distância, a passagem 

de um ônibus rodoviário transportando 

passageiros. Nada mais natural, nada 

mais rotineiro. E nada que dependesse 

menos do tamanho da cidade, da sua 

localização geográfica, ou do ano em 

que o fato aconteceu. O ônibus estava 

lá. Como tem estado ao longo das 

últimas oito décadas em cada grande 

cidade, em cada município de maior 

ou menor porte, em cada pequena 

localidade do território brasileiro.

A todos esses atributos do ônibus 

agregam-se inúmeros outros como 

segurança, conforto, modernidade, 

variadas opções de serviços, comuni-

cação instantânea por celular ou via 

internet. Para antes ou para depois da 

viagem, salas VIP nos principais desti-

nos, variados canais de comunicação 

com a empresa transportadora, ampla 

disponibilidade de informações sobre 

as modalidades, linhas e frequências.

Tanta versatilidade tem explicação, 

e basta  viajar no tempo para encontrá-

-la. Foram precisos muitos anos, muito 

trabalho, muitas empresas e muito 

tempo de estrada para construir o 

atual sistema brasileiro de transporte 

rodoviário de passageiros. A forma 

como o sistema está estruturado hoje 

tem muito a ver com a maneira como 

atuaram no passado os pioneiros do 

transporte rodoviário de passageiros.

Não havia muitas estradas, e 

nem elas eram de boa qualidade, 

mas aonde ia o homem, também iam 

os pioneiros com suas jardineiras – 

houvesse ou não estradas. Inúmeras 

vezes trilhas estreitas aos poucos se 

transformaram em estradas precárias 

por força das repetidas passagens 

daqueles pequenos veículos improvi-

sados em modestas jardineiras. Assim 

as “linhas” foram sendo implantadas. 

O poder público viria mais tarde, re-

conhecendo e identificando as rotas, 

autorizando ou concedendo sua explo-

ração. Com o passar dos anos e das 

décadas, a atividade de transporte de 

passageiros veio sendo disciplinada e 

chegou aos seus atuais regulamentos.

DESENVOLVIMENTO

As empresas dedicadas à ativi-

dade transportadora de passageiros, 

por sua vez, cresceram, ampliaram 

continuamente seu raio de atuação, 

fundiram-se umas com as outras, 

reinvestiram cada centavo, lançaram 

novas linhas, sugeriram aperfeiçoa-

mentos aos fabricantes de veículos e 

de carroçarias e, sempre que tiveram 

oportunidade, propuseram importantes 

avanços na legislação para o setor. 

A indústria de chassis e as fabri-

cantes de carroçarias cresceram na 

mesma proporção do desenvolvimento 

da atividade de transporte de passagei-

ros, de sorte que o Brasil, atualmente, 

produz ônibus exatamente com a 

mesma qualidade daqueles que saem 

das linhas de montagem dos países 

mais avançados. Em consequência, 

os milhões de brasileiros que viajam 

de ônibus por todo o território nacional 

contam com os melhores serviços, os 

mais completos e qualificados, pres-

tados nos melhores veículos e pelo 

pessoal mais capacitado. 

Não é por acaso, portanto, que o 

ônibus conta com a absoluta preferên-

cia dos viajantes brasileiros.

Bom gosto, arte, conforto, jogos e muito espaço na Sala VIP da Planalto em Porto Alegre.  

Salão de passageiros de um modelo Geração 7: os encostos para cabeça têm “memória”.
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Pode ser que, anos atrás, a maioria 

dos viajantes optasse pela viagem de 

ônibus em função do preço sempre 

acessível das passagens. Hoje não 

é só esse o motivo. O viajante que 

quer maior conforto opta pelo ônibus 

porque suas poltronas são mais 

confortáveis e estão instaladas em 

espaços mais amplos. É só medir: 

no ônibus, no sentido longitudinal, o 

espaço mínimo entre cada fileira de 

poltronas varia de 68,5cm a 88,5cm. 

No caso do avião, uma das principais 

queixas dos passageiros é justamente 

o reduzido espaço entre as poltronas, 

que varia de apenas 57,1cm a apenas 

61,3cm. E esse desconforto tende a 

aumentar porque nos últimos meses 

as empresas aéreas estão reduzindo 

a quantidade de voos para fazer com 

que os aviões voem sempre lotados. A 

O ônibus está presente em mais de 5.500 
municípios, o avião só chega a 120 cidades

assageirosP

TAM optou por um corte de 8% a 10% 

nas suas operações nacionais este 

ano. A Gol, por sua vez, anunciou que 

vai seguir o exemplo da concorrente. 

Ambas atribuem suas decisões às in-

certezas da econômia e à alta do dólar.   

Aumentar o espaço entre as poltro-

nas nos aviões seria bom para os sacri-

ficados passageiros, mas ainda assim 

seria uma solução restrita, tendo em 

conta que hoje, quando o transporte 

aéreo alcançou a maior amplitude de 

sua história no País, seus voos ainda 

não conseguem alcançar mais do 

que 120 cidades brasileiras. Mesmo 

com toda boa vontade, não dá para 

comparar com o transporte rodoviário 

de passageiros, e menos ainda com 

a incomensurável disponibilidade de 

destinos alcançados pelos ônibus da 

frota nacional.

Mas há muitas outras razões 

a favorecer o ônibus. Por exemplo: 

o que acontece quando alguém se 

prepara para viajar e o tempo muda 

de repente? Num primeiro momento, 

a tendência do viajante é cancelar a 

viagem ou remarcar dia e hora para 

ela. Se a viagem for por avião, é me-

lhor nem pensar nessa alternativa, já 

que as companhias aéreas costumam 

desfiar um rosário de dificuldades para 

fazerem o reembolso do dinheiro pago 

pela passagem. Elas cobram “taxa de 

serviço” e o reembolso jamais é feito 

na hora. Em caso de uma eventual 

remarcação (mudança de data ou de 

horário), exigem o pagamento de uma 

taxa e, provavelmente, um acréscimo 

no preço da passagem se no novo voo 

escolhido não houver disponibilidade 

de passagem com o mesmo preço. Em 

A tranquilidade da viagem começa na compra da passagem, continua na Sala VIP e se estende ao deslocamento do ônibus monitorado por GPS. 
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contraposição a isso, se a viagem for 

por ônibus, pode-se pedir o reembolso 

na hora ou pode-se remarcar a viagem 

para outro dia ou outro horário, sem ter 

que pagar nada por isso. 

Admitindo-se, porém, que o viajan-

te decida manter a viagem mesmo com 

o mau tempo, ele não terá o mínimo 

problema se for viajar de ônibus, pois 

as condições climáticas não interferem 

na operacionalidade dos veículos. No 

caso da viagem aérea, poderão ocor-

rer atrasos ou, nas situações mais 

complexas, cancelamento do voo: a 

operacionalidade dos aviões depende 

não só das boas condições meteoro-

lógicas no ponto de partida e ao longo 

da viagem, mas também no aeroporto 

de destino. 

RITUAL DA VIAGEM

Quando se comparam distâncias 

iguais, é inegável que no avião o 

tempo de viagem é menor que o 

tempo de viagem no ônibus. Porém, 

o ganho de tempo proporcionado pelo 

avião só começa a valer de fato nas 

viagens mais longas. A explicação tem 

muito a ver com o chamado “ritual da 

viagem” – isto é, com o tempo que o 

viajante precisa gastar antes e depois 

da viagem propriamente dita. Como 

se sabe, é praticamente regra que os 

aeroportos estejam localizados mais 

longe do centro das cidades. Sendo 

assim, tanto antes da partida como na 

chegada ao destino, o tempo consumi-

do pelo passageiro de avião é maior 

e, consequentemente,  mais oneroso. 

Quanto aos terminais rodoviários, todo 

mundo sabe que, quase invariavelmen-

te, eles estão dentro das cidades, nas 

áreas mais centrais. 

Também as operações de embar-

que e desembarque são muito mais 

demoradas no caso do transporte 

aéreo. O tempo de taxiagem dos apa-

Totens para retirada de passagens nos terminais rodoviários: praticidade e ganho de tempo. 

Acompanhamento on-line via satélite de toda a viagem: o máximo de segurança nos ônibus.

relhos é maior, o estacionamento das 

aeronaves junto às plataformas de de-

sembarque (fingers) é mais demorada 

e, não raro, quando não existe finger, 

é preciso utilizar ônibus nos desloca-

mentos entre o aparelho e o saguão, 

do mesmo modo como é necessário 

caminhar boas distâncias dentro dos 

aeroportos para embarcar ou após o 

desembarque. 

Os especialistas afirmam que o 

avião só proporciona real ganho de 

tempo nas viagens em distâncias a 

partir de 300 quilômetros. Nas rotas 

abaixo de 300 quilômetros a soma 

dos tempos exigidos pelo modal avião 

tende a igualar-se à soma dos tempos 

demandados pelo modal ônibus. A 

isso, acrescente-se o fato de que a 

chamada aviação regional, cujas linhas 

geralmente ligam as capitais ao interior 

dos Estados, operam com aviões mais 

antigos e de menor capacidade, mais 

lentos e mais suscetíveis aos proble-

mas meteorológicos. Vem então a 

pergunta: por quê pagar mais caro para 

viajar em um modal menos confortável 

e tão complicado?
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EFICIÊNCIA

A crescente utilização das mais 

avançadas tecnologias tem possibilita-

do que as operadoras de ônibus ofere-

çam serviços cada vez mais eficientes 

aos seus passageiros. São exemplos 

disso a venda de passagens pela inter-

net, a compra e retirada dos bilhetes 

em totens especiais instalados nos 

terminais rodoviários, o acesso rápido 

a toda e qualquer informação, a pronta 

visualização dos lugares disponíveis 

para programação da viagem. Muitas 

dessas tecnologias também resultam 

em maior conforto para os viajantes, 

como o sinal de internet a bordo dos 

ônibus (Wi-Fi) e as tomadas para ce-

lulares e laptops. Sem esquecer que, 

hoje, as viagens são monitoradas do 

início ao fim com o auxílio de satélites 

(GPS) e sob o controle das modernas 

centrais de acompanhamento insta-

ladas nas garagens das empresas. 

