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R E V I S T A

Reunidas Paulista enfrenta 
a pandemia e renova a frota 

Rápido D’Oeste esbanja 
qualidade aos 80 anos

Reunidas de SC comemora
70 anos de muita estrada

Mercedes-Benz escolhida
a empresa mais inovadora



file: Va_de_Onibus_Rodoviario_410x275_Out.pdf date: 28/10/2020 16:48

service: 000112 format: 410.0 x 275.0 mm



file: Va_de_Onibus_Rodoviario_410x275_Out.pdf date: 28/10/2020 16:48

service: 000112 format: 410.0 x 275.0 mm



Nos ônibus Marcopolo, câmeras de vídeo já 
podem substituir os espelhos retrovisores. Até 
agora, os espelhos foram, certamente, um dos 
acessórios de vida mais longa nos veículos.  

Uma das mais tradicionais companhias de transporte 
rodoviário de passageiros do Brasil – a Reunidas, de 

Santa Catarina –, está comemorando 70 anos de estrada. 

20
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Alcançou grande sucesso a campanha nacional  
contra o transporte clandestino, realizada por iniciativa da 

ABRATI no início de novembro em nove grandes capitais 
brasileiras. A mobilização das empresas autorizadas contra a 
ação criminosa dos clandestinos trouxe, como consequência, 

a forte presença das equipes de fiscalização da ANTT nas 
rodovias, possibilitando a apreensão de grande número de 

ônibus clandestinos.
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"É importante registrar que a 
reação dos empresários do setor 
foi rápida e eficiente, merecendo 
referências elogiosas dos órgãos 
de regulação e dos veículos 
de imprensa. Os principais 
fornecedores do setor também 
agiram com grande presteza", 
escreve na página 6  
o presidente da ABRATI, 
Eduardo Tude, sobre a reação do 
setor rodoviário de passageiros à 
pandemia do Novo Coronavírus.
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A Rápido 
D'Oeste, de 
Ribeirão Preto, 
São Paulo,  
comemora 
80 anos de 
atividades 
e segue 
trabalhando, 
confiante na 
superação dos 
desafios da 
pandemia da 
Covid-19. Ela se 
inspira em sua 
própria história e 
no empenho de 
sua equipe de 
colaboradores, 
sempre 
comprometidos 
com a missão 
de transportar 
pessoas.  

Ga. Ut pel et et et officiet aperfer namusan delent fugit, odipitae volendantus, quam dolupis reped eostectiusam 
eictur? Ga. Ut pel et et et officiet aperfer namusan delent fugit, odipitae volendantus, quam dolupis reped 
eostectiusam eictur?

Com frota de 130 ônibus, a Reunidas Paulista, de 
Araçatuba-SP, incorporou neste ano quatro novos ônibus 
Invictus DD, de 15 metros (foto abaixo) e seis Campione 
Invicitus HD, de 14 metros, todos produzidos pela Comil. 24
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CARTA DO PRESIDENTE

Aproxima-se o fim do ano de 
2020, ano que trouxe, desde 
março, um dos desafios mais 

traumáticos da história do mundo. 
Que países, empresas, doutrinas e 
pessoas sairão fragilizados ou forta-
lecidos? É um enigma ainda.

Há que se esperar para que sejam 
avaliadas todas as consequências 
da pandemia. Mas é certo dizer que 
2020 foi um ano que dificilmente será 
esquecido, tendo sido imposto aos 
países, empresas e a toda a Humani-
dade um desafio muito grande, além 
de enormes dificuldades.

Ainda é cedo, também, para tentar 
imaginar como será o mundo pós-pan-
demia. É provável que alguns hábitos 
criados agora continuem existindo, 
assim como algumas normas de com-
portamento.

Para o setor de transporte rodo-
viário interestadual de passageiros, 
um dos mais atingidos pela pandemia, 
não haverá como ignorar que a ativi-
dade foi impactada pela inimaginável 
queda de 95% do seu movimento nos 
dois primeiros meses após a decreta-
ção do isolamento social. Assinale-se 
que, mesmo agora, o movimentou não 
chegou aos 50%. 

Além da relutância dos passagei-
ros em viajar, fenômeno registrado 
também no segmento do transporte 
aéreo, o setor rodoviário enfrentou o 
fechamento, por alguns estados, do 
tráfego de veículos vindos de outras 
unidades da Federação.

Também é importante registrar 
que a reação dos empresários do se-
tor foi rápida e eficiente, merecendo 
referências elogiosas dos órgãos de 
regulação e dos veículos de imprensa. 
Os principais fornecedores do setor 

também agiram com grande presteza 
e, trabalhando em conjunto, desenvol-
veram protocolos de segurança sani-
tária capazes de infundir confiança 
nos passageiros.

Para se chegar ao atual grau de 
confiança foram necessários elevados 
investimentos – que continuam a ser 
feitos –, de modo a dotar os ônibus 
rodoviários de alto nível de segurança 
também em relação à possibilidade 
de contaminação. Foram igualmente 
adotadas as mais modernas técnicas 
disponíveis. 

Como o objetivo das operadoras 
de longa distância sempre foi fazer 
do segmento um dos melhores e mais 
seguros do mundo, a busca por essa 
meta foi intensificada ao máximo com 
a dedicação total dos empresários 
e dos seus colaboradores, e com a 
parceria inestimável dos terminais 
rodoviários, que se juntaram às em-
presas nas medidas de prevenção e 
nos cuidados durante os embarques. 

O ano de 2020 foi também marcado 
por uma atuação muito eficiente da 
Agência Nacional de Transporte Ter-
restre – ANTT – no combate ao trans-
porte clandestino, atividade ilegal que 
tem causado muito mal às empresas 
regulares. Os clandestinos insistem 
em operar sem cumprir as regras da 
ANTT e sem pagar impostos. Usam o 
chamativo do preço mais baixo que o 
praticado pelas operadoras inscritas 
no órgão regulador, o que se torna 
possível pelo não cumprimento das 
regras e pelo não pagamento dos tri-
butos devidos e do seguro necessário. 

Felizmente, o Governo, por in-
termédio da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, tem buscado 
reduzir esse tipo de irregularidade.
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Fim do ano: fim do pesadelo?

Eduardo Tude de Melo, Presidente 
do Conselho Deliberativo da ABRATI.

Para se chegar 
ao atual grau de 
confiança foram 
necessários elevados 
investimentos – que 
continuam a ser 
feitos –, de modo a 
dotar os ônibus 
rodoviários de alto 
nível de segurança 
também 
em relação à 
possibilidade de 
contaminação. 
Foram igualmente 
adotadas as mais 
modernas técnicas 
disponíveis. 

Veículo

elétrico
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Cada vez mais perto de você.Ônibus na medida certa.
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BAGAGEIRO

REGRESSO VERSATILIDADE

IMAGEM

PREDOMÍNIO

Ricardo Portolan assume como diretor de 
Operações Comerciais e Marketing da Marcopolo

Os veículos Volare já 
podem ser equipados 
com o pacote Biosafe

Viação Garcia tem o mais 
alto percentual de lembrança 
espontânea da marca

Ricardo Portolan dirige Operações 
Comerciais & Marketing da Marcopolo. 

Ligeiras alterações na configuração interna 
bastam para receber o pacote Biosafe. 

O modelo B8R 
da Volvo é 
hoje um dos 
ônibus mais 
conhecidos 
na capital 
colombiana.

Volvo está fornecendo mais 321 ônibus
para o Sistema Trasmilênio, de Bogotá
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A entrega dos veículos foi iniciada em novembro e ainda vai se estender 
até o ano que vem. Com a venda, a Volvo está aumentando para 55% a sua 
participação no fornecimento de veículos pesados para o sistema de transporte 
público integrado da capital colombiana. Da compra total, 310 veículos são do 
modelo B8R e foram comprados por três das operadoras do sistema, sendo 
143 unidades para a Este Es Mi Bus, 71 para a ETIB e 96 para a Consórcio 
Express. Esta última comprou também cinco chassis B340M articulados e seis 
chassis B340M biarticulados, totalizando 321 veículos.  

