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Um tríplice empate nas notas das 

três concorrentes mais bem avalia-

das pelo corpo de juízes levou a um 

resultado inédito na edição deste ano 

do Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Prá-

ticas do Transporte de Passageiros: 

as três foram declaradas vencedoras 

em 2019.

O resultado inédito premiou a 

Viação Ouro e Prata, a Viação Planalto 

e a Viação Águia Branca. Os jurados 

explicaram que a alta qualidade dos 

trabalhos apresentados por essas  

três empresas determinou o rigoroso 

equilíbrio das notas e justificou que 

elas fossem declaradas vencedoras.

Na mesma ocasião, a empresa 

Verde Transportes recebeu Menção 

Honrosa pela iniciativa de reservar às 

passageiras, em cada um dos seus 

ônibus, uma área restrita denominada 

Espaço Mulher.

Os troféus e diplomas correspon-

dentes ao primeiro lugar de 2019 foram 

entregues à Planalto, à Asa Branca e à 

Ouro e Prata na noite de 3 de dezem-

bro, no Clube Naval, em Brasília, duran-

te a festa de confraternização de fim de 

ano do setor de transporte rodoviário 

de passageiros. A festa foi patrocinada 

pela Mercedes-Benz do Brasil e copa-

trocinada pela BR Distribuidora, com o 

apoio da FABUS, da Click Bus e da RJ 

Consultores. Veja a cobertura completa 

nesta edição do Informativo ABRATI. 

Representantes da Águia Branca, Planalto e Ouro e Prata exibem os troféus conquistados. 

Da esquerda para a direita: Paulo Renato Oaskes, Dácio Ferreira, Alexandre Resende, Paula 

Barcellos Tomasi Correa, Reinaldo Herman, Jeana Teixeira Dal Ponte, Eduardo Tude, Hugo 

Fleck, José Pedro Teixeira e Carlos Bernaud.   

No Clube Naval de Brasília, o Prêmio Boas Práticas e o jantar anual de confraternização, mais  

uma vez, reuniram empresários do transporte rodoviário de passageiros de todo o País.

Em resultado inédito, três empresas empatam 
nas notas e conquistam o Prêmio Boas Práticas
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O setor rodoviário de passageiros aplaude e 
homenageia José Antonio Fernandes Martins

Na noite de 3 de dezembro, no 

Clube Naval de Brasília, antecedendo 

a entrega do Prêmio ANTP-ABRATI de 

2019 às empresas vencedoras, o setor 

de transporte rodoviário de passageiros 

do País prestou merecida homenagem 

ao empresário José Antônio Fernandes 

Martins, 86 anos, pelos relevantes 

trabalhos prestados em 53 anos de 

dedicação ao segmento de transpor-

tes, a partir da empresa Marcopolo. 

“Nunca, em toda minha vida, recebi 

uma homenagem como esta. Jamais 

vou esquecer”, afirmou Martins, emo-

cionado. 

Em seguida ele destacou o ele-

vado nível do sistema de transporte 

rodoviário de passageiros, nos dias 

de hoje, em todo o mundo. Do alto 

do seu conhecimento, ampliado ano 

a ano por inúmeras visitas a dezenas 

de países, sempre comparando os di-

versos padrões de transporte, Martins 
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O reconhecimento do setor de transporte rodoviário de passageiros a um de seus defensores.  
Antonio Fernandes Martins, empresário, 

executivo, voz firme em favor do setor. 
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afirmou que os transportadores do 

Brasil oferecem o melhor transporte 

de todos os que conheceu, não só pela 

excelência dos equipamentos, mas 

pelo alto padrão de qualidade e pela 

responsabilidade dos transportadores 

nacionais. Nesse contexto ele destacou 

a importância do trabalho inovador das 

empresas associadas à ABRATI. 

“Lembro o que era o transporte 

rodoviário de passageiros há 53 anos, 

quando comecei, e sei o que ele é hoje,  

graças ao invejável trabalho da ABRATI. 

