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R E V I S T A
Marcopolo vende 46,8% 

mais no 1º semestre

Nos ônibus, cada vez 
mais tecnologia

Andorinha festeja 70 anos com a frota renovada

Progresso: conforto e eficiência nas estradas



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

Soluções 
sob medida
Soluções 
sob medida



A completa linha de ônibus Marcopolo é equipada para 

atender as necessidades de cada cliente e confi gurada de 

acordo com as exigências do mercado. Inovação contínua 

que aproxima passageiros de seus destinos com segurança e 

conforto e oferece produtos efi cientes à sua empresa. 
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arta do PresidenteC

Eduardo Tude de Melo  

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABRATI 

T
odos os setores econômicos vivem hoje mudanças e transformações em escala 

provavelmente nunca vista por aqui. São transformações que 10 anos atrás seriam 

impensáveis, tanto de se ver como de usar. No setor da mobilidade, por exemplo, tais 

mudanças vêm sempre acompanhadas da palavra “disruptiva”, significando que não 

se trata mais de inovações, mas da quebra de paradigmas solidamente estabelecidos.

São os veículos elétricos, conectados e autônomos, as tecnologias embarcadas nos 

ônibus rodoviários e antes só disponibilizadas em automóveis de alto luxo – avanços 

que, hoje, a indústria brasileira já oferece aos operadores do sistema de transporte 

por ônibus. Ainda nos ônibus, popularizaram-se rapidamente os sistemas de entrete-

nimento a bordo, que colocam à disposição do passageiro programas de TV, filmes, 

música, jogos. Isso sem se falar nos sinais Wi-Fi, que só não se difundem ainda mais 

pelo fato de que muitas das rotas percorridas nas viagens não têm a cobertura de 

rede necessária.

Os próprios ônibus, cada vez mais seguros e confortáveis, nada ficam a dever aos 

seus congêneres europeus, como puderam testemunhar os que visitaram a recente 

LatBus Transpúblico, realizada em São Paulo e reportada em detalhes na presente 

edição da Revista ABRATI. Por sinal, a tônica da feira foi exatamente o avanço tecno-

lógico ofertado pelas indústrias da área, avanço esse que impressionou vivamente a 

todos que lá estiveram.

A feira constituiu-se em um marco para os setores de transporte por ônibus nos 

segmentos urbano e rodoviário. Há muito não se via uma exposição tão bem-organizada  

e contando com o apoio das principais entidades representativas, tanto das operadoras 

quanto das montadoras e encarroçadoras. Não foi por acaso que a mostra atraiu tanto 

o público brasileiro como o de vários países da América Latina – uma demonstração 

da pujança da nossa indústria, que se pretende seja repetida a cada dois anos. 

Da parte das empresas representadas pela ABRATI, registre-se que elas não só 

apreciaram as novidades apresentadas como as aprovaram, fazendo consideráveis 

encomendas de veículos dotados dos mais modernos sistemas de segurança, desen-

volvidos justamente para atender as demandas dos operadores por equipamentos que 

tornem as viagens sempre mais seguras.

Deve-se notar que tais investimentos vêm sendo feitos pelas operadoras de trans-

porte mesmo com o fraco desempenho do segmento, decorrente da crise econômica 

por que passa o Brasil. São compras que, no mínimo, mostram a confiança do em-

presariado de nosso modal em uma breve recuperação da economia.

Já se pode prever que uma próxima onda de inovação deverá ocorrer por uma 

intensificação do uso de aplicativos. Hoje, várias empresas já sistematizaram em 

suas plataformas vários aplicativos, como os voltados à compra de passagens, ao 

acompanhamento online da viagem, ao quadro de horários, ao entretenimento a bordo 

etc. Em breve, certamente, outros surgirão, mesmo que ainda não tenham aparecido 

nos radares da indústria e dos próprios operadores.
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Deve-se notar que 
tais investimentos 
vêm sendo feitos 
pelas operadoras 

de transporte 
mesmo com o fraco 

desempenho do 
segmento, decorrente 

da crise econômica 
por que passa o 

Brasil. São compras 
que, no mínimo, 

mostram a confiança 
do empresariado de 

nosso modal em uma 
breve recuperação 

da economia. 

As transformações que
     impactam o setor 
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Tranquilidade para 
empresas de ônibus e 

segurança aos 
passageiros 

transportados

American Life RCO

American Life RCO é o seguro de Responsabilidade Civil ideal para empresas
 de transporte de passageiros em linhas regulares, fretamento e turismo.

Entre em contato com nossos
especialistas e conheça a melhor 
solução para sua empresa.

Corretores e representantes
 em todo país

www.alseg.com.br

Coberturas obrigatórias que atendem

Cia de 

Av. Angélica, 2626 - Térreo -Consolação - São Paulo/SP
CEP: 01228-200
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B A G A G E I R O

INTERAÇÃO

VOLVO LANÇA O CLUBE 
VOLVO, VOLTADO 
AOS MOTORISTAS

A Volvo lançou o Clube Volvo 

– na verdade, um programa de 

relacionamento com os motoristas de 

caminhões e ônibus Volvo no Brasil. 

Com uma série de atividades de 

interação com a categoria, o programa 

é dirigido para aqueles condutores 

que mantêm uma forte relação com 

a marca. “Queremos estar cada vez 

mais próximos e conectados com os 

motoristas”, diz Daniel Mello, diretor 

de marketing da Volvo no Brasil. Entre 

inúmeras atividades, o motorista 

poderá avaliar os serviços oferecidos 

pela marca na sua 

rede de concessionárias. 

SUSTENTABILIDADE

MERCADOS

PADRON

A EMPRESA UNIDA PASSA 
A GERAR SUA PRÓPRIA 
ENERGIA ELÉTRICA

MERCEDES-BENZ 
PREVÊ A EXPORTAÇÃO 
DE 350 CAMINHÕES

BYD MOSTRA ÔNIBUS 
100% ELÉTRICO COM 
CARROÇARIA CAIO

Em julho último, a Empresa Unida 

tornou-se a maior produtora de energia 

solar da cidade de Juiz de Fora-MG. 

Graças ao investimento realizado em 

tecnologia fotovoltaica, a operadora 

passou a ser autossustentável em 

energia elétrica. O coordenador 

comercial da Unida, Bernardo Mansur, 

considera o projeto implementado não 

somente sustentável como estratégico 

para a empresa, que agora está 

protegida dos reajustes das tarifas 

de energia elétrica. Ele lembra que a 

energia solar é uma fonte de energia 

limpa, renovável e não poluente. A 

usina de geração instalada pela Unida 

opera com 200 módulos solares e 

tem capacidade de geração estimada 

em 100.000 kWh/ano, o suficiente 

para abastecer cerca de 100 casas 

populares. A energia elétrica gerada 

supre todas as necessidades da 

matriz da companhia e alimenta 

guichês de venda de passagens 

nas rodoviárias.

A Mercedes-Benz do Brasil 

está expandindo suas vendas 

para outros mercados. Roberto 

Leoncini, vice-presidente de 

Vendas, Marketing e Peças 

& Serviços Caminhões e 

Ônibus da Mercedes-Benz do 

Brasil, projeta para 2018 a 

venda de mais 350 unidades 

desses dois veículos para 

países da África e do Oriente 

Médio, o que representaria um 

crescimento de cerca de 40% 

nas exportações dos modelos 

para aquelas regiões. Os 

caminhões já saem do Brasil 

customizados para atender às 

exigências de cada mercado.

A BYD apresentou em São 

Paulo o seu ônibus Padron D9A 

montado sobre o chassi 100% 

elétrico, desenvolvido para 

aplicação urbana e rodoviária 

para carroçarias com até 

13,2 metros de comprimento, 

modelo piso alto. A suspensão 

é pneumática  (dianteira e 

traseira). O motor BYD-TYC90A 

está integrado em cada uma 

das rodas do eixo traseiro. 

O chassi tubular não necessita 

de alongamento para 

carroçarias de até 13 metros 

e a estrutura é constituída por 

materiais de alta resistência 

a torção e flexão. A carroçaria 

é da Caio e o modelo utiliza 

freios a disco.

Desenvolvido para aplicação urbana e rodoviária.

Dois caminhões da Mercedes-Benz em ação.  
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REVENDA

MERCADO EXTERNO

FROTA LIMPA

PESQUISA PREMIA  
CAMINHÕES ATEGO E 
VEÍCULOS SPRINTER 

A ENCARROÇADORA 
MARCOPOLO ALTERA SUA 
ESTRUTURA COMERCIAL

NO RIO, CAMINHÕES 
100% ELÉTRICOS USADOS 
NA COLETA DO LIXO 

Dois modelos de caminhões 

Atego e um veículo da linha 

Sprinter, todos da Mercedes-

Benz do Brasil, foram 

premiados na quarta edição 

do Prêmio Maior Valor de 

Revenda – Veículos Comerciais. 

O Atego 1419 foi o campeão na 

categoria “caminhão médio” e o 

Atego 2430 6x2 na “caminhão 

semipesado”. A Sprinter 415 

teve dupla premiação como 

“caminhão semileve” e 

como “campeão geral”.

A Marcopolo promoveu mudanças na 

estrutura de sua equipe comercial 

responsável pelo atendimento do 

mercado externo. José Luiz Moraes 

Góes é o novo gerente executivo 

para a Região Américas. Rodrigo 

Estevan Alves assume a gerência 

da Região Ásia, Pacífico e Índia. 

Ambos os executivos se reportam 

ao diretor de Estratégia e Negócios 

Internacionais da companhia, André 

Vidal Armaganijan. As mudanças 

atendem à estratégia de crescimento 

das exportações e dos negócios 

internacionais da Marcopolo.

Já estão no Brasil os primeiros seis 

caminhões BYD 100% elétricos 

de um total de 200 unidades 

encomendadas pela Corpus 

Saneamento e Obras, para serem 

utilizados no serviço de coleta e 

transporte de resíduos da cidade 

do Rio de Janeiro. Os veículos não 

emitem gases de escapamento 

Veículo Sprinter e caminhão Atego, prêmios pelo maior valor de revenda.

Dois dos primeiros seis caminhões BYD.

ou qualquer fumaça na atmosfera. 

Sua manutenção é bastante 

simplificada e eles são bem 

mais silenciosos que os veículos 

tradicionais utilizados até agora.



ecnologiaT

Ônibus brasileiro,  
     o futuro é agora
Tal como ocorre na Europa e nos Estados Unidos, os ônibus brasileiros vêm incorporando tantas 

modernidades tecnológicas que se torna cada vez mais necessário preparar de maneira adequada os 

operadores, a fim de conseguir o máximo aproveitamento das tecnologias embarcadas.

N
os últimos anos, a evolução tecno-

lógica dos ônibus tem acelerado 

a uma velocidade tal que as próprias 

fabricantes estão assumindo a tarefa 

de oferecer apoio técnico às empre-

sas de transporte de passageiros. É 

uma maneira de possibilitar que as 

operadoras tirem o máximo proveito 

das novas tecnologias embarcadas. 

Assim, as montadoras oferecem con-

A Viação Águia Branca foi a primeira operadora do País a comprar o Piloto Automático Adaptativo, da Mercedes-Benz do Brasil. 

sultoria, treinamento de motoristas e 

de colaboradores, sistemas exclusivos 

de monitoramento da frota, avançados 

programas de manutenção que sinali-

zam qual serviço deve ser feito – tudo 

isso coordenado por meio digital, com 

gerenciamento remoto e acompanha-

mento em tempo real.

Não é fácil para uma operadora 

acompanhar todas as inovações e 

modernidades que entram na sua ga-

ragem. Tornou-se necessário mudar a 

cultura, a maneira de pensar o negócio 

e de se preparar, de modo a estar 

permanentemente aberta à tomada 

de decisões rápidas que irão manter a 

eficiência e a rentabilidade do negócio.     

A maior parte das inovações está 

sendo bem aceita pelos operadores do 

transporte rodoviário de passageiros, 
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pois melhoram o desempenho sob 

diversos aspectos: maior segurança, 

mais conforto para os passageiros 

e o motorista, maior disponibilidade 

do veículo e diminuição dos custos, 

inclusive pela redução do consumo 

de combustível e pelo menor desgaste 

de componentes. Além disso, com as 

novas soluções embarcadas os mo-

toristas ganham ajuda para trabalhar 

com mais tranquilidade e conduzir os 

passageiros com maior segurança. 

Segundo o diretor de Vendas e Mar-

keting de Ônibus da Mercedes-Benz do 

Brasil, Walter Barbosa, “já é possível 

perceber que as empresas do setor 

estão preocupadas em melhorar a 

qualidade do serviço e vêm investindo 

em tecnologia para oferecer um trans-

porte mais seguro, mais confortável 

e com mais qualidade para todos os 

usuários”.  

APOSTA EM INOVAÇÃO

A Mercedes é uma das montado-

ras que mais desenvolvem inovações 

tecnológicas. Em agosto, por exemplo, 

ela anunciou, como item opcional para 

seus modelos rodoviários O 500 RS e 

RSD, uma nova solução para reduzir o 

risco de acidentes, o Piloto Automático 

Adaptativo, identificado pelas iniciais 

ACC, de Active Cruise Control. Até al-

gum tempo atrás, poucos empresários 

do setor poderiam imaginar que um 

dia seus ônibus teriam à disposição o 

mesmo recurso que só era usado em 

automóveis da linha premium. 

O ACC ajuda a manter o veículo a 

uma distância segura do carro à frente. 

Em caso de aproximação excessiva, e 

não havendo uma reação de frenagem 

por parte do condutor, o sistema entra 

em ação e freia automaticamente o veí-

culo para evitar uma colisão. O piloto 

automático pode ser acionado a partir 

da velocidade de 15 km/h. O mapea-

mento da distância do veículo à frente 

é feito por um conjunto de 15 sensores 

instalados na parte frontal do ônibus, 

logo acima do para-choque. O alcance 

do mapeamento chega a 200 metros.