Acrescente-se que nos principais termi-

nais rodoviários do País, praticamente 

todas as empresas dispõem de salas 

VIP destinadas aos passageiros.

Enfim, as vantagens, a economia 

e as facilidades oferecidas pelas em-

presas constituem excelentes motivos 

para levar cada vez mais viajantes a 

escolher o ônibus. E se todos esses 

motivos ainda não forem suficientes, 

ainda haverá quem aponte outros, 

mesmo os mais insuspeitados, como 

no caso de uma jovem operadora de 

turismo da cidade goiana de Caldas 

Novas. Duas ou três vezes por mês 

ela faz uma viagem de ida e volta a 

São Paulo, sempre de ônibus e sem se 

deixar atrair por eventuais promoções 

das companhias aéreas. Ela explica 

por quê: 

“É uma questão de gosto, adoro 

estrada, gosto do ruído dos pneus 

rodando no asfalto e aprecio as pai-

sagens do caminho”.

assageirosP

Programas de treinamento e reciclagem dos profissionais elevam o padrão do atendimento.

Pode-se escolher entre duas ou três categorias de serviços em um mesmo ônibus.

As poltronas são mais largas, há mais espaço para as pernas, além de apoio para os pés.
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mpresaE

75 anos vitoriosos 
        e sustentáveis
Uma história escrita a várias mãos, com muita dedicação, carinho e união. Assim pode ser definida a 

Rápido D’oeste, empresa familiar localizada em Ribeirão Preto-SP, que atua nos segmentos rodoviário, 

urbano, suburbano, de fretamento, turismo e cargas, e que está festejando 75 anos de existência. 

A história da empresa começou em 

1940, mas ganhou novos contor-

nos em 1985, quando José Roberto 

Felicio, morto há 11 anos, em 27 

de maio de 2004, adquiriu a Rápido 

D’oeste. Com o auxílio da mulher e 

atual presidente da companhia, Neida 

Iasbek Felicio, e dos quatros filhos, a 

empresa, que inicialmente tinha ape-

nas uma linha ligando Ribeirão Preto 

a Cravinhos, cresceu, evoluiu e hoje, 

ao completar mais de sete décadas 

de atividades, está localizada em uma 

moderna garagem com 45.000 m2. 

Para o diretor Roque Felicio Netto, 

a Rápido D’oeste é uma empresa 

vitoriosa que já enfrentou inúmeros 

problemas e continua firme, com raízes 

sólidas, graças à união familiar e a 

uma equipe de colaboradores compro-

metida com o transporte de pessoas.  

A Rápido D’Oeste zela pela contínua renovação de sua frota e opta sempre pelos ônibus mais modernos, inclusive no aspecto de emissões.  
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“Estamos passando pela crise jun-

to com o nosso país, todos os setores 

foram afetados e o momento é de luta. 

Trabalhamos 24 horas por dia, todos 

os dias da semana, transportando 

vidas. O transporte é também a nossa 

vida. Trabalhamos com amor e dedica-

ção e isso nos ajuda a superar esses 

momentos difíceis”, afirma.

A empresa opera uma frota nova 

equipada com as mais modernas 

tecnologias do setor: ônibus rastrea-

dos por GPS, sistema de bilhetagem 

eletrônica, 100% da frota acessível (os 

ônibus são equipados com elevadores 

para facilitar o acesso dos portadores 

de deficiência), pagamento da tarifa 

feito exclusivamente com cartão, apli-

cativos que permitem ao passageiro 

programar a viagem e saber, em tem-

po real, o horário de chegada do seu 

ônibus, sistema de biometria facial em 

fase final de implantação, câmeras de 

vídeo etc.

A garagem também conta com uma 

sala de treinamento, prioridade para a 

organização, com capacidade para 100 

pessoas. O espaço, de acordo com a 

necessidade, pode ser transformado 

em dois ambientes. A companhia in-

veste constantemente em treinamento 

profissional.

A frota é mantida sempre limpa. A água utilizada nas lavagens é reciclada e reaproveitada; a água da chuva também é captada e utilizada.

Quem anda pela empresa percebe 

logo a preocupação com a preserva-

ção do meio ambiente. Esse cuidado, 

observado já na concepção do projeto 

da garagem, contempla desde a 

reutilização da água da lavagem dos 

ônibus e do aproveitamento da água 

da chuva até a destinação correta dos 

Dados principais da empresa
Segmentos de atuação Rodoviário, urbano, suburbano, fretamen-

to, turismo e cargas

Cidades atendidas 54 cidades, entre as quais Ribeirão 

Preto, São José do Rio Preto, Olímpia, 

Bebedouro, Barretos, Poços de Caldas, 

Porto Ferreira,  Águas da Prata, Matão, 

Jaboticabal e Taquaritinga

Funcionários 732

Frota 290 veículos

Passageiros/mês 2.366.000

Quilometragem percorrida/mês 1.813.000

19REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2015



resíduos, e também o consumo racio-

nal da energia. Os vestiários dispõem 

de aquecimento solar. Os escritórios 

e a oficina, ao invés de paredes de 

concreto, receberam vidros, o que 

favorece a iluminação natural. Desta 

forma, torna-se dispensável manter  

lâmpadas acesas durante o dia.

Os tanques de combustível para 

abastecer os veículos são aéreos, 

possibilitando a rápida detecção de 

eventuais vazamentos. O piso epóxi 

evita a contaminação do solo. Foi 

construído, ainda, um piscinão para 

contenção da água de chuva, de modo 

a evitar o transbordo do rio que passa 

perto das instalações.

  

FROTA  

Anualmente, a companhia renova 

de 15 a 20% da frota. Tanto a reno-

vação como a manutenção preventiva 

mpresaE

dos veículos são pontos fundamentais 

na política da empresa. 

Há um cuidado todo especial 

com os veículos em operação. São 

priorizadas as revisões preventivas, 

inclusive com a participação do moto-

rista, convocado para indicar possíveis 

problemas e aprovar o serviço.

Outra política é investir permanen-

temente na qualificação, reciclagem 

e aperfeiçoamento dos profissionais. 

O sucesso da empresa (detentora 

da certificação ISO 9001) se deve à 

determinação e união da família em 

torno da meta de oferecer um trans-

porte confiável, seguro e de qualidade.

Na Rápido D’Oeste a renovação anual da frota alcança de 15% a 20% do total da frota. Essa política é executada há várias décadas.

Neida Iasbek Felicio, presidente da Rápido D’Oeste.
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A Sectrans foi buscar em Israel, país referência
em sistemas de segurança, sua nova tecnologia 
em vigilância embarcada.

O sistema Sectrans oferece a tecnologia de transmissão 
de dados via wireless, com resultados únicos no Brasil. 
Com a nova tecnologia israelense, a Sectrans passa a operar, 
também, em outros segmentos de mercado, com a mesma 
eficiência e qualidade em operação nas principais empresas 
de ônibus do país, incluindo o BRT Carioca.

Acesse www.sectrans.com.br e conheça todas as vantagens 
dos nossos produtos e serviços.

MVG-200
2 a 4 câmeras / Armazenamento 
em microSD card, até 32GB.

MVG-400
4 a 8 câmeras / Armazenamento

em HD SATA removível 250GB.

com excelente
qualidade

de imagem

NOVAS
CÂMERAS

24
horas

suporte
TÉCNICO

A Sectrans traz nova tecnologia 
israelense em vigilância.
                          Embarque nessa.
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Vendas de rodoviários devem 
 crescer a partir de 2016
Por enquanto, a regulamentação do transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros, adotada em junho pela ANTT, ainda não resultou em incremento das vendas de ônibus 

novos. Há um consenso de que a retomada se dará após as últimas normatizações que ainda serão 

feitas pela Agência e em seguida às homologações das autorizações.

Depois de quase sete anos de ex-

pectativa por parte das empresas 

operadoras, das montadoras e das 

encarroçadoras, a  Agência Nacional 

de Transportes Terrestres – ANTT 

– publicou no dia 30 de junho sua 

Resolução nº 4.770/2015, regulamen-

tando a operação das linhas interes-

taduais e internacionais. Montadoras 

e encarroçadoras acreditavam que a 

publicação das novas regras poderia 

marcar o início de um ciclo de novas 

encomendas de ônibus rodoviários, 

ajudando a minimizar a queda regis-

trada nas vendas ao longo do primeiro 

Nos contatos com seus principais clientes brasileiros, a Marcopolo tem recolhido indícios de que a retomada das compras não vai demorar.  
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semestre. Porém, pelo menos por 

enquanto, as encomendas se mantêm 

em nível discreto. No entanto, alguns 

fabricantes acompanham movimentos 

de clientes na direção de possíveis 

novas compras.

A redução de demanda apurada pe-

los fabricantes, até julho, foi de 31,5% 

em comparação com o mesmo perío-

do de 2014. Foram comercializadas 

9.332 unidades no mercado interno.

DÚVIDAS

“Acho que as novas normas ainda 

não foram totalmente digeridas, talvez 

ainda existam dúvidas sobre a nova 

regulamentação”, pondera Luis Carlos 

Pimenta, presidente da Volvo Bus Latin 

America. Por isso, enquanto as empre-

sas se ocupam de avaliar o assunto, o 

mercado permanece parado. 

“Não há no mercado nenhum re-

flexo positivo. Ao contrário, o mercado 

continua tão frio quanto estava”, afir-

ma Pimenta, explicando que, no caso 

da Volvo, a queda nos emplacamentos 

foi de 35%, enquanto no conjunto do 

mercado a retração chegou a 49%: 

“Tivemos um market share um pouco 

melhor no segmento de rodoviários 

pesados”. 