Feliz é quem tem vocês como clientes”, 

enfatizou, dirigindo-se ao presidente da 

Associação, Eduardo Tude de Melo.  

Atualmente José Antonio Fernandes 

Martins é presidente do Simefre – Sin-

dicato Interestadual da Indústria de 

Materiais e Equipamentos Ferroviários 

e Rodoviários. Martins, como é conhe-

cido, dedicou a maior parte de sua vida 

ao setor de fabricação e comércio de 

ônibus. Tanta foi a sua dedicação ao 

segmento que acabou se tornando um 

dos um dos responsáveis pelo aper-

feiçoamento do transporte rodoviário 

de passageiros no Brasil. Formado em 

Engenharia Mecânica pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, teve seu 

primeiro emprego na Albarus (1960 a 

1965); Em seguida estagiou na Dana 

Corporation, nos Estados Unidos, e 

na fábrica Hayes Steel Corporation, 

no Canadá. De volta ao Brasil, ingres-

sou na Marcopolo em 1965. Desde 

então, desempenhou todas as mais 

importantes funções e atribuições 

na encarroçadora, entre elas as de 

Engenheiro-chefe Industrial, Superin-

tendente, Vice-Presidente Corporativo, 

Vice-Presidente do Conselho de Admi-

nistração. Desligou-se da companhia 

em março de 2012, sendo seu último 

cargo o de membro do Conselho de 

Administração da Marcopolo.
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Projeto Passagem Digital: comodidade para 
os passageiros e prêmio para a Águia Branca

Em abril deste ano, a Viação Águia 

Branca passou a utilizar o processo de 

embarque eletrônico com passagem di-

gital. No processo, os passageiros que 

compram suas passagens pelos canais 

não presenciais podem embarcar sem 

a necessidade da impressão do bilhete, 

com comodidade e conforto. A inovação 

garantiu à empresa a conquista do Prê-

mio ANTP/ABRATI de Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de Passageiros, 

edição de 2019.

No processo de embarque digital, 

o passageiro recebe em seu e-mail o 

bilhete de passagem eletrônico (Bp-e) 

e um cupom de embarque que pode 

ser adicionado também a aplicativos 

de tíquetes e passagens, como, por 

exemplo, o Wallet para iOS.

De posse de sua passagem digital 

(que pode ser apresentada em um 

Patrocínio Copatrocínio Apoio

Entrega do troféu correspondente à primeira colocação no Prêmio Boas Práticas 2019. Da esquerda para a direita, Dácio Ferreira, Alexandre 

Resende, Paula Barcellos Tomasi Correa, Eduardo Tude e Paulo Renato Oaskes. 

de vários dispositivos (smartphone, 

smartwatches, tablets, ou até mesmo 

impressa em casa), o passageiro 

deve apresentá-la ao motorista, no 

embarque, junto com um documento 

com foto. Por meio de smartphone, o 

motorista faz a leitura do QR Code da 

passagem digital e, nesse momento, 

o aplicativo realiza o check-in; a infor-

mação é enviada em tempo real aos 

sistemas da empresa, sendo também 

compartilhada com a Agência Nacional 

de Transportes Terrestres, ANTT. 

Fundado em 1946, o Grupo Águia 

Branca é um dos maiores conglomera-

dos empresariais de transporte e lo-

gística do Brasil. Com sede no Espírito 

Santo e faturamento superior a R$ 5 

bilhões por ano, o grupo atua em todo 

o País nos serviços de passageiros, 

logística e comércio de veículos.   

 Atualmente, os ônibus da Viação 

Águia Branca rodam 80 milhões de 

quilômetros por ano, período em que 

transportam 10 milhões de clientes em 

uma frota de 800 ônibus. O atendimen-

to ao público externo é feito por 350 

agências, com o apoio de 20 garagens 

próprias. O Grupo gera 2.600 empregos 

diretos e indiretos. 

