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Conforto a bordo atrai passageiros

Distúrbios do sono do 
motorista são tratáveis

Empresas ainda mais 
eficientes na Rio2016

Encarroçadora Caio 
Induscar faz 70 anos



Desenvolvido para oferecer os mais elevados padrões de 
segurança e comodidade, o Paradiso 1800 DD é resultado da soma 
de sofi sticação, amplo espaço interno e tecnologia. O modelo, que 
passa a ser oferecido com 15 metros de comprimento, pode ainda 
ser confi gurado para duas classes de serviços.

P a r a d i s o  1 8 0 0 D D

Conforto e
     Sof is t icação

Cinto de segurança salva vidas.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua região
para saber mais sobre os modelos e suas configurações
www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo
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Serviço leito-cama em três 

versões,  kit conforto com manta 

e travesseiro, kit lanche com 

alternativas de suco, refrigerante 

achocolatado e água. 

Entretenimento com telas 

individuais e fone de ouvido, tomada 

para tablet e celular, sinal gratuito 

de internet. E ainda, ar condicionado 

ou calefação, geladeira, porta-copos. 

É com esses e outros serviços que a 

Viação Garcia fideliza cada vez 

mais os seus passageiros. 

A Viação Guanabara incorporou à frota 

seus primeiros ônibus Double Deckers, 

que operam nas linhas Fortaleza - Natal 

e Fortaleza - Recife. Eles proporcionam 

viagens ainda mais seguras, confortáveis 

e pontuais. Completo sistema de 

entretenimento, poltronas em couro 

com diversas reclinações, monitores 

individuais de vídeo: são alguns dos 

números itens de conforto oferecidos 

aos passageiros. 

A Viação 

Princesa não 

se limita a 

transportar 

pessoas: ela 

se preocupa 

em harmonizar 

o sucesso 

econômico 

com benefícios 

ambientais.

Ônibus Solar 3400 com motor traseiro, um dos 

inúmeros modelos criados pela Caio Induscar ao 

longo dos seus 70 anos de atividades. 
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Um evento itinerante patrocinado pela Gardenia no Sul de Minas Gerais 

está levando a arte do circo para praças e ruas. Faz parte das ações de 

responsabilidade social desenvolvidas pela empresa.

A Viação Ouro e Prata continua 

cuidando de todos os detalhes nos 

seus serviços, para a total segurança 

e conforto de seus passageiros.

Exercícios físicos no combate ao sono dos motoristas nas jornadas ao 

volante. Na pág. 20, artigo do Dr. Sérgio Barros, especialista em Medicina 

do Sono, sobre o assunto.

A Scania está completando 125 anos de atividades. Acima, 

o ônibus Bulldog, que ela lançou em 1932 na Suécia.

A Rodoviária Novo Rio montou um esquema especial 

para receber 2,5 milhões de turistas na Rio2016. 
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arta do PresidenteC

Medalha de ouro para      
    o ônibus na Olimpíada

Para que sempre seja 
prestado o melhor 

serviço, as empresas 
investem continuamente 

na manutenção e 
renovação da frota, 
no treinamento dos 
motoristas e no uso 

cada vez mais intenso 
dos recursos da 

informática, com a 
utilização de totens e 
terminais eletrônicos 
nas rodoviárias e na 
compra e emissão de 

passagens, por exemplo. 

Eduardo Tude de Melo  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

A  Olimpíada encerrada recentemente deu um novo atestado da capacidade das 

empresas de transporte rodoviário de passageiros em atender bem seus pas-

sageiros. Nas rotas em que os Jogos eram realizados, houve um aumento pontual 

na demanda dos serviços, o que levou as empresas a oferecerem horários extras 

e a disponibilizarem atendentes bilíngues para recepção dos turistas estrangeiros.

Também não faltaram investimentos em melhorias das instalações existentes 

nos terminais rodoviários, com ampliação de salas VIP e implantação de itens 

diferenciados voltados ao conforto dos passageiros. Nas rotas mais procuradas, 

também foram oferecidas categorias diferenciadas de serviços como o leito, se-

mileito e executivo.

Tudo foi feito com a utilização de veículos de última geração, dotados dos mais 

diversos itens de segurança e conforto, como ar condicionado, internet a bordo, 

tomadas para recarregar computadores, tablets e telefones celulares, entreteni-

mento com filmes e programas educativos, e serviço bordo.

Vimos ainda, como foi amplamente divulgado pelos meios eletrônicos, entrevis-

tas de turistas estrangeiros que, interessados em conhecer o Brasil, optaram pelo 

ônibus para viajar aos diversos estados brasileiros antes do início dos Jogos. Muitos 

deles destacaram a grande vantagem do ônibus no que respeita à regularidade e 

ao baixo preço das passagens, em comparação com o modal aéreo.

Tais vantagens já são conhecidas dos brasileiros há muitos anos e fazem do 

transporte por ônibus o modal mais utilizado em nosso País. Por exemplo, a grande 

capilaridade do sistema, a disponibilidade de viagens mesmo em períodos de festas, 

como Natal, Ano Novo e Carnaval, quando o número de ônibus extras supera em 

muito a oferta normal, pois as empresas mantêm frotas reservas. 

Para que sempre seja prestado o melhor serviço, as empresas investem conti-

nuamente na manutenção e renovação da frota, no treinamento dos motoristas e no 

uso cada vez mais intenso dos recursos da informática, com a utilização  de totens 

e terminais eletrônicos nas rodoviárias e na compra e emissão de passagens, por 

exemplo. Também digno de nota é o monitoramento eletrônico em que operadores 

acompanham a distância todas as viagens e podem passar ou receber todo tipo 

de informação sobre o estágio atual de cada ônibus no percurso.

Finalmente, na  oportunidade em que assumo a presidência do Conselho 

Deliberativo da ABRATI, desejo agradecer a confiança que me foi atribuída pelas 

associadas e assinalar que o transporte rodoviário de passageiros do Brasil chegou 

aos seus atuais padrões de qualidade pelo trabalho e dedicação das empresas 

operadoras, assim como dos dirigentes desta Associação, entre os quais destaco, 

de modo particular, dois antecessores imediatos, Renan Chieppe e Paulo Porto Lima.
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SEGURO FACULTATIVO 
COMPLEMENTAR 

DE VIAGEM.
O CAMINHO MAIS CURTO 

PARA AMPLIAR SUA RECEITA.

Seguro Facultativo Complementar de Viagem. Seguro garantido por Zurich Seguros. Existem restrições no seguro, confi ra as Condições Gerais antes de aderir. Processo SUSEP:  
15414.004128/98-16. Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! Leia atentamente as condições contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital 
segurado contratado para cada cobertura. Zurich Minas Brasil Seguros S.A. – CNPJ 17.197.385/0001-21. Código SUSEP: 05495. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte 
da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. 

Imagine garantir mais 
tranquilidade aos 
passageiros, aumentar 
a rentabilidade dos 
negócios e associar sua 
marca a uma empresa 
global, presente em mais 
de 170 países e com mais 
de 70 anos de experiência 
no Brasil. Com o Seguro 
Facultativo Complementar 
de Viagem Zurich, essas 
e outras vantagens 
vão desembarcar na 
sua empresa: 

• Acompanhamento 100% 
eletrônico de vendas 
e resultados.

• Implantação simples, 
imediata e sem custos.

• Emissão integrada ao 
Sistema de Passagens. 

AGENDE UMA VISITA: 
CONTATO@BR.ZURICH.COM

ZURICH SEGUROS.
PARA AQUELES QUE AMAM
DE VERDADE SEU NEGÓCIO.

ad_abrati_seguro_viagem_a03.indd   1 30/05/16   10:33



8 REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2016

B A G A G E I R O

ESTRADAS

URBANOS

EXPORTAÇÃO

SUCESSÃO

PROGRAMA VOLVO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO LANÇA 
A SEGUNDA EDIÇÃO DO ATLAS DA ACIDENTALIDADE

120 ÔNIBUS MERCEDES-
BENZ PARA EMPRESAS DE 
RECIFE E JOÃO PESSOA

MARCOPOLO FORNECERÁ 20 ÔNIBUS PARADISO 1800 DD 
E VIAGGIO 1050 À EMPRESA PARAGUAIA SANTANIANA

TODESCHINI ASSUME A  
PRESIDÊNCIA DA VOLVO 
BUS LATIN AMERICA

ASSOCIAÇÃO

EM ASSEMBLEIA GERAL, ASSOCIADOS ELEGEM NOVO 
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ABRATI

Associados da ABRATI participaram no dia 3 de agosto, em Brasília, 

da Assembleia Geral Ordinária convocada para eleger o novo Conselho 

Deliberativo e o novo Conselho Fiscal da entidade. A chapa eleita é 

encabeçada pelo empresário Eduardo Tude de Melo, da tradicional 

empresa Auto Viação Progresso, sediada em Recife, Pernambuco. Para 

vice-presidente, foi eleito o empresário Francisco Carlos Mazon, da Viação 

Santa Cruz, de Mogi Mirim, São Paulo.  

O Programa Volvo de Segurança no 

Trânsito lançou a segunda edição 

do seu Atlas da Acidentalidade no 

Transporte Brasileiro. O trabalho 

apresenta o mais completo 

diagnóstico dos acidentes de trânsito 

nas rodovias federais brasileiras. Por 

exemplo, mostra com precisão quais 

Neste ano, a Mercedes-Benz vendeu 

200 unidades do chassi urbano OF 

1721 a empresas de quatro capitais 

da Região Nordeste. No ano passado, 

sua participação nesse mercado 

atingiu 48%. As empresas Caxangá e 

Metropolitana, de Recife, adquiriram 

60 chassis. Outras 60 unidades 

foram vendidas para as viações Santa 

Maria Transportes e Fretamento, 

Transnacional, TR Transportes e 

Unidas Transportes, de João Pessoa.

A Marcopolo vai exportar para o 

Paraguai 20 unidades dos seus 

modelos Paradiso 1800 Double 

Decker (dois pisos) e Viaggio 1050, 

Fabiano Todeschini assumiu, no dia 1º 

de julho, a presidência da Volvo Bus 

Latin América, substituindo Luis Carlos 

Pimenta, que trabalhou mais de 35 

anos na empresa. Antes de assumir o 

comando da Volvo Bus no continente, 

Todeschini, que começou a trabalhar 

na montadora paranaense em 1996, 

como estagiário, estava à frente dos 

negócios de caminhões e ônibus da 

empresa na Argentina. Ele tem 

42 anos e é natural de Curitiba.

que serão utilizadas nas rotas 

interestaduais e internacionais da 

empresa Santaniana. 

“Os operadores paraguaios estão 

aproveitando a maior competitividade 

do produto brasileiro para renovar 

suas frotas”, comentou Ricardo 

Portolan, gerente de exportação da 

encarroçadora.  O Paradiso 1800 

DD opera no transporte em viagens 

de médias e grandes distâncias. 

Já o Viaggio 1050, além do design 

moderno, oferece elevado padrão 

de segurança e baixo custo de 

manutenção. Também é referido como 

o mais econômico da categoria.

Ônibus 1800 DD com as cores da Santaniana.

O novo presidente da Volvo Bus Latin 

America, Fabiano Todeschini.

os piores trechos de todas as rodovias 

federais, em termos de acidentes, 

apontando as principais causas, as 

formas mais letais de acidentes, os 

dias da semana e os horários em que 

mais acontecem no País. Em 2015, 

foram registrados 122.007 acidentes 

em rodovias brasileiras. 
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MOTORES EURO V

CORREDORES

PESO-PESADO

VOLARE FORNECE AOS 
EMIRADOS ÁRABES 35 
ÔNIBUS VOLVER ACCESS

QUINZE ARTICULADOS 
ENTRAM EM OPERAÇÃO 
NO BRT DE BELÉM

CAMINHÃO PESADO 
DA SCANIA SUPORTA O 
MAIOR GUINDASTE 

A Volare vendeu 35 unidades do seu 

modelo Volver Access Escolar para o 

DTC – Dubai Taxi Company/School bus 

Division, operador de transporte de 

Dubai, Emirados Árabes. Por exigência 

do comprador, o modelo recebeu 

motorização Euro V. O Volver Access 

é o primeiro miniônibus da Volare com 

piso baixo, suspensão pneumática “Full 

Air” e motor traseiro. 