A Viação Garcia obteve, pelo oitavo 
ano consecutivo, o maior percentual 
de lembrança espontânea de marca 
na 25ª edição do Prêmio Top de 
Marcas Londrina. No segmento Ônibus 
Rodoviário, a Garcia foi lembrada por 
78,7% dos entrevistados. A empresa é 
a mais lembrada pelos londrinenses há 
17 anos. Recentemente, ela adquiriu 
veículos com nova configuração de 
assentos para atender à demanda de 
distanciamento e privacidade

A veículos da Volare, do grupo 
Marcopolo, já podem sair de fábrica 

equipados com o pacote Biosafe 
de prevenção e combate ao Novo 

Coronavírus. Dispensers de álcool em 
gel, tecidos de poltronas e cortinas 

antimicrobianos, tratamento de 
ar condicionado, divisórias entre 

passageiros e motorista, luz ultravioleta 
e layout interno com três fileiras e dois 

corredores são os itens à disposição dos 
interessados. Também está disponível 

o sistema denominado Fip Onboard de 
nebulização do interior do veículo com 

solução saneante. 
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O executivo Ricardo Portolan assumiu 
no início de novembro a direção de 
Operações Comerciais & Marketing da 
Marcopolo. Ele substitui Rodrigo Pikussa, 
responsável pela área até então. Portolan 

retorna ao Brasil após ocupar, desde 
2017, o cargo de gerente executivo 
de Negócios Internacionais para o 
mercado de África e Oriente Médio. Ele 
atua na Marcopolo desde 1988, tendo 
iniciado sua carreira como vendedor 
de peças de reposição. Desempenhou 
diversas funções nas áreas de Pós-
Vendas, Comercial Ônibus ME, Volare, 
Planejamento e Administração de 
Vendas. Foi promovido a coordenador 
em 2005, a gerente em 2012 e 
posteriormente, em 2017, a gerente 
executivo. Desde então residia em Dubai 
como responsável pela área de negócios 
da região Oriente Médio e África. 
Portolan é graduado em Administração, 
com ênfase em Comércio Exterior, e tem 
MBA e Mestrado em Administração pela 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - UFRGS. 



A empresa Cidade Alta Transportes, 
de Olinda, Pernambuco, comprou 

15 chassis Volvo modelo B270F, 
que vão reforçar sua participação 

no BRT da região metropolitana da 
capital pernambucana. O sistema 

transporta 120 mil passageiros 
diariamente. O modelo, com 

13,4 metros de comprimento, 
tem motor de seis cilindros e 270 

cv. A fabricante destaca o baixo 
consumo de combustível.

Os ônibus têm 13,4 metros de comprimento e au-
mentam a capacidade de transporte da Cidade Alta.

NOVA FASE

FALTA POUCO

META

Cidade Alta vai reforçar sua participação no BRT de Recife  
com 15 ônibus dotados do chassi Volvo modelo B27F

A Revista ABRATI é uma publicação da 
Associação Brasileira das Empresas de 
Transporte Terrestre de Passageiros
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Ciro Marcos Rosa
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Primeiro ônibus articulado 100% elétrico do 
País já está pronto e à espera da homologação 

A Scania quer fechar o ano com 
100 caminhões a gás vendidos
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 Já está pronto e em processo de 
homologação o primeiro ônibus elétrico 
articulado produzido em conjunto 
pela BYD e a Marcopolo. O chassi é o 
D11B, de piso baixo, com 22 metros 
de comprimento, e foi projetado para 
receber 168 passageiros, mais os espaços 
para cadeirantes. Vai operar com baterias 
de fosfato ferro lítio, e com autonomia de 
250 quilômetros. Doze unidades do D11B 
foram vendidas à prefeitura da cidade de 
São José dos Campos-SP.

Participantes do projeto e, mais atrás, 
o ônibus de 22 metros de comprimento.

Um ano após ter começado a receber 
encomendas de caminhões a gás no 

Brasil, a Scania definiu a meta de vender 
100 unidades desses veículos em 2020. 
Recentemente ela vendeu 11 caminhões 

R 410 6x2 movidos a GNV e/ou biometano, 
chegando ao total de 50 unidades vendidas. Todos 

foram comprados por transportadoras que atendem 
indústrias que demandam alternativas ao diesel e têm 

compromissos públicos com a sustentabilidade.
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Enquanto o ano não termina, a 
Scania corre para atingir a meta.
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No pátio da garagem central, em Caçador, os novos ônibus de dois andares encarroçados pela Marcopolo.

Como tantas empresas brasileiras, a Reunidas, de Caçador, Santa Catarina, começou pequena. 
Já são sete décadas de trabalho e perseverança. A Reunidas de ontem era apenas o sonho de 
um motorista, mas passou a ser uma empresa comprometida e desbravadora de fronteiras. 

EMPRESA

Reunidas, de Santa Catarina, 
está comemorando 70 anos

Selvino Caramori nasceu em 
21 de dezembro de 1928, na 
localidade de Floriano Peixo-

to, distrito de Getúlio Vargas, no Rio 
Grande do Sul. Foi o décimo dos doze 
filhos de Luiz e Catarina Caramori. 

Ainda jovem, trabalhando com seu 
pai no comércio da família, transpor-
tava mercadorias. 
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Outra jardineira, esta montada sobre o chassi de um caminhão Chevrolet 1952.

Jardineira sobre chassi dos primeiros caminhões Chevrolet Gigante, no fim da década de 1940. 

desaconselhado, Selvino decidiu com-
prar a linha e o ônibus, um Chevrolet 
Gigante 1944. Desta forma, em 1948, 
ele iniciou os serviços de transporte 
rodoviário de passageiros da então 
Empresa Caramori. 
 As condições das estradas eram 
precárias em todo o percurso de 
170 quilômetros da linha e por isso 
a viagem chegava a durar 12 horas. 
O motorista era Selvino Caramori, 
também cobrador e mecânico.

Já na década de 1950, em socie-
dade com Fiorindo Chiarello, João 

Butka, Ernesto Webber, João Caramo-
ri Sobrinho e Justo Petrolli, fundiu a 
Empresa Caramori com a Empresa Vi-
tória, de Orlandino Petrolli, surgindo a 
Reunidas Ltda. Com a ampliação das 
atividades e o crescimento dos negó-
cios, a nova empresa passou a atender 
mais de 12 localidades no interior de 
Santa Catarina. Zino José Bernardi 
passou a fazer parte da empresa na 
função de contador. 

Ainda nos anos 1950, Selvino Ca-
ramori conheceu Maria Therezinha 
Coelho de Souza, com quem se casou 

Desde então essa atividade passou 
a fazer parte de sua vida. 
 Tinha 18 anos quando, em certa 
ocasião, foi visitar seu primo João 
Caramori e seu cunhado Fiorindo 
Chiarello na cidade de Rio das Antas, 
em Santa Catarina. Ali, ficou sabendo 
de um ônibus que havia sido posto à 
venda. 
 Na mesma época, apareceu outra 
oportunidade de negócio, que seria 
a compra de uma linha de ônibus de 
Caçador a Lages, ambas cidades de 
Estado de Santa Catarina. Mesmo 
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Jardineiras que formaram a primeira frota da empresa. 

1953: pelos veículos da Reunidas era possível acompanhar a evolução dos ônibus no Brasil.

Como nos dias de hoje, cada avanço da indústria encarroçadora logo chegava aos usuários.

EMPRESA

em 1958. O casal teve quatro filhos: 
Sandoval, Maria Silvana, Selvino Filho 
e Simoni. Maria Therezinha teve papel 
fundamental no desenvolvimento da 
empresa; além de ser mãe zelosa e 
dona de casa, e de dar apoio incondi-
cional ao marido, também participava 
das atividades da empresa auxiliando 
no “fechamento de caixas” e fazendo 
o inventário de peças e equipamentos.

Nos anos 1960, novo e arrojado 
passo foi dado pelo empreendedor e 
seus sócios. Mesmo diante de uma 
série de dificuldades criadas por ter-
ceiros, eles ampliaram a atuação da 
empresa e chegaram a Curitiba com 
a linha Caçador-Videira. 

Na mesma época, contando sem-
pre com a lealdade e o companhei-
rismo de Zino, seus sócios e irmãos, 

a Empresa Reunidas passou a fazer 
a integração de toda Santa Catarina, 
tornando-se uma das maiores em-
presas de transporte de passageiros 
do Estado.

Com o crescimento constante dos 
negócios e o espírito empreendedor e 
inquieto de Selvino Caramori, ainda 
na década de 1960 foram adquiridas 
as empresas Expresso Lages, que ope-
rava a linha Curitiba–Lages, e União 
da Serra, então uma das maiores 
empresas de transporte do Estado, 
sediada em Joaçaba-SC. E assim a 
Reunidas passou a operar linhas para 
várias cidades do Paraná,  Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Nos anos 1970, paralelamente ao 
forte crescimento da empresa (que 
passou a ser uma Sociedade Anônima 
de capital fechado), Selvino Caramori 
vislumbrou uma boa oportunidade de 
negócio no setor de transporte rodo-
viário de cargas. Deu-se também o iní-
cio da Reunidas Indústria e Comércio 
S/A e da Reunidas Processamento de 
Dados Ltda.

O crescimento contínuo da Re-
unidas não parou nos anos 1980, 
década em que adquiriu a empresa 
Brusquense, aumentando sua atuação 
no litoral e na região do Vale do Itajaí, 
em Santa Catarina.

Ressalte-se o fato de que, nesses 
anos todos, mesmo tendo recebido 
muitos convites para mudar a matriz 
da empresa para a Florianópolis ou 
para os estados vizinhos, Selvino 
Caramori, gaúcho de nascimento e 
catarinense de coração, continuou 
com a sede da empresa na cidade 
catarinense de Caçador. 