A Viação Águia Branca e a Expresso 

Brasileiro – que fazem parte da Divisão 

Passageiros do Grupo Águia Branca – 

foram as primeiras empresas do setor 

de transporte rodoviário de passageiros 

a implantar no Brasil o sistema de 

embarque totalmente eletrônico e in-

tegrado por meio da passagem digital.

Dos dez milhões de passageiros 

que a Águia Branca transportou em 

2018, um milhão fez a compra do 

bilhete por meios eletrônicos. 
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Tecnologia Workplace muda toda a comunicação 
interna e dá Prêmio Boas Práticas à Ouro e Prata

Na entrega do troféu correspondetnte à primeira colocação, Alexandre Resende, Carlos 

Bernaud, Eduardo Tude e Hugo Fleck.

A Viação Ouro e Prata conquis-

tou o Prêmio ANTP/ABRATI de Boas 

Práticas do Transporte Terrestre de 

Passageiros, edição de 2019, com a 

implantação da tecnologia Workplace, 

com a qual inovou toda a sua comuni-

cação interna.

A ideia da mudança surgiu no 

Comitê de Inovação da empresa. A 

escolha do Workplace (plataforma 

social do Facebook dedicada ao mer-

cado  corporativo) decorreu do fato de 

ela se mostrar um avanço no fluxo da 

informação dentro das empresas. Num 

momento em que impera a comunica-

ção em rede, a nova plataforma favo-

rece a comunicação mais distribuída e 

menos centralizada. O Workplace foi 

implantado no dia 26 de novembro de 

2018. Antes, foi feita uma avaliação 

dos instrumentos de comunicação 

existentes até então, optando-se a 

seguir por uma transformação digital. 

O periódico Circulando foi desconti-

nuado, o que também ocorreu com a 

distribuição via SMS, Skype, WhatsApp 

e e-mail. Murais físicos passaram a ser 

destinados a campanhas específicas.

Colaboradores com liderança e 

influência sobre os colegas receberam 

treinamento e foram os primeiros a inte-

ragir com a plataforma. Quiosques com 

acesso ao Workplace também foram 

disponibilizados em locais estratégicos 

das instalações da companhia. Mais 

tarde, passou a haver o engajamento 

do conjunto dos colaboradores. Os 

números de julho de 2019 mostraram 

75% dos colaboradores ativos na pla-

taforma (960) pessoas).

A primeira pesquisa de Clima aplica-

da depois da implantação do Workplace 

foi respondida por 79,7% dos colabora-

dores do Grupo Ouro e Prata. Um dos 

resultados mostrou ter aumentado 

de 69,5% (em 2018) para 75,3% (em 

2019) o percentual dos colaboradores 

que se declararam informados sobre o 

que acontece no Grupo.

A plataforma permite análise de 

dados de eficiência e efetividade. Para 

um grupo empresarial que tem colabo-

radores espalhados por vários lugares 

do País, a maioria deles trabalhando 

como motoristas, sempre em trânsito 

intermitente, faz todo sentido uma 

comunicação multidirecional e com a 

agilidade que o Workplace disponibiliza.

Fundada em 1939 na cidade gaú-

cha de Crissiumal, pelos irmãos Willy 

Eugênio Fleck e Raimundo Fleck, e 

atualmente com sede em Porto Alegre, 

a Viação Ouro e Prata atua nos seg-

mentos de transporte intermunicipal, 

interestadual e internacional, com 

112 linhas próprias  interestaduais e 

internacionais (Uruguai e Argentina). 

Em 2018, ela transportou 2,4 milhões 

de passageiros em sua frota de 220 

ônibus, dos quais 100% dispõem de 

ar condicionado e 161 são equipados 

com internet Wi-Fi. Destes, 100 carros 

contam com sistema de entretenimen-

to a bordo para os passageiros. São 

1.375 colaboradores. 

Patrocínio Copatrocínio Apoio
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A Planalto Transportes conquista a vitória com 
seu inovador Programa de Vantagens Moveflex

Da esquerda para a direita: André Luiz de Oliveira, Alexandre Resende, José Pedro Teixeira, 

Jeana Teixeira Dal Ponte, Pedro Teixeira, Reinaldo Herman e Paulo Corso.