A fabricante indica essa solução 

para médias e longas distâncias 

rodoviárias, especialmente em rotas 

caracterizadas por longas retas e 

declives acentuados. E também em 

condições de neblina e chuva. Para 

melhor a performance do ACC, o recur-

so pode ser conjugado às tecnologias 

AEBS (Advanced Emergency Braking 

System) e LDWS (Lane Departure 

Warning System). 

O AEBS é um sistema de frena-

gem emergencial que entra em ação 

se surgir um obstáculo à frente do 

ônibus. No caso de uma aproximação 

repentina, seja de um pedestre ou de 

outro veículo à frente, o sistema entra 

em ação. Uma luz no painel informa ao 

motorista que ele deve acionar o freio. 

Se o aviso for ignorado, o sistema 

emite um alerta sonoro intermitente e 

dá início à frenagem parcial do ônibus. 

E se essa ação não for suficiente, ou 

se, por exemplo, houver uma frenagem 

brusca do veículo à frente, o AEBS 

emite um sinal sonoro contínuo e freia 

automaticamente o ônibus, mesmo 

sem intervenção do motorista. 

Já o LDWS é um sensor de faixa, 

localizado no para-brisa do ônibus, 

que monitora a posição do veículo em 

relação às faixas da estrada. Se houver 

mudança de faixa sem que a seta te-

nha sido acionada, o sistema entende 

isso como um momento de desatenção 

do motorista e emite um alerta sonoro 

e visual. “Essas três tecnologias com-

binadas são um passo para o veículo 

autônomo”, observa Barbosa.

Destaque-se que, em matéria de 

novas tecnologias, a Mercedes-Benz 

já havia lançado, no início do ano, o 

pacote Fuel Efficiency, que agrega 21 

itens destinados a reduzir custos ope-

racionais e melhorar o desempenho 

dos ônibus rodoviários O 500 RS, RSD 

e RSDD, economizando combustível 

e proporcionando maior conforto e 

segurança aos passageiros. No caso, 

segundo a montadora, a economia no 

consumo de combustível vai de 2% a 

8%, conforme o modelo do chassi e os 

itens escolhidos pelo cliente.  

Walter Barbosa, Mercedes-Benz.
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 Chassi de 15 metros 

da Mercedes-Benz 

para ônibus Double Decker:

alto conteúdo tecnológico.



SOLUÇÃO COMPLETA 

Uma das primeiras empresas a 

usar o novo pacote de soluções para 

rodoviários da Mercedes-Benz foi a 

Viação Águia Branca, que neste ano 

fechou dois pedidos de veículos da 

marca, totalizando 105 unidades. Des-

se total, 93 foram do modelo RSD. No 

segundo pedido a operadora comprou 

50 ônibus rodoviários O 500, sendo 44 

unidades do modelo RSD 6x2 e seis 

do RSDD 8x2 para carroçarias Double 

Decker. A operadora também optou 

pelo sistema de segurança completo 

(ACC + AEBS + LDWS) para duas das 

unidades RSD 6x2. A Águia Branca foi 

a primeira compradora do ACC.  

“Com a implementação de novas 

tecnologias, os fabricantes de chassis 

de ônibus estão oferecendo sistemas 

que realizam um gerenciamento abran-

gente do funcionamento de vários 

componentes veiculares. Em especial, 

temos o gerenciamento do motor e da 

caixa do câmbio, que dão total assis-

tência ao condutor, proporcionando 

uma operação mais sustentável, 

segura e confortável”, explica Luizmar 

Nogueira, gerente técnico da Viação 

Águia Branca. 

Nogueira destaca que a suspensão 

pneumática integral proporciona eleva-

do nível de conforto para os passagei-

ros e dirigibilidade para o motorista. 

É o caso, também, dos componentes 

veiculares, especialmente motor e cai-

xa de câmbio, cuja confiabilidade au-

mentou consideravelmente, elevando 

com isso o nível de disponibilidade da 

frota para a operação. “Como resulta-

do dessa evolução, também aumentou 

o conforto proporcionado aos clientes, 

pela redução do nível de ruído interno, 

e ao motorista, pelas trocas de mar-

chas mais suaves”, relata. 

Luizmar Nogueira ressalta ainda a 

importância do sistema de telemetria, 

mais um avanço tecnológico, que pos-

sibilita a geração de dados pelo próprio 

veículo, viabilizando análises sobre a 

operação e sobre o funcionamento do 

equipamento. A empresa pode fazer 

a gestão das viagens em tempo real. 

“A Águia Branca investe continua-

mente em gestão pela qualidade, 

tecnologia, inovação com foco em 

segurança e soluções para proporcio-

nar aos clientes a melhor experiência 

de viagem, desde a excelência no 

atendimento até a pontualidade, pre-

ços competitivos e canais de vendas 

acessíveis”, declara Paula Barcellos 

Tommasi Corrêa, diretora comercial e 

de marketing da Águia Branca.

A Garcia trabalha com a certeza de que aumenta cada vez mais a integração de tecnologias que mantêm o passageiro conectado.
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Paula Barcellos, Viação Águia Branca.
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FUEL EFFICIENCY

Uma empresa que também está 

sempre incorporando inovações à sua 

frota é a Viação Garcia, cuja compra de 

ônibus mais recente somou 85 carros 

Mercedes-Benz, divididos entre 50 

unidades do chassi RS, 25 do RSDD 

e dez do RSD – todos eles dotados da 

tecnologia Fuel Efficiency.

Estéfano Boiko Júnior, vice-presi-

dente do grupo, que engloba também 

as empresas Princesa do Ivaí e Viação 

Ouro Branco, vê os instrumentos de 

segurança – como o sistema anti-

tombamento e as câmeras na cabine 

do motorista –, como as tecnologias 

mais importantes para o transporte 

rodoviário de passageiros. Mas tam-

bém destaca os avanços em conecti-

vidade (Wi-Fi com sinal 4G, tomadas 

individuais), além dos sistemas de 

entretenimento (TVs LCD e plataforma 

de filmes on demand).

Assinala que aumenta cada vez 

mais a possibilidade da integração de 

tecnologias que mantêm o passagei-

ro sempre conectado e entretido. Ao 

lado das chamadas modernidades, 

aponta três outros itens que evoluíram 

significativamente nos últimos anos: 

o conforto dos ônibus (poltronas, sus-

pensão), a estética dos veículos, e a 

agilidade na compra das passagens via 

canais online (site e aplicativo). 

Estéfano Boiko, Viação Garcia. Carlos Magalhães, Expresso Guanabara.

MONITORAMENTO ONLINE

Em 2018, também a Expresso 

Guanabara adquiriu o pacote de so-

luções Fuel Efficiency, incorporado a 

65 novos rodoviários de sua frota. Na 

avaliação de Carlos Magalhães, diretor 

da operadora, a tecnologia embarcada 

mais relevante dos últimos tempos nos 

ônibus é o monitoramento online de 

toda a viagem, com  possibilidade de 

interação com o motorista. Isso signi-

fica ter o controle de todo o percurso, 

em todas as cidades, com todos os 

pontos e trechos da rodovia gerencia-

dos tanto a bordo do ônibus como pelo 

CCO (Centro de Controle Operacional), 

localizado na garagem. O outro grande 

avanço, segundo ele, é a elevação do 

nível de conforto e segurança.

Para Magalhães, no entanto, ainda 

há vários pontos por serem trabalha-

dos visando facilitar a operação do 

transporte rodoviário. Por exemplo, 

um bilhete de passagem eletrônico 

com aceitação em todos os estados 

e com uma única informação. Isso 

unificaria todo o sistema a partir da 

venda (embarque, checagem) e forne-

ceria informações precisas tanto para 

a empresa quanto para o Estado. Ele 

acha que o cliente certamente ficaria 

mais satisfeito com as facilidades 

proporcionadas por esse processo. 

Atualmente, devido à diversidade de 

sistemas fiscais entre os estados, não 

há padronização fiscal na emissão dos 

bilhetes, o que torna difícil o uso de 

um equipamento embarcado comum a 

todos os estados.

Na Guanabara, toda viagem é monitorada do início ao fim: controle total de cada percurso.
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Em termos de segurança no trans-

porte, a Volvo levanta para seus veícu-

los a bandeira da meta Zero Acidentes. 

Para se aproximar de tal objetivo, ela 

investe permanentemente no desen-

volvimento de novas tecnologias para 

ônibus rodoviários. Entre os lançamen-

tos mais recentes e as novas soluções 

que a própria empresa classifica como 

os mais importantes para o transporte 

de passageiros, destacam-se o SSA 

(Sistema de Segurança Ativa), o I-Coa-

ching, o ESP (Programa Eletrônico de 

Estabilidade) e o EBS/Disco. 

Fabricantes e operadoras trabalham todos os 
conceitos de estabilidade e segurança ativa

O Sistema de Segurança Ativa 

SSA, apresentado durante a LatBus 

Transpúblico, é um conjunto de tec-

nologias que usa radares e câmeras, 

e inclui: 1) avisos visuais e sonoros 

contra colisões frontais (Forward Col-

lision Warning); 2) aviso de mudança 

involuntária de faixa (Lane Departure 

Warning System); 3) freio de emer-

gência automático em caso de risco 

iminente de colisão frontal (Emergency 

Brake); 4) Adaptative Cruise Control, 

que mantém em relação ao veículo da 

frente a distância previamente definida 

pelo condutor; 5) a chamada Heads 

Up Display (faixa de Led que aparece 

no para-brisa para visualização mais 

fácil da existência de risco de impacto 

frontal; e 6) o Vibration Seat, que é 

um banco com recurso vibratório que 

avisa o condutor quando há risco de 

impacto frontal. 

Gilberto Vardânega, diretor co-

mercial de ônibus da Volvo no Brasil, 

explica que o SSA ajuda o veículo a 

permanecer na sua faixa de rodagem 

e a evitar colisões frontais. Com isso, 

aumenta a segurança dos ocupantes 

do veículo e dos demais usuários 

das estradas. A empresa ainda se  

beneficia, do ponto de vista legal e 

financeiro, com a redução do número 

de acidentes, dos problemas judiciais 

e da maior disponibilidade do veículo.   

“Não medimos esforços para que, 

cada vez mais, nossos veículos in-

cluam tudo o que a tecnologia oferece 

para que tenhamos um trânsito mais 

seguro. Como toda nova tecnologia, 

há um período de maturação. Mas, 

gradativamente, percebemos que as 

vantagens trazidas por todos os recur-

sos do SSA estão sendo reconhecidas 

e sendo exploradas para melhorar a 

segurança da operação e os negó-

cios das empresas”, afirma Gilberto 

Vardânega.  

Hoje, toda linha rodoviária Volvo já 

traz de série freios a disco com EBS de 

quinta geração. Todos os chassis 6x2 

e 8x2 dispõem do ESP como standard. 

O recurso é opcional nos veículos 4x2. 

Verdânega prevê que, em futuro pró-

ximo, também o opcional SSA estará 

equipando os ônibus Volvo.

No segmento de serviços conec-

tados, a montadora também acaba 

de lançar o Volvo Connect, que é um 

aplicativo gratuito para gestão da frota 

e está disponível tanto para Android 

quanto para IOS. Com o Volvo Conect, 

várias informações sobre os veículos 

poderão ser lidas em tempo real. “Será 

mais uma função de telemetria para se 

juntar ao nosso portfólio e nos manter 

na vanguarda das soluções de serviços 

conectados”, acredita o executivo da 

montadora. A diversidade das rodovias brasileiras torna as novas tecnologias ainda mais importantes.  

Gilberto Vardânega, Volvo.
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SEGURANÇA, SEMPRE

Para Florisvaldo Hudinik, diretor-

-presidente da Viação Princesa dos 

Campos, o item mais importante no 

ônibus continua sendo a segurança. 

Ele cita que hoje os veículos possuem 

freio a disco com ABS e controle de 

estabilidade, e isso faz com que em 

uma eventual perda de dirigibilidade 

os recursos tecnológicos ajudem a 

corrigir problemas e evitar acidentes. 

Lembra também a importância, para 

os passageiros, dos sistemas de 

entretenimento a bordo, como Wi-Fi, 

sistemas de áudio e vídeo individuais 

e streaming (disponibilização de paco-

tes de vídeos, filmes ou músicas, por 

exemplo, por rede Wi-Fi, para acesso 

via smartphone do próprio passageiro).

Salienta ainda a relevância do 

sistema de telemetria adotado pela 

Expresso Princesa dos Campos, em 

todos os carros, cujo objetivo é ter uma 

melhor gestão da frota, padronização 

de dirigibilidade, aumento da qualidade 

do nível de serviço prestado e melhor 

desempenho dos veículos com redu-

ção dos custos operacionais.

Finalmente, aponta dois aspectos 

que mais evoluíram no ônibus rodoviá-

rio, o conforto e a qualidade técnica. 

Mas, acha que alguns itens de segu-

rança ainda deveriam ser pensados 

em futuro próximo. “Entendo que o 

airbag para o motorista já deveria ser 

item obrigatório de série, ou pelo fa-

bricante ou pelo encarroçador. Trata-se 

de item indispensável para a proteção 

do condutor em caso de acidente. Hoje 

nenhuma fabricante de ônibus oferece 

airbag para o motorista. É um item 

obrigatório na frota leve desde janeiro 

de 2014, mas ainda não chegou ao 

transporte rodoviário.” 