A saga do empreendedor nato 
chegou ao fim no dia 20 de junho de 
1989. Na  época, a Reunidas Trans-
portes Coletivos já figurava no rol das 
dez maiores empresas de transporte 
rodoviário de passageiros do Brasil.
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Diretores, motoristas e pessoal administrativo fotografados no pátio da garagem central.
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Com a morte do fundador, seu 
primogênito Sandoval assumiu a 
presidência da empresa. Ainda em 
1989, ela passou a operar linhas para 
a Argentina, como tanto sonhara Sel-
vino Caramori, que não teve a oportu-
nidade de testemunhar o novo feito. 

Sob a direção da segunda geração, 
a Reunidas adquiriu, em 1994, a Real 
Transporte e Turismo Ltda., com sede 
em Passo Fundo–RS, passando a ter 
maior atuação em linhas intermuni-
cipais no Rio Grande do Sul, além 
de expandir a operação nas linhas 
interestaduais.

Atualmente, as empresas que 
compõem o Grupo operam linhas na 
região metropolitana de Curitiba, e 

A segunda geração
linhas intermunicipais nos estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na e Paraná. Com suas linhas inte-
restaduais, percorre os estados da 
Região Sul, São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, 
Tocantins e Bahia. Suas três linhas 
internacionais são para a Argentina.

A atual diretoria do Grupo é com-
posta por Sandoval Caramori (Diretor 
Presidente), Selvino Caramori Filho 
(Diretor Vice-Presidente) e Rodrigo 
Abreu (Diretor Administrativo Finan-
ceiro). Eles contam com uma equipe 
de staff ligada à Diretoria, além de 
gestores para cada unidade de negó-
cios do grupo. A Reunidas contou com 
a assessoria da Fundação Dom Cabral 

para auxiliar no aprimoramento de 
processos e desenvolvimento do pla-
nejamento estratégico.

Durante toda a trajetória da 
empresa, iniciada em 1948, fizeram 
parte da Diretoria Selvino Caramori, 
Zino José Bernadi, Taytalo Coelho de 
Souza, Sandoval Caramori, Selvino 
Caramori Filho, Doreni Izaias Cara-
mori e Rui Caramori.

A terceira geração da família fun-
dadora do grupo já se faz presente na 
empresa, com Pietro Caramori, neto 
do fundador, compondo a equipe res-
ponsável pela Divisão de Transporte 
Rodoviário de passageiros, além de 
ser o responsável por toda área de 
Manutenção do Grupo.
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O DD, um dos modelos mais espaçosos da frota, com a marca e a programação visual atuais.

EMPRESA

O transporte coletivo de passa-
geiros e de cargas exige profissionais 
bem preparados, os quais, além de se 
preocuparem com o seu desenvolvi-
mento pessoal e profissional, devem 
executar com extrema qualidade o 
serviço junto aos seus usuários e 
clientes internos e externos. Por conta 
disso, o Grupo Reunidas investe no 
treinamento e desenvolvimento das 
pessoas em todos os cargos, por meio 
de programas direcionados.

A ideologia do Grupo com rela-
ção à sua equipe de trabalho está 
fortemente voltada à valorização das 
pessoas, respeitando as diferenças, 
reconhecendo as potencialidades dos 
colaboradores e mantendo o ambiente 
alegre e profissional. Dando conse-
quência prática a esses conceitos, a 
companhia desenvolve os programas 
descritos a seguir. 

O PDL – Programa de Desenvol-
vimento de Líderes, tem como princi-
pal objetivo proporcionar aos líderes 
e futuros líderes o desenvolvimento 
de habilidades e atitudes estratégicas 
para o exercício da liderança. 

O PDC – Programa de Desenvol-
vimento de Condutores, tem como 
principal objetivo capacitar e desen-
volver os condutores para que estejam 

Desenvolvimento Humano 

para a realização de vários treinamen-
tos e capacitações. Essa “escola itine-
rante” atende também a comunidade, 
participando de ações sociais.

O Programa Tempo de Casa 
tem como premissa estimular o senso 
de pertencimento e valorização, e o 
vínculo das pessoas com a empresa. 
Os colaboradores que completam 5, 
10, 15, 20 e 25 anos ou mais de casa 
recebem homenagem da Direção e 
um boton personalizado, onde está 
impresso o número de anos corres-
pondente ao seu tempo de trabalho 
na empresa. 

O Programa Crescendo e Apren-
dendo com o Trânsito tem como 
objetivo levar até as crianças do 
ensino fundamental conceitos bási-
cos referentes ao trânsito. O Grupo 
Reunidas parte da premissa de que 
o trânsito é parte do cotidiano de 
trabalho e reconhece a importância 
e a necessidade da disseminação 
do conhecimento, com o intuito de 
promover hábitos seguros voltados à 
preservação da vida e o cuidado que 

Maratona sugere uma ação continuada na busca de resultados por meio da 
superação. Por conta disso, o Grupo Reunidas instituiu as Maratonas de Motoristas, 
Tráfegos e Manutenção, que buscam incentivar o colaborador e as equipes a 
superarem os desafios da área, buscarem resultados positivos e a melhoria contínua. 
Trata-se de um conjunto de ações de avaliação e auditorias com acompanhamento 
de indicadores, disciplina e rotinas que culminam em premiações e 
reconhecimento. A Maratona foi estruturada com base nos pontos principais da 
Gestão de Motoristas, Tráfegos e Manutenção via cumprimento das diretrizes, 
execução dos serviços com confiabilidade, melhoria da produtividade e 
alcançando, assim, a excelência.

Maratona de Motoristas, Tráfegos e Manutenção

preparados para atender os nossos 
clientes. Os condutores participam 
dos módulos específicos de fortaleci-
mento do relacionamento interpessoal, 
humanização, legislação de trânsito, 
condução segura e econômica.

O Ônibus Escola foi idealizado 
com o propósito de levar conhecimen-
to para todos os colaboradores das 
filiais. Um veículo foi adaptado para 
acomodar 21 pessoas em um modelo 
de sala de aula. O ônibus disponibiliza 
todos os equipamentos de multimídia 
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Em primeiro plano, Selvino Caramori Filho; ao volante, Sandoval Caramori.
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A primeira logomarca foi desenhada nos tempos heroicos da criação da Empresa 
Reunidas, em 1948, por dona Maria Therezinha. Com o passar do tempo, a marca 
veio sendo reestilizada, geralmente para caracterizar uma nova fase ou período 
na vida da empresa. Dois anos atrás, em 2018, ganhou novos traços. Com sua 
capacidade de identificar a empresa instantaneamente, as asas continuam, mas 
ganharam um toque de modernidade. O símbolo central, representado por dois 
elos, como duas mãos unidas, cumpre a intenção inicial de transmitir o espírito de 
confiança, a leveza, o zelo, o carinho e o cuidado pelos clientes que fizeram e fazem 
parte da empresa e de sua história. Em síntese, a reestilização representa uma marca 
tradicional que preza sua origem mas compreende a necessidade de se atualizar. 
A proposta de resgate visual traz consigo os valores preservados de uma marca 
confiável, porém com novas experiências na bagagem.

A nova velha marca

todas as pessoas, sendo passageiros 
ou pedestres, devem ter no trânsito. 
Reconhece igualmente a sua res-
ponsabilidade enquanto empresa. E 
acredita que investir na educação das 
crianças é a melhor forma de formar 
adultos conscientes dos seus direitos 
e deveres em relação ao trânsito. 
Por isso foi criado este programa. As 
crianças são recebidas no “Ônibus Es-
cola”. O motorista instrutor é treinado 
e capacitado para a interação com as 
crianças e o repasse das informações 
relacionadas ao trânsito. 

O Programa Jovem Aprendiz 
Aprendendo para o Futuro se preo-
cupa em oportunizar e contribuir para 
a inserção do jovem no mercado de 
trabalho. Inserir os jovens no mundo 
do trabalho, combater a evasão es-
colar e o trabalho infantil são alguns 
benefícios da Lei da Aprendizagem. É 
por esses e outros fatores que essa lei 
não pode ser encarada apenas como 
uma obrigação por parte das empre-
sas. Mais do que uma lei que deve ser 
cumprida, é um instrumento capaz de 
transformar a realidade de milhares 
de jovens e impactar de forma positiva 
a sociedade. Por meio do programa, 
o Grupo Reunidas vem apresentar 
as premissas de implantação, acom-
panhamento e avaliação dos Jovens 
Aprendizes na empresa.

O Programa Inclusão visa a 
valorização das pessoas, o respeito 
às diferenças, o reconhecimento das 
potencialidades de cada indivíduo, 
que são premissas essenciais para a 
empresa. O Programa Inclusão tem 
como objetivo a integração, desen-
volvimento pessoal e profissional da 
pessoa com deficiência, bem como a 
disseminação do espírito de colabora-
ção, empatia, responsabilidade Social 
e a cultura de inclusão. 

A Campanha Todos Juntos pela 
Causa do Alimento” foi lançada pelo 

Grupo Reunidas agora em 2020, com 
o intuito de mobilizar todas as suas 
unidades na coleta de alimentos não 
perecíveis, destinados em seguida às 
pessoas em vulnerabilidade social. 