O Programa de Vantagens Moveflex 

foi o primeiro projeto da recém-implan-

tada área de inovação da Planalto 

Transportes. O programa garantiu à 

empresa, já na estreia, o Prêmio ANTP/

ABRATI de Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros, edição de 

2019. O programa tem entre seus obje-

tivos gerar informações sobre o perfil e 

os  hábitos dos passageiros que viajam 

pela empresa. Além disso, busca es-

treitar o relacionamento com os clien-

tes e fidelizar os passageiros atuais, 

além de conquistar novos passageiros 

com a escolha de recompensas. 

O programa busca ainda fazer da 

Planalto Transportes uma organização 

inovadora na utilização de blockchain 

para a geração de pontos. A blockchain 

é uma tecnologia de algoritmos cripto-

gráficos que torna os dados das tran-

sações imutáveis e transparentes, com 

registros das informações distribuídas, 

e que utiliza essa descentralização 

como medida de segurança, com alta 

capacidade de conciliar dados confli-

tantes e verificar a consistência das 

informações com muita rapidez.

Com o Programa de Vantagens 

Moveflex, que abrange todas as linhas 

intermunicipais, interestaduais e inter-

nacionais operadas pela empresa, o 

passageiro cadastrado acumula pontos 

com a Planalto Transportes e pode 

trocá-los por novas passagens. Além 

disso, com a atratividade de um “clube 

de vantagens” (são cinco diferentes 

planos) e da compra de pontos extras 

para a troca por uma passagem, o 

Patrocínio Copatrocínio Apoio

passageiro pode ainda trocar por outros 

produtos ou serviços os seus pontos 

acumulados com viagens. 

O Moveflex conta com uma ferra-

menta de business intelligence que 

possibilita a operação com ofertas 

personalizadas para cada participante 

e o planejamento de ações de comu-

nicação e relacionamento de forma 

segmentada, conforme o perfil dos 

passageiros da companhia que usam 

o programa.

O Programa de Vantagens da Planal-

to tem como metas aumentar o número 

de novos passageiros da empresa 

e favorecer a frequência de retorno 

dos atuais passageiros à medida que 

aumentar o número de cadastros no 

Moveflex. Outra meta é gerar informa-

ções de perfil e hábitos de compras. 

A Planalto Transportes foi fundada 

por José Moacyr Teixeira em 1944 e 

teve sua trajetória marcada pela inova-

ção. Consolidou-se como referência no 

segmento de transporte rodoviário de 

passageiros e, atualmente, transporta 

cerca de 320.000 passageiros por 

mês, atendendo 250 localidades com 

suas 98 linhas interestaduais, inter-

municipais e internacionais. Somente 

no Rio Grande do Sul, a companhia 

mantém 76 linhas intermunicipais. 

As linhas interestaduais da Planalto 

ligam o Rio Grande do Sul aos estados 

de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 

Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, 

Bahia e Tocantins. Além disso, a opera-

dora mantém linhas internacionais que 

ligam o Brasil a dois países vizinhos, 

Uruguai e Argentina.
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Projeto Espaço Mulher, da Verde Transportes, é 
Menção Honrosa no Prêmio Boas Práticas 2019

Oito poltronas na parte dianteira do salão de passageiros dos ônibus rodoviários da Verde 

são reservadas para utilização exclusivamente por mulheres desacompanhadas.

A implantação do Projeto Espaço 

Mulher garantiu à Empresa Verde Trans-

portes menção honrosa no Prêmio 

ANTP-ABRATI 2018 – Boas Práticas do 

Transporte Terrestre de Passageiros.

Na apresentação do projeto, a 

Empresa Verde Transportes mostra 

que relatos constantes na mídia do 

país descrevem casos de abuso e de 

abordagens negativas dos homens em 

relação às mulheres em viagens rodo-

viárias. Dessa forma, as mulheres que 

necessitam do serviço de transporte 

rodoviário se acham muitas vezes des-

protegidas e desconfortáveis. 

