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R E V I S T A

A Itamarati roda
por meio Brasil 

 Pássaro Marron, a 
 sabedoria de ouvir

Gontijo já opera 
os primeiros DDs

Frota da Santa Cruz 
tem 1,5 ano de idade
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Também a São Cristóvão já está operando suas 
linhas curtas com dois serviços distintos em um 
mesmo ônibus. Sem dúvida, uma bela maneira 

de se chegar a Brasília, por exemplo.
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A Empresa Gontijo recebe seus quatro primeiros ônibus do 
modelo DD (Double Decker) e passa a operar dois serviços 
em ônibus de dois pisos. Se gostar da experiência, promete 
novas compras.

A vocação da Expresso Itamarati é cruzar fronteiras. Com uma frota de quase 1.000 ônibus, que 
percorrem 1,5 milhão de quilômetros por ano, ela oferece transporte de alta qualidade nos estados 
de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás e Minas Gerais.
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"Diante desse cenário temos 
ainda em curso audiencia 
pública da ANTT para definir 
o novo marco regulatório da 
atividade, fato que acentua 
ainda mais as incertezas 
e praticamente extingue a 
segurança juridica da atividade, 
pilar indispensável à atração 
dos invesstimentos contínuos 
que são demandados na 
renovação de frota e inovações 
tecnológicas", escreve na 
página 6 o presidente da 
ABRATI, Eduardo Tude de Melo.
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A história da Pássaro Marron se confunde com a história 
de muitas das cidades do Vale do Paraíba. Uma delas – 
Aparecida – sintetiza a fé de milhões de brasileiros. 

Empresa cuja frota tem apenas 1 ano e meio de idade 
média, mas que também tem muita história para 
contar. A Santa Cruz une tecnologia e modernidade à 
tradição de prestar o melhor serviço. 

Desde os tempos antigos a 
Catarinense sabe encurtar 
distâncias. Agora ela lança a 
viagem Curitiba-Florianópolis 
sem paradas em quatro horas.
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CARTA DO PRESIDENTE

O ano de 2020 trouxe a pande-
mia da Covid-19 e surpreen-
deu a Humanidade como nun-

ca se tinha visto. Nem as pandemias 
registradas no início do século XX 
impactaram tão fortemente a vida das 
pessoas e as atividades econômicas. 
No início, o desconhecimento sobre 
os necessários procedimentos sani-
tários imperou, pois se tratava de um 
novo tipo de vírus não previsto nos 
manuais de saúde. Felizmente, as re-
comendações sobre o comportamento 
da população, feitas principalmente 
pelos especialistas médicos, como dis-
tanciamento social, uso de máscara e 
cuidados na higiene, foram seguidas 
pelo menos por parte das pessoas.

As operadoras demonstraram 
grande capacidade de resiliência, 
resolvendo seus próprios problemas 
e sobrevivendo aos momentos difíceis 
que se apresentaram, entre eles a re-
tração quase total das atividades nos 
meses iniciais da pandemia.

Foi uma verdadeira corrida contra 
o tempo. As empresas, assim como 

as montadoras e encarroçadoras de 
ônibus, recorreram à mais modernas 
tecnologias disponíveis para inibir a 
capacidade de transmissão do vírus e 
garantir viagens seguras. Protocolos 
de higienização nos veículos, termi-
nais de embarque e desembarque e 
guichês de vendas de passagens foram 
implantados em tempo recorde. Trei-
namento intensivo dos empregados, 
que lidam diretamente com o público 
e dos lotados na administração inter-
na, foi implementado para que todos 
pudessem atuar de maneira correta e 
coerente com os novos procedimentos.

Para as empresas, os desafios 
continuam, pois a crise ainda pros-
segue, mesmo com o início da vacina-
ção. E, apesar de todos os cuidados, 
implementados a elevados custos, os 
clientes não retomaram suas viagens 
nos níveis anteriores, já que a crise 
sanitária continuou fazendo vítimas 
em todo o País. As empresas estão 
operando com médias entre 40% e 
50% do movimento que praticavam em 
igual período de 2019. A redução das 
atividades a menos da metade impli-
cou em cortes indesejados num setor 
onde os empregados, do motorista ao 
pessoal da manutenção, passam por 
treinamentos dos mais diversos.

Mesmo em cenário tão desfavo-
rável, o setor tem reagido e investido 
em novas frotas e novas modalidades 
de serviço, enquanto implementam 
viagens a preços promocionais: ten-
tam sobreviver no período hostil,  
que ainda é agravado pelo avanço do 
transporte clandestino e por incom-
preensões de setores do Judiciário 
que insistem em admitir atividades 
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A superação da crise e a 
persistência da incerteza

Eduardo Tude de Melo, Presidente do 
Conselho Deliberativo da ABRATI

ilegais, não condizentes com as regras 
que regem a atividade econômica.