Quinze ônibus articulados, montados 

sobre o chassi 0 500 MA, da Mercedes-

Benz, foram os primeiros a entrar em 

operação no sistema BRT de Belém, 

Pará, em trecho de 19 quilômetros 

recém-inaugurado.  A fabricante dos 

chassis também forneceu assessoria 

especializada aos gestores do BRT.

Um guindaste articulado da marca 

Fassi, modelo F1950, com 40 

toneladas de capacidade de carga, foi 

montado sobre o caminhão pesado G 

440 8x4, fabricado em São Bernardo 

do Campo pela Scania. O conjunto, 

avaliado em R$ 1,5 milhão, resultou 

no guindaste de maior capacidade 

de carga da América Latina. A 

grande capacidade e o alcance do 

equipamento (42 metros com o cesto 

aéreo, homologado pela recente 

NR12) superam de longe os produtos 

mais próximos, que comportam 25 

toneladas de peso e atingem 30 

metros de altura. A envergadura 

e as dimensões reduzidas do conjunto 

representam vantagens em diversos 

tipos de demanda.
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O de maior capacidade na América Latina.

Foi a primeira venda internacional do modelo.

A Mercedes-Benz também treinou motoristas. 



mpresaE

Gardenia desenvolve 
      Circuito Cultural
Como parte das ações de responsabilidade social desenvolvidas pela empresa, a Gardenia vem 

realizando um plano de ação cultural que consiste em um evento itinerante que percorre cidades do 

Sul de Minas Gerais, levando a arte do circo para praças e ruas.

Nas cidades

 visitadas, a resposta 

da população é 

sempre de apoio 

entusiástico.
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No ano passado, cinco cidades 

da região receberam o Circuito 

Cultural do Sul de Minas. E em 2016, 

serão mais seis cidades. Levando a 

arte do circo a parte da população 

mineira, a Gardenia propicia eventos 

que se caracterizam pela alegria e a 

arte. Desta forma, o fim de semana 

de cada cidade visitada se transforma 

em um momento de entretenimento a 

partir da cultura. Cada programação é 

realizada em dois dias: na sexta-feira 

à tarde, as atividades são direcionadas 

às escolas. Na sexta-feira à noite e no 

sábado pela manhã, são direcionadas 

ao público em geral. Tratando-se de 

eventos abertos, o acesso das pes-

soas é facilitado e gratuito.

A Gardenia tem consciência de que 

o conceito de sustentabilidade requer 

o investimento empresarial em três 

dimensões: a social, a econômica e 

a ambiental. 

A moderna gestão administrativa 

enfatiza a importância do crescimento 

O folclore de diferentes regiões do País aparece nas apresentações, sempre muito aplaudidas.

Na praça pública, força, equilíbrio e coragem: três ingredientes da arte do circo.

organizacional pautado no equilíbrio, 

envolvendo os diversos públicos da 

instituição. Nesse novo cenário, o 

conceito e as práticas de responsabi-

lidade social vêm sendo cada vez mais 

aprimorados. A Gardenia exercita esse 

conceito com o objetivo de promover 

mudanças positivas no contexto or-

ganizacional, abrangendo a aquisição 

de novos conhecimentos, atitudes, 

valores, habilidades e comportamen-

to. Além disso, associar seu nome a 
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ações socialmente responsáveis lhe 

possibilita contribuir para o desenvol-

vimento das pessoas e para o fortale-

cimento de sua imagem.        

Colocada entre as melhores empre-

sas de transporte do Brasil, a Gardenia 

proporciona aos seus clientes um alto 

padrão de serviços de transporte. Fun-

dada em 1964, ela opera no transporte 

rodoviário estadual e interestadual 

de passageiros, além de atuar em 

turismo, fretamento e transporte de 

cargas. Orienta-se pela busca perma-

nente da valorização e satisfação de 

seus clientes e colaboradores e está 

presente em mais de 150 cidades. 

Transporta, com segurança, rapidez e 

eficiência, mais de 6 milhões de pes-

soas por ano, além de grande volume 

de encomendas. 

Para manter esse desempenho, ela 

dispõe de uma experiente equipe de 

profissionais e está sempre investindo 

no treinamento e aperfeiçoamento de 

seus colaboradores. 

A programação completa do projeto 

pode ser obtida no site www.circuito-

gardenia.com.br

Dando continuidade ao cronograma de visitas acertado 

com a ABRATI, o Coordenador da ANTP, Alexandre Resende, 

esteve visitando a Expresso Gardênia. Na ocasião, pôde 

comprovar as principais práticas de excelência da operadora 

e os trabalhos realizados internamente junto às equipes, 

bem como externamente, junto às comunidades das cidades 

atendidas. Em reunião com a equipe da Gardenia, Alexandre 

Resende apresentou e comentou a nova cartilha do Prêmio 

Boas Práticas 2016, além de dirimir dúvidas a respeito do 

novo ciclo de trabalho. Na ocasião, os gestores visitados 

reafirmaram o propósito da empresa de continuar partici-

pando do Prêmio com trabalhos inovadores e de qualidade.

Alexandre Resende foi recebido pelos diretores Antônio 

Afonso, João Borges e José Eustáquio Guido, e pelos integran-

tes da equipe de marketing, Juliana Coimbra e Marcílio Alves.

Os temas escolhidos incluem tradições, folclore e cantigas populares do Brasil.  

Alexandre Resende (centro) foi recebido por diretores da empresa. 

A habilidosa performance do artista com os malabares retém a atenção da plateia. 

mpresaE

Prosseguem as visitas do Prêmio Boas Práticas
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ncarroçadoraE

Marcopolo comemora 
 67 anos com homenagens
Com criatividade, comprometimento e dedicação, a maior encarroçadora brasileira segue investindo 

em seus colaboradores, em novos produtos e novas estratégias de atuação nos mercados, sem 

jamais esquecer as pessoas e os feitos dos que construíram a sua história.

A Marcopolo celebrou mais um ano 

de atividade – o 67º – em um qua-

dro de demanda retraída, mantendo, 

no entanto, suas tradicionais virtudes 

de foco nas pessoas, velocidade de 

resposta e flexibilidade, tendo como 

objetivo a continuidade da sua trajetó-

ria de superação.

Uma das ações tradicionais na 

comemoração do seu aniversário foi 

o Dia do Colaborador Marcopolo, que 

este ano foi celebrado em 5 de agos-

to. A data foi instituída como forma 

de expressar o reconhecimento da 

companhia a todos os profissionais de 

diferentes funções que fazem parte do 

quadro da empresa. Nas programação, 

como sempre, houve música, refeição 

especial e um presente especialmente 

feito para os colaboradores Marcopolo.

Com a premiação “Honra ao Méri-

to”, a Marcopolo homenageou os cola-

boradores que completaram múltiplos 

de 5 anos de serviços prestados à 

empresa. Este ano, os homenageados 

totalizaram 1.226 pessoas, sendo 

que nada menos que 121 pessoas 

completaram 25 anos de empresa. 

Elas participaram de um jantar fes-

tivo, onde receberam um boton de 

ouro e uma viagem ao Nordeste, com 

acompanhante.  A homenagem Honra 

ao Mérito destaca os profissionais Os ônibus produzidos em Caxias do Sul tornaram-se referência nacional e internacional.

Linha de finalização do produto, na unidade Ana Rech, da Marcopolo. 
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Espaço Memória Marcopolo - Valter Gomes Pinto
Horário de funcionamento  Segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h

Visitas 
Agendar pelo telefone (54) 2101.4170  

ou por e-mail (memoria@marcopolo.com.br)

Ingresso Gratuito, com estacionamento

Para conhecer o Espaço Memória, acesse também: marcopolo.com.br/memoria

Paulo Bellini, presidente emérito da Marcopolo, e Therezinha Comerlato Pinto, descerram 

placa alusiva ao espaço. Valter Gomes Pinto costumava dizer que “preservar o passado é 

homenagear quem fez parte de uma história e permitir que as gerações futuras aprendam e 

se desenvolvam a partir de experiências já vivenciadas”. 

Jú
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que, com seu trabalho e dedicação, 

vêm contribuindo para transformar a 

encarroçadora em uma das líderes 

mundiais no seu segmento de atuação. 

Os eventos aconteceram nas unidades 

de Caxias do Sul, Rio de Janeiro, São 

Paulo e São Mateus.

ESPAÇO MEMÓRIA

Em outra das celebrações do 67º 

aniversário, a Marcopolo inaugurou 

em Caxias do Sul o Espaço Memória 

Marcopolo Valter Gomes Pinto, assim 

batizado em homenagem a uma das 

personalidades mais importantes da 

história da empresa e da indústria 

brasileira do ônibus. À cerimônia 

compareceram o presidente emérito 

da Marcopolo, Paulo Bellini, e There-

zinha Comerlato Pinto, viúva de Valter 

Gomes Pinto.

O Espaço Memória Marcopolo 

Valter Gomes Pinto tem como objetivo 

proporcionar uma viagem pelo “Mundo 

Marcopolo” e preservar documentos 

e o acervo multimídia que contam a 

trajetória da empresa. No local são 

mostrados aspectos históricos, trans-

formações, evoluções e o crescimento 

da fabricante de ônibus ao longo dos 

seus 67 anos de existência.

O espaço dispõe de ambiente 

descontraído e convidativo, com 

monitores de vídeo para a exibição 

de vídeos institucionais da empresa. 

O funcionamento é de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 16h, mediante 

agendamento.  No espaço há uma re-

cepção, com informações e materiais 

institucionais da Marcopolo; um espa-

ço com painéis temático e histórico, 

divididos por década, com os fatos 

mais importantes, exposição dos tro-

féus e prêmios conquistados; nichos 

com peças históricas; um painel com 

a evolução do ônibus, no Brasil e no 

mundo, e uma exposição de miniaturas 

de diversos modelos de ônibus Marco-

polo. Também é mostrado um ônibus 

restaurado, modelo Nicola, fabricado 

na Unidade Planalto, em Caxias do Sul, 

em 1967, e que, depois de rodar por 

muitos anos, foi doado à Marcopolo 

em 2012 pela empresa Suzantur, de 

Suzano, São Paulo.

Em seus 67 anos, a Marcopolo 

tornou-se referência na produção de 

ônibus. Para dar continuidade à sua 

busca por maior competitividade, 

a empresa vem trabalhando num 

processo de revitalização do SIMPS/

SUMAM, sistema que utiliza desde 

1986, tendo como base os princípios 

da filosofia Lean.

No primeiro semestre deste ano, e 

especialmente no segundo trimestre,  

o  desempenho das exportações da 

encarroçadora lhe permitiu os primei-

ros seis meses do ano com receita de 

R$1,048 bilhão.  

Com isso, a Marcopolo alcançou 

também  uma melhora nos resultados 

do segundo trimestre de 2016 em 

relação ao mesmo período do ano an-

terior, com crescimento de 16,7% no 

lucro líquido (R$ 43,3 milhões contra 

R$ 37,1 milhões). Mesmo assim, no 

semestre, a empresa teve recuo de 

27% no lucro líquido (R$ 52 milhões, 

contra R$ 71,2 milhões). 

Entretanto, no mercado brasileiro, 

a demanda segue abaixo do nível 

normal, com retração de 41,9% nos 

negócios em relação ao primeiro se-

mestre de 2015.
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Conforto dos ônibus atrai 
     quem viaja de avião
Graças às excelentes condições de conforto e à praticidade das viagens por ônibus, empresas do 

setor de transporte rodoviário de passageiros continuam atraindo passageiros que anteriormente 

optavam pelas viagens aéreas, cujos preços, aliás, não param de subir. A modalidade leito oferecida 

pelos ônibus está entre as preferidas. A Viação Garcia, por exemplo, registrou um aumento de mais 

de 60% na procura por essa modalidade, em comparação com o primeiro semestre do ano passado.

Nas linhas da Viação Garcia, o 

serviço leito-cama é oferecido em 

três versões: nos ônibus Double-Dec-

ker (dois andares), um dos serviços 

dispõe de 26 poltronas leito-cama em 

cada veículo. Ainda nos ônibus DD, 

uma segunda modalidade oferece 

seis poltronas leito-cama instaladas 

no piso inferior, sendo as poltronas 

do piso superior do serviço executivo. 

Finalmente, a terceira versão é ofereci-

da nos luxuosos ônibus LD, nos quais 

estão instaladas 20 poltronas do tipo 

leito-cama.