Considerando-se exclusivamente 

o mercado brasileiro de rodoviários, 

foram emplacados 569 ônibus de 

janeiro a junho, 112 deles da Volvo. 

Pimenta receia que, como as 

operadoras têm até março de 2016 

para se ajustarem às novas regras, a 

situação fique paralisada até lá. “Acho 

que se houver algum reflexo, isso só 

acontecerá em meados de 2016, 

infelizmente”, lamenta. Na avaliação 

dele, é possível que algumas poucas 

empresas não terão capacidade finan-

ceira para renovar suas frotas dentro 

das metas fixadas. 

ESTABILIDADE

Walter Barbosa, diretor de vendas 

e marketing ônibus da Mercedes-Benz 

do Brasil também compartilha dessa 

visão. Ele não acredita que as novas 

regras irão impactar o mercado ainda 

em 2015 e afirma que no primeiro 

semestre a própria expectativa em 

torno da regulamentação, antes que 

fosse publicada, já havia contribuído 

para uma queda de quase 50% nos 

emplacamentos. 

Ao falar do mercado de ônibus 

rodoviários, Barbosa faz uma distinção 

entre aquele destinado a fretamento e 

o que chama de “rodoviário puro”. Para 

este último, a queda ficou em torno 

de 34%. Nesse segmento (rodoviário 

puro) a Mercedes-Benz tem hoje um 

market share de 50%. 

E se as novas normas ainda não 

trarão impacto positivo para o mercado 

em 2015, Barbosa diz que, pelo me-

nos, o segmento não deverá diminuir 

mais a partir de agora. Ele lembra que 

a idade média da frota deverá cair para 

cinco anos de forma escalonada: em 

2016, para sete anos; em 2017, para 

seis anos; e em 2018, terá de chegar 

a cinco anos. 

“Estamos falando de uma frota 

total de 14.000 ônibus, que tem hoje 

a idade média de 8,7 anos. Para que 

a média baixe a cinco anos, serão 

necessários no mínimo mais 6.000 

novos ônibus, podendo chegar a até 

7.500 ônibus nos próximos três anos. 

Há uma tendência de crescimento do 

mercado nos próximos anos”, prevê 

o executivo. 

SINAIS

Ele admite que já há sinais de que 

os empresários estão mais propensos 

à compra de produtos rodoviários. 

Alguns clientes têm procurado a 

montadora com intenção de compra, 

pedindo novas cotações. “Mas não 

vejo possíveis grandes volumes para 

este ano, inclusive porque as empre-

sas só vão poder comprar a partir do 

momento que estiverem adequadas 

“Acho que as novas normas ainda não 
foram totalmente digeridas”, pondera Luis Carlos 
Pimenta, presidente da Volvo Bus Latin America.
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e homologadas dentro do sistema de 

autorização da ANTT”, diz. 

Barbosa afirma que, em conversas 

com clientes, tem ouvido que o conteú-

do da regulamentação ficou dentro do 

que eles esperavam no que se refere 

aos veículos. Lembra que no início 

de todo o processo, quando ainda se 

falava em licitação para a concessão 

das linhas, havia uma tendência de 

mudança nas características técnicas 

dos ônibus, na direção de veículos de 

menor custo, com menos tecnologia 

e, consequentemente, com menos 

conforto para o segmento. “Isso, no 

meu entender, e no dos empresários, 

foi superado.” 

Segundo ele, hoje o segmento 

rodoviário consegue manter um alto 

nível de qualidade e tende a otimizar 

ainda mais o sistema com produtos 

de alta tecnologia: “Há uma série de 

opcionais que serão valorizados com 

a nova regulamentação, como os itens 

de segurança para os passageiros e 

para o motorista, a suspensão eletrô-

nica e os sistemas de freio eletrônico”. 

De janeiro a julho de 2015, a Mer-

cedes-Benz emplacou 5.700 ônibus, 

sendo 925 rodoviários. No mesmo 

período do ano passado foram empla-

cadas 6.674 unidades, sendo 1.100 

rodoviários. 

MOVIMENTOS

“Ainda não chegou o momento de 

as empresas começarem a comprar”, 

diz Silvio Munhoz, diretor de vendas de 

ônibus da Scania no Brasil. Segundo 

ele, os movimentos que a montadora 

tem percebido no mercado são os das 

empresas se organizando para atender 

às exigências legais: “É necessário 

apresentar certidões negativas, ates-

tados, composição societária, relação 

da frota e uma série de outras infor-

mações, dentro do prazo estipulado”. 

No ano passado, as vendas da 

Scania se estruturaram em 85% de 

ônibus rodoviários e 15% de urbanos. 

Este ano, informa Munhoz, a mon-

tadora não vendeu nenhum urbano 

e fechou o semestre com 100% de 

ônibus rodoviários. 

Na percepção de Munhoz, a regu-

lamentação das autorizações deverá 

impulsionar as vendas totais de ônibus 

ercadoM

rodoviários. “A situação da economia 

geral está difícil, o volume de passa-

geiros até caiu um pouco no transporte 

interestadual e estadual, em torno 

de 5% a 8%, o poder aquisitivo está 

caindo. Mas temos em um dos nossos 

chassis, o K 360 4x2, uma alternativa 

economicamente mais viável”, acredita 

o executivo. (Veja mais na pág. 38) 

RETOMADA

Com os clientes da maior encarro-

çadora de ônibus do país, as conver-

sas sobre novas compras já começa-

ram, informa o diretor de operações 

comerciais e marketing da Marcopolo, 

Paulo Corso. “Ainda não temos a 

produção que gostaríamos, estamos 

longe disso, mas já começamos a ter 

conversas um pouco mais concretas 

que nos levam a acreditar que agora 

vamos começar a retomada”, declara 

o executivo. Porém, na avaliação dele, 

como as empresas ainda precisam 

definir quantos e quais veículos pre-

cisarão comprar, as vendas só devem 

“Ainda não chegou o 
momento de as empresas 
começarem a comprar”, 
constata Silvio Munhoz, 

da Scania
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estiverem adequadas e homologadas”, afirma  

Walter Barbosa, da Mercedes-Benz.
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começar a acontecer depois do mês 

de outubro. E ainda estarão aquém 

da velocidade e do volume desejados.

“A princípio, as regras estão claras 

e nenhuma é impossível de ser cum-

prida. É lógico que algumas empresas 

têm suas limitações financeiras, umas 

mais e outras menos, mas isso elas 

vão resolver até o prazo estipulado 

pela ANTT”, diz Corso. 

No primeiro semestre deste ano a 

Marcopolo vendeu em torno de 1.000 

unidades rodoviárias. De dois anos 

para cá o mercado teve decréscimo 

de 50% na produção desse tipo de ôni-

bus, porém a Marcopolo manteve seu 

market share. “A Marcopolo tem um 

produto Premium, com custo diferen-

ciado, mas em contrapartida oferece 

uma diferença também em qualidade 

e conforto. Nas linhas interestaduais 

mais longas isso faz bastante diferen-

ça. Tanto que a maioria das empresas 

associadas à ABRATI compra os ônibus 

rodoviários da Marcopolo”, afirma.

A linha mais vendida pela encarro-

çadora para operações interestaduais 

é a família Paradiso, sendo o Paradiso 

1200 o modelo mais procurado. Se-

gundo Corso, o novo 1350, lançado em 

junho último, ao lado de outros lança-

mentos, já emplacou algumas vendas. 

Seu grande apelo é o bagageiro maior, 

para transportar mais bagagem. 

CONTINUIDADE

Na avaliação de João Paulo da 

Cunha Ranalli, gerente nacional de 

vendas da Irizar Brasil, como refle-

xo da regulamentação (Resolução 

4.770/2015) da ANTT, o mercado vai 

receber o benefício da continuidade 

do processo de aperfeiçoamento das 

empresas operadoras e da conse-

quente continuidade do crescimento 

da qualidade dos serviços que elas 

prestam aos seus usuários. “Pelo 

menos a Resolução encerra os anos 

de espera pela definição do modelo 

de concessão das linhas, trazendo 

tranquilidade aos operadores quanto 

ao modelo e às regras para operação 

das linhas”, declara o executivo.  

Nos contatos com clientes da 

Irizar, Ranalli observou que os co-

mentários mais comuns são acerca 

do “ponto final na incerteza” quanto 

à definição das regras, que agora 

estão claras sobre como devem ser 

seguidas. Ele acredita que algumas 

empresas poderão ter dificuldade para 

renovar suas frotas em decorrência 

da nova regra sobre a idade média de 

cinco anos para a frota. Ranalli espera 

que a regulamentação resultará em 

crescimento da demanda a partir do 

primeiro semestre de 2016. “Ainda 

não foi possível sentir o aumento tão 

esperado e necessário”, afirma. Se-

gundo ele, de janeiro a julho deste ano 

a Irizar fabricou 313 ônibus, dos quais 

26% destinados ao mercado interno. 

“A Resolução encerra 
os anos de espera pela 
definição do modelo de 

concessão de linhas, 
trazendo tranquilidade”, diz 
João Paulo Ranalli, da Irizar
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“A princípio, as regras 
estão claras e nenhuma 

é impossível de ser 
cumprida”, acredita Paulo 

Corso, da Marcopolo.

PARCERIA

Como tendência para o mercado 

de ônibus nos próximos anos, o 

diretor-geral da Irizar Brasil, Mikel 

Ecenarro, aponta a necessidade não 

só de fabricar veículos de qualidade, 

mas também de implantar programas 

destinados a ajudar o cliente a otimizar 

o uso do veículo e elevar a eficiência da 

operação para alcançar o retorno do in-

vestimento. Segundo ele, a ideia é que 

a encarroçadora deixe de ser apenas 

fornecedora do veículo e se posicione 

como parceira da operação. Segundo 

ele, a Irizar já está aplicando novas 

soluções a partir desse conceito. São 

soluções que incluem desde novas 

plataformas de produto até serviços 

de alto valor agregado. 