Finalmente, o Programa de Cons-

cientização Ambiental tem o objetivo 
de conscientizar os colaboradores 
sobre a importância da preservação 
do meio ambiente e sua forte contri-
buição para a sustentabilidade da 
empresa.
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Diferencial importante do elétrico Marcopolo/BYD: autonomia de 300 quilômetros.

TECNOLOGIA

Rodoviário Marcopolo Viaggio 
com chassi BYD totalmente 
elétrico opera em Porto Alegre

Está rodando desde o início de 
novembro em Porto Alegre-RS, 
com operação pela Turis Silva, 

o primeiro ônibus rodoviário 100% 
elétrico da capital gaúcha. É um Mar-
copolo Viaggio 1050 montado sobre 
chassi D9A 20.410, da BYD. Também 
participa do projeto a empresa EDP 
Smart, divisão da EDP, empresa do 
setor elétrico.

O Viaggio 100% elétrico tem 12m90 
de comprimento e capacidade para 

44 passageiros em poltronas do tipo 
executivo, mais o motorista. São seis 
packs de bateria, que asseguram 
a autonomia de 300 quilômetros. A 
transmissão é automática, propor-
cionando mais conforto e segurança 
para o motorista e os ocupantes. Ar 
condicionado, acessibilidade fácil e 
tomadas USB em todas as poltronas 
são outras comodidades. 

“A mobilidade elétrica é estraté-
gica para o crescimento dos negócios 

da Marcopolo, declarou, a propósito,  
o gerente nacional de Vendas da Mar-
copolo, Leandro Sodré, lembrando que 
a adoção de veículos com tecnologia 
limpa é uma tendência global. 

Além do novo modelo rodoviário, 
existem 33 veículos elétricos da Mar-
copolo circulando pelo País, incluindo 
micro-ônibus Volare. Eles estão em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Pará, Ceará e Paraná, além do 
Distrito Federal.
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Alcançou ampla repercussão em todo o País a iniciativa da ABRATI de promover a 
campanha nacional “Sua vida vale mais. Diga não ao clandestino”. Tratou-se de uma 
esclarecedora campanha de combate ao transporte rodoviário clandestino de pessoas, 
com o objetivo de preservar a segurança dos passageiros. 

A campanha buscou alertar a 
população e, principalmente, 
as pessoas que viajam, acerca 

do grande risco de acidentes que elas 
correm quando viajam em veículos 
clandestinos. A própria Agência Na-
cional de Transportes Terrestres já 
advertiu que o transporte clandestino 
representa um grande risco para a 
sociedade “porque ele mata”.

E a Agência federal não está 
se limitando às advertências, pois 
aumentou e tornou mais rigorosa a 
fiscalização nas rodovias brasileiras. 
Apenas neste ano, de janeiro até o 
último dia 30 de novembro, os fiscais 
da ANTT apreenderam 1.177  ônibus 
piratas e lavraram 2.477 autos de 
infração. As multas aplicadas totali-
zaram R$ 13,075.100,00.     

No total, havia 35.310 passageiros 
nos ônibus apreendidos, e eles pude-
ram seguir viagem em ônibus regula-
res, com passagens obrigatoriamente 
custeadas pelos clandestinos. 

Em relação ao desenvolvimento 
da campanha, o dia 29 de outubro, às 
vésperas do feriado de Finados, foi 
considerado o “Dia D” do movimento, 
tendo registrado elevado número de 

Reproduções de peças impressas da campanha nacional de combate ao transporte clandestino de passageiros. 

PASSAGEIROS

O setor rodoviário de passageiros 
aderiu em peso à campanha da 
ABRATI contra o transporte pirata
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não são verificados; b) os motoristas 
não recebem treinamento para dirigir 
os ônibus; c) também não recebem 
treinamento para dirigir à noite ou em 
grandes distâncias; d) as empresas 
não dispõem de instalações ao longo 
das rotas, com alojamentos para 
descanso adequado dos motoristas; 
e) os motoristas não são submetidos 
a quaisquer testes toxicológicos 
periodicamente, e nem por aferições 
alcoólicas ou medicamentosas.

Por sua vez, Letícia Pineschi, do 
Conselho da ABRATI, destacou sem-
pre a maneira como operam as em-
presas regulares, lembrando que, ao  
contrário dos motoristas clandestinos, 
os condutores do transporte regular 
seguem todas as regras da ANTT. 

“Eles recebem treinamentos ri-
gorosos, passam por seguidos testes 
toxicológicos, dispõem de alojamentos 
para descanso ao longo dos percur-
sos e, além de tudo, antes de serem 
contratados, têm  sua vida pregressa 
verificada.”  

Letícia Pineschi também descre-
veu o que pode acontecer quando 
alguém se deixa atrair pela oratória 
fácil e descompromissada dos piratas: 
“É um tiro no escuro” – diz ela. – Você 
entra no clandestino e não faz ideia de 
que o ônibus pode quebrar ou causar 
um acidente. Também não sabe se o 
motorista está preparado para fazer 
aquele trajeto. A segurança é zero. 
Além de tudo isso, os clandestinos não 
cumprem os protocolos sanitários e, 
portanto, acabam comprometendo a 
saúde dos  passageiros.”

ações de conscientização e de infor-
mação nos terminais rodoviários do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Ho-
rizonte, Belém, João Pessoa, Vitória, 
Curitiba, Porto Alegre, Brasília, São 
Luís e Recife.  Foram feitas panfleta-
gens e promovidos diálogos ativos com 
cidadãos, tendo sempre como objetivo 
a conscientização das pessoas quanto 
aos riscos do transporte clandestino, 
que é a face mais visível da ação pre-
datória dos transportadores piratas.    

Somando todas as peças veicu-
ladas por meio digital, a campanha 
alcançou mais de 4 milhões de pes-
soas, fora a audiência das mais de 40 
entrevistas em tempo real concedidas 
em diversos locais, e as mais de 150 
reportagens publicadas em veículos 
de comunicação impressos. 

A ideia de realizar a campanha 
foi motivada pelo forte aumento do 
volume de transporte pirata de pas-
sageiros observado durante a pan-
demia. Aquelas 1.177 apreensões de 
ônibus piratas, ou aquelas multas que 
superaram mais de R$ 13 milhões de 
reais devem ser somadas aos elevados 
números estaduais como, por exem-
plo, os do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Estado 
de São Paulo. Ali, segundo o Sindica-
to, são feitas cerca de 6.800 viagens 
ilegais por mês, ou 81.612 por ano. O 
número de passageiros transportados 
por ano é superior a 684.000. 

A mobilização inspirada pela 
ABRATI também alcançou as mídias 
sociais da Associação e das empresas 
do setor de transporte rodoviário de 
passageiros. O presidente da Asso-
ciação, Eduardo Tude, aproveitou 
todas as oportunidades para reiterar 
a questão dos riscos que decorrem 
das atividades ilegais dos transporta-
dores piratas. Sistematicamente, ele 
citou: a) os antecedentes criminais 
dos motoristas de ônibus clandestinos 

Letícia Pineschi Kitagawa, integrante do 
Conselho da ABRATI.

Reprodução de peça impressa da campanha de combate aos transportadores clandestinos.
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Dos dois lados, as câmeras ficaram em posição menos vulnerável, e com volume total um pouco menor, na comparação com os antigos espelhos.

TECNOLOGIA

Nos rodoviários da Marcopolo, 
saem os espelhos retrovisores 
e entram as câmeras de vídeo
Segundo a fabricante, a nova tecnologia chega para assegurar mais segurança, 
conforto e eficiência nas viagens por ônibus. Denominado Espelho de Reflexão Virtual 
– ERV –, o novo recurso dispõe de câmeras de vídeo de alta definição e proporciona 
ampla visibilidade, sem pontos cegos, ampliando, portanto, a dirigibilidade do ônibus.
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A novidade da substituição dos 
espelhos retrovisores laterais 
dos ônibus por câmeras de alta 
definição foi mostrada em detalhes, 
pela primeira vez, na vigésima-
quinta edição da Busworld Europe,  
em outubro do ano passado, em 
Bruxelas (ver edição 99 da Revista 
ABRATI). A holandesa VDL equipou 
seu rodoviário Futura FHD 2-129 
com duas dessas câmeras e atraiu 
maior contingente de visitantes. 
No Brasil, as câmeras chegaram 
de caminhão (isto é, equipando 
um caminhão) por iniciativa da 
Mercedes-Benz, que este ano 
passou a oferecê-las como item 
opcional aos compradores do 
seu modelo Novo Actros.