Sem nenhuma dúvida, é uma 
quadra difícil e plena de incertezas, 
mas o setor persiste e segue em frente 
mesmo sabendo que as operadoras do 
sistema regular, por estarem registra-
das na ANTT, precisam obedecer a re-
gramentos bastante rígidos, cumprin-
do frequências mínimas, controlando 
rigidamente exigências legais sobre 
jornada de trabalho dos motoristas, 
obrigatoriedade de atendimento aos 
beneficiários de gratuidades e des-
contos (idosos, deficientes carentes, 
jovens carentes) e ainda mantendo 
ônibus reservas em pontos determina-
dos de rotas mais longas, oferecendo 
toda uma gama de serviços em todas 
as rotas, além de outras práticas para 
tornar as viagens cada vez mais segu-
ras. Tudo sem nenhuma contrapartida 
de incentivo governamental. Enquanto 
isso, os chamados ilegais operam com 
desenvoltura sem atender a essas 
obrigações, certos da pouca atuação 
fiscalizatória repressiva. 

Diante desse cenário temos ainda 
em curso uma audiência pública da 
ANTT para definir o novo marco regu-
latório da atividade, fato que acentua 
ainda mais as incertezas e pratica-
mente extingue a segurança jurídica 
da atividade, pilar indispensável à 
atração dos investimentos contínuos 
demandados pela renovação das fro-
tas e em inovações tecnológicas. 

Esperemos que no decorrer deste 
novo ano, 2021, possamos experimen-
tar cenário mais animador e capaz de 
viabilizar uma retomada em bases 
mais sólidas.
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BAGAGEIRO

AVANÇO O MOTORISTA SUMIU

O RETORNO

HAJA FÔLEGO

Scania e Marcopolo produzem ônibus rodoviário movido a 
gás natural veicular para utilização em fretamento

BYD conclui operação 
experimental com     
ônibus autônomo em 
aeroporto japonês

Christian Levin assume 
em maio como novo 
CEO global da Scania

O novo ônibus, ainda no espaço de entregas da fábrica Marcopolo, em Caxias do Sul.
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A partir de 1º de maio próximo, o 
engenheiro mecânico e executivo 
Christian Levin, atualmente na Traton, 
será o novo CEO global da Scania. Ele 
sucederá Henrik Henriksson, que deixará 
a companhia onde trabalhou nos últimos 
23 anos. Levin permanecerá também 
como membro da diretoria executiva no 
Grupo Traton, do qual a Scania faz parte. 
Na verdade, o executivo está retornando 
à Scania, onde iniciou a carreira em 1994, 
como trainee, tendo ocupado vários 
cargos gerenciais desde então. 

Christian Levin começou sua carreira na 
própria Scania. Saiu e agora está de volta.

Rodando 24 horas 
em viagens de 5 

a 30 km, o Actros 
2651 transportou 
5.000 toneladas 

de grãos.

Entre os dias 17 e 19 de fevereiro, uma frota de 50 unidades do caminhão Actros 
2651, da Mercedes-Benz, participou da abertura da colheita da safra 2020/2021 
na Fazenda Ribeirão, no município piauiense de Baixa Grande do Ribeiro. 
Simultaneamente, a Risa, empresa proprietária da fazenda, colocou em operação 
a maior colheitadeira e a maior plataforma de corte de grãos do mundo. No pico 
da colheita, muitos dos caminhões Mercedes-Benz da frota do cliente fizeram 100 
viagens de 5 a 30 quilômetros durante 24 horas, transportando 5.000 toneladas 
cada um em apenas um dia, entre os pontos de colheita no campo e os armazéns 
da Fazenda 
Ribeirão.

Frota de 50 caminhões Actros 2651 participa da 
colheita de grãos em fazenda do Piauí   

Em parceria com a All Nippon Airways 
(ANA), a multinacional chinesa BYD 
concluiu a operação experimental de 
um ônibus autônomo no aeroporto de 
Haneda, em Tóquio, Japão. A operação 
de transporte de passageiros durou 
dez dias, período em que o coletivo foi 
testado e usado em cenários reais, e 
operado de acordo com os conceitos 
da empresa aérea japonesa para um 
aeroporto “simples e inteligente”. O 
ônibus, modelo BYD K9, tem capacidade 
para transportar até 57 pessoas.
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A Scania fabricou o chassi e a Marcopolo a carroçaria. Da parceria nasceu o ônibus 
rodoviário brasileiro movido a gás, apresentado em fevereiro em Porto Alegre. 
Depois que for certificado, será utilizado pela empresa Turis Silva no transporte de 
colaboradores da usina de aços especiais da Gerdau. O ônibus vai rodar 190 quilômetros 
por dia. O chassi Scania é do modelo 320 4x2, Euro 6, com motor traseiro de 320 
cavalos. A carroçaria é a Marcopolo New G7 1050, dotada de acesso à internet, TV 
digital, poltronas semileito, monitoramento por câmeras, tomadas USB individuais, ar-
condicionado e monitores no salão de passageiros. É movido a gás ou biometano.
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A BYD lançou nova versão do Furgão 
eT3, com novo pack de baterias e com 
redução do peso do veículo de 1870 
para 1700 quilos. Outras novidades na 
nova versão: a limitação da velocidade 
para até 100km/hora, o que possibilita 
maior autonomia, e o sistema de 
recarga DC, que é mais rápido e estável. 
A autonomia é de até 300 quilômetros 
e é possível recarregar de 20% a 80% da 
bateria em 30 minutos, suficiente para 
mais 180 quilômetros de rodagem. 