Ecenarro acredita que somente 

no próximo ano a regulamentação da 

operação das linhas interestaduais e 

internacionais deverá ter reflexos mais 

significativos, mas prevê que movimen-

tos de alguns grupos já poderão ser 

percebidos em 2015.
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Real Expresso, tradição e 
     qualidade premiadas
Dois prêmios recebidos nas últimas semanas dão uma ideia da importância da Real Expresso no 

cenário do transporte rodoviário de passageiros do Brasil. O primeiro foi o “Top of Business 2015”. O 

segundo homenageou “As Melhores do Distrito Federal” na categoria transporte. 

Neste ano, a companhia já havia 

recebido duas importantes dis-

tinções, o “Troféu Top Empreendedor 

2015”, por sua gestão empreendedo-

ra, e o internacional “Quality Summit 

2015”. Este último veio evidenciar 

todo o esforço da Real Expresso na 

adoção e implementação de práticas 

sustentáveis. Que, aliás, não resultam 

de uma política recente, pois desde 

os anos 1990 ela vem desenvolvendo 

programas nessa área, com destaque 

para o controle das emissões de gases 

gerados na operação. 

Outro programa importante relacio-

na-se ao reaproveitamento e reutiliza-

ção da água da lavagem dos veículos. 

Atualmente, essa prática proporciona 

uma economia de 28.000 litros de 

água por dia. 

Um terceiro programa é a manuten-

ção, em todas as garagens, de cabines 

separadoras de resíduos e preparadas 

para a reciclagem de materiais.

Ônibus Mercedes-Benz–Marcopolo Geração 7 possibilitam à Real Expresso oferecer sempre o melhor serviço aos seus passageiros.   

28 REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2015

Jú
lio

 F
er

na
de

s



A empresa promove campanhas 

semanais de conscientização junto 

aos funcionários, voltadas à redução 

do consumo de recursos naturais e 

de diesel. 

O prêmio “As Melhores do Distrito 

Federal” foi recebido em Brasília. A 

intenção dos promotores foi realçar a 

importância da Real Expresso no de-

senvolvimento do transporte rodoviário 

de passageiros, operando linhas que 

saem de Brasília para diversas capitais 

do País como Goiânia, Porto Alegre, 

São Paulo, Salvador, Palmas, e para 

várias outras cidades brasileiras.

Com frota de 170 ônibus, a empre-

sa transporta mensalmente mais de 

1,6 milhão de passageiros. Mantém 

seis garagens, emprega 926 colabora-

dores e conta com 750 agências cre-

denciadas. As linhas ligam Brasília aos 

principais estados brasileiros como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Bahia, Goiás, Piauí, Tocantins, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

PIONEIRISMO

A Real Expresso foi fundada em 

1973, a partir da mudança de nome 

de sua antecessora Real Autopeças, 

de Uberlândia, criada em 1953. Mais 

tarde, partindo do Triângulo Mineiro, 

a empresa expandiu suas linhas para 

a Região Centro-Oeste, o Norte e o 

Nordeste, chegando a Goiás, Bahia, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Acre e 

Rondônia. 

A Real Expresso leva a marca do 

pioneirismo também em suas opera-

ções. Foi uma das primeiras empresas 

interestaduais a equipar seus ônibus 

com cinto de segurança, em 1998, um 

ano antes de este se tornar obrigató-

rio, e com sofisticados sistemas de 

monitoramento dos carros em viagem 

(rastreamento de veículos e GPS), em 

1999. Incorporou todos os grandes e 

pequenos avanços na área da infor-

mática, comunicações e tecnologia 

automotiva. Em 1967, implantou o 

computador (ainda era “main frame”) 

na organização de processos. Na dé-

cada de 1970, adotou um programa de 

formação própria de motoristas, intro-

duzindo limites à jornada de trabalho 

dos profissionais e estruturando os 

primeiros pontos de parada – novidade 

que posteriormente foi transformada 

em norma pelo então DNER.

“CAIXA PRETA”

Seguiram-se outras inovações 

como os ônibus com suspensão a ar, 

os motores turbinados e a sistematiza-

ção das manutenções preventivas. Nos 

anos 1980, a operadora desenvolveu 

um dispositivo de alerta em casos de 

quebra da hélice do radiador, que mais 

tarde foi adotado pelas montadoras 

de veículos. Também instalou tacó-

grafos em seus ônibus e, em parceria 

com a IBM, implantou o Bluebird, um 

sistema de informações do veiculo 

semelhante ao da chamada “caixa- 

preta” dos aviões. Em 1997, tornou-

-se a primeira empresa de transporte 

rodoviário a conquistar a certificação 

de qualidade ISO 9000. Desde então, 

essa certificação vem sendo renovada 

todos os anos. 

Outro pioneirismo que teve um 

importante desdobramento ocorreu 

quando a companhia adotou como 

norma que todos os seus motoristas 

se apresentassem formalmente aos 

passageiros ao início de cada viagem. 

A prática, mantida até hoje, foi incorpo-

rada posteriormente pela ANTT. 

No início do ano 2000, a empresa 

adotou o Camabus e passou a dispor 

de sala VIP. Foi ainda a primeira a 

operar ônibus de dois eixos traseiros e 

também a primeira a oferecer bilhetes 

de ida e volta.

FIDELIDADE

Em 2010, já incorporada ao Grupo 

Guanabara, a empresa lançou seu 

cartão fidelidade, ampliou os canais 

de atendimento ao cliente e adotou 

nova identidade visual, além de nova e 

moderna pintura para os seus ônibus. 

Foram mantidas as cores vermelho e 

preto, reincorporando-se o amarelo 

ouro da marca dos anos 1970. 

Nos anos seguintes, investiu (e 

continua investindo) em renovação de 

frota, com a aquisição de modernos 

e bem-equipados veículos com ar 

condicionado, poltronas soft super 

reclináveis e encosto de pernas. To-

dos os carros contam com eficientes 

sistemas de controle das emissões de 

gases poluentes. 

Capítulo importante foi a inaugura-

ção de sala VIP no Terminal Rodoviário 

Tietê, em São Paulo, em dezembro do 

ano passado. Sintonizada com o perfil 

dos clientes da sua principal linha 

– Brasília-São Paulo –, a companhia 

criou para eles um espaço privilegiado 

onde aguardar o embarque. A sala 

conta com área de descanso, TV, Wi-fi 

liberado e muito conforto.

Rudimila Borges, diretora comercial da 

Real Expresso, recebeu o prêmio atribuído 

à empresa.
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Comemorando a produção  
    do ônibus 400.000
A marca foi atingida pela Marcopolo apenas três anos depois de ela ter produzido em Ana Rech o seu  

ônibus número 350.000. E a velocidade da produção tende a aumentar ainda mais.  

A Marcopolo comemorou em 6 de 

agosto a produção do seu ônibus 

número 400.000. No mesmo dia – e 

não por coincidência – comemorou 

também os seus 66 anos de bem-

-sucedidas atividades. 

A escolha do ônibus Paradiso 1350 

para marcar a data deu-se em razão 

de ser este o mais recente modelo 

rodoviário da Geração 7 lançado pela 

marca no mercado brasileiro. O veícu-

lo 400.000 recebeu pintura alusiva 
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O Paradiso 1350 que se vê ao fundo foi projetado e desenvolvido pela engenharia 

da Marcopolo na unidade de Ana Rech, em Caxias do Sul, e produzido, inicialmente, na 

unidade mexicana da encarroçadora. Além do maior espaço destinado ao bagageiro 

(20,75 metros cúbicos), recebeu um novo modelo de poltrona, também fabricado em Ana Rech.

30 REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2015



N
ag

ila
 S

ilv
a

à comemoração, na cor prata. Suas 

laterais exibem um adesivo onde se lê: 

“400 mil #somosfeitosporvocês”. Foi 

uma homenagem a cada um dos co-

laboradores da Marcopolo que, desde 

1949, vêm transformando a empresa 

em uma das maiores fabricantes de 

ônibus do mundo. 

Segundo o diretor de operações 

comerciais e marketing da Marcopolo, 

Paulo Corso, a intenção foi comparti-

lhar a nova  conquista com todas as 

pess oas que fizeram e fazem parte da 

empresa, estendendo-a também, por 

meio das mídias sociais, a todos os 

apaixonados por ônibus, no Brasil e 

em todo o mundo.

A ação inédita incluiu ainda a dis-

tribuição de um papertoy (maquete de 

papel) de um ônibus para ser montado 

e decorado de maneira criativa pelos 

colaboradores e seus familiares. Pos-

teriormente será postado nas mídias 

sociais por intermédio da hashtag 

#somosfeitosporvocês.

RITMO ACELERADO 

A marca dos 400.000 ônibus pro-

duzidos pela encarroçadora dá uma 

ideia do ritmo acelerado de crescimen-

to que ela vem alcançado nos últimos 

anos, tanto no Brasil como em suas 

unidades fabris em outros países. Pau-

lo Corso apontou os números que con-

figuram a curva sempre ascendente: 

“Comemoramos 100.000 ônibus 

em 1998. Quinze anos depois, em 

2007, superamos as 200.000 unida-

des. Em 2012, chegamos a 350.000  

unidades. E agora, pouco mais de dois 

anos depois, ultrapassamos a marca 

dos 400.000 veículos produzidos. Isto 

também é reflexo da internacionaliza-

ção da Marcopolo e da ampliação de 

suas operações nos principais merca-

dos do mundo.”

Apesar de ter sido projetado e de-

senvolvido no Brasil, o Paradiso 1350 

começou a ser fabricado inicialmente 

na unidade mexicana da Marcopolo, 

para atender à demanda dos opera-

dores locais por veículos com maior 

capacidade para bagagens e elevado 

padrão de sofisticação. Tendo chegado 

ao mercado no fim de 2013, o modelo 

rapidamente alcançou sucesso no 

México e em países vizinhos.