A opinião de Gilberto Vardânega, 

da Volvo, sobre o assunto:

“Apoiamos incondicionalmente 

toda iniciativa que melhore a seguran-

ça dos usuários de seus veículos. A 

Volvo foi, inclusive, a desenvolvedora 

do sistema de cinto de segurança de 

três pontos que utilizamos hoje em dia. 

O cinto de segurança, no entanto, é 

instalado pelos fabricantes de carroça-

rias, e não pelas montadoras. No caso 

do airbag, pela  posição do volante, 

creio que não haveria benefício de 

segurança para o condutor em caso de 

abertura desse recurso. No entanto, já 

estamos trabalhando em projetos para 

que nossos veículos tenham mais este 

benefício. Na Europa já há veículos 

Volvo em teste.”

A Mercedes-Benz entende que a 

questão pode ser estudada. “À medida 

que os empresários mostrarem interes-

se, vamos trabalhar para acrescentar 

esse item ao chassi”, informa Walter 

Barbosa. Por sua vez, Adriano Guedes 

de Brito, engenheiro do produto de 

pré-vendas da Scania no Brasil, diz 

que a montadora não registrou, até 

Freios ABS em todos os ônibus da frota e sistemas de controle de estabilidade estão entre os itens mais importantes na Princesa dos Campos.  

Florisvaldo Hudinik, Princesa dos Campos.
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hoje, procura suficiente para motivar 

um projeto desse dispositivo. “Pode-

remos desenvolver um, assim que 

essa demanda aparecer. A Scania 

sempre ouve os pedidos dos clientes 

e também procura se antecipar às 

necessidades do mercado”, comenta.

MELHORANDO A OPERAÇÃO

Para o grupo JCA, que inclui as 

operadoras Viação Cometa, 1001 e 

Catarinense, as evoluções mais signi-

ficativas nos ônibus rodoviários foram 

a telemetria, o GPS, o câmbio auto-

matizado e o sistema ABS/EBS. Tais 

avanços, segundo Julio Cesar Scalis-

se, gerente-executivo de manutenção 

do Grupo JCA, têm sido os mais repre-

sentativos para a operação. Já para o 

cliente, as grandes revoluções foram o 

Wi-Fi a bordo e os dispositivos de USB, 

que permitem o uso de smartphones 

e tablets durante a viagem, além do 

streaming de vídeo, que aprimorou o 

entretenimento a bordo. 

Scalisse registra que algumas 

novas tecnologias embarcadas ainda 

estão chegando e chegam para melho-

rar a operação das empresas. Cita o 

sistema de telemetria inteligente (para 

reduzir os acidentes); a diminuição do 

consumo de diesel e de outros custos 

operacionais; e também um sistema 

ligado às câmeras dos veículos que, 

após três passagens em uma mesma 

linha desenha e parametriza o modo 

de dirigibilidade ideal, em que veloci-

dade de cruzeiro, pontos de frenagem 

e trocas de marchas são efetuadas 

automaticamente. Ele revela que o 

sistema já está em teste na Scania, 

onde também está sendo aperfeiçoada 

a manutenção inteligente, um siste-

ma em que o próprio veículo passa 

a definir quando deve ser feita uma 

intervenção mecânica. 

Algumas dessas tecnologias em-

barcadas têm estado entre os prin-

cipais apelos de venda da Scania no 

País e já estão presentes em veículos 

do grupo JCA. As mais importantes, 

segundo a própria Scania, são o ADAS 

(Advanced Driver Assistance System), 

o Actcruise – Controle de Cruzeiro Inte-

ligente, a Proteção Contra Tombamen-

to, o ESP (Eletronic StabilityProgram), 

o Driver Support (sistema de auxílio à 

condução do motorista), os serviços de 

Gestão de Frota Scania e os Serviços 

Conectados.   

Trata-se de tecnologias que foram 

desenvolvidas, quase todas, na Eu-

ropa, e têm tido excelente aceitação 

no Brasil, segundo Adriano Guedes 

de Brito. Várias delas já estão sendo 

utilizadas por empresas como Viação 

Cometa, Auto Viação Catarinense, Auto 

Viação 1001, Gontijo, Santa Cruz, Pro-

Ônibus com chassi de 15 metros, da Scania: bem-recebido pelo mercado em 2017 e 2018.  
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Adriano Guedes de Brito, Scania.
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gresso, e outras. Segundo o executivo, 

os resultados vêm sendo mensurados 

constantemente e são extremamente 

positivos. “Nossos argumentos de 

venda estão sendo comprovados com 

índices de rentabilidade e disponibili-

dade que surpreendem nossos clien-

tes”, comemora. 

CONHECENDO O PASSAGEIRO

Para Luana Fleck, diretora da 

Viação Ouro e Prata, que opera uma 

frota de 250 veículos Mercedes-Benz 

com carroçarias Marcopolo, a internet 

a bordo, as tomadas USB individuais 

para carregamento de celular e os sis-

temas de entretenimento a bordo são 

as três mais importantes tecnologias 

embarcadas nos ônibus rodoviários. 

Ela conta que a Ouro e Prata de-

senvolveu um programa de fidelidade 

que possibilita maior conhecimento 

do passageiro e maior aproximação 

com ele. “Estamos tendo muitas infor-

mações que não conhecíamos. Acho 

muito importante que os fornecedores 

do setor estejam ainda mais perto dos 

passageiros para poderem perguntar a 

eles o que desejam e para realizar o 

desenvolvimento e os testes de produ-

tos em conjunto com as empresas.”

Segundo a diretora, os suportes 

para smartphones e tablets, com 

tomadas individuais de energia, para 

entretenimento a bordo, são os itens 

mais demandados pelos passageiros. 

Ela registra que os operadores ainda 

sentem falta de dispositivos eletrôni-

cos para a venda de bilhetes de passa-

gem eletrônicos, além de um sistema 

de gestão de passageiros embarcados 

que facilite a emissão de passagens 

ao longo do percurso e permita à em-

presa conhecer o perfil do passageiro 

que sobe em cada ponto. Também 

registra a ausência de dispositivos de 

controle ou de alerta em relação ao 

uso do cinto de segurança. 

GESTÃO DE FROTA

Segundo Jorge Carrer, gerente-exe-

cutivo de vendas de ônibus da MAN 

Latin America, no caso da Volkswagen 

Caminhões e Ônibus as exigências 

tecnológicas não são tão expressivas. 

A montadora produz a linha Volksbus 

e atua mais no segmento de veículos 

de menor porte, como os direcionados 

ao fretamento ou a viagens intermuni-

cipais, explica o executivo: 

“Nossa abordagem no Brasil é mais 

no segmento de veículos de menor 

porte, que não exigem tanta tecnologia 

como os rodoviários de turismo e os 

de linhas longas. As tecnologias que 

vemos nos concorrentes, como piloto 

automático ou sistema de leitura de 

faixas, vêm da Europa. O que vendemos 

no Brasil é desenvolvido em nossa fá-

brica de Resende-RJ. São produtos que 

atendem não só ao que o cliente quer, 

mas também à legislação brasileira.” 

Mesmo no segmento de curta 

distância, a montadora desenvolveu 

variáveis que entregam mais conforto 

para motoristas e passageiros e maior 

segurança nas viagens. Os veículos 

têm ABS, transmissão automática e 

suspensão pneumática. No campo 

da telemetria, a solução adotada é a 

gestão de frotas Volksnet, que permite 

aos operadores rastrear a frota e obter 

informações em tempo real sobre o 

tipo de condução de cada motorista. 

Há redução do custo operacional, 

Luana Fleck, Ouro e Prata. Jorge Carrer, MAN Latin America.

Na Viação Ouro e Prata, aplausos para as tecnologias que aproximam fornecedores e clientes.
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menor custo de manutenção e menos 

acidentes. Segundo Carrer, a solução 

Volksnet tem sido mais usada em 

urbanos e bem menos nos rodoviários. 

“As três tecnologias embarcadas 

mais utilizadas atualmente contem-

plam equipamentos de serviços como 

o Wi-Fi, a central de entretenimento, 

as câmeras para monitoramento dos 

motoristas e de eventuais ocorrências, 

além dos audiofones/USB individuais.

DOIS PILARES

Na visão do Diretor de Tráfego da 

Planalto Transportes, Paulo Roberto 

Petersen, as tecnologias desenvolvi-

das atualmente pela indústria fabri-

cante de chassis e carroçarias estão 

orientadas para dois pilares básicos: 

o conforto e a segurança dos clientes. 

Em síntese, trata-se de proporcio-

nar viagens mais prazerosas e sem 

sobressaltos aos passageiros. Tais 

tecnologias estão diretamente ligadas 

ao entretenimento a bordo e a itens de 

segurança relacionados à condução do 

veículo, como suspensão pneumática 

inteligente (ajuda a evitar o tomba-

mento), controle de estabilidade, e 

frenagem automática de emergência. 

Petersen relata que um dos itens 

mais utilizados pelas empresas trans-

portadoras, e o mais solicitado pelos 

clientes, é o Wi-Fi. E diz que, embora 

utilizado em alta escala, o sistema 

ainda carece de equipamentos tecno-

lógicos mais aptos para atender, com 

baixo custo de implementação, à de-

manda de vários usuários conectados 

ao mesmo tempo. 

“Na prática, o sistema não funcio-

na da melhor forma possível por razões 

externas, como falta de cobertura de 

banda larga nas rodovias. Isso gera 

uma experiência, já que não funciona 

em grande parte das viagens”, lamenta 

o executivo.

Numa avaliação geral, o diretor 

da Planalto entende que, nos últimos 

anos, a indústria de chassis e carroça-

rias tem evoluído no desenvolvimento 

de novas tecnologias para a moderni-

zação da frota nacional, tornando os 

equipamentos mais seguros e visual-

mente atraentes. Os novos ônibus 

têm linhas arrojadas. O menor arrasto 

aerodinâmico resulta em economia de 

combustível. Os interiores estão mais 

confortáveis, as poltronas atendem à 

diversidade de biotipos. Na segurança, 

a indústria desenvolveu sistemas que 

aumentam o controle e a estabilidade 

dos veículos, sistemas automáticos 

de frenagem, suspensão inteligente 

antitombamento, câmbio automático 

e computador de bordo. 

A QUESTÃO DO CUSTO

Cláudio Nelson C. Rodrigues de 

Abreu, diretor da Viação Santa Cruz, 

chama atenção para a questão do 

custo atual dos recursos tecnológicos 

embarcados nos ônibus rodoviários. 

“As montadoras de ônibus pesados 

estão disponibilizando aqui a mesma 

tecnologia utilizada nos ônibus que 

suas matrizes fabricam na Europa, e 

isso é muito bom. Mas não se pode 

esquecer a questão preço: o que existe 

hoje ainda é relativamente caro, talvez 

porque falte economia de escala. E as-

sim o mercado tende a ter dificuldade 

para absorver aumento de custos”, 

pondera. 

Na opinião de Cláudio Nelson, nos 

ônibus rodoviários há três tecnologias 

embarcadas mais importantes: do pon-

to de vista da gestão, os recursos de 

telemetria, que permitem monitorar a 

viagem do ônibus minuto a minuto; do 

ponto de vista da segurança, o Active 

Cruise Control (ACC), que mantém o 

veículo a uma distância segura do que 

vai à frente, e o Lane DepartureWarning 

System (LDWS), que alerta o motorista 

em caso de mudança de faixa sem o 

acionamento da seta de direção.

O executivo acredita que, ao longo 

da experiência da Santa Cruz, as maio-

res evoluções no ônibus rodoviário 

ocorreram no chassi, no motor e no 

câmbio, e se somaram às tecnologias 

embarcadas para que todos os recur-

sos pudessem ser melhor aproveita-

dos. “Nas carroçarias, nossas fabri-

cantes evoluíram a tal ponto que, pelo 

nível de conforto e acabamento, podem 

exportar seus modelos para qualquer 

parte do mundo. Os motoristas, por 

sua vez, tiveram de evoluir também, 

submetendo-se a treinamento cons-

tante para utilizar todo o potencial dos 

equipamentos.” 

Paulo Roberto Petersen, Planalto. Cláudio Nelson de Abreu, Santa Cruz.
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Otimismo e confiança na 
    Transpúblico 2018
Em clima de otimismo e de boas perspectivas para o segundo semestre, foi realizada em São Paulo, 

nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto últimos, a LatBus Transpúblico 2018 – Feira Latinoamericana do 

Transporte. Participaram as mais importantes empresas do setor rodoviário de passageiros.

A 
relação das empresas que apre-

sentaram seus produtos e serviços 

inclui montadoras como Mercedes-

-Benz, Volvo, Scania, MAN/Volkswa-

gen, encarroçadoras como Marcopolo, 

Neobus, Volare, Comil, fornecedoras 

de combustíveis como Petrobras e 

Shell, além de companhias do ramos 

financeiro e de tecnologia. Foram 

mais de 80 expositores, incluindo os 

procedentes de outros países latinoa-

mericanos.  

Foi também um dos eventos de 

maior proporção do setor brasileiro de 

transporte de passageiros por ônibus. 

A feira praticamente dobrou de tama-

nho, de 8.000 m2 para 16.000 m2.  

Paralelamente à LatBus Transpú-

blico, realizou-se, no próprio local da 

exposição, o Seminário Nacional NTU, 

que deu grande ênfase às questões 

relacionadas à mobilidade urbana e à 

tecnologia. Na ocasião, o presidente 

da NTU, Associação Nacional das 

Empresas de Transportes Urbanos, 

Otávio Cunha, lembrou que “desde as 

manifestações populares de 2013, 

que exigiram mais e melhor transpor-

te, muito pouco se fez em termos de 

mobilidade urbana no País”.

Na condição de apoiadora, e como 

entidade nacional representativa do 

setor de transporte rodoviário interes-

tadual e internacional de passageiros 

do Brasil, a ABRATI participou da Feira. 