O serviço leito-cama da companhia, 

a começar dos modernos ônibus em 

que são oferecidos, deixa o passagei-

ro impressionado com o conforto: a 

comparação com o aperto dos aviões é 

inevitável. As poltronas têm inclinação 

de até 180 graus, transformando-se 

Maior espaço entre as poltronas cama, cortinas de vedação da luz externa, lanche, manta: detalhes que garantem uma viagem tranquila. 
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em verdadeiras camas. O kit conforto 

proporciona manta e travesseiros 

escrupulosamente higienizados. Já o 

kit lanche oferece, além de lanche,  

as alternativas de suco, refrigerante, 

achocolatado e água. 

O sistema de entretenimento dis-

põe de tela individual e fone de ouvido. 

O passageiro conta ainda com tomada 

para tablet e celular, e também com 

sinal gratuito de internet em todo o 

percurso da viagem. Finalmente, estão 

presentes também as comodidades 

do ar condicionado (ou calefação), da 

geladeira e dos porta-copos.

A qualidade do atendimento e 

dos serviços prestados é uma tra-

dição na Garcia e se soma a outras 

vantagens das viagens por ônibus 

como, por exemplo, a garantia de 

que não haverá atrasos na partida 

e na chegada, e a de que a viagem 

será realizada independentemente 

daquelas condições que costumam 

impedir os aviões de sair do chão – ou 

retardam sua partida – como chuvas 

fortes, neblina ou nevoeiro.

O EQUIPAMENTO

Os ônibus da Viação Garcia são 

os mais avançados disponíveis no 

mercado brasileiro. Sua qualidade é 

comparável à qualidade dos ônibus 

produzidos na Europa e nos Estados 

Unidos. A frota da operadora de Lon-

drina, constantemente renovada, é 

composta de ônibus Marcopolo, Irizar 

e Comil, com mecânica Mercedes-

-Benz, Volvo e Scania. A idade média 

da frota é bastante baixa e, graças a 

isso, todas as tecnologias veiculares 

mais adiantadas que chegam ao País 

ou são desenvolvidas aqui estão 

presentes nos seus carros. É o caso, 

por exemplo, dos ônibus com sistema 

antitombamento ESP, freios a disco e 

ABS, dispositivos esses que tornam 

as viagens ainda mais seguras. E é 

o caso, também, dos eficientes equi-

pamentos de purificação do ar dos 

veículos com ar condicionado.

À baixa idade média dos carros, 

a Viação Garcia acrescenta ainda os 

cuidados permanentes com a frota. 

Todos os seus ônibus passam por 

manutenções preventivas programa-

das, além de revisões que são feitas 

de acordo com as recomendações de 

cada fabricante.

REESTRUTURAÇÃO

Agora, perto de completar 82 anos, 

a Garcia passou recentemente por um 

profundo processo de reestruturação, 

empreendido por seus novos contro-

ladores. Foi implantada uma nova 

filosofia de gestão e atendimento, 

baseada no treinamento de pessoal, 

nos resultados de pesquisas de satis-

fação feitas junto aos usuários e em 

uma ampla renovação dos processos 

internos da companhia. As mudanças 

refletiram-se rapidamente na elevação 

do padrão de atendimento, na introdu-

ção de melhoramentos na infraestrutu-

ra dedicada ao passageiro e em várias 

outras iniciativas como, por exemplo, 

o “Espaço Mulher”, quando, em de-

terminadas linhas e em determinados 

horários, a empresa passou a delimitar 

algumas poltronas reservadas exclusi-

vamente para o público feminino.

Para um sono ainda mais reparador a bordo do ônibus, o ar condicionado conta com eficiente sistema de purificação. 
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Outra iniciativa foi a criação de 

sala VIP localizada nas proximidades 

do Terminal Barra Funda, para uso 

dos clientes desembarcados em São 

Paulo. O local que a empresa coloca 

à disposição dos passageiros dispõe 

de espaço para descanso, sanitários, 

chuveiros, internet com Wi-Fi e guar-

da-bagagens. Não é cobrada qualquer 

taxa adicional. A intenção da empresa 

é oferecer aos viajantes um atendimen-

to personalizado com muita qualidade, 

tecnologia e segurança.

Também durante as viagens os 

passageiros da Viação Garcia dispõem 

de internet Wi-Fi. Em relação ao trei-

namento e preparação dos colabora-

dores, os agentes de viagem, assim 

como os funcionários da matriz e das 

filiais, passaram por cursos voltados 

às áreas de atendimento, com foco em 

atualização e motivação.

A companhia está perto de comple-

tar 82 anos de existência. Foi fundada 

em 1934, na mesma época da funda-

ção de Londrina, onde está sua sede.  

erviçoS

Os ônibus leito-cama da Garcia
Idade média da frota 2,5 anos

Versão 26 poltronas leito-cama Double-Decker G7 1800

Versão 6 poltronas leito-cama Double DeckerG7 1800

Versão 20 poltronas leito-cama Marcopolo G7 LD 1600

Ônibus Marcopolo Geração 7 modelo Paradiso 1600 LD: amplos bagageiros, internet a bordo, confortáveis poltronas e muito mais espaço. 

Recentemente, a empresa passou por 

um profundo processo de reestrutu-

ração, empreendido por seus novos 

controladores. Em consequência, 

foi implantada uma nova filosofia de 

gestão e de atendimento, baseada no 

treinamento mais dirigido do pessoal 

e nos resultados das pesquisas de 

satisfação feitas junto aos usuários.

Houve, ainda, uma ampla reno-

vação dos processos internos. Pelo 

que se viu até agora, as mudanças 

resultaram em melhorias sensíveis 

no atendimento e na infraestrutura 

dedicada ao passageiro. Houve várias 

outras iniciativas. Agentes de viagem, 

colaboradores da matriz e das filiais 

passaram por cursos sobre atendi-

mento, com foco na em atualização 

e motivação. A Garcia vem investindo 

cada vez mais em seus colaboradores, 

sempre sem perder a visão final, que 

é o passageiro. 
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Medicina, sono e 
     prevenção de acidentes
O sono é uma função biológica de importância vital não apenas na Qualidade de Vida, mas 

também na prevenção de acidentes e doenças. Nenhum SER vivo consegue viver sem dormir; 

nem mesmo as plantas, que obedecem a um ritmo biológico próprio, mas que se beneficiam 

dos benefícios do SONO.

O sono é uma função biológica de 

importância vital não apenas na 

Qualidade de Vida, mas também na 

prevenção de acidentes e doenças. 

Nenhum SER vivo consegue viver sem 

dormir e nem as plantas, que obede-

cem a um ritmo biológico próprio, mas 

que se beneficiam dos benefícios do 

SONO.

O comportamento humano sofre 

uma enorme influência do sono, tanto 

no que tange à sua Qualidade, bem 

como à Quantidade, pois essas duas 

condições definem um dos grandes 

problemas do sono na atualidade, que 

é a PRIVAÇÃO do sono, que pode ser 

parcial ou total. A privação total do 

sono, ocorre em situações envolvendo 

transtornos psiquiátricos graves, mas 

a privação parcial crônica ou aguda de 

sono são a fonte de maior preocupa-

ção na esfera da Medicina do Sono.

No caso da privação parcial ou total 

do sono de forma aguda, surge em 

decorrência de situações vivenciadas 

de forma pontual (separação conjugal, 

doenças, situações de traumas agu-

dos,etc), e que em condições normais 

respondem bem aos tratamentos 

propostos em decorrência dos fato-

res causais, seja ele, de abordagem 

comportamental e/ou farmacológica 

quando necessário.

A privação parcial crônica de sono, 

tem um impacto negativo no desem-

penho cognitivo-comportamental das 

pessoas, de maneira progressiva e 

insidiosa, pois em razão da deficiência 

de informações de forma regular sobre 

a importância do SONO na vida das 

pessoas, não se valorizam os sinais 

e sintomas clínicos que surgem em 

decorrência desse distúrbio do sono. 

O débito acumulado de sono nas 

pessoas, pode reduzir o desempenho, 

aumentando o risco de acidentes e 

mortes, em consequência dos efeitos 

psicológico e físico nas pessoas, em 

consequência a privação do sono.

É importante ressaltar novamente 

a presença ou não de TEMPO e QUA-

LIDADE do sono na vida das pessoas, 

pois esses serão os mecanismos que 

irão favorecer a piora do desempenho 

físico e cognitivo comportamental do 

individuo, bem como sua melhora. Po-

demos ilustrar essa situação citando 

a importância das tomadas de deci-

sões em inúmeras situações da vida 

cotidiana, tanto no grande executivo, 

como nos fundamentais personagens 

no transporte de passageiros – o MO-

TORISTA PROFISSIONAL – que possui 

um valioso papel SOCIAL na engrena-

gem do  funcionamento  do Brasil, e 

por serem HUMANOS vivem o risco 

das consequências das situações 

acima descritas, afinal os mesmos 

necessitam de tomadas de decisões 

seguras em todos os momentos de 

sua atividade, e para isso necessitam 

efetivamente de abordagens preventi-

vas de forma contínua, tanto no aspec-

to informativo/educativo, quanto no 

objetivo, pois tais ações efetivas, vão 

Por Sérgio Barros*

* Sérgio Barros é médico, especializado em 

Medicina do Sono, com cursos no Hospital 

Saint Antoine, de Paris, e com atuação na 

área de Medicina do Sono e Transporte do 

Serviço de Transtorno do Sono do Hospital 

Hotel Dieu, também da capital francesa.
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impactar em identificação de fatores 

de risco importantes na prevenção de 

doenças e acidentes.

Privação crônica de sono por vezes 

é confundida com insônia. As condi-

ções que pode caracterizar a diminui-

ção da quantidade do sono e impactar 

nas funções cognitivas no dia seguinte, 

está ligada a duração de sono, ou 

oportunidade de dormir diminuída.   Os 

fatores que podem favorecer a privação 

de sono são vários, e que necessitam 

ser identificadas para que se defina 

uma ação efetivamente preventiva, e 

que mudem esse fator de risco, tais 

como identificação do cronotipo de 

forma individual, que poderá sinalizar 

abordagens específicas nas progra-

mações das escalas de trabalho, para 

que a tornemos mais segura, aspectos 

de higiene do sono importantes, como 

local de dormir, qualidade e saúde dos 

colchões, bem como temperatura do 

ambiente (fator de grande importância 

no favorecimento de uma boa quali-

Motorista profissional sendo preparado para exame de polissonografia, feito enquanto ele estiver dormindo. Sua noite de sono será monitorada.    

Em uma unidade de estimulação luminosa, motoristas de ônibus fazem exercícios de 

alongamento e recebem alimentação leve, para preservação do seu estado de alerta. 

dade de sono) ruídos excessivos,etc. 

Existem distúrbios de sono que favo-

recem a privação do sono, tais como 

Ronco e Apneia Obstrutiva do Sono, 

sonambulismo, insônia, distúrbio com-

portamental de sono REM, distúrbio de 

ritmo de sono, etc, sendo esse fator 

determinante do diagnóstico preven-

tivo/objetivo de tais possibilidades 

nas ações de  prevenção pretendida 

nessas situações.

Uma outra  condição de risco 

em uma atitude de prevenção, é o 

diagnóstico preventivo dos distúrbios 

respiratório do sono de forma objetiva 

com a realização de exames de Po-
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egurançaS

lissonografia ( exame padrão ouro no 

diagnóstico e tratamento), que infeliz-

mente pode passar em  primeira vista 

uma visão de altos custos , mas que 

em minha opinião deve ser analisado 

como um INVESTIMENTO, que pode ser 

Exercícios físicos e caminhadas em esteira mecânica contribuem fortemente para melhorar a forma física dos motoristas. 

Testes específicos permitem avaliar o nível de alerta dos profissionais antes ou após a viagem.

diminuído em muito os seus custos 

de forma apropriada, bem como será 

totalmente justificado com os resulta-

dos passíveis de serem obtidos, com 

uma participação efetiva de todos os 

envolvidos no segmento operacional 

da empresas, como também de todos 

os membros do  RH  da empresas, 

com a discussão teórica dos fatores 

comportamentais  em questão. 