No Brasil, desde o lançamento no 

início de julho, a Marcopolo já fabricou 

em Ana Rech mais de 100 unidades 

do modelo, entre elas a que recebeu 

o número 400.000. 

EMPRESA MUNDIAL

Aos 66 anos, a Marcopolo tornou-

-se a sétima maior encarroçadora 

mundial e lidera o mercado brasileiro 

de carroçarias. Mantém 12 fábricas em 

vários países, entre eles África do Sul, 

México, Colômbia e China, além de par-

ticipações em fabricantes do Canadá 

e dos Estados Unidos. Associou-se 

ainda a companhias locais na Índia 

(Tata Motors), no Egito e na Austrália.

Boa parte do mercado da América 

do Sul é suprida com os produtos 

fabricados nas unidades brasileiras 

de Caxias do Sul-RS e de Xerém-RJ, 

Duas unidades implantadas no Espírito 

Santo e no Rio Grande do Sul dedicam-

-se à produção dos miniônibus Volare.

Fundada em 1949 como Nicola 

& Cia. Ltda., a encarroçadora mudou 

a  razão social para Marcopolo em 

1971, na esteira do grande sucesso 

de uma de suas carroçarias, batizada 

de Marcopolo. 

Foi uma das primeiras empresas 

brasileiras a adotar, na década de 

1980, métodos administrativos inspi-

rados nos modelos japoneses. 

Produziu sua primeira carroçaria 

metálica em 1967.               

Paulo Corso: momento de comemorar e 

compartilhar novas conquistas. 
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Pássaro Marron oferece  
          novas facilidades
A Empresa Pássaro Marron está intensificando a informatização dos seus serviços e instalando nos 

ônibus, agências e garagens novos recursos e sistemas eletrônicos capazes de proporcionar mais 

facilidades, comodidades e segurança aos seus passageiros.
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N este segundo semestre, a Pás-

saro Marron passou a oferecer 

aos seus usuários duas importantes 

novidades: a aquisição de bilhetes de 

passagem em totens instalados nos 

terminais rodoviários e a possibilidade 

de aquisição diretamente na página 

eletrônica da empresa, via internet, 

com pagamento com cartão de débito 

ou crédito e com possibilidade de par-

celamento em até três vezes.

Os totens da companhia estão 

disponíveis nos terminais rodoviá-

rios de São Paulo (Tietê), Aparecida, 

Campos do Jordão e Guaratinguetá. 

Serão instalados gradativamente em 

outras cidades servidas pelas linhas 

da empresa, inclusive no Aeroporto 

Internacional de Guarulhos, em São 

José dos Campos e em Caraguatatuba. 

Nas compras de bilhetes nos to-

tens e no site da empresa são aceitos 

os cartões de crédito ou débito das 

bandeiras Visa e Mastercard.

 

BILHETAGEM ELETRÔNICA 

A operadora também adotou, em 

várias de suas linhas intermunicipais, 

o sistema de bilhetagem eletrônica que 

funciona com cartão. O sistema traz 

melhorias na prestação dos serviços e 

no gerenciamento do transporte, além 

de oferecer maior segurança nos ôni-

bus e nos terminais. Outra vantagem 

é que o tempo de embarque e desem-

barque se torna menor. 

Para cadastrar-se, o usuário só 

precisa apresentar (uma única vez) 

RG, CPF e uma foto 3x4. Ao embarcar 

e entregar a passagem ou dinheiro 

para o motorista, a pessoa recebe um 

cartão eletrônico, que manterá com 

ela até o momento do desembarque. 

Nesse momento ele aproxima o cartão 

do equipamento validador, liberando a 

saída. O cartão é depositado em local 

próprio e visível no ônibus. Equipamento para liberação de catraca com o uso de cartão específico.

Totem para compra de passagem com pagamento com cartão de débito ou crédito.
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A Pássaro Marron também vem 

adotando medidas e desenvolvendo 

ações para promover o consumo cons-

ciente de água e de recursos naturais 

nas suas operações. Com isso, assu-

me posição de destaque nos esforços 

erviçosS

Consumo consciente de água é uma das 
preocupações ambientais da companhia

de proteção ao meio ambiente. São 

ações que envolvem desde a instala-

ção de uma estação de reuso da água 

utilizada na lavagem dos ônibus como 

a realização de campanhas internas de 

conscientização junto aos colaborado-

res. O objetivo é despertar mudanças 

de comportamento e tornar a empresa 

mais sustentável no aspectos ambien-

tal, econômico e social.

Inicialmente, foi realizado um estu-

do para verificar que áreas, processos 

e turnos da empresa consumiam mais 

água. A seguir foram ministrados trei-

namentos específicos para pequenos 

grupos de colaboradores dos diversos 

setores. Torneiras antigas foram 

trocadas por outras, temporizadas. 

Também foram substituídos vasos 

com sistemas de descarga tradicional 

e instaladas calhas adequadas para 

coleta e reaproveitamento da água da 

chuva. Finalmente, foram instalados 

redutores de vazão nos chuveiros. 

Em seguida veio a campanha de 

conscientização, desenvolvida por 

meio de dicas semanais, adesivos e 

faixas. Começou  pela garagem central 

e estendeu--se em seguida às demais 

áreas da empresa.

Na lavagem dos ônibus já havia 

sido implantada uma estação de 

reuso, que atualmente proporciona a 

economia diá ria de aproximadamente 

24.000 litros de água. Até então o 

consumo diário normal na lavagem da 

frota era de 30.000 litros. 

A água captada da chuva é desti-

nada preferencialmente às operações 

de lavagem de peças e chassis. Para 

a limpeza de todas as instalações 

prediais é aproveitada a água que sai 

dos condensadores do sistema de 

ar condicionado. Ainda em sua fase 

inicial, esta parte da campanha vem 

proporcionando a economia de mais 

ou menos 1.000 litros de água por 

mês. A meta é triplicar esse volume.

A campanha Adote um Copo busca 

racionalizar o uso de copos descartáveis, 

que demoram séculos para se decompor.

Adesivo colado acima dos interruptores 

dentro da empresa: economia de energia 

elétrica e, consequentemente, de água.

Um dos novos G7 da Pássaro Marron em Aparecida-SP, cenário que frequenta há 80 anos.    
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Scania aposta nas vantagens 
 do chassi K 360 4x2
Beneficiado pelo aumento da tolerância de uma tonelada por eixo na Lei da Balança, o Scania K 360 

4x2 passa a ser atraente por sua maior capacidade de passageiros e menor custo operacional

Entre as mudanças aprovadas em 

meados do ano passado na cha-

mada Lei da Balança, o aumento da 

tolerância de uma tonelada por eixo 

nos veículos comerciais despertou o 

interesse por um modelo de chassi 

para ônibus da Scania que não vinha 

sendo muito comercializado pela mon-

tadora: o K 360 4x2. 

O principal diferencial dessa versão 

4x2 da linha K 360 é a sua capacidade 

de transportar mais passageiros, com 

a mesma quantidade de bagagem, a 

um custo inferior ao da tradicional con-

figuração 6x2. O modelo pode receber 

carroçaria com 14m de comprimento 

para 50 passageiros, incluindo um 

banheiro, ou, conforme o arranjo de 

espaço entre as poltronas, chegar a 

até 52 assentos sem banheiro, como 

explica o diretor de vendas de ônibus 

da Scania no Brasil, Silvio Munhoz: 

“O motor de 360 cavalos tem 

um torque bastante alto, 1.850 Nm, 

que permite transportar, de maneira 

bastante tranquila, 50 passageiros, 

com banheiro e bagagem, sem forçar 

o motor e de forma mais econômica. 

Os concorrentes no mesmo nível de 

potência não oferecem essa solução.” 

O diretor informa que após a al-

teração na Lei da Balança a Scania 

enxergou esse diferencial e passou a 

Sílvio Munhoz, diretor de vendas da Scania no Brasil, acredita que as empresas rodoviárias podem economizar optando pelo chassi K 360 4x2.
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mostrar as vantagens aos seus clien-

tes. Duas dessas vantagens, segundo 

ele, são mais importantes e devem ser 

avaliadas pelos operadores. A primeira 

é quando o operador tem uma linha 

com grande volume de passageiros: 

ele conseguirá transportar um número 

maior de pessoas, com bagagem e 

com um melhor custo por passageiro.

“Se tomarmos um chassi concor-

rente com a mesma capacidade, o 

torque do motor será bem mais baixo 

e, portanto, o consumo de combustível 

será mais alto, o que resulta em um 

custo por passageiro transportado 

também mais alto”, exemplifica. 

Silvio Munhoz observa que, atu-

almente, a solução mais empregada 

para transportar esse número de 

passageiros é a configuração 6x2, na 

qual se tem um eixo adicional e, con-

sequentemente, mais pneus e mais 

gastos com pedágio e  manutenção.

A outra vantagem vale para linhas 

sem grande volume de passageiros, 

nas quais a tendência é optar por confi-

gurações mais sofisticadas, com maior 

espaço entre as poltronas, sendo que 

esse diferencial permite cobrar uma 

tarifa mais alta.

Nesse caso, segundo o executivo, 

com a opção pelo chassi 4x2 o carro 

teria 14 metros e a configuração tra-

dicional de 46 lugares. Haveria maior 

espaçamento entre os assentos e  

seriam instaladas poltronas mais 

sofisticadas, de modo a proporcionar 

o conforto adicional que viabilizaria a 

tarifa superior.  

A conclusão de Munhoz é que o 

K 360 4x2 pode ser vantajoso tanto 

para aplicação em linhas com grandes 

volumes de passageiros, a um custo 

interessante, quanto para linhas nas 

quais o operador tem interesse em 

fazer a segmentação e oferecer mais 

conforto ou luxo, com tarifa diferencia-

No chassi K 360 4x2, o alto torque do motor de 360 cv possibilita instalar poltronas para 50 

passageiros, mantendo o banheiro e a mesma capacidade para as bagagens.

da e a um custo inferior à configuração 

tradicional 6x2. Segundo a Scania, o 

preço da versão 4x2 é cerca de 10% 

mais baixo do que a versão 6x2.