Um número expressivo de empresários 

do setor, representando empresas 

associadas à ABRATI, realizou, no âm-

bito da Transpúblico, uma proveitosa 

reunião para avaliar a conjuntura da 

atividade no momento.

Na abertura dos trabalhos, Marcelo 

Fontana, presidente da OTM Editora, 

organizadora do evento, destacou a 

presença da ABRATI entre as entidades 

apoiadoras, presença que, conforme 

disse, “vinda da ABRATI, veio para 

fortalecer os trabalhos”.

Nas nas páginas seguintes, a Re-

vista ABRATI apresenta um resumo do 

que foi a mostra.
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Marcopolo 
No maior estande da Transpúblico 

–  2.400 m2 – a Marcopolo mostrou não 

só os seus próprios produtos como os 

de suas controladas Neobus e Volare. 

O objetivo foi ressaltar que, hoje, os 

produtos do Grupo Marcopolo cobrem 

todos os segmentos do transporte por 

ônibus no Brasil e na América Latina.

O diretor-geral da encarroçadora 

gaúcha, Francisco Gomes Neto, expli-

cou que as três linhas apresentadas 

assumem focos e posicionamentos 

diferentes dentro da grande estrutura 

corporativa baseada em Caxias do Sul. 

Entre os lançamentos estavam a nova 

linha de rodoviários G7, agora denomi-

nada New G7, e o novo micro-ônibus 

rodoviário Senior. 

A Neobus, por sua vez, apresen-

tou o intermunicipal Spectrum 325, 

o urbano New Mega e o micro-ônibus 

urbano Thunder. 

Já a Volare mostrou veículos 

completos de toda a sua linha, que 

passam a ser identificados com nova 

nomenclatura, sendo destaques o Fly 

9, o Fly 5 e o Access. 

Na ocasião, o executivo Rodrigo 

Pikussa, que assumiu recentemente o 

comando do negócio Ônibus do grupo 

Marcopolo, esclareceu que a adoção 

da nomenclatura New G7 não significa 

uma descontinuação da linha G7, que 

a Marcopolo considera ainda estar em 

seu ciclo normal, devendo continuar 

assim “por mais alguns anos”. O 

executivo forneceu informações sobre 

o fechamento da planta fabril da Mar-

copolo no Rio de Janeiro e a próxima 

desativação da unidade Planalto, em 

Caxias do Sul,  prevista para 2019. A 

partir daí a produção total da compa-

nhia ficará concentrada nas unidades 

Ana Rech, Neobus, San Marino e São 

Mateus, esta última no Espírito Santo.      

Em exposição o New G7 Paradiso 1800 Double Decker, top de linha da Marcopolo.

O ônibus urbano Torino, que segue ganhando espaço na mobilidade urbana do País.
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Mercedes-Benz
Em grande e muito bem-montado 

estande, a Mercedes-Benz mostrou 

seus mais avançados modelos de 

chassis e aproveitou a grande afluên-

cia de empresários para promover as 

muitas novidades tecnológicas que 

vem introduzindo em todos os chassis. 

Deu grande destaque ao recém-lança-

do Piloto Automático Adaptativo, ACC, 

próprio para os rodoviários O 500 RS e 

O 500 RSD. É um sistema de seguran-

ça que, por meio de sensores na parte 

dianteira do veículo, auxilia o motorista 

a manter distância segura em relação 

ao veículo da frente. O diretor de Ven-

das e Marketing de Ônibus da Merce-

des-Benz, Walter Barbosa, enfatizou 

No estande da Mercedes-Benz, o maior chassi da ampla linha de rodoviários da marca.

eiraF

Ônibus Double Decker da Viação Águia Branca: maior segurança ativa e menor consumo de combustível.

O anúncio da compra do ônibus rodoviário com ACC 

pela Águia Branca foi feito pelo executivo Walter Bar-

bosa, da Mercedes-Benz. A aquisição foi parte de uma 

encomenda de 50 unidades de ônibus O 500 negociada 

dias antes pela operadora. Em janeiro, a Águia Branca 

já havia adquirido outros 50 ônibus O 500, totalizando 

que com o ACC a Mercedes-Benz está 

antecipando uma tecnologia presente 

no seu Future Bus,  ainda em fase de 

testes na Europa. Segundo afirmou, 

o ACC também deverá estar no futuro 

veículo autônomo brasileiro da marca. 

Lembrou ainda que, com o Piloto Auto-

mático, os rodoviários O 500 passam 

a dispor de 14 itens de segurança, à 

escolha do cliente.

Águia Branca é a primeira empresa do setor a 
adquirir ônibus com Piloto Automático ACC

103 unidades do modelo neste ano. Dos 50 rodoviários 

comprados em julho, 44 são do modelo RSD 6x2, e seis, 

do modelo RSDD 8x2 para carroçarias Double Decker. As 

aquisições refletem o zelo da Viação Águia Branca com 

os aspectos operacionais de segurança ativa (ACC) e de 

redução do consumo de combustível (Fuel Efficiency). 
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Com o chassi K 360 4x2, a Scania demonstrou como economizar até 14% na operação.

Scania
Como destaque em seu estande, 

a Scania colocou o chassi K 440 8x2, 

com 15 metros de comprimento, para 

ônibus Double Decker. No ano passa-

do, 40% dos chassis comercializados 

pela marca foram desse modelo, que 

continua sinalizando uma forte ten-

dência de mercado. Para completar, 

a montadora expôs outros dois veícu-

los: um do modelo K 360 4x2 (para 

carroçarias de 14 metros) e um do 

modelo 280 6x2 para ônibus movido 

a GNV/biometano. Na área externa 

do pavilhão de exposições havia  dois 

exemplares encarroçados dos chassis 

K 360 4x2 e K 400 IB 6x2 LD. Como 

estratégia de marketing, a fabricante 

utilizou um chassi K 360 4x2 para 

demonstrar, com cálculos, aferições 

de consumo e, principalmente, com o 

foco na conectividade, os benefícios 

que levam à otimização da gestão da 

frota. A Scania criou o Programa Renta-

bilidade para disponibilizar aos clientes 

dois pacotes – o Combo Standard e o 

Combo Premium/Standard. Segundo 

ela assegura, esses pacotes possi-

bilitam uma economia de até 14% na 

operação. Mais de 200 chassis Scania 

já foram comercializados dentro desse 

programa.

Busscar
Os novos ônibus VisstaBuss 340, 

Vissta Buss 360 e VistaBuss Double 

Decker, produzidos em Joinville-SC por 

uma nova encarroçadora brasileira, a 

Carbuss, sucessora da Busscar, foram 

os produtos que mais chamaram dos 

visitantes na feira. Eles representa-

ram a volta de uma marca famosa ao 

mercado brasileiro e de outros países. 

Perguntado sobre qual estaria sendo 

a reação do mercado de ônibus à 

volta da Busscar, o diretor industrial 

da Carbuss, Maurício Lourenço da 

Cunha, disse que a receptividade tem 

sido muito boa, e que “um retorno 

consistente será questão de tempo”. 

Já o diretor comercial da encarroça-

dora, Paulo Corso (ex-Marcopolo), foi 

mais incisivo: “O retorno da Busscar 

ao mercado – ele disse – está sendo 

extremamente positivo, com um volu-

me de vendas que vem superando as 

expectativas.”

O novo VisstaBus Double Decker, com visual renovado e melhoramentos.

Até o dia a exposição, haviam sido 

produzidos perto de 100 novos rodo-

viários dos modelos 340, 360 e DD. 

Para os próximos meses, está previsto 

o lançamento dos modelos VisstaBus 

400 e ElBuss 320. Pesquisas feitas 

pela nova fabricante apontaram que 

os ônibus Busscar seguem sendo 

considerados produtos confiáveis e de 

prolongada durabilidade.
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Neobus
Já funcionando como unidade da 

Marcopolo, a Neobus apresentou um 

novo lançamento, o Spectrum 325, 

voltado às operações de fretamento  e 

às linhas regulares intermunicipais de 

médias e curtas distâncias. O diretor 

do negócio Neobus, João Paulo Ledur, 

informou que o novo ônibus foi desen-

volvido para um segmento em que o 

custo de manutenção é fator decisivo. 

Acrescentou que o veículo alia os 

atributos de eficiência e menor TCO 

(Custo Total de Propriedade) a eleva-

dos padrões de ergonomia e conforto 

acústico e térmico. A otimização da 

estrutura do carro possibilita melhor 

aproveitamento do espaço interno e 

aumento da rigidez estrutural. Outros 

atributos são conforto, segurança, 

ergonomia e menor custo operacional. 

A Neobus mostrou também a nova 

Spectrum 325: atributos de eficiência e novos padrões de ergonomia.

eiraF

versão do seu modelo urbano de maior 

sucesso, o Mega, que passou a se 

chamar New Mega. Desde maio, ele 

vem sendo produzido e comercializado 

tanto no Brasil como no mercado ex-

terno. Segundo a fabricante, os seus 

atributos mais notáveis são robustez, 

eficiência e  baixo custo de manuten-

ção, além do design moderno e da 

ergonomia focada no passageiro.       

Volvo
Ao expor seus chassis para ônibus 

rodoviários, a Volvo, tal como suas 

concorrentes, deu forte ênfase às 

tecnologias de segurança identificadas 

pela sigla SSA (Sistema de Segurança 

Ativa), que utiliza radares e câmeras 

para prevenir colisões frontais, mudan-

ças involuntárias de faixa e frenagens 

automáticas de emergência em caso 

de risco iminente de colisões frontais. 

A esses avançados recursos tecnoló-

gicos, a montadora acrescentou outra 

importante novidade de segurança, 

que é o Serviço de Controle de Velo-

cidade por Conectividade. Trata-se de 

um sistema que, por meio de moni-

toramento remoto e geolocalização, 

consegue programar o veículo para 

um limite automático de velocidade 

em áreas específicas. Na avaliação de 

Fabiano Todeschini, presidente da Vol-

Chassi B450R: com ele, a Volvo introduz novas tecnologias voltadas à segurança.

vo Bus Latin America, “hoje, aumentar 

a segurança no setor de transportes 

é fundamental para os passageiros 

e também para o negócio do trans-

portador”. Gilberto Vardânega, diretor 

comercial da Volvo Bus no Brasil, lem-

brou que os veículos Volvo já saem de 

fábrica com uma série de tecnologias 

de segurança, entre elas o ESP, Pro-

grama Eletrônico de Estabilidade, “que 

reduz notavelmente a possibilidade de 

derrapagem e capotagem”.
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Caio
A encarroçadora levou para a 

LatBus cinco de seus ônibus: um 

Superarticulado Millennium BRT, um 

Millenium motor traseiro na versão 

Padron, um Millenium versão elétrico, 

um Apache VIP de 15 metros e um 

micro F2400. Ar condicionado, vidros 

fumê, revestimentos ousados, novos 

conceitos e soluções inovadoras ca-

racterizavam os carros. Além, é claro, 

da tecnologia embarcada, como, por 

exemplo, as tomadas USB.  

Na parte externa do pavilhão de 

exposições, o veículo que atraía todas 

as atenções eram o superarticulado 

Millennium BRT, com 26,6 metros de 

comprimento, vidros fumê colados, 

ar condicionado, elevador de  acesso 

para portadores de deficiência física, e 

capacidade total de 213 passageiros.

Volare
Duas linhas de micro-ônibus foram 

redesenhadas pela Volare e agora 

são denominadas Fly e Attack. Elas 

atraíram a curiosidade de muitos dos 

visitantes da feira. Com a repaginação 

total dos seus modelos, a unidade 

de negócios Volare, da Marcopolo, 

comemorou os 20 anos de sua funda-

ção e  deu forte ênfase às mudanças 

introduzidas no portfólio de produtos. 

Entre as mudanças, a readequação da 

nomenclatura da família e dos produ-

tos da marca. 

Segundo João Paulo Ledur, diretor 

do Negócio Volare, a intenção foi tornar 

bem clara aos clientes e usuários a 

vasta gama de opções da linha Attack 

para aplicações mais severas (de 5 a 

11 toneladas e capacidade de 13 a 

54 passageiros) e da linha Fly (voltada 

aos segmentos de transporte executivo 

e turismo). 

O superarticulado CAIO Millennium BRT piso baixo já opera no sistema viário de São Paulo.

O Volare Fly 6, voltado ao serviço executivo: lançamento.

Entre as novidades, houve o lan-

çamento do modelo Fly 6, voltado 

ao segmento de veículos compactos 

para o transporte de pessoas. Suas 

características mais destacadas pela 

fabricante são agilidade, dirigibilidade, 

manobrabilidade, baixos níveis de 

ruído, vibração e asperezas, robustez, 

baixo custo de manutenção e elevado 

padrão de conforto e segurança.
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Foram mostrados na feira quatro 

ônibus Campione Invictus da Comil. 

Dois deles eram do modelo de 15 

metros de comprimento; um terceiro, 

do modelo Campione Invictus 1200. 

E um quarto (outro Campione Invictus 

1200), estava montado sobre chassi 

Mercedes-Benz O 500 RS 4x2 de 14 

metros. Foi usado para destacar a 

distribuição das poltronas semileito 

no veículo.  

Um dos carros Campione Invictus 

DD de 15 metros tinha a pintura da 

Auto Viação 1001 e estava montado 

sobre chassi Scania K440 8x2, de 

alto conteúdo tecnológico e com várias 

inovações.  

O segundo Campione Invictus DD 

de 15 metros tinha a pintura da empre-

sa Premium e estava montado sobre 

chassi Volvo B450 8x2, com ênfase 

no acabamento voltado ao conforto.  

Finalmente, o Campione Invictus 

DD de 14 metros estava montado so-

bre chassi Mercedes-Benz O500 6x2 e 

ostentava a criativa pintura “Frequên-

cia”, da Viação Sampaio.