Irei ilustrar essa citação científica, 

com alusão a um método desenvolvido 

em uma grande empresa de transpor-

tes de passageiros no Brasil, onde 

criamos um protocolo de avaliação 

do desempenho dos motoristas nas 

escalas noturnas, no que diz respeito 

a dois fatores de risco para impactar 

no desempenho cognitivo-comporta-

mental dos motoristas, que é a hiper-

tensão arterial sistêmica e o diabetes 

mellitus do tipo II, e sua resposta a 

privação do sono noturno. Em razão a 

esses fatores de risco existentes, foi 

desenvolvido uma técnica de Teste de 

Manutenção da Vigília (originalmente 

aplicado no período diurno) aplicado 

no período noturno ( 20 as 06 h) em 

5 etapas com duração de 40 minu-

tos/cada com avaliação a partir do 
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O teste do bafômetro é parte obrigatória dos preparativos que antecedem o início da viagem. 

Pedalar em bicicleta ergométrica é um dos recursos usados para aumentar o nível de alerta.

A boa disposição ao dirigir deve ser a mesma independentemente de ser dia ou noite.  

Eletroencefalograma (EEG), Eletrocu-

lograma (EOG) bilateral, medidas de 

pressão arterial em todas as etapas, 

aplicação de avaliação de Tempo de 

reação  em um simulador de viagens 

em todos os ambientes (chuva, noite, 

neblina,etc), ao final de cada etapa e 

verificada esse tempo em centésimos 

de segundos, aplicação de avaliação 

de desempenho por meio da Escala 

de Karolinska, medidas objetivas do 

níveis de GLICEMIA na primeira e ulti-

ma etapa (caso não seja diabético), e 

quando diabético conhecido, medido 

nas primeira, terceira última etapas, 

identificação de CRONOTIPO e relatório 

de desempenho emitido por técnica 

treinada com esse objetivo, e ao final é 

feita uma avaliação clinica pelo médico 

responsável da definição da melhor 

escala de trabalho para o motorista.

Finalmente, gostaria de ressaltar 

a importância da PREVENÇÃO em 

ações de melhoria do desempenho e 

prevenção de Acidentes de transito em 

um país como o Brasil, com imensa 

extensão territorial, em razão de uma 

avaliação de mudança de postura pre-

vencionista, que infelizmente é vista 

SEMPRE como CUSTO e em realidade 

é um INVESTIMENTO com grandes 

retornos efetivos e inegáveis, e me per-

mito essa afirmativa após 16 anos de 

atividade de prevenção de acidentes, 

com enfoque especifico de Medicina 

do Sono e prevenção de fadiga.

No caso de empresas de transporte 

rodoviário de passageiros o investi-

mento consistirá na instalação de sala 

para a realização de polissonagrafia 

e de sala para a prática de exercícios 

físicos pelos motoristas, sempre com 

iluminação intensa. As salas de esti-

mulação devem ser montadas ao longo 

de determinadas rotas e os exercícios 

devem ser complementados com a 

adoção de práticas alimentares leves.

23REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2016



ncarroçadoraE

Caio, presença de 70 anos 
     no mercado brasileiro
A Caio está definitivamente ligada à história do ônibus brasileiro e do transporte rodoviário de 

passageiros no País. Em 2016, ela completou 70 anos de atividades. Por todo esse longo período, 

participou e frequentemente liderou o processo de produção de carroçarias de ônibus no Brasil.  

E, na atualidade, continua cumprindo esse papel. 

Em 1957, a Caio liderou o processo 

de transformação da produção de 

carroçarias quando adotou as estru-

turas totalmente metálicas em seus 

ônibus. Até então, partes e peças 

eram fabricadas artesanalmente, em 

processos muito lentos e sem nenhu-

ma mecanização; os chassis eram 

adaptados dos chassis de caminhões, 

com menores dimensões e menor 

capacidade de carga. A utilização de 

chapas de alumínio revolucionou e 

agilizou notavelmente o processo de 

produção, que se tornaria ainda mais 

rápido e prático a partir da década 

de 1970, quando as encarroçadoras 

passaram a usar componentes de fibra 

de vidro nas carroçarias. 

Avanços importantes ocorreriam 

na década de 1980, quando as 

montadoras brasileiras passaram 

a produzir chassis específicos para 

ônibus. Anteriormente, elas forneciam 

às encarroçadoras apenas chassis de 

No projeto do rodoviário Gaivota, a Caio usou toda a sua expertise de maior encarroçadora do chassi Mercedes-Benz LP 321 e seguintes.            
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caminhões. Com os chassis exclusivos 

a montagem dos carros acelerou-se 

ainda mais.            

Também a etapa de projeto de 

cada modelo de carroçaria começou a 

ser abreviada na década de 1990, com 

o uso do computador. As pranchetas 

se tornaram obsoletas e deram lugar 

aos sistemas informatizados, muito 

mais rápidos e confiáveis  

A Caio participou desse processo 

e o liderou continuamente, até os dias 

de hoje, quando utiliza tecnologias de 

ponta para avaliar e aperfeiçoar cada 

vez mais os seus projetos e produtos. 

Avançados softwares propiciam rapi-

damente cálculos estruturais precisos, 

com benefícios para os processos de 

estamparia, por exemplo. As mon-

tagens e suas interferências podem 

ser minuciosamente avaliadas, com 

ganhos efetivos para a segurança e 

a qualidade. Testes de rodagem em 

pistas de prova, minuciosamente moni-

torados por instrumentos, asseguram 

total confiabilidade aos produtos da 

encarroçadora.

PRESENÇA DEFINITIVA

Essa é a história da produção de 

carroçarias de ônibus no Brasil nos 

últimos 70 anos, e essa é, principal-

mente, a história da encarroçadora 

Caio, que esteve presente e participou 

de forma ativa de todos os avanços e 

revoluções registradas pela atividade 

nas últimas sete décadas.

A empresa foi fundada em 1945 e 

iniciou suas atividades em janeiro de 

1946. Sua fábrica estava localizada 

na cidade de São Paulo e, naquele 

ano, os primeiros produtos foram as 

jardineiras, nas versões urbana e ro-

doviária. A primeira levou 30 dias para 

ficar pronta. A estrutura era de madeira 

revestida de chapa zincada e o motor 

podia ser o Buda ou o Hércules. Deta-

lhe curioso era que as janelas imita-

vam as dos trens, sendo acionadas por 

catracas. Eram protegidas por grades. 

Uma diferença na versão rodoviária era 

a escada externa que dava acesso ao 

teto, onde ficavam as bagagens. 

Os projetos evoluíram e logo a mar-

ca Caio passou a identificar carroçarias 

mais avançadas. O crescimento no 

mercado também foi rápido e em 1955 

a companhia adquiriu uma concorren-

te, a Cermava, no Rio de Janeiro. Na 

década seguinte, em 1966, foi inau-

gurada a Caio Norte. Em 1976, a Caio 

comprou a Metropolitana, também 

do Rio de Janeiro, especializada na 

tecnologia de duralumínio. Finalmente, 

em 1982, foi inaugurada oficialmente 

uma nova planta em Botucatu, com 

capacidade de produção de 700 

unidades mensais, para onde foram 

transferidas todas as instalações da 

cidade de São Paulo.

INEDITISMOS

Ao longo dos anos, a trajetória da 

empresa encarroçadora Caio, com 

essa denominação, foi marcada por 

inúmeros ineditismos e iniciativas 

muito importantes para o mercado 

de ônibus no Brasil. Por exemplo, no 

período de 1953 a 1964, ela própria 

produziu parte dos chassis que encar-

roçava. Seu inédito chassi tinha motor 

traseiro e a produção total chegou a 

300 unidades.

O modelo Amélia, lançamento de 1982.

O Vitória foi fabricado a partir de 1988.
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Nos ano 1950, a Caio foi pioneira 

na produção de ônibus elétricos (tróle-

bus), micro-ônibus e ônibus articulado. 

Ela também lançou no mercado ônibus 

especiais como trailer, ambulatório 

e outros. Os modelos tinham motor 

traseiro   

Em 1956, outro lançamento inédi-

to: o articulado Papa-filas, uma grande 

inovação, voltada à solução dos pro-

blemas de transporte urbano de São 

Paulo e do Rio de Janeiro, cidades que, 

devido ao seu crescimento, necessita-

vam de veículos com maior capacidade 

de transporte de passageiros.

Em 1958, coube à Caio a tarefa 

de encarroçar o primeiro chassi para 

ônibus urbano fabricado no Brasil, o 

modelo LP 321 da Mercedes-Benz. De-

pois dessa carroçaria, vieram inúmeras 

outras para esse chassi.

Em 1960, ela lançou seu modelo 

urbano Bossa Nova, a primeira carro-

çaria com estrutura tubular, feita com 

chapas estampadas em duplo U.

Em 1964, a Caio era a maior fá-

brica de carroçarias do país. Naquela 

altura, ela havia produzido mais de 

10.000 ônibus desde sua fundação.       

   ANOS DIFÍCEIS

A história da Caio em suas novas 

e espaçosas instalações de Botu-

catu foi profundamente afetada por 

dificuldades conjunturais de natureza 

econômica e por vários outros fatores, 

entre eles todos os que geraram crises 

e retrações do mercado brasileiro de 

ônibus. Os fatores adversos permane-

ceram e se avolumaram ao longo dos 

anos seguintes e chegaram a um ponto 

tal que, em maio de 1999, a compa-

nhia foi forçada a pedir a concordata 

preventiva. 

Em 2000, ano em que completou 

55 anos de fundação, a Caio anunciou 

o encerramento de suas operações. A 

falência foi decretada em dezembro, 

quando ela empregava cerca de 1.000 

colaboradores. Como forma de apro-

veitar esse precioso potencial fabril e 

mão de obra especializada, a Justiça 

autorizou o arrendamento das instala-

ções de Botucatu e da marca Caio. Em 

25 de janeiro de 2001, a empresa foi 

assumida pela companhia Induscar – 

Indústria e Comércio de Carroçarias, 

gerida por um grupo empresarial de for-

te presença no mercado de transportes 

de passageiros. Finalmente, nove anos 

depois, em março de 2009, a Induscar 

tornou-se proprietária da marca Caio 

e do parque fabril, assumindo a razão 

social de Caio Induscar.

Hoje, além da encarroçadora de 

ônibus, com capacidade para produzir 

55 unidades por dia e que tem sua 

principal unidade em Botucatu e uma 

segunda unidade em Barra Bonita-SP, 

a marca Caio Induscar identifica um 

grupo empresarial que engloba várias 

outras empresas. As principais são 

a Fiberbus (fabricante de peças em 

fibras), a Inbrasp (peças de plásticos 

automotivos), a Tecglass (vidros tem-

perados), a CPA (centro de processa-

ncarroçadoraE

O modelo Aritana, também encarroçado sobre chassi Mercedes-Benz. 

Um ônibus modelo Gabriela montado sobre chassi Mercedes-Benz.
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Em versão atualizada, o Apache,

modelo de maior sucesso da Caio em toda a sua história.

O moderno ônibus 

Solar 3400 com motor traseiro.

mento de alumínio) e a GR3 (centro de 

distribuição de alumínio).    

Exclusivamente sob a razão social 

da Caio Induscar, a encarroçadora 

produziu, até maio deste ano, 100.770 

carroçarias. Somadas às outras 

113.756 fabricadas pela antiga Caio 

até o momento em que ela encerrou 

suas atividades, foram fabricadas em 

70 anos de atividades nada menos que 

214.526 carroçarias, conforme dados 

fornecidos pela Fabus. 

 

VANGUARDA

De 1946 até hoje, foram lançados 

mais de 40 produtos Caio, além das 

suas inúmeras versões.  

O produto mais vendido, que é 

também o de maior sucesso da mar-

ca, é o Apache Vip, ônibus urbano de 

motor dianteiro lançado no primeiro 

trimestre de 2001 pela Induscar. Foi 

o primeiro produto lançado depois 

que a empresa passou às mãos dos 

novos controladores. O Apache Vip 

já está em sua quarta geração e 

conquistou a larga preferência dos 

operadores de transporte urbano de 

passageiros.

Os atuais gestores qualificam a 

Caio como uma empresa que está 

sempre na vanguarda para atender 

as reais necessidades dos clientes, 

criando tendências e apresentando 

ao mercado soluções para aumentar a 

eficiência e a qualidade do transporte 

de passageiros. Nesse processo, os 

gestores destacam ainda o papel das 

equipes comercial e de assistência 

técnica.     