Na visão de Silvio Munhoz, geral-

mente o operador de linhas rodoviárias 

estaduais e interestaduais tem o há-

bito de optar pelos modelos 4x2 para 

poucos passageiros e pouca carga, 

mais usados no fretamento, enquanto 

aquele operador que faz o transporte 

“rodoviário puro” opta com mais fre-

quência pelos veículos 6x2, maiores e 

com mais capacidade de carga. 

“O que estamos sugerindo ao 

cliente do segmento que normalmente 

escolhe o 6x2 é que ele preste atenção 

no nosso 4x2, que  permite transportar 

a mesma quantidade de passageiros 

com custo mais baixo ou transportar 

a mesma quantidade com uma tarifa 

mais alta por proporcionar maior con-

forto”, declara. 

Munhoz informa que três empresas 

do mercado nacional – Marcopolo, Neo-

bus e Irizar – estão aptas a encarroçar 

o chassi K 360 4x2. Ele aparece no 

portfólio da Scania desde o lançamen-

to da nova geração de chassis, em 

2009, mas ficou um pouco esquecido 

porque a Lei da Balança não admitia 

essa carga adicional. Nessas condi-

ções, a Scania perdia na comparação 

com outros modelos, transportando 

dois passageiros a menos devido às 

restrições legais.  

“Agora, além de termos mais 

capacidade técnica, o aumento de 

uma tonelada por eixo tornou possível 

usufruir o benefício que o nosso chassi 

tecnicamente já entregava”, explica.  

Apesar de otimista, ele acha difícil 

fazer previsões sobre as vendas desse 

modelo em 2015, tanto pelo caráter 

de novidade do produto quanto pelas 

circunstâncias atuais do mercado. Mas 

arrisca dizer que, até o fim do próximo 

ano, espera do K 360 4x2 um desem-

penho de vendas correspondente a 

10% a 15% do volume total de vendas 

de ônibus rodoviários da Scania. 

Este ano, até aqui, a montadora co-

mercializou 65 unidades do K 360 4x2. 

No ano passado, vendeu 78 ônibus do 

modelo e, em 2013, 130 unidades. 

Munhoz acredita que a regulamen-

tação das autorizações para operação 

das linhas interestaduais e internacio-

nais, publicada no final de junho pela 

ANTT, também deverá impulsionar as 

vendas totais de ônibus rodoviários, 

inclusive as deste modelo. 

“É uma alternativa economicamen-

te viável”, destaca. 
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mpresaE

Tecnologia, modernidade 
     e a frota mais avançada

A Expresso Nordeste tem uma das frotas mais 

avançadas entre as operadoras de transporte 

rodoviário do Paraná. Ela também conta com uma rede 

com mais de 150 agências próprias e comissionadas. 
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A Expresso Nordeste continua 

se expandindo, sempre em 

busca de novos horizontes, 

mas mantendo, desde suas 

origens, a prioridade maior, 

que é  oferecer serviços com 

excelência. Seus usuários 

podem contar com o melhor 

transporte interestadual 

de passageiros, em linhas 

que cruzam o Paraná, Santa 

Catarina, São Paulo e Rio de 

Janeiro por diversas direções, 

e que chegam ao Paraguai.

Além de todas as linhas já executa-

das no Paraná, a empresa passou 

a oferecer o transporte de passageiros 

de Foz do Iguaçu-PR ao Rio de Janeiro-

-RJ; de Marechal Cândido Rondon-PR a 

São Paulo-SP; e de Florianópolis-SC a 

Assunção, Paraguai. Dentre as cidades 

atendidas destacam-se Florianópolis, 

Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, 

Rio de Janeiro, Barra Mansa, Resen-

de, Aparecida, Taubaté, Americana, 

Piracicaba, Campinas, Osasco e São 

José dos Campos.

Há muitos anos são atendidas pela 

Nordeste, no Estado do Paraná, as 

cidades de  Curitiba, Londrina, Campo 

Mourão, Maringá, Cascavel, Toledo, 

Ponta Grossa e Guarapuava.

Na Expresso Nordeste, tradição e 

modernidade se aliam para oferecer os 

melhores serviços de transporte coleti-

vo do Brasil. Há mais de 52 anos isso 

se reflete na qualidade do atendimento 
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e no trato com os usuários, sendo 

esses os seus principais diferenciais 

de mercado. 

Na busca constante por inovações, 

os investimentos se concentram em 

tecnologia e na melhoria permanente 

da frota – que é a mais nova entre as 

operadoras do Paraná. Junte-se a isso 

a equipe formada por mais de 1.000 

colaboradores diretos e indiretos, al-

tamente qualificada e constantemente 

treinada, que se dedica a garantir aos 

usuários total satisfação desde a com-

pra dos serviços até o desembarque 

no destino, passando pelos cuidados 

durante a viagem e o transporte das 

bagagens. São mais  de 150 agências 

próprias e comissionadas, além de 20 

garagens para apoio e permanente 

manutenção da frota, que atualmente 

conta com mais de 300 veículos.

mpresaE

A companhia adota um sistema 

de gestão integrada que se baseia 

na ética e na transparência. Projetos 

sociais fazem parte de sua política de 

responsabilidade social, que contem-

pla a promoção dos direitos humanos 

e a cidadania, o respeito à diversidade 

humana e cultural e também a defesa 

do meio ambiente, a partir do forte 

compromisso com a sustentabilidade. 

Dentre os principais projetos da 

companhia destaca-se o Natal de 

Luz, em Campo Mourão – onde fica 

sua sede – e em algumas cidades da 

região, acolhendo mais de 20.000 

pessoas e reforçando os valores na-

talinos. O objetivo é levar as pessoas 

a perceberem que os presentes mais 

importantes que damos e recebemos 

são os sentimentos de amor, amizade, 

fraternidade e solidariedade.

A Expresso Nordeste concentra seus investimentos em tecnologia e na permanente melhoria da frota.

Um dos objetivos: operar sempre com os 

ônibus mais seguros e confortáveis. 
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Seguro Facultativo Complementar de Viagem. Seguro garantido por Zurich Seguros.
Existem restrições no seguro, confira as Condições Gerais antes de aderir. Processo SUSEP: 15414.004128/98-16. O 
registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Agende uma visita: contato@br.zurich.com

CONTE COM A  
SOLIDEZ DE UMA DAS 

MAIORES SEGURADORAS 
DO MUNDO E LÍDER DO 
SEGMENTO DE SEGUROS 

MASSIFICADOS  
NO BRASIL.

O melhor caminho é o seguro!
Sem nenhum custo ou investimento de implantação, o Seguro Viagem Zurich  

é para você, empresário rodoviário, uma receita adicional ao seu negócio,  
além de proporcionar ao passageiro uma viagem mais tranquila.

Rentabilidade para seus negócios  
e agilidade para suas vendas 

Processo 100% Eletrônico 
- Da venda a gestão
- Apuração de resultados precisa e sem interferência humana
- Plataforma on-line para acompanhamento das vendas onde você estiver

Implantação Simples e Imediata
- Sem custos de desenvolvimento ou de implantação
- Treinamento rápido e descomplicado
- Equipamento fornecido sem custo

Solução Integrada
- Venda do seguro no mesmo sistema de emissão de passagens
- Certificado de seguro emitido em conjunto com a passagem

Modelo  
inovador  
de venda 
eletrônica  
de seguros 



ançamentosL

Novos modelos para  
     mais produtividade
Um novo ônibus rodoviário da Geração 7, um renovado modelo intermunicipal, três interessantes 

opções, também renovadas, do modelo Torino, considerado o ônibus mais bem-sucedido 

do portfólio da Marcopolo. Todos esses produtos foram lançados de uma só vez, no início de julho, 

pela maior encarroçadora brasileira.

A Marcopolo apresentou os novos 

modelos em sua fábrica de Ana 

Rech, em Caxias do Sul, e explicou 

que está aproveitando o momento de 

fraca demanda do mercado para lançar 

veículos mais modernos, seguros e 

confortáveis. O objetivo é estimular 

os clientes a promoverem a renovação 

de suas frotas, em busca de maior 

eficiência e produtividade. 

Os cinco novos modelos são: a) o 

novo rodoviário Paradiso 1350, que 

complementa a Geração 7; b) o novo 

intermunicipal Ideale; c) os urbanos 

Novo Torino Express (articulado), Novo 

Torino Low Entry (piso baixo) e Novo 

Torino com motor traseiro. 

A encarroçadora fez questão de 

acentuar que esta não é a primeira vez 

que contraria tendências de mercado, 

investindo e lançando novos ônibus 

em um quadro de retração das vendas. 

O diretor de operações comerciais e 

marketing da companhia, Paulo Cor-

so, lembrou que em 2009, durante a 

crise econômica mundial, a Marcopolo 

lançou a Geração 7 de rodoviários, que 

se  transformou em grande sucesso de 

vendas no Brasil e no exterior, já que 

foi e continua sendo muito exportada. 

O Paradiso 1350 mantém as características dos demais modelos

 da Geração 7 e conta com o bagageiro mais espaçoso do mercado.
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Ao longo dos últimos sete anos, 

ainda segundo Corso, a fabricante 

promoveu o lançamento de mais de 

100 novos modelos em todo o mundo, 

o que dá a média de um novo produto 

por mês. Foram desde ônibus espe-

cialmente desenvolvidos para outros 

países e mercados como também 

modelos para cidades brasileiras, 

sobretudo para sistemas BRT. Leia 

nesta página e nas duas seguintes 

informações sobre os novos ônibus. 

O Novo Ideale: design mais arrojado e linhas modernas em um veículo mais versátil. 

Degraus redesenhados: mais praticidade e 

segurança para os passageiros.