Irizar
A participação da Irizar na LatBus 

Transpúblico foi em parceria com a 

Volkswagen. A encarroçadora mostrou 

o seu modelo Irizar i6s, montado so-

bre chassi Volkswagen e exposto no 

estande da montadora. O i6s é um 

veículo que  pode ser fornecido em 

três diferentes comprimentos:  13,2 

m, 14 m e 15 m. A altura é de 3,90 

m. Anteriormente, o i6s foi apresen-

tado em Lima, Peru, em novembro de 

2017, na presença de representantes 

de empresas de transporte rodoviário 

de passageiros de vários países lati-

noamericanos.

eiraF

O Irizar i6s mostrado na Transpúblico: montado sobre chassi VW. 
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Campione Invictus DD com a pintura da Auto Viação 1001 para o seu serviço Double Class.

O Campione Invictus DD de 14 metros com a pintura “Frequência”, da Viação Sampaio.

Comil
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• Crescimento de receitas sem investimento;

• Gestão on-line com acompanhamento 

em tempo real;

• Premiação para destaques de venda;

• Treinamentos presenciais;

• Total integração com o sistema de vendas 

de passagem;

• Fornecimento com comodato das impressoras 

não fiscais Bematech.

O Seguro Passageiro Top oferece uma 

opção de segurança e qualidade para os seus 

passageiros, sem nenhum custo operacional.

Próxima parada:

sua melhor oportunidade.
Com a CAPEMISA, Segurança para 
seus clientes é negócio para você.

Fale com seu Corretor e agende uma visita pelo 

e-mail seguropassageirotop@capemisa.com.br

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A – CNPJ 08.602.745/0001-32. APC Prazo Certo processo 
SUSEP n° 15414.000149/2009-41. Sorteio realizado e garantido pela CAPEMISA Capitalização, inscrita 
sob o CNPJ nº 14.056.028/0001-55, e lastreado por Título de Capitalização, da modalidade incentivo, 
aprovado por meio do Processo SUSEP nº 15414.003760/2011-45. A aprovação destes planos e títulos  
pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, represen-
tando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.

A CAPEMISA é a Seguradora com o maior 
número de empresas de transporte rodoviário 
entre seus Clientes, com mais de 14 milhões 
de vidas seguradas somente em 2017.
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A Princesa do Norte 
     na marca dos 70 anos
Fundada em 1º de Janeiro de 1948 pelos empresários Olímpio Ribeiro França, José Medeiros de Melo 

e João Bernardes da Silva, a Empresa Princesa do Norte surgiu com o objetivo de ligar a cidade de 

Santo Antônio da Platina-PR às localidades próximas. Foi mais longe e fez muito mais do que isso.

A 
empresa começou com frota de 

apenas oito ônibus. Ao longo 

dos anos, expandiu-se e, hoje, opera 

em sete unidades da Federação: Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Dis-

trito Federal. A frota de 141 veículos 

é uma das mais novas no País. São 

veículos Executivos Express (com ar 

frio, ar quente, frigobar, DVD, monitor, 

som ambiente e descansa-pernas), 

veículos convencionais com e sem ar 

condicionado, micro-ônibus e modelos 

do tipo Sprinter. 

Com essa frota, a Princesa do 

Norte opera no transporte rodoviário 

interestadual e intermunicipal de pas-

sageiros, no segmento suburbano e no 

municipal, no transporte de encomen-

das, turismo e fretamento contínuo 

para o transporte de funcionários de 

empresas.

TREINAMENTO

Para garantir a total segurança dos 

passageiros, todos os profissionais 

da empresa submetem-se constante-

mente aos treinamentos específicos 

exigidos pela legislação, além de cur-

sos de aperfeiçoamento desenvolvidos 

pelas mais renomadas empresas do 

país. Todos os veículos da Princesa do 

Norte são inspecionados diariamente 

por profissionais gabaritados, que 

executam manutenções corretivas e 

preventivas em suas diversas unida-

des de apoio.

Os ônibus da companhia estão entre os mais novos e modernos em operação no País. 
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Linha do tempo
— em 30 de dezembro de , a operadora adota a 

razão social de Empresa Princesa do Norte Ltda.

— Em , ela amplia sua frota e passa a operar no-

vas linhas, sendo a mais importante a de Santo Antônio 

da Platina-PR a Curitiba-PR.

— Em , a Empresa Princesa do Norte inaugura 

a linha Santo Antônio da Platina-PR a São Paulo-SP e 

adquire a Empresa Nossa Senhora Aparecida, da cidade 

de Wenceslau Braz-PR.

— Em , é adquirida a empresa Pássaro Azul, da 

cidade de Piraju-SP.

— Em 1º de julho de , a família Medeiros vende a 

Empresa Princesa do Norte Ltda. ao grupo Franceschini, 

de Curitiba-PR.

— Em 1º de janeiro de , a Empresas Reunidas 

Paulista compra a Empresa Princesa do Norte do Grupo 

Franceschini, investindo na renovação da frota, na infor-

matização e no treinamento dos funcionários.

— Em 10 de dezembro de , o Grupo Áurea as-

sume a Empresa Princesa do Norte, promovendo uma 

renovação ampla em sua frota, com a incorporação de 

ônibus novos e modernos, com nova pintura e layout e a 

informatização de todos os setores da empresa. 

— Em , a Princesa do Norte, já sociedade anônima, 

adquire a Empresa de Ônibus José Brambilla Ltda. No 

ano seguinte, compra as linhas de Lins-SP a Maringá- PR 

e Marília-SP a Maringá-PR.

— Em julho de , é adquirida a operação da Empre-

sa Turismar Transportes e Turismo. Também são incorpo-

radas as linhas Brasília-DF a Curitiba-PR ( convencional e 

semileito) e a linha Brasília-DF a Porto Alegre-RS.
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Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.

Referência em ônibus.



Os novos ônibus rodoviários da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em
cada detalhe. Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno,
alcançando um padrão de conforto e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos
mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia e à durabilidade para rodar
em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br
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Uma história de empenho 
           e determinação
A Rota é uma das empresas de transporte rodoviário de passageiros que mais crescem na Bahia. Está 

instalada no sul do Estado e começou sua história em 1978, na cidade de Itapetinga, quando passou 

a interligar municípios do sul e do sudoeste baianos.
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A
dquirida pelo Grupo Brasileiro em 

1995, a companhia se expandiu, 

transferindo sua sede para Itabuna, 

eixo rodoviário que interliga as regiões 

sul, sudoeste e extremo sul da Bahia. 

Presente em mais de 150 cidades 

baianas, incluindo as regiões do Re-

côncavo e do sertão, em 2014 a Rota 

atravessou as fronteiras do Estado 

e abriu caminho para destinos nos 

estados de Sergipe, Alagoas e Paraíba. 

Ao mesmo tempo, ela adotou 

novos conceitos de gestão no se-

tor de transportes de passageiros, 

fretamento, turismo e encomendas, 

focando no atendimento aos clientes 

mediante a permanente qualificação 

dos colaboradores, a manutenção 

rigorosa da frota com base na susten-

tabilidade, a inovação em tecnologia e 

a certificação do padrão de qualidade 

de seus serviços. Nesse sentido, o 

diretor-executivo Paulo Carletto consi-

dera os investimentos da operadora no 

treinamento, capacitação e gestão de 

pessoas como a bússola que orienta 

suas conquistas e crescimento.

Como instrumentos de aprimo-

ramento da qualidade dos serviços,  

foram criados o programa Desenvol-

vimento do Grupo Gestor (DGG) e 

o programa de Desenvolvimento de 

Líderes (PDL). Ambos reúnem os co-
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Ônibus da categoria Zenitte (semileito) 

da frota da Rota Transportes.



laboradores em várias atividades de 

treinamento e outras vivências. Tam-

bém foi desenvolvido o projeto Gestor 

na Hora da Verdade – GHV –, que 

incentiva os gestores a realizar viagens 

periódicas nos ônibus da empresa para 

avaliação dos serviços prestados, a 

partir da perspectiva do cliente.

FOCO NA SEGURANÇA

O aporte tecnológico tem sido uma 

das ferramentas usadas pela Rota 

para garantir a qualidade e a segurança 

do serviço de transporte de passagei-

ros. Os avanços são representados por 

investimentos nas áreas de tecnologia, 

gestão, atendimento aos clientes e no 

aprimoramento profissional dos cola-

boradores. O mais recente instrumento 

de modernização tecnológica foi a 

implantação do sistema de telemetria, 

para acompanhamento e vídeomonito-

ramento da frota em tempo real, feito 

pelo Centro de Controle Operacional 

– CCO –, a fim de garantir mais segu-

rança e conforto aos clientes.

 

PRÊMIOS AOS MOTORISTAS

Outro programa, desenvolvido com 

a finalidade de aprimorar técnicas 

profissionais, reconhecer o desempe-

nho dos motoristas e garantir melhor 

prestação de serviços aos clientes é 

o Programa Motorista Eficaz. Consiste 

na premiação dos profissionais moto-

ristas que se destacam durante o ano, 

com base na avaliação de indicadores 

mensais.

Crescer com qualidade, tecnologia 

e modernização é um compromisso da 

Rota Transportes. A partir da nova iden-

tidade visual da empresa, a frota pas-

sou a ser identificada por categorias de 

serviços. Os ônibus semiurbanos são 

apresentados nas categorias Focco e 

Toppo. Os serviços de micro-ônibus 

são denominados Pertto e Curtto. Já o 

transporte rodoviário conta com mode-

los de ônibus identificados como Rum-

mo e Cimmo (Executivo). Finalmente, o 

serviço semileito de linhas e turismo é 

oferecido pela categoria Zenitte, cujos 

veículos estão equipados com o que 

há de mais moderno em tecnologia 

embarcada. 

REDE DE LOJAS E SALAS VIP

A Rota dispõe de 105 lojas de 

vendas para atendimento, que recente-

mente passaram pela modernização do 

leiaute e da estrutura, com o objetivo 

de aproximar a equipe de vendas dos 

clientes. Para melhor acolhimento 

e para proporcionar mais conforto e 

segurança no momento do embarque, 

a empresa oferece Salas VIP nos ter-

minais rodoviários de Itabuna, Feira de 

Santana, Aracaju, Salvador e Maceió. 

Ao mesmo tempo, diversos canais 

próprios e de parceiros, como sites e 

aplicativos, estão permanentemente à 

mpresaE
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Da esquerda para a direita, os irmãos Márcio, Paulo e Ronaldo Carletto.

O Centro de Controle Operacional faz o acompanhamento permanente de todas as viagens.
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disposição dos clientes para facilitar a 

compra de passagens.

SUCESSÃO FAMILIAR

Com o propósito de garantir o su-

cesso na continuidade dos negócios 

e assegurar a sustentabilidade da 

empresa, a Rota desenvolve um pro-

grama trainee de sucessão familiar, 

que busca inserir as gerações futuras 

na condução dos negócios. Até aqui, 

dois jovens foram integrados pelo 

programa à administração da empresa: 

Aluyr Tassizo Carletto Neto, que ocu-

pa o cargo de gerente jurídico, e Ana 

Carolina Carletto, que é coordenadora 

de controladoria. 

EMPREGOS

A Rota Transportes faz parte do 

Grupo Brasileiro, que atua no merca-

do há mais de 30 anos e é integrado 

também pelas empresas Viação Cida-

de Sol (Salvador), Expresso Brasileiro 

(Eunápolis), Cidade Real (Petrópolis-

-RJ), Viametro Transportes Urbanos 

(Ilhéus) e Pauma (administradora de 

terminais rodoviários). O grupo gera 

mais de 4.000 empregos diretos e 

1.200 indiretos, transportando mais 

de 35 milhões de passageiros por ano.

A Rota Transportes promove ou participa de numerosos projetos de 

caráter social nas regiões onde atua. As parcerias estão voltadas para os 

setores de educação, saúde e assistência social. Dois exemplos:

 – Em parceria com a Universidade Es-

tadual de Santa Cruz (UESC), através da Editus (editora da instituição), a 

empresa lançou o projeto “No Caminho Tem Um Livro”. Está em operação há 

quase três anos e disponibiliza aos passageiros livros para leitura a bordo.

 – Outro projeto de incentivo à leitura e à escrita, é 

desenvolvido em parceria com a TV Santa Cruz, afiliada da Rede Globo na 

região, e a Universidade Estadual de Santa Cruz. Há mais de 15 anos o 

projeto promove um concurso de redação para estudantes dos ensinos fun-

damental e médio das escolas públicas e privadas de todos os municípios 

do Sul e do Extremo Sul da Bahia. O concurso envolve milhares de alunos 

em torno de um tema definido a cada ano. São premiados os autores das 

melhores redações e dos melhores desenhos, além das instituições de 

ensino que apresentam projetos voltados ao fortalecimento da cidadania.

Responsabilidade social
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A empresa mantém Salas VIP em vários terminais rodoviários. Novo leiaute de agência adotado em Salvador. 

À esquerda, atividade recreativa em 

Itacaré, Bahia. Acima, premiação do 

projeto Lápis na Mão 2017.
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mpresaE

Andorinha renova a frota 
      para marcar os 70 anos
Para marcar 70 anos de atividade ininterrupta, a companhia, fundada em 1948, está agregando à 

sua frota mais um lote de ônibus novos, modernos e tecnologicamente avançados. 