Ao mesmo tempo, chamam atenção 

para os atuais entraves que se oferecem 

atualmente à atuação da Caio e de todas 

as demais encarroçadoras brasileiras, e 

que podem ser sintetizados no quadro 

de estagnação econômica vivido pelo 

País. Lembram que o segmento de 

ônibus depende de capital público e 

privado para se desenvolver e observam 

que essas duas fontes foram fortemente 

abaladas pelo descontrole das contas 

públicas e pela retração das atividades 

econômicas, decorrente da crise.
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Cuidando dos detalhes 
     para ser ainda melhor
Dois meses atrás, a Viação Ouro e Prata, que há 77 anos opera no transporte rodoviário de 

passageiros, introduziu, experimentalmente, duas novidades em um de seus modernos ônibus 

rodoviários Marcopolo G7: uma adesivagem especial no banheiro de bordo, retratando paisagens, 

e um sistema de descarga automática do sanitário.

Areação positiva dos passageiros à 

iniciativa da empresa foi imediata. 

Opinião geral: o banheiro “ficou mais 

aconchegante” por causa da adesi-

vagem e “mais funcional” graças ao 

sistema de  descarga  automática. 

Tanto assim que a empresa já pensa 

em incluir a exigência desses itens 

em todas as suas próximas compras 

de ônibus zero quilometro. Pode pa-

recer um detalhe, mas um detalhe 

importantíssimo quando se trata de 

viajar. Agregar constantemente novas 

melhorias aos seus serviços, de modo 

a aumentar continuamente a satisfa-

ção dos passageiros, sempre foi parte 

importante da política de qualidade 

da Ouro e Prata, desde suas origens. 

Nos últimos quatro anos, porém, esse 

empenho passou a ser sistematizado 

pela empresa, que adotou a chamada 

gestão Lean, um conjunto de práticas 

que busca a excelência operacional 

por meio da disseminação da cultura 

Kaizen e do aperfeiçoamento do de-

sempenho de todas as suas áreas.

A   ideia  de  adesivar  o  banheiro 

surgiu durante um dos muitos wor-

kshops que a Ouro e Prata realiza 

internamente ao longo de cada ano 

para disseminar a cultura Kaizen. Um 

colaborador, Fernando Nunes, Analista Os passageiros aprovaram: banheiro adesivado e descarga automática do vaso.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

30 REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2016



de Melhoria Contínua, teve a oportuni-

dade de conhecer um banheiro adesi-

vado em um trem da empresa SNCF, 

na França, e depois leu em uma revista 

a informação de que nos banheiros 

adesivados do trem os passageiros 

tinham maior cuidado com a higiene e 

a limpeza do local.

Naquele mesmo workshop, batiza-

do de Kaizen a Bordo, alguns partici-

pantes registraram que, geralmente, 

boa parte das reclamações ouvidas 

dos passageiros dizia respeito ao odor 

dos banheiros, já que nem sempre os 

usuários se lembram de usar a descar-

ga. Surgiu então a ideia da descarga 

automática.

A empresa entrou em contato com 

o setor de inovação da Marcopolo, que, 

em conjunto com o setor de manuten-

ção da Ouro e Prata, projetou o disposi-

tivo de descarga automática. Funciona 

assim: se um usuário permanece no 

banheiro, com a porta travada, sem ter 

acionado a descarga, no momento em 

que destravar a porta a descarga auto-

mática será acionada. Por outro lado, 

se ele acionar normalmente o botão da 

descarga, o processo automático não 

entrará em funcionamento.

UMA NOVA ETAPA

No momento, a novidade continua 

sendo testada e os resultados pare-

cem ser excelentes. São acompanha-

dos bem de perto e, desde já, servem 

para realçar as virtudes da gestão Lean 

que a Ouro e Prata empreende desde 

novembro de 2012. Naquele mês e 

ano a Ouro e Prata passou a buscar 

a excelência operacional por meio da 

disseminação da cultura Kaizen e do 

aperfeiçoamento do desempenho de 

todas as áreas da operadora.

O conceito de Lean (enxuto) foi 

criado por pesquisadores do IMVP 

(International Motor Vehicle Program), 

ligado ao MIT (Massachesetts Institute 

of Technology) e define um sistema de 

produção mais eficiente, flexível, ágil 

e inovador, habilitado a acompanhar 

mercados em constante mudança.

Já o Kaizen surgiu na Toyota nos 

anos 1950 e, embora tenha se origi-

nado em uma indústria, passou a ser 

aplicado em organizações de todos 

os setores.

Na Ouro e Prata, o trabalho de 

implantação teve o apoio e orientação 

inicial da empresa especializada Pors-

che Consulting, com desenvolvimento 

a cargo da equipe interna da Ouro e 

Prata, especialmente preparada para 

implantar, acompanhar e disseminar 

a cultura Kaizen dentro da empresa. 

Desde então, todos os setores da 

companhia têm sido mobilizados por 

meio da realização de workshops. O 

acompanhamento e desenvolvimento 

posteriores são feitos pelo setor de 

Qualidade, criado com o objetivo de 

promover a melhora contínua.

O Paradiso G7 1350, ônibus com o bagageiro mais espaçoso do mercado, mais uma forma de atender às necessidades dos passageiros.
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BOA PRÁTICA

O sucesso alcançado na imple-

mentação da gestão Lean possibilitou 

à Ouro e Prata conquistar o Prêmio 

ANTP/ABRATI de Boas Práticas, na 

edição de 2014. O case que lhe valeu 

a vitória  chamou-se  justamente “A 

implantação da gestão Lean na Viação 

Ouro e Prata: melhores processos, 

melhores resultados”.

Na avaliação da Ouro e Prata, a 

gestão Lean é considerada uma boa 

prática, necessitando de adaptação 

à atividade de transporte rodoviário 

de passageiros. A gestão Lean reduz 

o prazo de entrega em todas as fa-

ses dos processos relacionados ao 

desenvolvimento de novos produtos, 

manufatura e administração; melhora 

a qualidade, o custo e a entrega do 

produto final ao cliente; estabelece 

uma vantagem competitiva que per-

mitirá o crescimento das vendas e 

lucratividade; constrói uma cultura 

onde o envolvimento e o respeito 

mútuo encorajam a melhoria contínua 

e, finalmente, tem grande impacto na 

entrega de um serviço de excelência.

Já o Kaizen, embora também 

tenha surgido em uma indústria 

(a Toyota), pode ser aplicado em 

organizações de todos os setores. 

Tem como principais características 

a adoção de uma cultura de melho-

ria contínua e gradual em todas as 

áreas da empresa; a eliminação de 

desperdícios de qualquer ordem (de 

tempo, recursos etc.); o aumento da 

produtividade por meio dessa cultura; 

a melhoria do ambiente de trabalho 

pela sua humanização e a oferta, ao 

cliente, de um produto de qualidade, 

garantindo sua satisfação.

CRIATIVIDADE E QUALIDADE

Na Ouro e Prata, a decisão de 

implantar a cultura Lean veio reforçar 

e dar um impulso especial aos diver-

sos setores da empresa no esforço 

permanente para responder ao grande 

uro e PrataO

Os motoristas são treinados para proporcionar aos passageiros a melhor acolhida.

Com o sistema Wi-Fi, a comunicação por celular ou tablet está disponível o tempo todo.
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desafio. Hoje, mais do que nunca, as 

metas estratégicas da Viação Ouro e 

Prata estão relacionadas a diversas 

iniciativas, sendo uma delas a da 

Inovação. Há na empresa um gestor 

responsável por coordenar os prin-

cipais projetos relacionados a essa 

iniciativa.

O CheckList Eletrônico é um bom 

exemplo de projeto inovador. Na com-

panhia, ele já é um sistema consa-

grado e premiado por sua inovação. É 

uma iniciativa para garantir a qualidade 

dos veículos que partem diariamente 

para as viagens, nos quesitos de lim-

peza, higiene, segurança e  conforto. 

O checklist  começa  na  entrada  do 

veiculo na garagem, quando a portaria 

identifica no sistema possíveis avarias 

que devam ser corrigidas. Por meio do 

checklist pode-se garantir que todos 

os itens que devem ser revisados 

antes de um veículo iniciar a próxima 

viagem efetivamente serão avaliados 

e pontuados. Todos os funcionários 

responsáveis pela revisão utilizam 

tablets para responder o questionário 

de revisão, eliminando-se desta forma 

os formulários em papel.

Outra inovação importante é o Vale 

+Online, criado para substituir o vale 

passagem em papel com desconto, 

destinado aos clientes que adquirem 

antecipadamente um lote de passa-

gens e ganham bônus mediante des-

contos sobre o valor do lote adquirido. 

O Vale +Online é um sistema de conta 

corrente idealizado para os clientes 

que adquirem passagens no site  da  

empresa,  sendo  que  o  valor do cré-

dito adquirido fica à disposição para 

que ele possa adquirir passagens 

para qualquer modalidade e para to-

dos os destinos atendidos pela Ouro 

e Prata. O cliente emite um voucher 

que deverá ser trocado pelo bilhete 

de passagem. O Vale +Online pode 

ser adquirido por pessoas físicas ou 

jurídicas e atualmente está disponível 

somente para as linhas operadas no 

estado do Rio Grande do Sul.

Em 2015 a Viação Ouro e Prata 

foi premiada como uma das 100+ 

inovadoras no uso de Ti, com o projeto 

Venda Embarcada. Implantado em uma 

das empresas do Grupo, o projeto tem 

como objetivo substituir a emissão 

manual de bilhetes de passagem 

rodoviária, nas linhas onde ocorrem 

embarques de  passageiros ao  longo 

do percurso. O sistema pode ser ins-

talado em qualquer smartphone com 

sistema Android, e permite a emissão 

do bilhete de passagem através de 

uma impressora térmica portátil conec-

tada por bluetooth. O bilhete emitido 

substitui o documento fiscal.

“COMO FOI A SUA VIAGEM?”

A companhia oferece aos seus 

clientes, nos seus sites ou por inter-

médio do SAC, espaços nos quais eles 

possam sugerir melhorias nos serviços 

e produtos. A Ouro e Prata entende 

que  os  relatos  das  experiências  dos 

Todos os detalhes relacionados à limpeza dos ônibus são verificados com o auxílio de tablets. 

É uma rotina diária na garagem da empresa, em benefício do bem-estar dos passageiros. 

As revisões e a rigorosa manutenção preventiva dos ônibus são a garantia de viagens 

tranquilas, seguras e sem percalços, do embarque ao destino final.
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clientes  que  utilizam  seus  serviços 

representam possibilidades para, cada 

vez mais, agregar valor aos produtos. 

Desde abril de 2016, os clientes que 

adquirem seus bilhetes de passagem 

pela internet recebem automaticamen-

te logo após o término da viagem, um 

link com a pesquisa de satisfação 

intitulada “Como foi sua viagem?”. A 

pesquisa têm o objetivo de conhecer 

como foi a experiência do cliente ao 

usar os seus serviços. Mais de 25.000 

pesquisas já foram enviadas, com 16%  

de respostas.

Como política institucionalizada, 

outros projetos inovadores são apoia-

dos pela operadora por intermédio de 

startups incubadas em Universidades 

ou centros tecnológicos.

No  momento,  por  exemplo,  a 

Viação Ouro e Prata está apoiando, 

por meio de transferência de conhe-

cimento do negócio de transporte de 

passageiros, a empresa Soha, sediada 

na TecnoPuc, com o projeto “Alerta de 

uso do cinto de segurança”. Trata-se 

de um sistema para ser instalado no 

ônibus que gera um alerta luminoso ao 

passageiro, sinalizando que ele deve 

colocar o cinto de segurança.

EMPRESA DE TRADIÇÃO

A Viação Ouro e Prata tem longa 

tradição de atuação no transporte rodo-

viário intermunicipal e interestadual de 

passageiros. Foi fundada em 1939, em 

Crissiumal, no Noroeste do Rio Grande 

do Sul, pelos irmãos Willy Eugênio Fleck 

e Raimundo Fleck. Iniciou sua operação 

com três ônibus, que faziam a rota Cris-

siumal – Ijuí – Três Passos,  no  Estado.

Com foco sempre voltado para 

oferecer  o  melhor  atendimento  a 

seu público, a companhia cresceu e 

transformou-se em um grupo que hoje 

reúne sete empresas, atuando nos 

segmentos de transporte rodoviário 

de passageiros (Viação Ouro e Prata e 

Tracisa), transporte hidroviário (Catsul 

e Tapajós), encomendas expressas 

(Viopex), infraestrutura de transporte 

(Cais Café) e indústria naval (TECAT).