Diante dessa constatação e com o 

objetivo de proporcionar mais seguran-

ça, tranquilidade e conforto as mulhe-

res, a Verde Transportes decidiu criar 

o Projeto Espaço Mulher, que consiste 

em ofertar as poltronas de número 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13 e 14 exclusivamente 

para mulheres desacompanhadas. 

As poltronas estão sinalizadas pelo 

Patrocínio Copatrocínio Apoio
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encosto de cabeça na cor rosa e com 

a logomarca do Projeto Espaço Mu-

lher, que acompanha toda a linha das 

peças da campanha de divulgação do 

serviço. Para instituir o programa, a 

Verde Transportes envolveu os depar-

tamentos comercial e operacional, que 

bloqueiam os assentos especificados 

nas linhas integrantes do programa, a 

fim de que não sejam vendidos para 

homens. O bloqueio ocorre mesmo no 

caso do ônibus estar lotado. 

Se o objetivo do programa é ofertar 

mais tranquilidade e conforto às mulhe-

res que viajam desacompanhadas, o 

desafio embutido na ideia é conseguir  

equilibrar a oferta de poltronas de modo 

a não haver redução da receita auferi-

da com a venda de passagens para o 

público masculino. 

O projeto seguiu metodologia es-

pecífica de implantação e houve um 

trabalho de comunicação com uma 

campanha de lançamento. 

Os resultados foram considerados 

favoráveis tanto qualitativamente quan-

to quantitativamente. A demanda pelas 

passagens do Projeto Espaço Mulher 

e as vendas antecipadas cresceram 

progressivamente no mês de sua cria-

ção. Inicialmente, foram bloqueados 

assentos em seis veículos; mais tar-

de, em dez, e chegando, num terceiro 

estágio, a 16. 

Pesquisas de opinião mostram 

impacto positivo do Projeto Espaço 

Mulher sobre a imagem da empresa 

no mercado. Houve uma fidelização 

espontânea do público feminino e a em-

presa considera a iniciativa um marco 

de pioneirismo no transporte rodoviário 

de passageiros no país. Desde sua 

criação até 5 de setembro de 2019,  

o programa Espaço Mulher transportou 

78.869 passageiras.

A Verde Transporte opera há mais 

de 45 anos na região Centro-Oeste. 

Tem sede em Cuiabá e atende a mui-

tas cidades do norte, oeste e leste do 

Mato Grosso, em Mato Grosso Sul, 

Pará, Goiás, e no Distrito Federal. 

Sua frota é de  127 veículos, sendo 

53 rodoviários interestaduais e 74 

rodoviários intermunicipais, operando 

cinco linhas interestaduais e 30 linhas 

intermunicipais. Em 2018, foram per-

corridos mais de 24 milhões de qui-

lômetros e transportados 1.828.024 

passageiros. A empresa atende a 132 

localidades, em quatro estados e no 

Distrito Federal. Ao todo, são 22 filiais 

e 12 garagens. A equipe da companhia 

reúne 653 colaboradores diretos e 600 

colaboradores indiretos.
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

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

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.

7010_Mer_An. ônibus robô Rodoviário_ Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 05/10/18   11:22
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Em clima de festa, o Prêmio Boas Práticas de 2019 é 
conquistado por três concorrentes ao mesmo tempo 

Patrocínio Copatrocínio Apoio

2019

No Clube Naval de Brasília, na noite do anúncio do resultado do Prêmio Boas Práticas, a tradicional confraternização de fim de ano do setor 

rodoviário de passageiros reuniu grande número de empresários de todo o País.

Um tríplice empate nas notas das três concorrentes mais 

bem avaliadas pelo corpo de juízes levou a um resultado 

inédito na edição deste ano do Prêmio ANTP/ABRATI de Boas 

Práticas do Transporte de Passageiros. O resultado premiou, 

simultaneamente, a Viação Ouro e Prata, a Viação Planalto 

e a Viação Águia Branca. 