O lançamento do novo modelo do 

ônibus Ideale teve o propósito de ofe-

recer um veículo com diferenciais em 

conforto e design, e que ao mesmo 

tempo proporcionasse facilidade de 

operação. Ele está voltado às aplica-

ções nos segmentos de linhas inter-

municipais e ao setor de fretamento, 

como também às linhas regulares de 

médias e curtas distâncias.

Do ponto de vista da Marcopolo, 

o veículo foi concebido com base nos 

mais recentes conceitos de fabricação, 

que permitem a otimização de sua 

estrutura com melhor aproveitamento 

do espaço interno e aumento da rigidez 

estrutural. O resultado é mais conforto, 

segurança e ergonomia, com menor 

custo operacional. Os projetistas acre-

ditam ter alcançado alguns diferenciais 

que agregam valor ao produto. O Ideale 

vem complementar a linha rodoviária 

da Marcopolo, formada pelos modelos 

Paradiso, Viaggio, Audace e Senior 

rodoviário.

O Paradiso 1350 Geração 7 vem 

com um forte diferencial: muito espa-

ço para as bagagens. São 1.350 cm 

de saia lateral e a maior capacidade 

volumétrica do mercado, com mais 

de 20,75 metros cúbicos. O ônibus 

também ostenta novo interior, em que 

se destacam as novas poltronas, os 

porta-focos e o toalete. O desenvolvi-

mento do veículo teve em mente suprir 

as necessidades dos operadores de 

viagens de média e longa distâncias.

De acordo com a Marcopolo, o 

1350 vem completar a família de rodo-

viários da Geração 7, que até agora era 

constituída pelo Viaggio 900, Viaggio 

1050, Paradiso 1050, Paradiso 1200, 

Paradiso 1600 Low Driver e Paradiso 

1800 Double Decker. No novo carro 

estão presentes as mesmas carac-

terísticas dos demais modelos da 

família. Entre elas, os executivos da 

encarroçadora destacam o elevado 

padrão de conforto, a segurança, a 

ergonomia, o acabamento futurista e 

o design arrojado.

O 1350 foi projetado e desenvol-

vido na unidade de Ana Rech pela en-

genharia da fabricante. É o primeiro a 

receber as novas poltronas fabricadas 

na própria Marcopolo, apontadas como 

mais ergonômicas e confortáveis.

NOVO IDEALE

PARADISO 1350
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ançamentosL

NOVOS MODELOS TORINO

O Torino Express Articulado da Marcopolo tem comprimen-

to total de 20 a 23 metros e foi desenvolvido para operar 

tanto em vias segregadas básicas quanto em sistemas BRT. 

Apresenta visual moderno e tecnologia aplicada em favor da 

funcionalidade, conforto e segurança. Seu sistema multiplex 

foi redesenhado e o painel de instrumentos tem tela LCD 

a cores, de 3,5 polegadas. O sistema de ar condicionado 

é opcional. Também conta com novos conjuntos ópticos 

traseiro e frontal, inclusive com luz diurna, o que significa 

mais segurança no trânsito urbano.

O modelo Express oferece conforto e segurança aos 

passageiros, além de menores custos (operacional e de ma-

nutenção) para o operador em comparação com os modelos 

exclusivos para sistemas BRT. Um diferencial importante é 

a largura interna de 2,55 metros, que amplia o espaço para 

circulação e resulta em mais conforto para os operadores do 

veículo. A iluminação interna é em LED, e as poltronas, do 

tipo City, dispõem de novos apoios de cabeça (opcionais) e 

de poltronas com encosto alto (também opcionais).

Do ponto de vista da acessibilidade, o carro dispõe de 

cinco poltronas preferenciais para idosos, gestantes e/ou 

portadores de necessidades especiais, elevador automático 

e espaço dedicado para cadeirantes. O novo sistema de 

campaínha tem acionamento de chamada de parada por 

botão, sem fio. Todos esses itens atendem às normas da 

legislação vigente.

O salão de passageiros ganhou nova decoração e um 

assoalho mais funcional, dividido em painéis removíveis. Os 

pés das poltronas também são removíveis, o que facilita a 

realização de reparos no piso.

TORINO EXPRESS ARTICULADO

A família de ônibus urbanos Torino, que a Marcopolo con-

sidera a de maior sucesso no mercado brasileiro em todos 

os tempos, passou por mudanças radicais. Foram lançados 

o Torino Express, o Torino Low Entry e o Torino com motor 

traseiro – modelos que, juntos com o tradicional Torino de 

motor dianteiro, ampliam consideravelmente as opções para 

os operadores do transporte coletivo urbano. 

“Nosso objetivo é oferecer aos nossos parceiros a melhor 

solução, de acordo com as características do seu negócio ou 

serviço, desde o consagrado Torino com motor dianteiro (que 

é o modelo de menores custos de aquisição e operação) até 

o Torino Express articulado, cuja capacidade é para mais de 

130 passageiros”, salienta Paulo Corso, diretor de operações 

comerciais e marketing da Marcopolo.

Acessibilidade: o novo ônibus é equipado com cinco poltronas preferenciais, elevador automático e espaço dedicado para cadeirantes.
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Concepção robusta, elevada confiabilidade e excelente 

relação custo/benefício são as características apontadas 

pela Marcopolo no Novo Torino Low Entry. O ônibus tem 

suspensão pneumática e piso baixo para facilitar o acesso 

dos passageiros, aumentando a rapidez nas operações de 

embarque e desembarque. O veículo tem até 13,30 metros 

de comprimento, com 2,60 metros de largura. Suas dimen-

sões possibilitam a instalação de mais poltronas sem perda 

de espaço interno e de área de circulação. A capacidade é 

para transportar até 90 passageiros, sendo 49 sentados e 

41 em pé. Dispõe de poltronas preferenciais para portadores 

de necessidades especiais, idosos e/ou gestantes, uma 

poltrona para obeso e um posto para cadeirante.

Sistema de ar condicionado, poltronas com encosto de 

cabeça, descansa-braços, descansa-pés e lixeiras no salão 

de passageiros são alguns dos itens opcionais. 

As mesmas características técnicas do Novo Torino com motor 

dianteiro estão presentes no veículo com motor traseiro. Uma diferença 

importante refere-se ao seu conforto termoacústico, que é maior, pois a 

Marcopolo desenvolveu para o modelo um novo sistema de isolamento 

do cofre do motor. A localização do motor na parte traseira também 

ajuda a reduzir sensivelmente o nível de ruído interno e a temperatura 

ambiente no salão de passageiros.

Por ter piso baixo, o Novo Torino motor traseiro também facilita o 

acesso dos passageiros sem que seja necessário instalar elevador 

para os usuários com mobilidade reduzida, ou cadeirantes.

NOVO TORINO LOW ENTRY

NOVO TORINO MOTOR TRASEIRO

Para maior segurança, o veículo pode receber sistema de 

gerenciamento de frota, sistema de iluminação interna em 

LED e equipamentos audiovisuais que incluem dois monitores 

de 19 polegadas em LCD e sirene de marcha à ré.

O Novo Torino com motor traseiro tem porta de entrada com sistema de elevação para cadeira de rodas (dispensando a instalação de elevador) 

e novo sistema de isolamento do cofre do motor, que proporciona maior conforto térmico e nível de ruído mais baixo.

Salão de passageiros do Novo Torino com motor traseiro.

O Low Entry pode receber grande variedade de opcionais.
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untos a Bordo J

Três anos aproximando 
     passageiros e empresas
Criada pela ABRATI em 2012, a Rede de Comunicação Juntos a Bordo, com atuação voltada ao 

transporte rodoviário de passageiros, completa três anos com números impressionantes a apresentar.

A atuação da Rede Juntos a 

Bordo alcança em média 

três milhões de passageiros 

por mês com o programa de 

TV e o Almanaque, com uma 

estratégia de conteúdo produ-

zida para consulta e compar-

tilhamento, e gera um nível 

de leitura de dois milhões de 

usuários mensais com tiragem 

bimestral de um milhão de 

exemplares.

Além da rede física – Al-

manaque e programa de TV 

–, a Rede divulga também, de 

forma constante, mensagens 

positivas sobre o setor através 

da rede virtual no Facebook, 

Twitter, YouTube e Blog, moti-

vando quem faz uso do ônibus 

e também atraindo novos olha-

res para o turismo rodoviário. Só no 

Facebook são 122 mil seguidores en-

tre usuários do transporte rodoviário, 

apaixonados por viagens e busólogos.

A aceitação da Rede de Comuni-

cação pelos passageiros, aferida por 

pesquisas, aponta grande satisfação, 

atestada também por cartas e e-mails 

que são mandadas diariamente com 

sugestões e agradecimentos. E não é 

só junto aos passageiros que a Rede 

encontra ótima aceitação.  As empre-

sas associadas foram consultadas e 

84% delas se dizem satisfeitas com 

a iniciativa e esperam por sua conti-

nuidade.

O transporte terrestre de passagei-

ros vem evoluindo e se modernizando 

ao longo dos anos. Alcança mais de 

5.500 municípios e é um dos setores 

mais organizados e regulados do País, 

com um serviço considerado modelo 

ao redor do mundo. Comunicar estes 

feitos e informar sobre questões focais 

para o setor (clandestinos, isonomia, 

e outras que muitas vezes passavam 

despercebidas pela mídia) de forma 

unificada para os usuários de todo 

Brasil, foi o desafio da ABRATI 

ao criar em 2012 a Rede de 

Comunicação Juntos a Bordo.

Ao propor a criação da Rede 

a diretoria da ABRATI sugeriu 

a montagem de um Grupo de 

Trabalho de Marketing que pu-

desse se reunir periodicamente 

para estudar os desafios do 

setor na área de comunicação, 

acompanhando também a evo-

lução do sistema e procurando 

responder aos novos desafios.