Com isso, a idade média dos veículos diminuiu ainda mais e os serviços 

ficaram ainda mais ágeis, confortáveis e seguros.

 
      para marcar os 70 anos
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Com uma política permanente de renovação e 

manutenção da frota, e sempre empenhada no 

treinamento e preparação dos colaboradores, 

a Andorinha conquistou e segue mantendo a 

preferência de milhões de passageiros 

em sete estados brasileiros, além de  

manter uma linha internacional.
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mpresaE

N
o distante ano de 1948, a econo-

mia do País ainda estava poten-

cializando o impulso iniciado no fim da 

Segunda Guerra Mundial e o governo 

do Estado de São Paulo investia na 

construção de estradas, asfaltava ou-

tras e procurava melhorar as condições 

de tráfego daquelas que permaneciam 

de terra. Nas regiões mais próximas da 

capital, o ônibus impunha sua presen-

ça, dividindo com a estrada de ferro a 

preferência dos passageiros e, cada 

vez mais, explorando vantagens como 

rapidez, flexibilidade e comodidade. 

Enquanto as composições férreas, 

presas a traçados extremamente de-

Todo o conforto e entretenimento que o passageiro possa desejar estão no ônibus Double Decker. Nos dias de hoje, ele concorre com o avião.

Nos velhos tempos, a pequena jardineira competia com o trem. 
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A inexistência de pontes em determinados lugares não era um obstáculo intransponível: fazia-se a travessia em grandes balsas.

pendentes da topografia, tinham de dar 

voltas e mais voltas para chegar ao seu 

destino, interrompendo a viagem para 

recolher passageiros em cada pequena 

estação, os ônibus faziam percursos 

menos tortuosos, mais diretos e ágeis, 

chegando na frente e desembarcando 

os usuários quase sempre no centro 

das cidades.

Naquele momento, estava em 

curso uma mudança da matriz do 

transporte de passageiros do País. No 

dia 5 de junho, ainda em 1948, com 

três sócios, foi registrada na cidade 

de Presidente Prudente uma nova 

empresa de ônibus, denominada Em-

presa Andorinha. Em pouco tempo os 

passageiros apareceram, aumentaram 

e fixaram o nome Andorinha. Graças a 

isso, a empresa estava sempre reque-

rendo ao Departamento Estadual de 

Estradas de Rodagem autorização para 

implementar novos serviços. Eram 

operadas apenas duas linhas, ambas 

servidas por antigas jardineiras. Em 

pouco tempo começaram a ser acres-

centadas várias novas linhas.  Desde 

então, a empresa jamais parou de 

crescer e de modernizar e aperfeiçoar 

os seus serviços. 

ENTRE AS MAIS SÓLIDAS

Durante a década de 1950, a An-

dorinha firmou-se como uma das mais 

sólidas e bem estruturadas empresas 

regionais do País. Em 1953, tornou-se 

uma sociedade anônima. Na fase se-

guinte, passou a levar seus serviços 

a vários outros estados, já agora em 

passo mais cadenciado, pois a econo-

mia vinha atravessando algumas turbu-

lências que se prolongavam pelos anos 

de instabilidade institucional do País.

Em 1967, a Andorinha promoveu 

suas primeiras alterações acionárias, 

com a chegada de um novo grupo de 

acionistas, e a razão social foi alterada 

para Empresa de Transportes Andori-

nha, como permanece atualmente. 

Cinco anos mais tarde, em 1972, 

para atender a aspectos de funcionali-

dade e agilidade na gestão, a posição 

acionária passou por novo processo 

de consolidação, sendo definidos três 

grupos de acionistas. Ainda na década 

de 1970, a Andorinha passou a inte-

grar o grupo das dez maiores empresas 

do setor de transporte de passageiros 

do País, levando suas linhas a vários 

estados e neles estabelecendo in-

vejável infraestrutura de agências e 

garagens, além de gerar um número 

crescente de novos empregos. Cidades 

como Paranavaí, Maringá, Presidente 

Epitácio, São José do Rio Preto, Bauru, 

Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, 

Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Corumbá 

e Campo Grande foram algumas a 

receber essas garagens. No caso de 
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Campo Grande, a Andorinha implan-

tou ali uma de suas maiores e mais 

completas instalações. Em 1994, a 

companhia estava presente em São 

Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Paraná e Rondônia. Também passara 

a ser detentora da linha internacional 

mais longa do País, ligando Puerto 

Suares (Bolívia) ao Rio de Janeiro, com 

quase 2.000 quilômetros de extensão. 

DO BOM AO ÓTIMO

Na Andorinha, as avaliações perió-

dicas da qualidade dos serviços inva-

riavelmente apontam resultados que 

se situam entre o “bom” e o “ótimo”. 

Já há algumas décadas a empresa de-

senvolve ações específicas, incessan-

temente aperfeiçoadas, e que sempre 

têm como objetivo manter esse nível 

e melhorá-lo o mais possível. São 

programas associados à segurança 

das viagens e ao conforto dos passa-

geiros, à premiação dos motoristas 

com menor número de ocorrências ou 

falhas na direção. Também é mantido 

o Programa Andorinha de Fidelização, 

destinado a premiar cada passageiro 

que completa dez ou mais viagens 

pela empresa. 

Dependendo de cada momento 

específico, o índice de renovação dos 

ônibus pode variar de 10% a 25% 

anuais. 

Faz parte da política da operadora 

facilitar ao máximo a vida de cada 

passageiro e oferecer a ele o maior 

número possível de opções de entrete-

nimento a bordo, além de pontualidade 

nos horários e cortesia no tratamento. 

Na ampla área territorial abrangida por 

suas rotas, o grande número de filiais 

proporciona agilidade e variedade 

de alternativas na hora de definir os 

roteiros. A multiplicidade dos serviços 

está acoplada aos conceitos Leito, 

Executivo, Master e Suburbano.

PASSAGENS ONLINE 

São cuidadosamente trabalhadas 

iniciativas como venda de passagens 

online, programas de reconhecimento 

e valorização dos motoristas, Cartão 

Transporte, as campanhas de pontua-

lidade nas viagens, a manutenção de 

salas VIP em diversas cidades e par-

cerias com empresas de alimentação 

instaladas ao longo de várias rodovias.         

As iniciativas da operadora não 

são exclusivas dos passageiros. Os 

colaboradores contam, por exemplo, 

com uma completa academia de prepa-

ração física onde podem desenvolver 

atividades físicas que contribuem para 

melhorar sua saúde e sua qualidade 

de vida, com evidentes benefícios na 

disposição para o trabalho e para a 

vida social.

São mantidos convênios com 

entidades como o Sesi e algumas 

universidades, de modo a assegurar a 

mpresaE

A pintura especial alusiva aos 70 anos chama atenção por onde os ônibus passam. 
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todos os funcionários a possibilidade 

de concluírem o Ensino Fundamental 

e o Médio, se estes forem os seus 

casos. No caso das universidades, são 

obtidos para os colaboradores e seus 

familiares descontos de 10% a 30% 

nas mensalidades.

COMUNIDADE

As relações da Empresa de Trans-

portes Andorinha com as comunidades 

servidas por ela fortaleceram-se cada 

vez mais ao longo das décadas. Não só 

os cidadãos de Presidente Prudente, 

mas os de todo o Oeste paulista se 

beneficiam da relação ética e transpa-

rente desenvolvida permanentemente 

pela companhia na sua região de 

A Andorinha está definitivamente integrada 

à paisagem das dezenas de rotas percorridas 

diariamente pelos seus ônibus. Sempre 

transportando passageiros que apreciam a 

qualidade dos serviços e confiam na 

segurança e pontualidade das viagens.

origem e em todas as localidades 

servidas por suas linhas. A companhia 

sempre se preocupa em proporcionar 

assistência aos necessitados, inclu-

sive em datas ou épocas como Natal, 

Páscoa, Dia das Crianças e outras. 

Por conta de convênios mantidos com 

entidades assistenciais, há sempre 

uma parcela de jovens integrados à 

Andorinha na condição de aprendizes 

ou como funcionários efetivados.

RECURSOS HUMANOS 

A política de renovar constante-

mente a frota vem sendo mantida há 

várias décadas pela Andorinha, sempre 

em sintonia com os avanços do setor. 

Do mesmo modo, foram sempre volu-

mosos os investimentos em recursos 

humanos e em equipamentos com 

tecnologias de ponta, inclusive os des-

tinados aos programas de treinamento 

do pessoal.  

Registre-se o revolucionário pro-

grama de qualidade total, o Quali, em 

torno do qual os colaboradores se 

mobilizam para alcançar um conjunto 

de objetivos que, em síntese, repre-

sentam a busca do melhor, em todos 

os aspectos, sempre tendo em vista 

a máxima satisfação dos usuários. 

Obviamente, o Quali coloca sempre 

em primeiro plano o treinamento do 

pessoal e o volume de recursos físicos 

adequados para as premiações e para 

o desenvolvimento de várias ações. 
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mpresaE

Expresso São Bento, a 
  modernidade e a tradição

A São Bento é uma das mais antigas transportadoras de passageiros em operação no Brasil. 

Com nova gestão, a frota se modernizou e a tecnologia chegou aos serviços, mas sem 

perder o DNA da paixão que os pioneiros já levavam no peito.

N 
a sua versão mais recente, de 

2017, a Pesquisa Demografia de 

Empresas, realizada pelo IBGE – Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica –, revelou que a idade média das 

empresas ativas em todo o Brasil no 

ano de 2015 era de apenas 10,9 anos. 

Já o total de empresas com cinco anos 

era de apenas 37,8% entre todos os 

ramos registrados no País. A pesquisa 

revelou ainda que está diminuindo o 

número de empresas tradicionais, com 

origem no século passado.

Assim, uma empresa que atraves-

sa décadas de existência no Brasil 

pode ser considerada uma vencedora.

A Expresso São Bento, companhia 

de ônibus que faz rotas entre Santa 

Catarina e Paraná, é um exemplo des-

se tipo de empresa.

A companhia foi fundada em 1948 

por Lino Fortes Bouzan e Pasquale 

Palmieri, sendo a segunda empresa de 

ônibus no Brasil a conseguir registro 

do DNER – Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem. Na época, era 

o DNER que concedia as permissões 
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para operação de linhas rodoviárias 

interestaduais. Hoje essa atribuição é 

da ANTT – Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres.

Desde 2015, a São Bento integra 

o mesmo grupo da Leblon Transporte 

de Passageiros, que atua em linhas 

urbanas e metropolitanas das cidades 

de Curitiba, Fazenda Rio Grande e 

Mandirituba. O grupo coleciona certifi-

cações de qualidade, meio ambiente 

e segurança, além de premiações 

como o Prêmio de Qualidade da ANTP 

– Associação Nacional de Transportes 

Públicos – em várias edições. 

Servir com “excelência à Excelên-

cia” é a política do grupo, que se esten-

de à atuação da Expresso São Bento.

Para isso, vários investimentos 

têm sido realizados, com a moderniza-

ção da frota e do atendimento ao pas-

sageiro, sem deixar de lado a paixão 

e o DNA dos pioneiros dos transportes 

rodoviários do País.

A Expresso São Bento tem frota de 

16 ônibus, que vem sendo renovada. 

Modernos ônibus com Wi-Fi, ar condi-

cionado, banheiro e com pacotes de 

entretenimento aos passageiros por 

meio de vídeos, fazem as ligações 

entre os dois estados, atendendo às 

linhas Curitiba–PR a São Bento do 

Sul–SC; Curitiba–PR a Jaraguá do Sul–

SC;  São Bento do Sul–SC a Jaraguá do 

Sul–SC;  Curitiba–PR a Piên, e Agudos 

do Sul–PR a Fazenda Rio Grande–PR.

Os novos veículos já ostentam a 

identidade visual da empresa renova-

da, que traz a imagem de uma águia 

estilizada, passando a mensagem de 

visão, agilidade e proteção (os princi-

pais atributos dessa ave na natureza), 

mas sem deixar de lado as cores 

tradicionais da companhia, branco, 

amarelo e preto. Outra inovação é que 

a São Bento passou a comercializar 

as passagens pela internet e a fazer 

a emissão embarcada de bilhetes, 

oferecendo maior praticidade aos 

passageiros, que podem se programar 

melhor antes de viajar. 

O site da empresa foi reformulado, 

oferecendo fácil navegação e acesso 

às informações para a compra e con-

sulta de trajetos e horários. Mais uma 

vez, a tradição não foi deixada de lado 

e o portal traz a história completa da 

empresa, com dados e fotos de diver-

sas épocas.

A empresa reúne inovação e as 

características tradicionais do setor 

rodoviário. No início, ônibus rústicos 

de madeira – as velhas jardineiras –, 

além de transportarem passageiros, le-

vavam encomendas paras as mais va-

riadas regiões, inclusive para aquelas 

de mais difícil acesso, onde os trilhos 

das ferrovias não conseguiam chegar.

E a Expresso São Bento tam-

bém voltou a atuar no segmento de 

entregas de encomendas, que são 

transportadas com toda a segurança 

e proteção previstas em lei, nos ôni-

bus e nas vans a serviço da empresa. 

Pode-se escolher entre a entrega e 

recebimento das encomendas nos 

guichês ou no modo porta a porta. E 

sempre com a coberturas do seguro, 

rastreamento e veículos modernos.

A Expresso São Bento atende a 

regiões belíssimas do Sul do País, 

com grande potencial turístico de baixo 

custo. Entre os exemplos estão o Pas-

seio de Maria Fumaça, em São Bento 

do Sul; o Vale Perdido, que oferece 

aos turistas a oportunidade de curtir a 

natureza contemplando, por exemplo, 

lindas cachoeiras; Corupá, em Santa 

Catarina, que tem a Rota da Cachoei-

ra, um caminho paradisíaco com 14 

cachoeiras, e o Morro da Boa Vista, 

em Jaraguá do Sul, com uma visão 

paradisíaca de tirar o fôlego.

Para a Expresso São Bento, expe-

riência e inovação caminham juntas.