Novidade de fato

A encarroçadora anuncia que os 
operadores de transporte rodo-
viário de toda a América Latina 

já podem, a partir de agora, elevar ain-
da mais os padrões de segurança, con-
forto e eficiência das rotas nacionais e 
internacionais. Ela acaba de lançar o 
primeiro ônibus rodoviário dotado da 
tecnologia ERV – Espelho de Reflexão 
Virtual –, que já está disponível para 
todos os modelos Paradiso New G7.  
 O sistema funciona com câmeras 
externas de vídeo de alta definição, 
instaladas em posições estratégicas 
para proporcionar a máxima visibili-
dade para o condutor em quaisquer si-
tuações: dia e noite claros, com chuva, 
cerração ou neblina e também durante 

as manobras de estacionamento. De 
acordo com o coordenador de En-
genharia da Marcopolo, Jean Carlo 
Giacomel Casado, a equipe da em-
presa empenhou-se cuidadosamente 
em definir a melhor localização para 
as câmeras na carroçaria do ônibus.  
 “O estudo apontou as posições 
ideais de posicionamento das câme-
ras, de modo a eliminar os tradicio-
nais pontos cegos. Assim o motorista 
pode dirigir com mais segurança, 
tranquilidade e menor estresse, 
sobretudo em situações críticas ou 
difíceis, como debaixo de chuva e 
durante a noite”, acrescenta Casado. 
 No sistema, duas câmeras exter-
nas captam as imagens em tempo real 

e com alta definição. As imagens são 
visualizadas pelo motorista em duas 
telas posicionadas dos lados esquer-
do e direito no cockpit do veículo. O 
controle do ERV é acionado no painel 
de instrumentos, com opções para 
dia, noite, lados esquerdo e direito e 
movimentação em ângulo de até 90 
graus para visualizar todo o espa-
ço ao longo das laterais do ônibus. 
 Além dos grandes benefícios em 
termos de segurança, a nova tecnolo-
gia também resultou na mudança de 
posição dos dois suportes externos 
(antes para os espelhos, agora para 
as câmeras) dos lados esquerdo e 
direito. Houve uma diminuição das 
dimensões totais, o que facilita, por 
exemplo, as manobras em locais de 
espaço reduzido. 

“Mantivemos a identidade visual 
dos modelos Marcopolo, elemento de 
destaque no DNA da linha New G7, 
conciliando ganhos de manobrabilida-
de e aerodinâmica”, destaca André Lu-
cena Perondi, coordenador de Design. 
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EMPRESA

Reunidas Paulista,  
a tradição de prestar  
bons serviços. Sempre.
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Na década de 1950, a diminuta frota, ainda  
bem distante dos tempos da padronização.  

Na década de 1970, a Reunidas recebe seu 
primeiro ônibus leito-cama.

Em 1969, ônibus recém-adquirido fotografado   
em frente ao estádio do Pacaembu, São Paulo.

A Empresa Reunidas Paulista de Transporte foi fundada 
em 25 de setembro de 1948, já com uma frota de 10 
ônibus, para operar transporte rodoviário de passageiros 
entre as cidades paulistas de Bauru, Pirajuí, Guarantã, 
Cafelândia, Lins, Penápolis e Araçatuba. A sede ficava 
na cidade de Lins, então grande centro produtor de café, 
a distâncias quase iguais de Bauru e Araçatuba.   

Em novembro de 1952, a sede da 
Reunidas Paulista foi transfe-
rida para Bauru, a cidade de 

maior porte da região e movimentado 
entroncamento rodoviário e ferroviá-
rio. Em março de 1969, a Reunidas 
lançou seu primeiro ônibus-leito, um 
carro bastante moderno e dotado de 
tecnologia avançada para a época.
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Garagem de Araçatuba: a frota da Reunidas era mantida sempre limpa e revisada. Nas rodovias do interior paulista, entre as décadas de 50 e 60, 
havia situações em que trechos mais longos de estrada asfaltada ainda se alternavam com trechos de estradas de terra.

EMPRESA

Em 1980, mais uma mudança de 
sede. A empresa saiu de Bauru e se 
transferiu para uma cidade bastante 
estratégica, Araçatuba, por sua pro-
ximidade com as cidades de Ribeirão 
Preto, Andradina e Três Lagoas. 

Agora, neste ano de 2020, a Reuni-
das Paulista completou seus 72 anos 
comemorando a prestação de serviços 
de qualidade no transporte rodoviário 
de passageiros em rotas intermunici-
pais e interestaduais, no fretamento 
contínuo e em viagens de turismo. 
Seus modernos ônibus percorrem 
numerosas cidades entre os estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato 
Grosso do Sul, chegando, por exemplo, 
a Ribeirão Preto, Três Lagoas, Campo 
Grande, São Paulo, Angra dos Reis, 
Paraty e Rio de Janeiro.

Enquanto promove encontros e 
encurta distâncias em mais de 80 ci-
dades, a Reunidas Paulista se renova 

e busca o aperfeiçoamento continuo, o 
que leva a diretora Marcela Constan-
tino a afirmar que o foco da empresa 
são as pessoas e a experiência de 
viagem delas com a Reunidas. “A se-
gurança e a paixão em servir são nos-
sos valores essenciais e a promoção 
desses valores é diária entre nossos 
colaboradores”, enfatiza. 

FROTA
A frota atual da empresa é de 

130 ônibus, todos com idade média 
de quatro anos. No início do ano, em 
abril, a operadora incorporou à frota 
quatro ônibus de dois andares, todos 
Campione Invictus DD de 15 metros, 
montados sobre chassis Scania K 
440 8x2 e com capacidade para 55 
passageiros, sendo 46 acomodados 
em poltronas Semileito e nove em 
poltronas Leito Cama. Na mesma tran-
sação, a empresa incluiu dois ônibus 

Campione Invictus HD, de 14 metros, 
para 44 passageiros. 

Uma segunda compra em 2020 
ocorreu recentemente, envolvendo 
mais quatro Campione Invictus 1200, 
de 14 metros, com entrega prevista 
para dezembro. Todos os veículos 
adquiridos este ano são equipados 
com sistema de climatização, piso com 
revestimento padrão madeira, gela-
deira, elevador para acessibilidade, 
sanitário, câmeras internas e externas 
com monitor e sistema de gravação.

Poderia parecer redundância 
afirmar que a Reunidas Paulista está 
sempre pensando no bem-estar de 
seus passageiros, mas basta entrar 
em um de seus ônibus para consta-
tar o quanto de cuidados, proteção, 
conforto e tecnologia ela procura 
proporcionar aos seus passageiros. 
Ainda mais agora, em tempos de 
pandemia. Por exemplo, as cortinas 
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Campione Invicus HD recém-saído da encarroçadora e pronto para reforçar a frota da Reunidas Paulista.

Cortinas divisórias entre as poltronas: conforto, proteção e privacidade para os passageiros.

divisórias, que antes caracterizavam 
os veículos leito, migraram para toda a 
frota da Reunidas, agora posicionadas 
entre as poltronas duplas do serviço 
semileito no salão superior. No salão 
inferior, elas estão entre as poltronas 
duplas e a poltrona individual do lado 
direito, no corredor, proporcionando 
maior privacidade e proteção aos 
passageiros em ambos os pisos.

Outro exemplo pode ser encontra-
do no ônibus semileito, cujas poltro-
nas dispõem de apoio para a cabeça 
em travesseiro viscoelástico revestido 
de neoprene, descansa pernas e pés, 
além de amplo espaço entre as fileiras, 
conectores USB e porta copo integra-
dos. É um novo modelo de poltrona 
lançado pela Comil. No andar inferior 
do ônibus DD, o diferencial são as 
poltronas Leito Cama com reclinação 
do encosto e apoio de pernas de 180°. 
Ainda no andar inferior, cada poltrona 

conta com divisória e aí há conectores 
USB individuais, compartimento para 
aparelho celular e iluminação touch 
também individual. 

COMPROMISSO
A presidente da empresa, Au-

rivânia Constantino, explica que o 
principal objetivo da empresa com 
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No pátio da fábrica da Comil, Campione 
pronto para entrega à Reunidas Paulista. 

Na prevenção, a Reunidas adota o sistema Surface UV, que utiliza o poder de esterilização 
dos raios ultravioleta para eliminar 99,9% dos germes no interior do ônibus. 

EMPRESA

Atenta ao cenário da pandemia do Novo Coronavírus, a Reunidas implementou 
novas técnicas para garantir viagens ainda mais seguras e confortáveis. Foram 
instaladas cortinas entre as poltronas em toda a frota, de modo a aumentar a 
segurança e a privacidade. Todos os ônibus ganharam um novo protocolo de 
higienização e sanitização. E antes de cada viagem, procede-se à limpeza externa 
dos veículos, com a utilização de produtos de alta qualidade. Dentro dos ônibus, os 
cuidados se ampliam com: 
 • nebulização com quaternário de amônia 
 • desinfecção com gerador de ozônio
 • álcool 70% nas superfícies   
Os cuidados não param aí, porque o interior de cada ônibus também 
é submetido a uma iluminação especial, denominada Surface, que é uma luz 
ultravioleta com capacidade para eliminar 99,9% dos vírus e bactérias das poltronas, 
cortinas e áreas de contato. Na verdade, os cuidados com a saúde dos 
passageiros já começaram antes do embarque, junto à porta de entrada, com a 
colocação de um tapete embebido em líquido especial para higienização das 
solas dos calçados e de recipientes com álcool em gel para desinfecção das mãos. 
Além disso, se o passageiro não está com máscara de proteção, é lembrado 
dessa exigência pelo motorista antes de ingressar no veículo. 
A máscara será usada ao longo de toda a viagem. 
Além disso, no quadro das preocupações decorrentes da pandemia, a companhia 
está ampliando seus avanços em serviços digitais, visando simplificar seus 
processos de relacionamento com os clientes. Ela lançará, em breve, o seu novo 
aplicativo, Reunidas Mobi, oferecendo maior comodidade para os clientes, como, 
por exemplo, embarque em salas VIP, rastreamento da viagem em tempo real 
e outras vantagens que podem ser conhecidas nas redes sócias (Instagram e 
Facebook: @reunidaspaulista) e no site da própria Reunidas Paulista.