O grupo, criado na época, 

é integrado por Paula Corrêa, 

da Viação Águia Branca, e que 

coordena os trabalhos, Letícia 

Kitagawa, da Viação Sampaio, 

Paulo Anselmo, da Viação 

Gontijo, Rodrigo Mont’Alverne, 

da Expresso Guanabara, Maria 

Fernanda Mota, gestora do projeto, e 

Ciro Marcos Rosa, da ABRATI. 

A missão do grupo é comunicar 

ao grande público e aos formadores 

de opinião a importância do sistema 

de ônibus rodoviários interestaduais e 

fortalecer sua imagem positiva como 

gerador de empregos, impostos e 

investimentos no País. A ênfase é 

nos pilares de qualidade, segurança, 

conforto, pontualidade, abrangência e 

modicidade tarifária.

E a Rede continua se renovando. 

Ganhou nova logo para estar mais pró-
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xima da comunicação visual da ABRATI 

e aposta no nome Juntos a Bordo como 

uma marca única para todas as mídias 

(Juntos a Bordo Almanaque, Juntos a 

Bordo TV, Juntos a Bordo Digital) para 

fixar o nome da Rede e atrair cada vez 

mais audiência. 

Paulo Porto Lima, presidente do 

Conselho Deliberativo da ABRATI, des-

taca a grande importância da manuten-

ção da Rede de Comunicação Juntos 

a Bordo para melhor compreensão, 

pelos  usuários, da complexidade que 

é a operação rodoviária interestadual 

e das constantes melhorias introduzi-

das, como internet a bordo, salas VIP, 

vendas de passagens on-line, progra-

mas de medicina do sono e outros.

Segundo a gestora da Rede, Ma-

ria Fernanda Mota, citando últimas 

pesquisas feitas pela ANTT e pelo 

Instituto Vox Populi, “o setor é muito 

bem avaliado por 87% dos usuários. 

Falamos com os passageiros de hoje e 

também com os futuros passageiros e 

de certa forma estamos reconhecendo 

e agradecendo a cada um deles”. São 

iniciativas da maior importância e que 

muitas vezes são desconhecidas pelo 

grande público e pelos usuários, des-

taca Paulo Porto Lima, acrescentando 

que a penetração da Rede junto aos 

passageiros possibilita ao setor de 

transporte rodoviário mostrar seus 

referenciais de qualidade e também 

propiciar a esse público material de 

entretenimento tanto eletrônico como 

impresso.

Acima, à esquerda, a 

logo do Almanaque 

Juntos a Bordo. Ao lado, 

à esquerda, a logo do 

programa de TV.  

À direita, reprodução  

de DVDs contendo  

vídeos projetados no 

interior dos ônibus.

Além de entretenimento e dicas, cada nova edição do Almanaque Juntos a Bordo traz 

informações para os passageiros e contribui para tornar mais agradáveis as viagens.
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Inverno nos quatro cantos do Brasil
#18

No nosso planeta funciona assim, quando no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é 

inverno e vice-versa. Por aqui então, de maneira geral, de junho a setembro o clima está 

mais ameno, mas há muita diferença de clima entre as regiões. Se você pretende curtir 

um friozinho ou fugir dele, guarde nosso mapa simplificado do inverno brasileiro. 

É um retrato bem generalizado do que esperar do inverno nas diversas 

regiões e um turista precavido sabe que antes de fechar a 

mala é sempre bom consultar os sites de previsão do 

tempo. Que suas férias de inverno sejam 

uma caixinha de (boas) surpresas.

De olho nas passagens, 

de olho na internet

Quem é acostumado a viajar d
e ônibus sabe 

que a passagem é a mais barata entre os modais e que 

este preço não sofre alteração na alta estação (as tarifa
s 

são reajustadas uma vez ao ano e seguem sempre um índice 

abaixo da inflação). Algumas empresas, mesmo com muita 

demanda, até conseguem oferecer descontos ou promoções. 

Quer aproveitar essas facilidades? Uma dica é seguir o site 

e as páginas nas redes sociais das suas empresas favoritas.

Norte e 
Centro-Oeste

O inverno no Centro-

Oeste é seco e com 

temperaturas amenas, 

perfeito para 

você se aventu-

rar pelas chapadas, 

cachoeiras e hotéis 

fazendas. Já no norte, 

o clima continua 

úmido, mas as 

chuvas se con-

centram mais em 

Roraima e parte do Ama-

zonas. Já no Acre e em Rondônia 

dá para sentir um friozinho. Para curtir 

uma aventura ou descansar: C
hapada 

dos Guimarães (MT), Alto Paraíso (GO), 

Dourados (MS), Formoso do Araguaia 

(TO), Xapuri (AC) e Alter do Chão (PA).

Nordeste
Para um nordestino, 

“inverno” é a estação das 

chuvas, ou seja: de março a 

maio para Ceará, 

Piauí, Mara-

nhão ou, esten-

dendo-se até ju-

lho e agosto do 

norte da Bahia 

até o Rio Grande 

do Norte. Então, 

você pode pegar al-

guns dias de chuva no 

nordeste no período de 

junho a agosto? Sim, mas 

também vai poder aprovei-

tar dias inteiros de sol e 

calor menos intenso – ufa! 

Para pegar um sol: Itacaré 

(BA), Lagoinha (CE), Praia de 

Caburé (MA). Para passar um 

friozinho: Gravatá (PE), Vitória da 

Conquista (BA) e Guaramiranga (CE).

Sul e Sudeste  
Sul e Sudeste são as regiões 

mais frias d
o Brasil nesta época. 

No sudeste, assim
 como no Centro-

Oeste, o inverno é seco, mas no Sul, onde 

as temperaturas são ainda mais baixas, é 

comum chuva, geada e neve nesta época. Nestas 

regiões o negócio é curtir o frio. Então, só vamos 

dar dicas que combinem com seus casacos, botas e 

gorros. Para se jogar no chocolate quente: Gonçalves 

(MG), Campos do Jordão (SP), Visconde de 

Mauá (RJ), Canela (RS) e Curitiba (PR).
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A comemoração do décimo aniver-

sário do You Tube é uma boa 

oportunidade para lembrar como esse 

poderoso canal gera situações que im-

pactam a reputação das organizações. 

Com mais de um bilhão de usuários 

no planeta, o You Tube recebe, a cada 

minuto, o equivalente a 300 horas de 

vídeos, profissionais ou amadores, 

que são acessados centenas de mi-

lhões de horas, gerando bilhões de 

visualizações. Mais da metade do que 

é postado tem menos de 500 visua-

lizações. Alguns vídeos, no entanto, 

despertam o interesse de milhares 

ou milhões de pessoas, e neste caso 

são considerados “virais” – às vezes, 

negativos.

Uma das primeiras organizações a 

sofrer um impacto negativo foi a Domi-

no’s, maior rede de pizzaria do mundo. 

Em abril de 2009, dois funcionários de 

uma loja americana, na Carolina do 

Norte, postaram um vídeo no qual mos-

travam imundícies como, por exemplo, 

a mistura de excremento nasal com o 

queijo que cobriria a massa da pizza. 

Apesar de repugnante – ou justamente 

por isto – o vídeo teve efeito viral e em 

três dias já ultrapassava um milhão de 

visualizações, com repercussões no 

twitter, na mídia tradicional e, pior, na 

frequência de consumidores nas lojas. 

Outro vídeo que se tornou viral ne-

gativo para uma empresa foi produzido 

e postado pelo então desconhecido 

cantor canadense David Caroll. No 

vídeo, ele interpretava, de sua própria 

autoria, “United Breaks Guitars”,  uma 

música de protesto contra a United Air-

No Brasil, o caso de maior impacto 

de viral negativo foi um vídeo gravado 

precariamente com telefone celular, 

registrando o momento em que estu-

dantes, numa faculdade da Uniban, no 

ABC paulista, hostilizavam uma colega 

por causa da sua minissaia exígua, e 

ameaçavam um linchamento moral que 

exigiu a intervenção da polícia para 

proteger a aluna em sua saída do local.  

Seguindo o modelo clássico de viral no 

You Tube, o assunto passou a reper-

cutir nas mídias sociais e migrou para 

a mídia tradicional, onde teve extensa 

cobertura. Enquanto a ex-aluna, Geyse 

Arruda, ganhou status de celebrida-

de, a Uniban ficou com sua imagem 

fortemente abalada e, em 2011, foi 

transferida, com seus 55.000 alunos, 

a outro grupo educacional.

Supondo que sejam necessários 

três minutos para ler este artigo, entre 

o início e o término da leitura foram 

postadas mais 900 horas de vídeos 

no You Tube.  Como é impossível 

saber quantos podem ser de autoria 

de algum stakeholder insatisfeito com 

sua empresa, nem quantos poderão 

se transformar em virais negativos, é 

melhor ter cuidado e se preparar para 

situações como as que têm afetado or-

ganizações nos mais diversos setores. 

lines: virou hit na internet, com mais de 

cinco milhões de visualizações. Tudo 

começou em março do ano anterior, 

quando David Carrol viajou com sua 

banda para uma apresentação nos 

Estados Unidos. Numa escala do voo, 

o artista viu quando sua guitarra foi 

jogada no chão e quebrou. A partir 

daí, David iniciaria uma longa jorna-

da tentando que a companhia aérea 

reparasse os prejuízos. Depois de 

nove meses de peregrinação inútil, 

decidiu tornar pública sua indignação. 

O sucesso da música no You Tube 

transformou o caso num ícone de viral 

negativo manchando a imagem de uma 

grande empresa.

Cuidado com
   o You Tube!

Supondo que sejam 
necessários três minutos 
para ler este artigo, entre 

o início e o término da 
leitura foram postadas 

mais 900 horas de vídeos 
no You Tube. Como é 

impossível saber quantos 
podem ser de autoria 
de algum stakeholder 
insatisfeito com sua 

empresa, é melhor ter 
cuidado e se preparar 
para situações como 
as que têm afetado 

organizações nos mais 
diversos setores.

Valdeci F. Verdelho 

Consultor da Verdelho Associados, professor 

em Gestão de Crise de Imagem
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