A frota atual é de 270 veículos, que 

atendem  suas  linhas  interestaduais 

ligando Rio Grande do Sul, Santa Cata-

rina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato  

Grosso,  São  Paulo,  Goiás,  Tocantins, 

Maranhão e Pará; duas linhas interna-

cionais,  que  fazem  o  trajeto de Porto 

Alegre a Salto, no Uruguai, e Posadas, 

na Argentina, além das intermunicipais.

Em 2015, a empresa transportou 

quase 4 milhões de passageiros. Em-

prega 1.200 colaboradores, distribuí-

dos por sua sede e bases regionais. 

Desse total, 480 são motoristas. Os 

recém-admitidos são iniciados na cul-

tura Kaizen por meio de treinamento.

O texto descritivo do case premia-

do da empresa, desde os primeiros 

passos, pode ser acessado no site da 

ANTP (qualidade@antp.org.br).

Estacionamento da garagem da Ouro e Prata em Porto Alegre. Em seu site, a empresa oferece um passeio virtual por suas instalações.

Tudo foi previsto para a melhor viagem.
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Real Expresso inaugura 
     mais uma sala VIP
Desde julho os passageiros da Real Expresso contam com uma sala VIP na rodoviária de Uberaba-MG. 

No espaço, eles têm sinal gratuito de internet, TV de plasma, água e jornais, entre outras cortesias.

A Real Expresso opera sete linhas 

em Uberaba e transporta mais 

de 5.600 passageiros por mês a 

partir dessa cidade, ao lado da UTIL, 

do mesmo grupo da Real, que opera 

sete linhas.   

A nova sala oferece mais espaço 

aos passageiros (20 m2), tornando 

a espera pelo embarque ainda mais 

confortável. Também são melhor aten-

didas as necessidades dos usuários 

portadores de deficiência e os cadei-

rantes, já que há total acessibilidade.

Além de Uberaba, a Real prepa-

ra-se para inaugurar neste semestre 

uma sala Vip na rodoviária de Ribeirão 

Preto-SP. Duas salas são mantidos nas 

rodoviárias do Terminal Tietê, em São 

Paulo, e na rodoviária de Brasília-DF.

Há mais de 60 anos a Real Expres-

so atua em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito 

Federal, Piauí, Tocantins, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

transportando mais de dois milhões 

de passageiros/ano.

Todos os anos, desde a década 

de 1990, a companhia vem sendo 

recertificada com a ISO 9000. Além 

de 750 agências credenciadas, ela 

mantém seis garagens nas principais 

capitais brasileiras e emprega 926 

funcionários. Ela também se destaca  

por programas de reaproveitamento da 

água usada na lavagem dos veículos 

(economia de cerca de 28 mil litros/

dia), controle de emissões de gases 

da frota e utilização de cabines separa-

doras de resíduos em suas garagens. 
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Para uma boa viagem, a espera tranquila pela partida do ônibus inclui comodidades como água, jornais e TV.  







ontadoraM

Os 125 anos de 
     qualidade da Scania
Fundada em 1891, em seu início a empresa produzia bondes puxados a cavalo, carroças abertas 

e vagões para transporte de bagagem e de passageiros. Chamava-se Vagnfabriks Aktiebolaget 

Södertälge, nome sintetizado na sigla Vabis e, depois, por força de uma fusão, em Scania Vabis.

Em 1898, o engenheiro mecânico 

Gustaf Erikson dirigiu o primeiro 

veículo totalmente fabricado pela Vabis 

na Suécia, projetado por ele. Em 1902, 

foi produzido um caminhão e, no ano 

seguinte, um carro para passageiros. 

 De lá para cá, a montadora sempre 

manteve a marca da qualidade e da 

inovação permanente na produção de 

veículos comerciais. Em 1911, após 

uma fusão com outra empresa sueca, 

a Maskinfabrik-Saktiebolaget Scania, a 

Scania-Vabis lançou seu primeiro ôni-

bus com motor construído na Suécia, 

denominado Nordmark. Mas a produ-

ção regular de ônibus só começaria 

em 1922, quando, em cooperação 

com os correios suecos, ela projetou 

e produziu um veículo especial, dotado 

de patins na parte dianteira e lagartas 

na traseira. Com tais características, 

esse estranho ônibus, fabricado até 

o fim da década, conseguia romper o 

isolamento das várias regiões remotas 

da Suécia durante os invernos.   

Na década de 1930, as vendas de 

ônibus da empresa ultrapassaram as 

Em 2014, 116 anos depois de construir seu primeiro veículo (veja box acima), a Scania lançou o ônibus urbano a gás Scania Van Hool Exqui City.  
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vendas de caminhões. A Scania-Vabis 

lançou (1932) no mercado sueco 

um ônibus com maior capacidade de 

passageiros, denominado Bulldog, ins-

pirado no norte-americano Twin Coach 

e em alusão à sua frente chata, com a 

inclusão do motor na cabine e controle 

dianteiro. 

No período do pós-guerra, o aumen-

to da demanda por caminhões pesa-

dos deu à Scania-Vabis a oportunidade 

para projetar e lançar o modelo deno-

minado L51, que conquistou projeção 

em toda a Europa e lhe possibilitou 

dar o seu primeiro grande salto no 

mercado europeu.

Hoje, a atual Scania já ultrapassou 

a marca dos 170.000 veículos conec-

tados em todo o mundo. Seu foco é 

conhecer e suprir as necessidades 

dos clientes.

“Ao longo de nossa trajetória, sem-

pre apresentamos ao mercado veículos 

inovadores que ofereciam melhorias 

para as operações dos nossos clien-

tes. Essa característica foi preservada 

até hoje”, assegura Per-Olov Svedlund, 

presidente e CEO da Scania Latin 

America. Ele acrescenta: “A distinção 

dos nossos produtos, somada à dedi-

cação dos colaboradores e a um foco 

incansável na rentabilidade do cliente, 

fazem, certamente, o protagonismo 

dessa história.” 

CRUZANDO O ATLÂNTICO

O segundo grande momento da 

empresa ocorreu no início da segunda 

metade do Século XX, na sequência 

da popularização da marca, quando 

houve um acentuado processo de in-

dustrialização em algumas economias 

emergentes, entre elas a do Brasil. A 

Scania-Vabis decidiu cruzar o Atlântico 

para implantar, em 1961, em São 

Bernardo do Campo, São Paulo, sua 

primeira planta fora da Suécia. 

Em 1902, a Scania produziu o primeiro caminhão com motor abaixo do motorista. 

O Nordmark, de 1911, foi o primeiro ônibus produzido com um motor construído na Suécia.  

O caminhão L 75, produzido inicialmente nas instalações da Vemag, em São Paulo, em 1958: 

foi o primeiro da Scania no Brasil. O índice de nacionalização exigido era de 35%.
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Antes disso, porém, a marca Sca-

nia já tinha começado a traçar uma 

história no Brasil, em 1948, quando 

chegaram ao País, importados pela 

empresa Vemag, os primeiros ônibus 

Scania-Vabis. As importações seguin-

tes, em 1952, seriam do caminhão 

L71 Regent. Quatro anos depois, 

veio o primeiro chassi para ônibus, 

o B71, originado do caminhão L71. 

Uma das primeiras empresas a ad-

quirir o chassi foi a Viação Garcia, 

de Londrina-PR, que se surpreendeu 

com o rendimento do veículo em suas 

linhas que ligavam o norte do Paraná 

à capital paulista.

Em 1957, foi oficialmente cons-

tituída a Scania-Vabis do Brasil, em 

parceria com a Vemag. Em 1958, foi 

lançado o primeiro caminhão Scania 

de fabricação brasileira, o L75. Para a 

montagem dos veículos, a companhia 

utilizava as instalações da Vemag, no 

bairro do Ipiranga. Em 1959, a Scania 

passou a montar, na Suécia e no Bra-

sil, um chassi exclusivamente para 

ônibus, o B75. Tinha motor dianteiro, 

direção hidráulica, caixa de câmbio 

sincronizada e freios pneumáticos. 

Podia receber carroçaria rodoviária 

ou urbana.

FÁBRICA NO ABC

O sucessor do B75 foi o modelo 

B76, lançado quando a Scania-Vabis 

do Brasil já estava instalada em sua 

atual fábrica, em São Bernardo do 

Campo, inaugurada em 8 de dezembro 

de 1962. O novo modelo manteve as 

características do veículo anterior e 

trouxe como novidade um motor com 

195 cv. Com esse chassi, encarroçado 

pela antiga Eliziário, a Viação Minuano 

iniciou, em 1963, o primeiro serviço 

leito do Brasil em rotas de longas 

distâncias, no caso a linha Porto Ale-

gre – São Paulo. Ao B76, seguiu-se o 

Com carroçaria Eliziário e chassi Scania B76 produzido já na fábrica de São Bernardo do 

Campo, a Viação Minuano ajudou a projetar o primeiro carro-leito do País, em 1963.  

O Scania-Vabis L51, primeiro de uma nova geração de caminhões com maior carga útil.

O ônibus Bulldog, lançado pela Scania em 1932 na Suécia: motor embutido na carroçaria.

ontadoraM
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De 1953, o Scania Vabis Metropol foi o primeiro ônibus sueco com carroçaria monocoque.

Em suas linhas de longo percurso, a Pluma usou o Diplomata, com chassi Scania B 110.

Em 1965, a Caio lançou a carroçaria Corujet, montada sobre o chassi B76.

Ônibus da Viação Cometa, conhecido como “Papo Amarelo”. Tinha chassi Scania B75.

chassi B110, lançado em 1968. Tinha 

motor turboalimentado, ainda frontal, 

com 285 cv, freio de estacionamento 

de alta segurança e suspensão a ar 

no eixo traseiro.

O chassi BR 115, com motor de 

215 cv, foi o primeiro com motor 

traseiro da marca, em 1972. Tinha 

suspensão metálica (pneumática op-

cional) nos dois eixos e possibilidade 

de montagem do bagageiro passante, 

sem longarinas, nas carroçarias. Seu  

sucessor, o BR116, entrou no merca-

do nacional em 1976, equipado com 

motor de 11 litros e 305 cv.   

Em 1977, a Scania lançou um 

chassi urbano articulado, denominado 

B111 RS. Podia receber carroçaria 

com até 18 metros de comprimento, 

com capacidade de transporte de 180 

passageiros. Estava equipado com 

o motor turboalimentado de 296 cv, 

câmbio de 5 velocidades e suspensão 

pneumática nos eixos traseiros.

EXPORTAÇÃO 

Em 1980 foi comemorada a marca 

dos 35.000 veículos produzidos em 

São Bernardo do Campo. Seus produ-

tos feitos no Brasil já eram exportados 

para países vizinhos.

Seguiu-se o lançamento da famosa 

Série 2 de caminhões, primeira linha 

de veículos comerciais modulares da 

Scania, em 1983, com as linhas K 

112 (motor traseiro) e S 112 (motor 

dianteiro), além do primeiro chassi 

rodoviário com terceiro eixo original 

de fábrica, o K112 T. Outro fato rele-

vante na década foi a apresentação do 

primeiro ônibus urbano brasileiro com 

dois andares, sobre o chassi K112, 

em 1988. Foi operado exclusivamente 

pela CMTC. Também houve o F112 HL, 

desenvolvido para operações urbanas 

ou do tipo fora de estrada, com quadro 

alto e suspensão reforçada.
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A matriz sueca deu um salto em 

inovação nos anos 1990, ao implantar 

o Sistema de Produção Global e alcan-

çar novo patamar de competitividade, 

viabilizando a fabricação dos mesmos 

veículos em qualquer parte do mundo. 

A série 3, com os chassis K e KT, 

S e SAL (articulado), foi lançada em 

1990. Depois veio o chassi L113, para 

o segmento urbano e de fretamento. 

Em 1995, a Scania lançou o chassi 

rodoviário K113, de configuração 8x2, 

para carroçarias de um ou dois pisos. 

A legislação ainda não permitia seu 

tráfego pelas rodovias brasileiras. 

Hoje, o chassi 8x2 é o mais sofisticado 

modelo da linha rodoviária de ônibus 

da Scania.