Na pandemia

todos esses investimentos é manter 
o compromisso da Reunidas Paulista 
de atender os clientes sempre com os 
melhores ônibus do mercado. 

Ela lembra também os investi-
mentos da companhia na permanente 
capacitação de seu time, buscando 
sempre a melhoria continua dos ser-
viços. Por sua vez, Humberto Junior, 
Diretor de Manutenção, ressalta que 
na era atual os profissionais são 
cada vez mais competitivos, e que o 
ritmo acelerado das mudanças exige 
profissionais também ágeis; por isso, 
a empresa incentiva o desenvolvimen-
to e a valorização dos que buscam o 
conhecimento.  

Assim, além do treinamento pre-
sencial que já era frequente na em-
presa, foram criados canais on-line 
e pontos de apoio com estrutura 
de acesso a conteúdos pertinentes 
a cada cargo.  Para os motoristas, 
existem programas de incentivo, 
dentre os quais o diretor ressalta o 
Programa Acidente Zero, que há mais 
de 20 anos premia os motoristas que 
não se envolvem em acidentes e não 
cometem infrações que poderiam ter 
levado a ele. Como um dos pilares do 
programa, a Reunidas Paulista ofere-
ce o Prêmio de Incentivo ao Motorista 
aos condutores que atingem metas 
pré-estabelecidas. 
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Baterias no espaço que seria das bagagens: novidade que os operadores rodoviários de médias e longas distâncias terão de considerar.

EMISSÃO ZERO

Uma carroçaria Comil para ônibus 
elétrico da BYD com zero emissões
O modelo Campione Invictus 1200 foi configurado para 42 poltronas e, como todo ônibus 
elétrico, não emite poluição. Tem potência de 402 cavalos e autonomia de até 300 km. 

A Comil apresentou em outu-
bro sua primeira carroçaria 
rodoviária para ônibus 100% 

elétrico, projeto desenvolvido em 
parceria com a BYD. Trata-se de um 
Campione Invictus 1200 montado so-
bre o chassi BYD D9F 4×2 (dois eixos) 
já homologado, com freios a disco com 
sistema ABS e suspensão pneumática. 
O ônibus tem 12m08 de comprimento e 

conta com controle de tração e sensor 
de estacionamento. Internamente, 
foi configurado para 42 poltronas do 
tipo semileito com descansa pernas. 
Outros itens de conforto são ar con-
dicionado com saídas individuais, 
sanitário, sistemas de áudio e vídeo, 
conectores USB e elevador para aces-
sibilidade. O veículo também dispõe de 
câmeras internas de monitoramento. 

A BYD informa que as baterias 
têm autonomia de 300 km, sendo a 
potência do veículo de 402 cavalos.
São dois motores, ambos integrados 
às rodas do eixo traseiro. Segundo 
a divisão de ônibus da fabricante, 
essa autonomia deve permitir que os 
operadores cubram curtas e médias 
distâncias “com um desempenho mui-
to bom e com economia operacional.”



TECNOLOGIA

O showroom virtual da Mercedes-
Benz tem espaço até para compras 
online de carroçarias de ônibus 
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As encarroçadoras já podem 
pegar carona no Showroom  
da Mercedes-Benz 
para vender seus chassis.

A Mercedes-Benz tornou-se a 
primeira fabricante a oferecer 
aos clientes a possibilidade 

de comprar não apenas o chassi de 
um ônibus, mas também a sua car-
roçaria, tudo pelo Showroom Virtual 
Star Online. As ofertas valem para 
todo o território nacional e abrangem 
veículos zero km e usados, urbanos e 
rodoviários.

“A novidade vem para atender aos 
pedidos de clientes que conheceram 
o nosso Showroom Virtual, gostaram 

das facilidades e vantagens ofere-
cidas pela plataforma e sugeriram 
a inclusão de ofertas de chassis de 
ônibus já encarroçados”, explica o 
diretor de Vendas e Marketing Ônibus 
da Mercedes-Benz do Brasil, Walter 
Barbosa. Ele acrescenta que agora 
o cliente pode comprar o chassi da 
marca Mercedes-Benz e, logo em 
seguida, por meio de uma plataforma 
online, contatar a encarroçadora 
de sua preferência para comprar a 
carroçaria. No site, anúncios trazem 

informações e fotos dos ônibus com-
pletos. A iniciativa tem a participação 
de empresas encarroçadoras. 

No espaço de apenas três meses, 
o Showroom Virtual Mercedes-Benz, 
disponível para empresas de trans-
porte e autônomos, recebeu aproxi-
madamente 80.000 visitas, com mais 
de 7.500 clientes cadastrados. Foram 
registradas cerca de 1.000 intenções 
de compra e mais de 1.300 ofertas de 
modelos zero km, além de 100 veículos 
seminovos da SelecTrucks.
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Cativar o passageiro é a diretriz máxima que inspira todos os que trabalham na Rápido 
D’Oeste na tarefa de transportar pessoas numa vasta área geográfica dos estados de 

São Paulo e Minas Gerais. Essa tarefa já dura oito décadas e todos os colaboradores se 
desincumbem dela com muita competência e dedicação.        

EMPRESA

Rápido D’Oeste, 80 anos de estrada 
e sempre prestando bons serviços
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A empresa se empenha em manter a 
frota permanentemente nova. 

A intervalos, os ônibus são submetidos a 
minuciosas revisões preventivas. 

A garagem tem 45.000 m2. Sua inauguração 
foi um marco importante na vida da empresa.

Fundada em 1940, 
a Rápido D’Oes-
te, de Ribeirão 

Preto, São Paulo, há 
80 anos se dedica ao 

transporte rodoviário de passageiros, 
sempre reconhecida por suas práticas 
ecologicamente corretas e pela qua-
lidade dos seus serviços. Conhecida 
por investir permanentemente em 
tecnologias modernas e na contínua 
renovação da frota, ela atende mais 
de 50 cidades nos estados de São 
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Fotos: Divulgação

Paulo e Minas Gerais, além de operar 
no segmento de fretamento e turismo 
por todo o Brasil.

Dirigida por Neida Iasbek Felicio, 
presidente; Roque Felicio Netto, dire-
tor-geral, e Christiane Iasbek Felicio 
Manaf, diretora jurídica, a companhia 
conta com uma competente equipe de 
profissionais treinados e qualificados. 
Os motoristas, por exemplo, são todos 
muito experientes, tanto no atendi-
mento ao cliente como em roteiros 
turísticos. 

Outro dos pilares em que a em-
presa sustenta sua eficiente atuação 
é o empenho em operar sempre com 
veículos novos e confortáveis, todos 
eles objeto de constante manutenção 
preventiva. Disso resultam serviços 
de alta qualidade, segurança e pon-
tualidade.

Atualmente, as linhas da Rápido 
D’Oeste transportam mais de 70.000 
passageiros por mês, sendo que esse 
número baixou para cerca de 30.000 
durante a pandemia do Novo Corona-
vírus. Em relação à doença, a empresa 
cumpre um protocolo de permanente 
limpeza e desinfecção de toda a 
frota, com o objetivo de proteger os 
passageiros e também seus colabo-
radores. Todos os veículos passam 
por operações de limpeza interna de 
superfícies fixas (balaústres, bancos, 
janelas, vidros, tetos, portas, pontos 
de apoio do usuário e motorista e 
outros), utilizando-se um produto de 
desinfecção hospitalar, o Peroxy4D. 
São ainda permanentemente aten-
didos os protocolos de prevenção e 
entrega de álcool em gel e máscaras 
aos colaboradores.

EMPRESA VITORIOSA
Em face da crise provocada pela 

pandemia, o diretor Roque Felicio 
Netto lembra que a Rápido D’oeste é 
uma empresa vitoriosa que já enfren-
tou inúmeros problemas e continua 
firme, com raízes sólidas. Atribui isso 
à união familiar e à equipe de colabo-
radores, sempre comprometida com o 
transporte de pessoas.  

“Trabalhamos 24 horas por dia, 
todos os dias da semana, transpor-
tando vidas. O transporte é também a 
nossa vida. Trabalhamos com amor e 
dedicação e isso nos ajuda a superar 
momentos difíceis”, afirma. 