 As três foram declaradas vencedoras em 2019 e o ines-

perado empate acabou sendo o assunto mais comentado do 

expressivo contingente de convidados no início da festa de 

confraternização do setor brasileiro de transporte rodoviário 

de passageiros. Realizada no Clube Naval de Brasília, no 

último dia 3 de dezembro, a festa reuniu, além de grande 

número de empresários do setor, também parlamentares, 

profissionais do Direito e representantes de órgãos técnicos 

da área oficial. 

 Também assuntos de grande interesse para boa parte 

dos convidados foram os projetos com os quais as três 

grandes vencedoras da noite concorreram (e venceram) o 

Prêmio Boas Práticas 2019. Apresentados de forma resu-

mida, deixaram a impressão de que o setor brasileiro de 

transporte rodoviário de passageiros tem estado, sim, em 

perfeita sintonia com tudo o que, aqui e lá fora, representa 

a permanente evolução tecnológica do sistema responsável 

por assegurar a mobilidade das pessoas.        
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Gen til Afonso e Pedro Teixeira.

Kelly Mascarello Mufato, Eduardo Tude, Francisco Tude, Paulo Porto e Iracele Mascarello.

Glória Barata (de costas), Walter Barbosa, José Luiz Santolin, José Antonio Martins, 

Paulo Nunes, Cláudio Nelson Abreu, Ruben Bisi e Eduardo Tude. 

Walter Barbosa e Paulo Porto.

Martinho Ferreira de Moura e José Antônio 

Martins. 
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Dacio Ferreira, Doreni Caramori e Pedro Teixeira. 
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Os juízes do Prêmio de 2019: Alexandre Resende (coordenador), Noboru Ofugi, Miguel Sérgio 

Lima, José Luiz Paiva Mota e Roberto Sganzerla. 

Ruben Bisi, Paulo Nunes, Emerson Imbronisio, José Antonio Martins, Walter Barbosa e 

Marcelo Fontana.

Elbert Leonardo, Carlos Bernaud e Ricardo Vilaronga. Walter Barbosa, Ruben Bisi e Paulo Nunes.

Vilmar Menin e Márcio Feital.
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Luis Antonio Pretti e Eduardo de Castro.
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2019

Copatrocínio

Patrocínio

Apoio
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Anazélia Maroni Caldas, Rodrigo Mont’Alverne e 

José Luiz Santolin.

Edson Dias, Régis Cavalcante, Ricardo Vilaronga, Diego Abrahão, Marcel Bianchi, Diogo 

Mesquita, Rafael Lacerda, Alexandre Jacob, Paulo Jacob Neto e Elbert Leonardo.

João Paulo de Souza, Eduardo Tude e Deputado 

Mauro Lopes.

Rodrigo Mont’Alverne, Maria Fernanda Mota, Paulo Anselmo, Paula 

Barcellos Tommasi Correa, Letícia Kitagawa e Ciro Marcos Rosa.

Paulo Humberto Naves Gonçalves, André Luiz Oliveira, Walter Barbosa, 

Rodrigo Pikussa e Eurico Quintela Neto.

Leonardo de Moraes Soares, Fábio D’Angelo e Deoclécio Corradi.
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Paula Barcellos Tommasi Correa e Paulo 

Jacob Neto.

Grabriela Vilela, Francisco Tude e Cristina Vilela.

Fernando Dorneles, Marcelo Aragão e Marcelo Fontana.

Alexandre Jacob, Glória Barata, Paulo Jacob Neto, Letícia Kitagawa e Elbert Leonardo. Deputado Mauro Lopes e Marcos Bicalho.

Eduardo Tude e Glória Barata.
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Cláudio Nelson Abreu, Francisco Tude, Deoclécio Corradi e Tiago Zanetti. 

Hugo Fleck, Eduardo Tude, José Antonio Martins, Francisco Tude, Walter Barbosa, 

Pedro Teixeira, José Gildo Vendramini e Alexandre Resende.