O MOTOR ELETRÔNICO

Em 1998, veio a Série 4, com o 

conceito modular, a padronização dos 

componentes mecânicos e a intro-

dução dos motores eletrônicos, que 

representaram um grande salto tecno-

lógico e contribuíram para a diminuição 

das emissões de poluentes. No ano 

seguinte, a montadora apresentou o 

L94 UB, primeiro ônibus brasileiro com 

piso baixo, para facilitar o embarque e 

desembarque dos passageiros. 

ontadoraM

Alguns modelos de caminhões da linha Scania GPRT, lançada com grande sucesso em 1980.

Ônibus Scania movido a álcool, em sua primeira apresentação à imprensa, em São Paulo.

Ônibus Scania de 15 metros com chassi L94 IB 6x2*4: para corredores urbanos e BRTs. 
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Na virada do milênio, a partir da 

visão de sustentabilidade do negócio 

Scania, a montadora aceitou o desafio 

de oferecer um produto com mais tec-

nologia e, cada vez mais, soluções de 

transporte de carga e de pessoas. Em 

2001, ela promoveu o lançamento do 

chassi urbano L 94 IB 6x2*4, com 15 

metros de comprimento e terceiro eixo.  

O L94 IB trouxe o inédito terceiro eixo 

direcional, que proporciona economia 

de pneus e maior manobrabilidade.

O Streamline, caminhão com o 

menor consumo de combustível de 

todo o mercado, surgiu nesse contex-

to. Do mesmo modo, foi introduzido 

no mercado europeu o motor Euro 6, 

com redução drástica das emissões 

de poluentes na atmosfera. Enquanto 

isso, os serviços ligados à conectivi-

dade dos veículos começaram a ser 

notavelmente ampliados.

No mercado de ônibus, foi lançada 

em 2008 a Série K, com ênfase nos 

aspectos de segurança, condução 

segura e econômica e custos opera-

cionais reduzidos. Em 2010, foram 

apresentados os ônibus da linha K 

310 8x2 articulados, para operação 

em sistemas de BRT. E em 2011, a 

cidade de São Paulo recebeu 50 uni-

dades do ônibus Scania modelo K270 

4x2, movido a etanol.      

Hoje, a linha de ônibus da Scania é 

formada por sete tipos de chassis, sen-

do três na versão urbana – K230, K270 

4x2 (também na versão metropolitana) 

e 6x2 (15 metros) e K 310 articulado 

(todos com opção de piso baixo). As 

configurações rodoviárias são:  K310, 

K340 4x2, K380 4x2 e 6x2, e  K420 

6x2 e 8x2. Todos têm motores com 

gerenciamento eletrônico, potências 

que variam entre 230 cv e 420 cv e 

suspensão a ar. Na trajetória brasileira 

da montadora, entre 1957 e 2006, 

foram produzidos 45.655 chassis. 

 

EXPERIÊNCIA

Aos 125 anos, a Scania tem um 

passado rico de conquistas e um 

presente marcante em termos de 

contribuições para o desenvolvimento 

dos países com produtos de avançada 

tecnologia. E se declara pronta para 

dar sequência a essa trajetória efeti-

vamente vitoriosa. Como acentua seu 

presidente, Per-Olov Svedlund:    

“Seja com a entrega da melhor 

rentabilidade para nossos clientes, 

seja com a diminuição das emissões 

de CO
2
 na atmosfera; e seja, ainda, 

com a tecnologia mais avançada dis-

ponível no mercado, acumulamos ao 

longo destes 125 anos a experiência 

suficiente para superar os desafios 

que temos pela frente. São eles que 

nos movem.” 

Em 2003, ônibus da Scania como o DD acima rodaram pelo Brasil no Projeto Ponto a Ponto.

O Scania K 420, um dos ônibus do Time dos Sonhos da Scania, que rodou pelo País em 2006.

Chassi 8x2 da Scania para ônibus de quatro eixos e dois pisos. 
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mpresaE

Guanabara passa a operar 
       com Double-Deckers
A Viação Guanabara surpreendeu mais uma vez os seus passageiros, incorporando à frota seus 

primeiros ônibus Double Decker. Eles entraram em operação nas linhas Fortaleza – Natal e Fortaleza 

– Recife, e proporcionam viagens seguras e confortáveis, além de muita pontualidade.

Os novos ônibus estão sendo 

utilizados para a prestação do 

serviço Galaxy, com o que há de mais 

moderno no País. A viagem inaugural 

com o novo serviço foi realizada no 

dia 8 de julho, partindo de Fortaleza 

com destino a Natal. Os passageiros 

assistiram a uma apresentação oficial 

do veículo e conheceram todos os seus 

diferenciais. 

Antes da primeira viagem, a Guana-

bara havia apresentado o novo Double 

Decker em um evento na concessio-

nária Ceará Diesel, em Fortaleza, 

no dia 30 de junho. Compareceram    

Serviço Galaxy: poltronas confortáveis revestidas em couro e com várias opções de reclinação, além de monitores individuais de vídeo. 
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empresários, convidados, imprensa, 

e todos puderam conhecer o interior 

do veículo e conferir em primeira mão 

os detalhes. 

Com acabamento futurista, o 

Marcopolo Paradiso DD 1800 tem 

dois pisos, luzes de led, poltronas em 

couro, monitores individuais, sistema 

de entretenimento com entrada USB, 

carregador para celular e Wi-Fi a bordo. 

No serviço Galaxy, uma programação 

com mais de 100 filmes está à dispo-

sição dos passageiros.  

A aquisição dos veículos DD faz 

parte da política de renovação per-

manente da frota da Guanabara. Os 

investimentos visam garantir que os 

passageiros possam sempre usufruir 

de veículos novos e modernos. Esse 

Carregador para celular e Wi-Fi a bordo estão entre as facilidades oferecidas aos passageiros.

Os moderníssimos Paradiso Geração 7 de dois andares da Guanabara contam com completo sistema de entretenimento.

compromisso da empresa decorre da 

sua missão de satisfazer os clientes 

em todos os sentidos. No primeiro 

semestre deste ano a Guanabara já 

havia incorporado à sua frota 38 no-

vos veículos destinados aos serviços 

Genesis (Executivo), Glamour (Leito) e 

Galaxy (Executivo e Leito).
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iação PrincesaV

Qualidade no transporte 
    com zelo ambiental
A Viação Princesa, de Fortaleza, orgulha-se de manter a segunda frota mais nova do Estado do Ceará. 

São 52 ônibus com idade média de 3 anos, e que transportam cerca de 150.000 usuários por mês. 

Mas a companhia não se limita a transportar pessoas: ela está sempre preocupada em harmonizar o 

sucesso econômico com benefícios ambientais.

O uso de ônibus novos,  

que atendem às mais recentes exigências  

legais sobre emissões, é uma das práticas da 

Viação Princesa para proteger o meio ambiente.    
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Fundada em 1968, desde o primeiro 

momento a Princesa dedicou-se 

fielmente à missão adotada: transpor-

tar vidas encurtando distâncias, com 

qualidade e segurança. A empresa 

continua levando muito a sério essa 

missão; por isso, investe permanente-

mente em segurança, principalmente 

no treinamento de seus colaboradores 

e na criteriosa manutenção da frota. 

Ao mesmo tempo, valoriza outros dois 

diferenciais importantes: o talento 

e comprometimento de sua equipe 

de 369 colaboradores diretos. Seus 

serviços estão disponíveis em 53 mu-

nicípios cearenses, com destaque para 

as linhas executivas que mantém para 

Crateús, Tauá, São Benedito, Canindé 

e Ipueiras. 

A estrutura de atendimento aos 

usuários conta com 46 pontos de 

venda de passagens, além do Servi-

ço de Atendimento ao Cliente (SAC). 

Em Fortaleza, a companhia dispõe 

de completa infraestrutura para seu 

perfeito funcionamento, localizada 

em área de 22.580 m2, sendo 2.645 

m2 de área construída. A equipe de 

manutenção da frota é integrada por 

85 colaboradores. Na oficina, são seis 

valas de manutenção preventiva e 

corretiva, uma vala para alinhamento/

balanceamento de pneus e uma para 

lubrificação. A Princesa mantém ainda 

estrutura de pré-lavagem, máquina la-

vadora, lavanderia e, com duas valas, 

posto de abastecimento.

BUSCA PELA QUALIDADE

Em praticamente todas as ações 

e esforços que desenvolve em suas 

operações, transparece a preocupação 

da busca pela qualidade. Um Programa 

5S’s foi implantado em 2012 para 

conscientizar os colaboradores e pro-

mover a transformação na atitude das 

pessoas, de modo a tornar sempre 

melhor o ambiente de trabalho, com 

implicação direta na melhoria da qua-

lidade de vida dos colaboradores e do 

meio ambiente. Foram implementados 

treinamentos de conscientização e a 

eficácia do programa passou a ser 

avaliada. 

Verificaram-se melhorias no am-

biente organizacional, melhor higie-

nização do ambiente, descarte ou 

direcionamento correto dos materiais 

desnecessários, ambiente de trabalho 

mais limpo e boa organização.    

O projeto Coleta do Bem, adotado 

no ano passado, é um exemplo signi-

ficativo. De implementação bastante 

simples, está voltado à equipe de 

lavadores e visa conscientizar os pro-

fissionais acerca da importância da 

coleta seletiva. A equipe da lavagem 

deve separar os resíduos recicláveis 

encontrados durante o processo de 

limpeza dos ônibus, além dos ma-

teriais sucateados decorrentes da 

operação da frota. Os resíduos são 

armazenados em local coberto e imper-

meável, a Unidade de Armazenamento 

Temporário. Garrafas vazias são desti-

nadas a uma empresa de reciclagem 

credenciada pelos órgãos ambientais.

A frota da empresa passa por aferições periódicas. As eventuais inconformidades, como, por 

exemplo, emissões acima do padrão, são imediatamente corrigidas.   
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Tal prática traz múltiplos bene-

fícios. Além de elevar o nível de 

conscientização do pessoal, possibi-

lita o melhor reaproveitamento dos 

resíduos, que são vendidos. A receita 

apurada vai para a compra de brindes 

sorteados bimestralmente entre os 

colaboradores – e aí entra o aspecto 

da responsabilidade socioambiental e 

das relações da empresa com a comu-

nidade: as tampinhas das garrafas Pet 

são doadas ao Lar Torre de Melo, onde 

idosos as utilizam em seus trabalhos 

manuais. No ano passado, o projeto 

coletou 433 quilos de plástico, 1.622 

quilos de ferro e 185 quilos de pape-

lão. E o melhor, o solo e o lençol freá-

tico ficaram livres de contaminação.  

SINTONIA COM O PROCONVE P7

A preocupação socioambiental 

da Princesa passa pelo empenho em 

substituir ônibus mais antigos por no-

vos, dotados da tecnologia Proconve 

P7 (Euro 5). Além disso, como política 

permanente, toda a frota da compa-

nhia passa por aferições periódicas, 

com a utilização de opacímetro, para 

identificar os veículos cujos motores 

eventualmente apresentem padrões 

de emissões acima do previsto pela 

norma técnica do fabricante. Em caso 

de qualquer inconformidade, procede-

-se à imediata correção. 

O correto consumo de combustível 

é um item importante na agenda da 

empresa. Desde 2008, a Princesa 

instituiu e mantém o projeto Operador 

Consciente, que estimula e reconhece 

os motoristas que adotam uma ope-

ração eficaz do veículo e uma postura 

disciplinar exemplar, garantindo econo-

mia de combustível, melhoria do meio 

ambiente, trânsito mais seguro e alto 

padrão de qualidade no atendimento 

aos clientes. O cumprimento das me-

tas específicas resulta no reconheci-

mento da empresa, com um acréscimo 

no liber card da cesta básica, além 

de uma TV de 32 polegadas para o 

motorista que alcança as metas por 

três meses consecutivos.   

No ano passado foram economi-

zados 159.738 litros de óleo diesel. 

Quanto aos demais aspectos, é sufi-

ciente dizer que em 2015 oito motoris-

tas alcançaram a premiação máxima.

O TREINAMENTO

Na prática, todos os projetos 

desenvolvidos terminam por aferir a 

eficiência e as virtudes dos treinamen-

tos. Exemplo desses treinamentos é 

o programa Princesa Desenvolve, em 

que os colaboradores são estimulados 

a ter total domínio teórico e prático das 

atividades que realizam, aperfeiçoan-

do e reciclando periodicamente seus 

conhecimentos. O objetivo é desen-

volver as habilidades técnica, humana 

e gerencial. Assim como os cursos, 

os treinamentos são financiados em 

100% pela empresa, que mantém 

parcerias com órgãos certificadores, 

instituições de ensino e fornecedores.