A história da empresa começou 
em 1940, mas ganhou novos contornos 
em 1985, quando José Roberto Felicio, 
falecido há 16 anos, adquiriu a Rápido 
D’Oeste. Com o auxílio da mulher e 

A equipe de colaboradores: comprometimento permanente com a missão de prestar serviços de alta qualidade transportando pessoas.

EMPRESA
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atual presidente da companhia, Neida 
Iasbek Felicio, e dos quatros filhos, a 
empresa, que inicialmente tinha ape-
nas uma linha interligando as cidades 
de Ribeirão Preto e Cravinhos, cres-
ceu, evoluiu e hoje, ao completar mais 
de oito décadas de atividades, está 
instalada em uma moderna garagem 
com 45.000 m2.  

A frota da Rápido D’Oeste opera 
com o apoio das mais modernas tecno-
logias. Os ônibus são rastreados por 
GPS; o sistema de bilhetagem é eletrô-
nico; a frota é 100% acessível, pois os 
ônibus são equipados com elevadores 
que facilitam o acesso dos portadores 
de deficiência; o pagamento da tarifa 
é feito exclusivamente com cartão, e 
aplicativos permitem ao passageiro 
programar a viagem e saber, em tem-
po real, o horário de chegada do seu 
ônibus. A empresa adota ainda um 
sistema de biometria facial.

A garagem conta com ampla sala 
de treinamento, com capacidade para 
100 pessoas. A companhia investe 
constantemente em treinamento pro-
fissional. Se necessário, o espaço pode 
ser transformado em dois ambientes. 

MEIO AMBIENTE
Percebe-se facilmente a preocupa-

ção da operadora com a preservação 
do meio ambiente. O edifício da gara-
gem contempla desde a reutilização 
da água da lavagem dos ônibus e o 
aproveitamento da água da chuva, até 
a destinação correta dos resíduos. O 
mesmo vale para o consumo racional 
da energia. Os vestiários dispõem 
de aquecimento solar. Os escritórios 
e a oficina, ao invés de paredes de 
concreto, receberam vidros, o que 
favorece a iluminação natural e torna 
dispensável manter lâmpadas acesas 
durante o dia.

A Rápido D'Oeste entende que a operação com veículos  
sempre novos ou com baixa idade média favorece 

a pontualidade, além de prevenir quebras e contratempos.

Os tanques de combustível para 
abastecimento dos veículos são aé-
reos, o que possibilita a rápida detec-
ção de eventuais vazamentos. O piso 
epóxi evita qualquer contaminação 
do solo. Também há um piscinão para 
conter a água das chuvas, o que pre-
vine eficientemente o transbordo do 
rio que passa perto das instalações.

A Rápido D’Oeste mantém a políti-
ca de renovar 15% a 20% das unidades  
da frota a cada ano.  

Há um cuidado especial com os 
veículos em operação, priorizando-se 
as revisões preventivas. Elas têm, 
inclusive, a participação do motorista, 
que colabora indicando possíveis pro-
blemas e, posteriormente, aprovando 
o serviço. Outra das políticas mais 
firmes da Rápido D’Oeste é investir 
permanentemente na qualificação, 
reciclagem e aperfeiçoamento dos 
seus profissionais. 
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Dos dois lados, as câmeras ficaram em posição menos vulnerável, e com volume total um pouco menor, na comparação com os antigos espelhos.

INOVAÇÃO

Os avanços do conceito Fábrica 4.0 nas plantas da Mercedes-Benz (acima, a fábrica de cabines) pesaram na escolha do Whow Festival de Inovação. 

Mercedes-Benz, a mais inovadora 
fabricante de caminhões e a segunda   
entre outras 100 mais inovadoras
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A melhor entre as fábricas mais inovadoras do setor automotivo. E o processo de  
implementação do conceito de Fábrica 4.0 ainda está em desenvolvimento.

No recente Whow! Festival de 
Inovação, em novembro – maior 
evento do gênero realizado no 
País – a Mercedes-Benz do Brasil 
foi reconhecida como a fabricante 
de caminhões mais inovadora do 
mercado brasileiro, e também como 
a melhor do setor automotivo. 

E não foi só, pois a mon-
tadora se classificou em 
segundo lugar entre as 

100 empresas mais inovadoras 
do País, considerando todas as 
categorias.  

Organizado pelo Centro de 
Inteligência Padrão (CIP) e reali-
zado no formato digital, o Prêmio 
Whow! de Inovação busca iden-
tificar e reconhecer empresas 
e instituições que produzam 
inovação consistente com reper-
cussões efetivas nos negócios.

A metodologia adotada pelo 
Centro de Inteligância Padrão 
abrangeu a identificação de 
cases inovadores de 3.000 empre-
sas de diversos segmentos, que 

se inscreveram e foram objeto 
de meticuloso processo de desk 
research, que varreu sites, blogs, 
portais, redes sociais e fóruns de 
discussão para identificar o que 
de mais representativo foi regis-
trado na produção de inovação 
no País em um período de 12 
meses anteriores a maio de 2020.

Entre as inovações recentes 
trazidas ao mercado pela Mer-
cedes-Benz estão o caminhão 
Novo Actros, o novo patamar 
de serviços e conectividade, o 
avanço do conceito Fábrica 4.0 
nas plantas da empresa e suas 
novas formas de relacionamento 
com clientes e com startups de 
diversos segmentos.  
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A substituição, no caminhão Novo Actros, dos espelhos retrovisores por câmeras de alta definição (inovação denominada MirrorCam), deu à 
Mercedes-Benz a vitória na categoria Inovação Tecnológica/Montadoras, do Prêmio Autodata.  

RECONHECIMENTO

Entre as melhores do setor 
automotivo, Mercedes-Benz  
é a Empresa do Ano
Escolhida como Empresa do Ano pelo Prêmio AutoData “Melhores do Setor 
Automotivo 2020”, a montadora recebeu três outras premiações: foi vencedora  
da categoria Inovação Tecnológica/Montadoras, pelo MirrorCam do Novo Actros;  
da categoria Veículo Ônibus, pelo chassi O 500 RSDD Full Safety Package; e da 
categoria Gestão/Montadoras, pelo case Fazenda Urbana. 

“Fico feliz com o reconhe-
cimento do trabalho de 
nossos colaboradores, 

concessionários, fornecedores e par-
ceiros. A premiação nos motiva a va-

lorizar ainda mais o apoio dos clientes 
para quem trabalhamos diariamente 
a fim de entregar as melhores solu-
ções”, declarou Karl Deppen, presi-
dente da Mercedes-Benz do Brasil & 

CEO América Latina. Deppen aprovei-
tou para reiterar que “segue mantido 
o investimento de R$ 2,4 bilhões entre 
2018 e 2022 em produtos como o Novo 
Actros, em tecnologias, serviços de 
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A iniciativa – implantar uma horta no parque fabril onde estão as instalações industriais da Mercedes-Benz – pode ter parecido estranha, mas já 
está rendendo frutos – isto é, verduras, para consumo nos restaurantes da empresa. Além do Prêmio Autodata na categoria Gestão/Montadoras.

conectividade, na modernização das 
fábricas de caminhões e ônibus 4.0 
e sua integração na rede produtiva 
global da empresa”.

A vitória na categoria Inovação 
Tecnológica / Montadoras do Prêmio 
deste ano se deveu a um sistema que 
substitui os retrovisores convencio-
nais por câmeras digitais, fazendo 
do Novo Actros o primeiro caminhão 
sem retrovisor externo no País. A 
propósito dessa inovação e de todo o 
seu pacote de tecnologias, o vice-pre-
sidente de Vendas e Marketing Cami-
nhões e Ônibus da Mercedes-Benz do 
Brasil, Roberto Leoncini, considerou 
que ela dá um novo sentido ao termo 
Transporte Responsável, que é o  
de pensar na segurança e na eco-
nomia de combustível, com o con-
sequente impacto positivo no meio 
ambiente.

HORTALIÇAS 
Na linha das distinções atribuídas 

pelo Prêmio Autodata, entre os ônibus 
rodoviários da Mercedes-Benz o mo-
delo rodoviário top de linha da mon-
tadora, o O 500 RSDD 8x2, venceu na 
categoria Veículo Ônibus, vitória esta 
devida ao pacote de segurança que 
agrega valor ao veículo. Por exemplo, 
o chassi O 500 RSDD 8x2 com freio 
a tambor já pode ser equipado com 
piloto automático adaptativo (ACC), 
sistema de frenagem de emergência 
(AEBS) e sistema de aviso de faixa 
(LDWS).

Finalmente, a iniciativa de produ-
zir verduras 100% livres de agrotóxi-
cos para consumo nos restaurantes da 
empresa, plantando hortaliças em um 
parque fabril dedicado à produção de 
caminhões e ônibus  – a Fazenda Ur-
bana –, pelo seu absoluto ineditismo, 

permitiu à Mercedes-Benz contribuir 
com a preservação do meio ambiente 
e aumentar a visibilidade dos pilares 
que norteiam as atividades do Grupo 
Daimler, como inovação, sustentabili-
dade, saúde e responsabilidade social.