Ataíde de Almeida.

Jeferson Lara e Hugo Fleck.
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Cláudio Flor e Martinho Ferreira de Moura.

Rubens Lessa de Carvalho e 

Cláudio Medeiros.

Rubens Ramone.



15INFORMATIVO ABRATI - DEZEMBRO/19

Iracele Mascarello e Kelly Mascarello Mufato.

Patrocínio Copatrocínio Apoio

Ângelo Padula Filho e Jocimar Moreira. 

Ivo Palmeira e Rubens Lessa de Carvalho.

Francisco Mazon e Paulo Jacob.

Música para completar a animação dos convidados.

José Cesário, Paulo Humberto Naves Gonçalves e Noboru Ofugi.
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O pacote de tecnologias de segurança da Volvo – SSA – concorre para um aumento considerável da segurança na condução do ônibus. 

A Volvo apresenta uma nova geração de 
tecnologias de segurança ativa para seus ônibus

A Volvo apresentou a mais recente 

versão do seu Sistema de Segurança 

Ativa  (SSA) para ônibus, que é um 

pacote de tecnologias desenvolvidas 

para, por exemplo, evitar colisões. Os 

novos chassis de ônibus rodoviários 

da marca já podem ser equipados 

com todos os dispositivos dessa nova 

geração. 

Ao anunciar a chegada dos dispo-

sitivos ao mercado, o presidente da 

Volvo Buses Latin America, Fabiano 

Todeschini, justificou: “Somos líderes 

mundiais em segurança e no Brasil não 

é diferente.”

A Volvo define o SSA como um 

conjunto de recursos de segurança 

ativa que contribuem decisivamente 

para apoiar o motorista e melhorar a 

operação. Assim, o “Aviso de Colisão 

Frontal com Frenagem de Emergência” 

é dotado de radar e câmera para mo-

nitorar veículos e obstáculos à frente 

dos ônibus. O motorista recebe avisos 

sonoro e visual caso a distância esteja 

diminuindo, em situações de sonolên-

cia ou distração, por exemplo. Caso 

a velocidade não seja diminuída, o 

sistema aciona uma pré-frenagem, que 

funciona como um aviso ao condutor. 

Caso se configure a iminência de um 

acidente, é aplicada imediatamente 

uma frenagem total de emergência.

Já o “Aviso de Mudança de Faixa” 

é um dispositivo que entra em ação 

quando o ônibus passa sobre as faixas 

da pista à esquerda ou à direita sem 

que as setas tenham sido ligadas. Na 

mesma hora são emitidos os sinais 

sonoro e visual no display do painel 

da cabine, e o assento do motorista 

começa a vibrar. O assento é um dis-

positivo de segurança bastante prático 

nos casos de mudança involuntária 

de faixa. Trata-se da única tecnologia 

de segurança do SSA que precisa ser 

instalada durante o encarroçamento 

do ônibus. 

Faz parte do novo pacote de recur-

sos o “Sinal de Alerta no Para-brisa” 

(Heads Up Display),  que projeta uma 

barra vermelha de luzes de Led no 

para-brisa, de modo que o condutor per-

ceba facilmente um eventual risco de 

impacto com outro veículo. Segundo a 

Volvo, esse recurso é exclusivo de sua 

marca no mercado brasileiro de ônibus.

Há também no pacote um “Piloto 

Automático Adaptativo”, sistema que 

mantém a distância de segurança em 

relação ao veículo à frente. A distância 

é definida previamente pelo condutor.

Finalmente, um outro sistema que 

passa a ser disponibilizado pela Volvo 

para os rodoviários é o “Controle Auto-

mático de Velocidade” – que a Volvo 

define como tecnologia exclusiva da 

marca. Por GPS, é identificada com 

precisão o ponto onde o veículo está 

circulando e reduzir, de forma automáti-

ca, a velocidade dele em áreas críticas, 

por exemplo curvas perigosas.
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