Presença antiga nas estradas do Sul, a Expresso São Bento teve a identidade visual renovada.
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mpresaE

Em 1948, a cidade de Curitiba, no 

Paraná, estava em plena expansão, 

já assumindo ares de metrópole para 

os padrões da época. Os demais mu-

nicípios da região Sul do País também 

cresciam e a necessidade de as cida-

des terem ligações era cada vez maior.

São Bento do Sul, em Santa Catari-

na, foi marcada pela forte presença de 

imigrantes da Áustria, Bavária, Prússia, 

Polônia, Saxônia e Tchecoslováquia. 

Logo que eles desembarcaram nas ter-

ras perceberam o potencial madeireiro 

da região. Na época da fundação da 

Expresso São Bento, o parque indus-

trial moveleiro começava a se expandir.

Foi nesse momento que a Expresso 

São Bento supriu a necessidade de 

transporte. Seus ônibus enfrentavam 

estradas de terra, não raro atolavam 

e seus fundadores, que dirigiam os 

veículos, iam com ferramentas ára 

A atuação desbravadora da São Bento no Sul

abrir novos caminhos e retirar os ôni-

bus do lamaçal. Levar correntes para 

colocar nos pneus e enfrentar a pista 

escorregadia era obrigatório.

Quando chovia e havia cheias, era 

necessário parar de três a cinco dias 

no meio do percurso.

Foi assumindo o papel de des-

bravador que o setor de transportes 

contribuiu não só para a ligação entre 

cidades, mas também para a criação 

de infraestrutura. Afinal, por onde os 

ônibus passavam algo teria de ser 

feito pelo poder público, mesmo que 

tardiamente. Assim, a rota dos ônibus 

virou caminho de desenvolvimento.

Com a expansão regional motivada 

pelo crescimento econômico e popu-

lacional, novas cidades começaram 

a ganhar importância. A Expresso 

São Bento acompanhou esse desen-

volvimento criando linhas para mais 

cidades ao longo de sua trajetória. Em 

1964, foi permitida pelo DNER a linha 

entre Curitiba e Jaraguá do Sul. 

Após a morte de Pasquale Palmieri, 

um dos fundadores da São Bento, os 

herdeiros decidiram vender a metade 

que pertencia ao pai. Assim, em 1971 

entra na sociedade Dorival Piccoli, em-

presário de uma família com presença 

tradicional nos transportes no Sul do 

País, com passagens marcantes em 

empresas como Nossa Senhora da 

Penha, Empresa Curitiba Cerro Azul, 

Viação do Sul e Expresso Estrela Azul, 

entre outras.

A entrada de Piccoli representou o 

início de uma gestão mais experiente, 

que mantinha contato frequente com 

encarroçadoras, o que também levou 

a uma renovação da frota.

Quando o outro fundador da em-

presa, Lino Fortes, também morreu, 

Piccoli arrematou mais uma parte, 

ficando com 87% da companhia. 

Em 2015, o grupo da Leblon 

Transporte de Passageiros, que atende 

linhas urbanas e metropolitanas na 

grande Curitiba, assumiu a Expresso 

São Bento e promoveu a modernização 

da frota e do atendimento. 

Ônibus com ar condicionado, kit 

multimídia de entretenimento para 

os passageiros, Wi-Fi e sanitários 

entraram em cena. Posteriormente, 

a empresa passou a comercializar 

passagens pela internet.

A nova direção providenciou uma 

nova identidade visual para a com-

panhia, com a imagem de uma águia 

estilizada. , passando a mensagem 

de visão, agilidade e proteção (princi-

pais atributos dessa ave na natureza) 

e manteve as cores tradicionais da 

companhia: branco, amarelo e preto.

A empresa também atua em ligações rodoviárias intermunicipais.
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ecnologiaT

Volvo faz demonstração de 
        ônibus autônomo
No início de agosto, durante a escala da regata Volvo Ocean Race na cidade sueca de Gotemburgo, 

a Volvo promoveu uma demonstração do seu veículo autônomo, a ser usado nos próximos dois 

anos em projetos de pesquisa automotiva nos projetos FFI Ônibus Urbanos Autônomos e KRABAT. A 

pesquisa tem como meta o veículo autônomo do futuro. 

A 
Volvo prevê que, sem abrir mão 

do motorista, a tecnologia autô-

noma trará a mobilidade mais segura 

e confortável, inclusive com total 

precisão nas manobras de embarque 

e desembarque.

Como informou a Volvo na Suécia, 

o ônibus autônomo demonstrado em 

Gotemburgo foi projetado para propor-

cionar deslocamento seguro e confor-

tável, com aceleração e frenagem sem 

solavancos. Nos pontos de embarque, 

O ônibus autônomo demonstrado tem como 

base o ônibus elétrico da Volvo, que já está 

rodando em vários países da Europa. 

o veículo para sempre na mesma posi-

ção e distância da plataforma, o que 

facilita e torna mais previsível o acesso 

dos passageiros. Sensores monitoram 

constantemente o entorno do veículo. 

As informações coletadas servem apa-

ra orientar as manobras e, no futuro, 

ajudarão a evitar acidentes, ajustando 

automaticamente a velocidade ou 

freando o ônibus ao identificar objetos.

A base do veículo em demons-

tração é o ônibus elétrico Volvo, já 

disponível na Europa. “Com baixo ruído 

e livre de emissões, nosso ônibus elé-

trico é uma excelente alternativa para 

um transporte público sustentável. E 

agora, com diferentes sistemas de 

automação, podemos fazer ainda mais 

progressos em segurança, conforto 

e eficiência, afirma Håkan Agnevall, 

presidente da Volvo Buses. 

Ainda segundo Agnevall, com a 

tecnologia do Grupo Volvo estão sendo 

abertas  novas portas para o futuro.  
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esempenhoD

Receita da Marcopolo cresce   
   43,3% no 1º semestre
A encarroçadora acredita que o desempenho acima do mercado na venda de ônibus rodoviários, 

urbanos e micros, resulta das suas estratégias de atuação no Brasil e no exterior.

A 
Marcopolo registrou receita líquida 

consolidada de R$ 1,856 bilhão 

nos primeiros seis meses de 2018, 

com crescimento de 43,3% em rela-

ção ao mesmo período de 2017. O 

resultado reflete a melhora contínua na 

demanda de ônibus, tanto no mercado 

brasileiro como na exportação. O lucro 

líquido foi de R$ 54,3 milhões contra 

R$ 29,2 milhões no primeiro semestre 

de 2017 – crescimento de 86%.

No Brasil, o crescimento da en-

carroçadora em número de unidades 

produzidas foi maior que a alta regis-

trada pelo próprio mercado de ônibus, 

chegando a 39,1% em seis meses. 

Verificou-se aumento da demanda 

em todos os segmentos: nos urbanos 

(quase 120%), com produção de 1.689 

unidades; em participação de merca-

do (56,6% contra 26,7%, no mesmo 

período de 2017); em rodoviários 

(ampliação de quase 100% (1.063 

unidades contra 541).

No semestre, a Marcopolo também 

fez a entrega de ônibus escolares – 

micros, modelos Volare e urbanos – 

para o programa Caminho da Escola 

e para a Secretaria de Educação do 

Estado de Minas Gerais (SEDUC-MG). 

A perspectiva é de aumento dessa 

demanda agora no segundo semestre, 

quando, segundo Francisco Gomes 

Neto, diretor-geral da Marcopolo, a 

empresa deverá manter um bom ritmo 

de crescimento e produção. 

“Estamos otimistas com relação ao 

desempenho da indústria brasileira de 

ônibus, tanto no mercado interno como 

nas exportações. Temos a expectativa 

de bom desempenho nas nossas três 

marcas, Marcopolo, Neobus e Volare”, 

enfatiza o executivo.

As iniciativas adotadas na Neobus, 

direcionadas ao aumento de volumes 

e de eficiência, estão apresentando 

os primeiros resultados positivos. No 

segundo trimestre de 2018, a unida-

de registrou lucro líquido de R$ 6,3 

milhões, contra um prejuízo de R$ 8,9 

milhões do mesmo período de 2017. A 

produção aumentou de 324 unidades 

no segundo trimestre do ano passado 

para 826 no segundo trimestre.

Nas unidades no exterior, os 

destaques foram as operações da 

Austrália e da China, com crescimento 

no trimestre de 84,1% e 20,0% respec-

tivamente, em unidades produzidas. 

Em receita, a Austrália apresentou 

crescimento de 89,2%. Na unidade 

chinesa, o incremento foi de 79,4%.

No segundo semestre, os ônibus New G7 podem ajudar a impulsionar as vendas.  

D
iv

ul
ga

çã
o

48 REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2018





peradoraO

Os 86 anos de estrada

A Auto Viação Progresso foi criada há 86 anos, na cidade pernambucana de Garanhuns, inicialmente 

para fazer transporte urbano de passageiros. Depois de quatro anos a empresa decidiu implantar e 

explorar uma linha entre a cidade e a capital do Estado, Recife: foi a primeira linha regular de ônibus 

de toda a região Nordeste. O percurso de 250 quilômetros, todo em estrada de terra, demandava 15 

horas para ser vencido. Desde então, a Auto Viação Progresso vem interligando todas as principais 

cidades do Estado de Pernambuco e das regiões Nordeste e Norte.

         da Progresso
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E
m 1952, a empresa transferiu-se 

de Garanhuns para Recife. Já 

então ela começava a se tornar um 

modelo de prestadora de serviços de 

transporte rodoviário de passageiros, 

firmemente alicerçada em princípios 

como responsabilidade, segurança, 

qualidade, pontualidade e respeito 

ao usuário. 

Com pouco tempo de funcionamen-

to, e apesar das condições difíceis 

impostas pelas precariedades do meio 

físico, logo ela estaria operando duas 

novas linhas, ainda mais desafiado-

ras, pois uma ligava Recife à capital 

brasileira, que era então a cidade do 

Rio de Janeiro, e outra transportava 

passageiros entre Recife e São Paulo. 

Hoje, tanto tempo depois, aqueles 

princípios continuam prevalecendo 

e orientando todas as atividades da 

tradicional operadora. Sua atuação no 

setor é constantemente monitorada 

por meio de um minucioso trabalho 

interno, com o intuito de atender com 

eficiência e seriedade às demandas 

dos passageiros.
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TREINAMENTO

Assim como foi nessas quase nove 

décadas de atividade, a excelência dos 

serviços prestados nos dias de hoje 

traduz fielmente o empenho de todos 

os seus executivos e colaboradores 

na aplicação de normas e princípios 

definidos desde o primeiro momento, 

tais como a qualidade do atendimento, 

a segurança, a manutenção da frota, a 

incorporação de todos os avanços in-

troduzidos na prestação dos serviços. 

A esses pontos deve-se acrescentar 

a criatividade com que a companhia 

acostumou-se a enfrentar e solucionar 

os naturais desafios que se apresenta-

vam no dia a dia da operação.   

A adequada capacitação dos mo-

toristas e de todos os colaboradores 

cumpre o importante papel de manter 

o elevado nível de qualidade dos 

serviços e, por outro lado, antecipar 

a ocorrência de eventuais problemas 

ou dificuldades. Para isso, a Progresso 

conta com uma importante ferramenta, 

o Programa de Aperfeiçoamento do 

Motorista, um treinamento especial 

voltado a esse profissional, que tem a 

finalidade de aperfeiçoar o seu desem-

penho na condução. Aplicado por mo-

nitores especializados, o PAM segue 

rigorosamente as recomendações do 

fabricante dos ônibus e possibilita me-

lhorar em cerca de 30% o desempenho 

dos profissionais motoristas e elevar o 

nível de segurança das viagens, o que 

se reflete não só na maior satisfação 

e tranquilidade dos passageiros, como 

também na redução de até 10% no 

consumo de combustível. 

Além dos treinamentos no âmbito 

do PAM, os motoristas da Progresso 

passam por reciclagens periódicas e 

por ações de capacitação que os habi-

litam a operar veículos equipados com 

câmbios automatizados de última ge-

ração (tipo Confort Ship e Opticruise). 

São câmbios que facilitam a troca de 

peradoraO

Em suas oficinas de Recife, a Progresso chegou a produzir carroçarias de ônibus, como esta.

Entre outros detalhes da operação, os modernos ônibus da Progresso impressionam pela limpeza e manutenção.
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marchas e corrigem eventuais desvios 

na condução. 

Há uma preocupação especial da 

empresa em manter permanentemente 

bem informados, no aspecto profissio-

nal, os colaboradores e, especialmente, 

os motoristas. Por isso mesmo, todo 

motorista contratado, além de passar 

pelo treinamento obrigatório, recebe 

uma cartilha em linguagem acessível 

com normas que vão desde a necessi-

dade de manter o nível de excelência 

no atendimento ao passageiro até o 

rigoroso respeito às leis de trânsito. 

Um dos modernos ônibus Marcopolo Double Decker 8 x 2 incorporados recentemente à frota.

A cuidadosa preparação dos motoristas é fator importante para a qualidade dos serviços. 

Outro cuidado se relaciona ao sono e 

à condição física dos profissionais, que 

dispõem de amplo e confortável aloja-

mento para descanso e relaxamento 

nos intervalos entre as viagens.

MONITORAMENTO 

As novas tecnologias também são 

atentamente acompanhadas pela ope-

radora, pelo seu papel de ajudarem a 

aumentar sempre mais a eficiência no 

acompanhamento da frota, tanto nas 

viagens quanto na manutenção. Nas 

viagens, os ônibus são monitorados 

em tempo real por meio de rastrea-

dores GPS e GPRS, que suprem a 

Central de Monitoramento com todas 

as informações sobre a velocidade 

desenvolvida pelos veículos, eventuais 

desvios de rota, defeitos mecânicos 

ou eletrônicos e eventuais acidentes. 