Acrescente-se que a Princesa 

mantém uma Escola de Formação de 

Motoristas destinada aos seus colabo-

radores. É uma maneira de transformar 

a vida profissional de quem dela par-

ticipa, ampliando as oportunidades e 

possibilitando o acesso a uma função 

com maior remuneração. A escola 

também fortalece a autoestima e 

gera impactos na vida pessoal de 

cada aluno, que divide com a família 

o orgulho da profissão conquistada. A 

formação é feita com aulas teóricas e 

práticas, além de vivências na área de 

manutenção da empresa. O curso dura 

no mínimo seis meses e os alunos são 

avaliados pelos instrutores de acordo 

com sua evolução na prática de dire-

ção. Anualmente, são formadas duas 

turmas com no máximo dez alunos.

iação PrincesaV

A oficina dispõe de seis valas para manutenção preventiva e corretiva, o que assegura 

agilidade ainda maior nos serviços e a permanente disponibilidade operacional dos onibus.
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Entre os vários programas rela-

cionados ao meio ambiente que a 

Viação Princesa vem realizando, um  

dos principais foi a implantação do 

projeto Reúso da Água da lavagem 

dos veículos e das águas servidas, 

com a construção de uma estação de 

tratamento de efluentes. Atualmente, 

90% da água tratada são reutilizados 

na lavagem dos veículos e na rega das 

plantas do jardim da empresa. No ano 

passado, houve uma redução do con-

sumo de água da ordem de 270 m3. 

Outra ação com excelentes resul-

tados é o Programa de Reutilização da 

água do ar condicionado dos veículos. 

Em cada ônibus, a água liberada pelos 

aparelhos é direcionada para o reserva-

tório do esguicho do limpador de para-

-brisa. Em 2016, foi adotada a prática 

de reaproveitar a água que sobra nas 

garrafas Pet eventualmente deixadas 

nos ônibus pelos passageiros. 

A sensibilidade em relação às 

questões ambientais tem trazido 

Tratamento e reutilização de águas servidas

importantes premiações. Em 2015, 

a empresa ganhou o Prêmio Melhoria 

da Qualidade do Ar, da Federação das 

Empresas de Transportes de Passa-

geiros do Ceará, Piauí e Maranhão, em 

parceria com o Sest/Senat. A Princesa 

também recebeu o Certificado de 

Qualidade Empresa 100%, destinado 

à empresa cuja frota foi totalmente 

aferida e aprovada pelo Programa Des-

poluir, e que não havia recebido multa 

de órgãos fiscalizadores ambientais.

Toda a água utilizada na lavagem dos ônibus é coletada e reciclada para reúso. 

Sem ter relação direta com os vários programas voltados ao meio am-

biente, uma ação realizada em 2010 resultou em melhoria do ambiente 

do trabalho e em mais qualidade de vida para os colaboradores. A ação 

consistiu no plantio de árvores exóticas nos espaços não construídos 

da sede e da garagem, o que contribuiu para a mitigação do calor e 

para um ar mais puro. Hoje, além de um jardim, a empresa mantém 

594 árvores replantadas, na maior parte pinheiros, palmeiras, man-

gueiras e outras.
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Novo Rio adota esquema 
     especial na Olimpíada
No período da Olimpíada e da Paralimpíada, a Rodoviária Novo Rio e as empresas de ônibus que 

operam ali prepararam-se cuidadosamente para receber e transportar 2,4 milhões de passageiros. 

Entre eles, 250.000 turistas estrangeiros. E quem chegou ao Rio de Janeiro ou partiu utilizando o 

terminal, encontrou todo o necessário para fazer uma boa viagem ou ter uma boa estadia na cidade.

Além da reforma completa das insta-

lações, foram criadas hotlines com 

os consulados dos principais países  

participantes dos Jogos para o atendi-

mento imediato aos estrangeiros em 

assuntos como, por exemplo, a emis-

são de 2ª via de passaportes. Entre 

outros melhoramentos, foi ampliado 

o número de profissionais bilíngues e 

inaugurado um novo “lounge” no setor 

de embarque superior, com Wi-Fi e 

uma TV de plasma para exibição das 

principais competições. 

No desembarque inferior, foi ins-

talado um novo Welcome Center para 

ampliar o receptivo turístico, em três 

idiomas, e com uma novidade, a 

cabine de autoatendimento que pos-

sibilita comunicação virtual de áudio 

e de vídeo entre turistas e agentes 

de turismo. Se necessário, o turista 

podia imprimir informações ou docu-

mentos. Uma loja oficial de produtos 

da Rio2016 funcionou em frente ao 

“lounge” e ao lado da casa de câmbio 

e da agência bancária. 

Funcionários da concessionária 

Novo Rio, com a função “Posso 

Ajudar?” também circulavam pelas 

instalações para apoio aos passagei-

ros, especialmente aos estrangeiros. 

Totalmente acessível, o terminal pres-

tou amplo atendimento a atletas e ao 

público da Paralimpíada, com mapas 

e pisos táteis, elevadores, rampas 

de acesso e de nível e telefones em 

braile.

Do mesmo modo, o projeto “Way 

finding” forneceu indicações valiosas 

para quem buscava saber, por exem-

plo, como se deslocar para o VLT ou 

como alcançar os modais de transpor-

te mais próximos à rodoviária.

 

AS EMPRESAS

Também as empresas de ônibus 

estavam preparadas para atender ao 

aumento do fluxo de passageiros. A 

Auto Viação 1001, por exemplo, con-

centrou suas atenções na facilidade de 

aquisição das passagens e na qualida-

de dos serviços. Já a UTIL, responsável 

pelas ligações rodoviárias entre o Rio, 

Belo Horizonte e Brasília, programou 

principalmente a oferta de ônibus ex-

tras e a redução dos intervalos entre 

os embarques, além do atendimento 

bilíngue nas salas VIP e nos guichês. 

No lounge montado no setor de embarque superiores, os visitantes eram recebidos com 

votos de boas-vindas em três idiomas. As decoração incluiu até um simbólico pódio.   
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Também deu ênfase às vantagens  da 

sua frota de ônibus de dois andares 

com serviços de primeira classe.

As empresas Crucero del Norte 

(Argentina), Chile Bus (Chile) e Expres-

so Ormeño (Peru), que operam linhas 

internacionais na Rodoviária Novo Rio, 

também registraram a procura três 

vezes maior por passagens rodoviárias 

pelos viajantes sulamericanos.

Campanhas e informações sobre 

segurança foram exibidas no circuito 

interno de televisão. As principais 

recomendações estavam relacionadas 

aos cuidados com as bagagens, com 

a documentação e com o acionamento 

da vigilância no caso de atitudes sus-

peitas ou objetos abandonados. Outro 

conselho relacionado à segurança era 

o de, nos deslocamentos externos, dar 

prioridade ao transporte por VLT ou por 

táxis credenciados.

Simultaneamente, a rodoviária am-

pliou seus canais de relacionamento. 

Para dúvidas ou problemas relaciona-

dos aos serviços internos do terminal 

rodoviário, o turista podia contatar 

a Novo Rio no site www.novorio.com.br, 

agora trilíngue, ou da Ouvidoria (sac@

novorio.com.br), ou ainda pelas redes 

sociais (facebook.com/terminalnovo-

rio / Twiteer @terminalnovorio) ou pela 

central telefônica (21.3213-1800 ou 

final 1803).

Em relação ao site, foram intro-

duzidas novas funcionalidades e 

ampliadas as informações sobre os 

Paineis de grande visibilidade apresentavam valiosas informações em quatro idiomas. 

Balcões de informações turísticas atenderam visitantes e distribuíram folhetos e fôlderes.

Cabines de autoatendimento com telas para comunicação virtual. O esquema de segurança funcionou com perfeição.

serviços, além de recomendações 

sobre documentos para viagem, con-

cessão dos benefícios de gratuidade 

a idosos e portadores de deficiência, 

regras para trocas e cancelamentos 

de passagens etc. Como novidade, foi 

criada uma nova plataforma de busca 

e compra on-line de passagens, com 

ferramenta de pesquisa e comparação 

de destinos, valores, parcelamento 

dos pagamentos e escolha antecipada 

dos assentos.
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Ao longo da existência da Ouro e 

Prata, toda a sua estrutura tem 

estado a serviço do cumprimento de 

uma missão: transportar pessoas em 

segurança, garantindo a satisfação 

dos clientes e a realização dos colabo-

radores – e assegurando, dessa forma, 

a rentabilidade do negócio. A empresa 

sempre teve claro que, em última ins-

tância, o bom atendimento ao cliente, 

no seu sentido mais amplo, é o que 

garante a perenidade e lucratividade 

das organizações.

A preocupação da Ouro e Prata com 

a qualidade dos serviços ganhou ên-

fase ainda maior na última década do 

Século XX, com a implementação, em 

1994, de um programa específico de 

busca pela qualidade, desdobrado em 

várias etapas. Em 1999, implantou-se 

a cultura dos 5Ss e no ano seguinte 

a companhia aderiu, pela primeira 

vez, a um programa de Qualidade. No 

mesmo ano, deu início à implantação 

da Governança Corporativa. De 2001 

a 2004, foram ainda estruturados o 

Planejamento Orçamentário, o Plane-

jamento Estratégico e implantados os 

Círculos de Qualidade. 

Todas essas iniciativas, que pro-

duziram bons resultados, levariam a 

alta gestão da empresa à percepção 

de que seria importante encontrar um 

método que apoiasse o crescimento 

continuado que a Viação Ouro e Prata e 

as demais empresas do grupo vinham 

experimentando, e que, ao mesmo 

tempo, propusesse uma cultura de 

constante aperfeiçoamento em todas 

as áreas da organização.

que produz e pelo desempenho econô-

mico extremamente competitivo, e foi 

criada com o intuito de levar a outras 

organizações o know-how que permitiu 

à Porsche sair da crise que vivenciou 

no início dos anos 90 do século XX e 

atingir a excelência operacional. 

Em novembro de 2012, a Porsche 

Consulting realizou o treinamento de 

executivos, gestores e supervisores 

da Ouro e Prata na metodologia, sendo 

preparada uma equipe interna para 

implantar, acompanhar e disseminar 

a cultura Kaizen dentro da empresa.

Ao longo de 2013 e 2014, a im-

plantação foi realizada em todas as 

áreas da Viação Ouro e Prata,  por meio 

de workshops nas diversas áreas. O 

acompanhamento e desenvolvimento 

posteriores passaram a ser feitos 

por um setor específico criado com 

esse objetivo. Até junho de 2016 já 

foram realizados mais de cinquenta 

wokshops, que resultaram em mais 

de 1.000 ações de melhorias. Para 

o segundo semestre deste ano estão 

previstos mais seis workshops.

Pouco mais de três anos se passa-

ram desde a opção pela gestão Lean e 

já é possível constatar que a aplicação 

continuada, consciente e entusiasma-

da dos princípios dessa cultura em 

todas as áreas das empresas do Gru-

po Ouro e Prata pelos colaboradores 

e por todos os gestores, sem dúvida 

produziu bons resultados e, sobretudo, 

abriu perspectivas otimistas para a 

sequência do trabalho, que continua 

mobilizando permanentemente todo o 

pessoal da companhia.

Foi nesse contexto que se adotou a 

gestão Lean e suas ferramentas. Como 

parceira no processo de implantação, a 

Ouro e Prata escolheu a Porsche Con-

sulting, por sua expertise nessa área. 

A empresa é parte do Grupo Porsche, 

conhecido pela qualidade dos veículos 

Gestão Lean e cultura 
  Kaizen na Ouro e Prata

Pouco mais de três 
anos se passaram 

desde a opção pela 
gestão Lean e já é 
possível constatar 

que a aplicação dos 
princípios dessa cultura 

sem dúvida produziu 
bons resultados e, 
sobretudo, abriu 

perspectivas otimistas 
para a sequência 

do trabalho. 
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Luana Fleck

Diretora da Viação Ouro e Prata
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de passagens
vendidas

+3,5 MILHÕES

+50 PORTAIS +2000 AGÊNCIAS

rodoviárias nacionais
80% DAS ROTAS

de fraude
ZERO RISCO

ACESSE WWW.GRUPOJ3.COM.BR

de vendas pela
internet

físicas conectadas