O prêmio AutoData 2020 distinguiu 
ainda, na categoria Inovação Tecno-
lógica/Fornecedores, uma iniciativa 
da Bosch realizada em parceria com 
a Mercedes-Benz. Trata-se do Centro 
de Testes Veiculares atualmente em 
construção no Campo de Provas da 
montadora em Iracemápolis, Estado 
de São Paulo. Com pistas para avalia-
ções de segurança veicular, eficiência 
energética e novas tecnologias, o Cen-
tro facilitará o desenvolvimento, por 
exemplo, de veículos equipados com os 
modernos sistemas de assistência ao 
condutor, que proporcionarão uma mo-
bilidade livre de estresse e acidentes.



PREMIAÇÕES 

A Viação Cometa é uma das mais tradicionais empresas do setor de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. Foi fundada em 1948.

O diretor-executivo Fernando Guiimarães, do 
Grupo JCA (à direita), recebe os dois troféus. 

Cometa e Marcopolo premiadas no 
"Maiores e Melhores do Transporte"
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A operadora Viação Cometa, do 
Grupo JCA, e a encarroçadora 
Marcopolo foram ganhadoras 

da 33ª edição da premiação Maiores 
do Transporte e Melhores do Trans-
porte 2020. A premiação, que é anual, 
homenageia as empresas que se so-
bressaíram em diversos segmentos do 
transporte de passageiros, de carga, 
e de logística. O evento de premiação 
aconteceu no Hotel Transamérica, 
em São Paulo, seguindo todos os pro-
tocolos sanitários exigidos pelo atual 
momento. Promovido pela revista 
Transporte Moderno, apresentou os 
destaques do setor, definidos a partir 
da análise dos balanços financeiros 
de 2019. Entre as operadoras de 
transporte rodoviário de passageiros, 
a mais bem avaliada foi a Cometa. 
 “Estar entre os melhores é motivo 
de muito orgulho para a Cometa e 
para todo o Grupo JCA. O reconhe-
cimento com este prêmio mostra que 

estamos no caminho certo”, comentou 
Fernando Guimarães, diretor-exe-
cutivo da unidade de transporte de 
passageiros do Grupo JCA.

Já a Marcopolo, conquistou dois 
prêmios: como a melhor na categoria 
Carroçarias para Ônibus e a melhor 
entre as melhores no categoria In-
dústria. Ambas as conquistas tiveram 
como base a análise do balanço finan-
ceiro de 2019 e os indicadores de de-
sempenho avaliados pela premiação. 

A Viação Cometa se destaca pela 
trajetória de mais de 70 anos na 
história do transporte rodoviário de 
passageiros do País. Sua conquista 
realçou também o empenho constante 
na busca da otimização da experiên-
cia do cliente, com investimentos em 
segurança e inovação para oferecer 
serviços e produtos de qualidade.

A Marcopolo fechou 2019 com 
crescimento de 2,8% em relação ao 
ano anterior, com receita líquida de 

R$ 4,314 bilhões, contra R$ 4,197 
bilhões em 2018. Os negócios no País 
aumentaram de R$ 1,916 bilhão no 
exercício anterior para R$ 2,252 bi-
lhões. O lucro líquido (R$ 212 milhões) 
cresceu 11,1% .
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TECNOLOGIA LIMPA

Em muitas das belas cidades européias, a ausência do barulho do motor prestará homenagem à tradição.

Falta pouco tempo para esta cena se tornar 
comum – pelo menos na Europa. 

A Volvo anuncia para 2022 o início da 
produção de seus caminhões elétricos
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Já a partir de 2021 os transportadores da Europa poderão encomendar versões 100% 
elétricas dos caminhões Volvo FH, FM e FMX, que estarão no mercado europeu em 2022.

O anúncio foi feito dias atrás 
pela fabricante, quando tam-
bém informou sobre o início, 

no ano que vem, dos testes de campo 
com os caminhões elétricos pesados 
em operações de transporte regional 
e construção urbana na Europa. Os 
veículos em teste têm PBT de 44 tone-
ladas e, conforme a configuração das 
baterias, a autonomia poderá chegar 
a 300 quilômetros. As vendas também 
começam no próximo ano, e a produ-
ção em série será iniciada em 2022.

Desde 2019 a Volvo Trucks já vem 
produzindo os modelos Volvo FL Elec-
tric e Volvo FE Electric, caminhões 
elétricos semipesados disponíveis na 
Europa para operações de distribui-
ção urbana e transporte de resíduos 
sólidos. Na América do Norte, as 
vendas do Volvo VNR Electric, cami-
nhão para transporte regional, estão 
começando agora em dezembro. Na 
América Latina ainda não há uma 
previsão definitiva para a introdução 
de caminhões elétricos.
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O que esperar de 2021

OPINIÃO

Jorge L. S. Carrer, Gerente Executivo 
Vendas Ônibus (C-VB)  
Volkswagen Caminhões e Ônibus 

Os empresários e executivos 
brasileiros são reconhecidos 
por sua inesgotável capacida-

de de superação, pela resiliência, pelo 
poder de adaptação às incontáveis 
crises da história do País, pela criati-
vidade na adversidade. Mas este 2020 
está deixando de cabelos em pé até 
mesmo os mais tarimbados profissio-
nais, especialmente quando falamos 
do setor de transporte de passageiros 
por ônibus.

O que é uma pena, porque após 
anos de forte crise econômica e polí-
tica interna que afetaram em cheio o 
nosso segmento, e de sinais concretos 
de recuperação entre 2018 e 2019, 
esperava-se de 2020 o melhor ano em 
muito tempo: recuperação econômica, 
reformas estruturais, juros baixos, 
crédito farto, redução do desemprego, 
demanda crescente por ônibus. Uma 
pena mesmo.

A crise sem precedentes que vive-
mos em 2020 chegou sem avisar, afe-
tou a quase todos e deixará sequelas 
em todo o mundo por um bom tempo, 

2021 tem tudo para ser 
muito melhor para os 

negócios que englobam o 
transporte de passageiros, 

ainda que o caminho da 
retomada seja longo e 

trabalhoso. Viajaremos 
mais e dentro de casa, 

produziremos mais, 
venderemos mais produtos 

e serviços. Dá para ficar 
otimista, ou realista 

esperançoso, como diria 
Ariano Suassuna.

ainda mais no setor de transportes de 
passageiros, um dos mais afetados de 
toda a economia. 

E agora, chegando ao final do ano, 
é possível prever o que nos espera 
em 2021?

Talvez a única certeza que te-
nhamos é que o caminho continuará 
sinuoso: temos um rombo nas contas 
públicas e nos balanços de muitas em-
presas, o desemprego cresceu, o cré-
dito já não está tão fácil, as reformas 
ficaram para depois e ninguém sabe 
ao certo quando teremos uma vacina 
segura e disponível em larga escala. 

Mas voltando ao tema da nossa 
capacidade de superação e inven-
tividade, que se soma à pujança do 
Brasil, sua diversidade econômica 
e a cultura do ônibus enraizada em 
nossa história, dá para acreditar que 
mais uma vez daremos a volta por 
cima, transformando os obstáculos 
em oportunidades.

Por exemplo, não param de surgir 
ações de incentivo ao turismo rodo-
viário e regional, seja por empresas 
privadas, poder público, entidades de 
classe ou todos juntos. Somando-se a 
isso as restrições do momento para 
viagens internacionais, o próximo 
verão já deverá trazer ótimos resul-
tados para operadores de transporte, 
impulsionando com força a retomada 
do setor. 

O próprio incentivo ao uso do 
ônibus, mostrando o quanto ele é 
seguro em qualquer aplicação, deverá 
seguir como tarefa permanente de 
operadores e fabricantes, junto com 
o desenvolvimento de equipamentos, 
materiais e processos que garantam a 
biossegurança dos usuários e funcio-
nários (como tem sido feito em tempo 

recorde desde o início da epidemia), 
eliminando assim qualquer receio que 
ainda possa existir.

No segmento de fretamento em-
presarial as boas notícias andam de 
mãos dadas com resultados recordes 
do agronegócio e suas safras exube-
rantes, além de usinas, frigoríficos e 
silvicultores produzindo a todo vapor.  

Pensando assim, 2021 tem tudo 
para ser muito melhor para os negó-
cios que englobam o transporte de 
passageiros, ainda que o caminho 
da retomada seja longo e trabalhoso. 
Viajaremos mais e dentro de casa, 
produziremos mais, venderemos mais 
produtos e serviços. Dá para ficar oti-
mista, ou realista esperançoso, como 
diria Ariano Suassuna. 

Nesta última edição de 2020 da 
Revista ABRATI, e em nome de todos 
os colaboradores da Volkswagen Ca-
minhões e Ônibus e sua Rede de Con-
cessionários, desejo a todos os leitores 
Feliz Natal e ótima passagem de ano, 
com sinceros votos de que tenhamos 
um 2021 de superação, repleto de 
conquistas, paz e muita saúde.
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