Câmeras para captação de imagens 

também são instaladas no interior dos 

veículos e na cabine do motorista. Uma 
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peradoraO

câmera externa permite a visualização 

da estrada. Os ônibus com serviços 

Premium dispõem de tecnologia Wi-Fi, 

que possibilita ao passageiro acessar 

a internet durante o trajeto. 

Ainda em termos da utilização de 

novas tecnologias, em junho foi inicia-

da a venda de bilhetes de passagem 

eletrônicos (BPe), medida que traz 

mais agilidade e comodidade para os 

passageiros e também torna as ope-

rações ainda mais confiáveis, uma vez 

que são feitas online junto ao servidor 

da Secretaria de Fazenda do Estado, 

, 

é aberta na cidade de Garanhuns, 

Pernambuco, a oficina mecânica 

que dará origem à Auto Viação 

Progresso. 

, é formalizada a 

criação da empresa Auto Viação 

Progresso, que vinha operando 

transporte urbano de passageiros 

em Garanhuns e passa a fazer a 

primeira linha regular de ônibus do 

Nordeste brasileiro, ligando Gara-

nhuns a Recife.

Pioneirismo e inovação sempre 
marcaram a história da empresa

facilitando e simplificando a estrutura 

fiscal e contábil. 

No momento, a Progresso está 

testando em um de seus ônibus Dou-

ble Decker, na linha Recife-Salgueiro, 

um equipamento de entretenimento a 

bordo que oferece ao passageiro Wi-Fi, 

filmes, músicas e documentários. Tudo 

isso acessado a partir do nevegador do 

celular, notebook ou tablet.

LIMPEZA E MEIO AMBIENTE

Um dos orgulhos dos administrado-

res da Auto Viação Progresso é o alto 

grau de limpeza e higiene de seus ôni-

bus. A companhia adota a política de 

que ônibus com baixa idade média são 

muito importantes, daí a preocupação 

em manter a frota sempre nova e em 

operar com os veículos mais modernos 

do mercado. Mas não é tudo: os carros 

devem estar sempre impecavelmente 

limpos e higienizados; nenhum ônibus 

deixa a garagem se não estiver nessas 

condições. 

Tais exigências demandam muita 

dedicação dos colaboradores, conside-

rável consumo de água e, obviamente, 

a adoção de cuidados voltados à 

preservação do meio ambiente. Diaria-

mente, antes de entrarem em opera-

ção, os veículos são cuidadosamente 

lavados. O consumo de água motivou 

a operadora a repensar os procedi-

mentos de limpeza e a implantar no 

lava jato da garagem um sistema de 

purificação e reciclagem da água uti-

lizada. Por meio de canaletas, a água 

servida é levada para um reservatório, 

onde são removidas areias, materiais 

sólidos, graxas e óleos. A água passa 

então por processos de coagulação, 

floculação, decantação, filtração e de-

sinfecção, após o que estará em con-

dição de ser reutilizada. Na Progresso, 

esse processo foi dimensionado para 

resultar na economia de 27.000 litros 

de água todos os dias. 

A preocupação ambiental não 

se restringe à economia de água na 

garagem. A companhia instituiu e 

mantém junto aos funcionários uma 

campanha interna, permanente, de 

conscientização e reeducação do 

pessoal em relação ao uso da água. 

O objetivo, que tem sido plenamente 

alcançado, foi despertar o funcionário 

para o tema sustentabilidade, enga-

jando-o na preservação do planeta e 

estimulando ações sustentáveis no 

dia a dia pessoal e coletivo.

Algum tempo depois, a em-

presa cria e passa a operar as 

linhas de ônibus entre as cidades 

de Recife e Rio de Janeiro, e entre 

Recife e São Paulo. As viagens 

duravam mais de 40 horas.

, a Progresso pro-

jeta e constrói em sua garagem o 

primeiro ônibus do Brasil dotado 

de motor embutido na carroçaria e 

com frente reta, logo incorporado 

aos seus serviços (foto ao lado).

, a Progresso atua fortemente 

no transporte urbano de passagei-

ros na capital pernambucana.    

, a Auto Viação 

Progresso transfere sua sede e 

garagem para Recife.

, a 

companhia desfaz-se de suas linhas 

urbanas e passa a atuar exclusiva-

mente no transporte rodoviário de 

passageiros, ampliando seu raio de 

ação para os estados das regiões 

Nordeste e Norte do País.

Antes deste carro, não havia ônibus 

com motor embutido no Brasil.
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ESTADOS 
ATENDIDOS

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia 

e Pará

CIDADES 
ATENDIDAS 

110, incluindo grandes cidades e pólos regionais como São Luís-MA, Imperatriz-MA, Balsas-

MA, Marabá-PA, Floriano-PI, Teresina-PI, Salvador-BA, Feira de Santana-BA, Paulo Afonso-

BA, Juazeiro-BA, Maceió-AL, Arapiraca-AL, Penedo-AL, Aracaju-SE, Recife-PE, Caruaru-PE, 

Garanhuns-PE, Salgueiro-PE, Petrolina-PE, Porto de Galinhas-PE, João Pessoa-PB, Campina 

Grande-PB, Natal-RN, Juazeiro do Norte-CE, Crato-CE e Iguatu-CE. 

IDADE MÉDIA DA 
FROTA

3,9 anos

TIPOS  
DE VEÍCULOS

Leito DD, Executivo e Double Service (Leito + Executivo)

CHASSIS Todos Scania de 2, 3 ou 4 eixos

VIAGENS/MÊS 6.300 (ou 75.600 por ano)

KM/MÊS 4.305.000

PASSAGEIROS 
TRANSPORTADOS 

150.000 por mês 

PONTOS DE  
VENDA FÍSICOS

120, em dez estados

OUTRAS 
OPÇÕES

Vendas online no site, parcerias com terceiros sites e em aplicativo próprio da empresa

Números e dados que retratam a Progresso hoje 

Estudo de pintura para ônibus da frota da Progresso, com referência aos 86 anos de atividade da empresa. 
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“Evoluir com você 
        é Marcopolo”
A Marcopolo lançou uma campanha interna dirigida aos seus colaboradores com a finalidade de 

divulgar os Valores da empresa, que acabam de passar por cuidadosa revisão. São Valores voltados 

cada vez mais ao respeito às pessoas, o compromisso com a excelência, a satisfação dos clientes, a 

ética, a integridade, a sustentabilidade e o trabalho em equipe.

A 
campanha da Marcopolo tem o 

objetivo de divulgar junto aos co-

laboradores, no Brasil e no exterior, os 

valores e comportamentos norteadores 

para evolução da cultura da empresa. 

Segundo os executivos da encarroça-

dora, a revisão dos valores foi possível 

graças à contribuição de mais de 400 

colaboradores, de diversas unidades 

da empresa, de diferentes perfis, car-

gos, tempo de empresa, gênero, faixa 

etária e formação.

Thiago Deiro, diretor de RH da 

Marcopolo, explica que o trabalho de 

revisão dos Valores da Marcopolo foi 

uma construção a muitas mãos, reali-

zada pelos que atuam no dia a dia da 

companhia. 

“O envolvimento foi efetivo e muito 

importante para a empresa”, salienta 

o executivo. Ele acrescenta que os 

Valores têm como pilares o respeito e 

valorização das pessoas, por intermé-

dio da promoção e conscientização de 

todos da companhia sobre o compro-

misso com a excelência, a satisfação 

dos clientes, ética e integridade, sus-

tentabilidade e o trabalho em equipe. 

A intenção é disseminar cada um dos 

valores aos colaboradores de todas 

as áreas e de todas as unidades. A 

prática dos comportamentos nortea-

dores e a revisão de comportamentos 

limitadores (divulgados em cartilha 

distribuída a todos os colaboradores) 

fará parte do dia a dia na empresa. 

OS VALORES

O manual destinado aos cola-

boradores lista os seis Valores que 

estão sendo divulgados amplamente 

em todas as unidades da companhia. 

São eles: 

 

Respeito e Valorização das Pessoas

Satisfação dos Clientes

Fazer Acontecer com Excelência

Ética e Integridade

Sustentabilidade

Trabalho em equipe

Em relação a “Respeito e Valori-

zação das Pessoas”, por exemplo, o 

material destaca que cada um deve 

tratar o próximo como gostaria de 

ser tratado. Para a Marcopolo, sua 

maior riqueza está nas pessoas e na 

construção de relacionamentos que 

valorizem a diversidade, a inclusão e 

a contribuição. 

O presidente do Conselho de Administração da Marcopolo, James Bellini, e o diretor-geral, 

Francisco Gomes Neto, durante o lançamento da campanha para os colaboradores
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H
á 20 anos, as aulas práticas para 

tirar carteira de habilitação eram 

marcadas no papel, em uma agenda 

ou numa espécie de ficha-calendário 

que o instrutor usava para controlar a 

rotina de cada um dos alunos. Também 

não existiam sistemas de Detrans que 

requeressem as digitais dos alunos 

para marcar presença, e nem a exi-

gência de aulas teóricas que ajudam a 

formar condutores mais preparados e 

conscientes. Com o avanço tecnológi-

co, esse cenário mudou – para melhor. 

Os simuladores de direção chega-

ram para transformar positivamente a 

formação de novos condutores. A tec-

nologia do equipamento confere mais 

agilidade, segurança e transparência 

à preparação dos alunos, como o fato 

de agregar e suprir a necessidade da 

aula noturna prática, entre outras evo-

luções. Segundo pesquisa conduzida 

pelo Serviço Social do Transporte e 

Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte (SEST/SENAT), o uso do 

simulador pode reduzir em até 50% o 

Tecnologia e treinamento 
   para um novo trânsito

número de acidentes nos 24 primeiros 

meses de habilitação.

Dentre as facilidades proporciona-

das pela modernização do segmento 

destacam-se ferramentas inovadoras 

criadas sob medida para formar ci-

dadãos, motoristas e profissionais 

melhores e mais capacitados. Cada 

vez mais, é possível aliar tecnologia 

acessível, abrangente e inclusiva para 

produzir soluções de educação a dis-

tância, cursos híbridos, monitoramento 

de aulas em tempo real, plataformas 

de educação digital e conteúdo peda-

gógico digital com foco no indivíduo.

As plataformas de educação a 

distância e seus recursos de apren-

dizagem, mobilidade e gestão de pro-

cessos são fatores relevantes para o 

sucesso dos cursos, uma vez que os 

Centros de Formação de Condutores 

(CFCs) oferecem importantes diferen-

ciais para formação de seus alunos, 

flexibilizando os horários e garantindo 

uma experiência eficaz de aprendizado.

Alguns CFCs já adotam aulas 

teóricas mais modernas para os con-

dutores que precisam passar pela reci-

clagem da CNH. As matérias dispõem 

de recursos multimídia personalizados 

que se adaptam às necessidades dos 

candidatos. Dessa forma, é possível 

reforçar conceitos-chave e promover 

um processo de reeducação direciona-

do e efetivo. A realidade educacional 

tem nos mostrado que, quanto mais 

interativo o material, maior a retenção 

do tema pelos alunos. 

A utilização da tecnologia como 

ferramenta de gestão também pode 

representar ganhos de tempo, otimiza-

ção na utilização de recursos humanos 

e ações mais eficazes no controle e na 

qualificação permanente do processo 

de habilitação. Qualificar o processo 

educativo e aperfeiçoar a formação 

de condutores significa contribuir efe-

tivamente para redução de mortes e 

sequelas por acidentes de trânsito no 

Brasil – atualmente, o quinto país mais 

violento do mundo, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS).

A opção pelo que há de mais mo-

derno e inovador para formar motoris-

tas, considerando a rápida e efetiva 

adesão à evolução tecnológica e os 

resultados já obtidos, é o caminho 

certo para transformar a educação 

no trânsito. Devemos refletir sobre a 

importância de somarmos a qualifi-

cação do processo de habilitação, o 

investimento em tecnologia e a trans-

parência nas campanhas educativas. 

Assim, nossas conquistas serão cada 

vez mais eficazes e assertivas.

A opção pelo que há de 
mais moderno e inovador 
para formar motoristas, 
considerando a rápida e 

efetiva adesão à evolução 
tecnológica e os resultados 

já obtidos, é o caminho 
certo para transformar a 

educação no trânsito.

Carlos Alberto Santana, vice-presidente do 

Grupo Tecnowise e do Instituto Mobih.
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Ônibus Volvo. Qualidade de vida no transporte

Sua frota
conectada a você. 
Você conectado
ao futuro.

Conforto para os passageiros, produtividade para os motoristas, lucratividade para os operadores.
Conheça os serviços conectados Volvo.

Volvo Connect: você tem as informações da sua 
frota na palma da mão. Com um aplicativo no celular 
ou tablet, acesse os indicadores de performance
e outras funcionalidades.

I-coaching: treinador virtual para motoristas. 
Atraves de uma tela no painel do ônibus, o motorista 
acompanha a sua performance de direção e recebe 
alertas de melhorias em tempo real.

Programa de consultoria em consumo de 
combustível:
de melhoria na performance dos motoristas. Baseado 
nas informações da Telemetria Volvo, oferece um 
acompanhamento individualizado e trabalha na 
otimização de resultados de cada motorista.

Gerenciamento de frota: faça a gestão da sua frota 
com um pacote completo de indicadores para cada 
ônibus. Acesse relatórios, posicionamento, eventos, 

Regiões de segurança: 

sua frota, garanta segurança e ainda
economize combustível.

Volvo Recomenda: a Volvo sabe do que sua frota 
precisa. Fique de olho no seu e-mail e receba ofertas 

O conjunto de inovações de que você precisa 
para gerir sua frota, melhorar desempenhos
e alcançar resultados.

#conectesuafrota