A Daimler pode ser transformada em duas 
empresas mais ágeis e com atividades exclusivas 

O Conselho Supervisor e o Conselho de Administração da Daimler decidiram avaliar 
uma divisão acionária do negócio de Caminhões & Ônibus e iniciar as preparações 
para uma listagem separada da Daimler Truck. O objetivo é que uma participação 
majoritária significativa da Daimler Truck seja distribuída aos acionistas da atual Daimler. 
A Companhia de Caminhões e Ônibus terá total autonomia e governança corporativa 
própria. Mais tarde, a Daimler deverá trocar seu nome para Mercedes-Benz.  
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EMPRESA

No princípio era 
Pássaro Azul. Há 
85 anos se tornou 
Pássaro Marron 
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Já faz tempo em que os ônibus da empresa trafegavam cobertos de barro ou poeira. Já faz tempo que a frota roda coberta de elogios.

A origem do nome Pássaro Marron é curiosa. Na ver-
dade, ela se chamou inicialmente Pássaro Azul. Mas 
como na época as estradas da região eram todas de 

terra e os ônibus trafegavam quase sempre cobertos de lama 
(no tempo das chuvas) ou de poeira (no tempo mais seco), 
a população apelidou a empresa de Pássaro Marron. Como 
o apelido pegou, os dois sócios se dobraram à realidade e 
adotaram a grafia Marron – assim com n, como muitos cos-
tumavam escrever na época, talvez por influência do idioma 
estrangeiro mais comum no Brasil de então, o Francês.

A Pássaro Marron foi fundada em 1935 
por Affonso José Teixeira e seu cunhado 
Germano de Carvalho para ligar por 
rodovia a Capital do Estado de São 
Paulo e as cidades de Mogi das Cruzes, 
Guararema, São José dos Campos, 
Jacareí, Caçapava, Taubaté e Aparecida. 
O Marron veio das estradas de terra.
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Em 1939, a empresa passou a 
fazer a ligação por ônibus entre São 
Paulo e Rio de Janeiro pela antiga 
Estrada Rio-São Paulo. Foi rodando 
por esse caminho que a Pássaro 
Marron deu sua contribuição para 
o desenvolvimento e crescimento de 
muitas cidades do Vale do Paraíba, 
principalmente quando começou a 
construção da nova rodovia que veio 
interligar os estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro – a Rodovia Presidente 
Dutra. 

Mais de quatro décadas depois, em 
1977, a Pássaro Marron foi incorpora-
da ao Grupo Serveng (Soares Penido) 
e deu início a um novo período de ex-
pansão. A primeira grande mudança 
foi na cor dos ônibus, que passou a 
ser vermelha. A frota tinha então 312 
ônibus, com idade média de 16 anos. 

Logo nos dois primeiros anos ela foi 
reduzida à metade e ganhou manuten-
ção informatizada, sendo construídas 
garagens e oficinas equipadas com 
modernos sistemas de comunicação. 
Também foram criadas novas linhas 
para ligar São Paulo (capital) a quase 
todas as cidades do Vale do Paraíba e 
do Sul de Minas Gerais.

Em agosto de 2011 a empresa 
e suas afiliadas foram vendidas ao 
grupo CMP e passaram a fazer parte 
de um grupo ainda maior, com atuação 
no transporte rodoviário de passa-
geiros, urbano, fretamento, turismo 
e transporte de encomendas. Com 
abrangência nacional, o grupo fornece 
soluções tecnológicas e seguras em 
todos esses segmentos. 

A nova fase marcou o início de 
uma nova era. Foram adquiridos 

novos ônibus Mercedes-Benz com 
carroçarias Marcopolo G7, equipa-
das com elevador para cadeirante. A 
bordo, outros itens de lazer e conforto 
como Wi-Fi. tomadas USB, filmes e 
séries para os passageiros, cintos de 
segurança de três pontos, câmeras 
de ré e luzes de cromoterapia para 
viagens mais relaxantes. 

A malha de atendimento no trans-
porte de encomendas, antes operando 
na região da Grande São Paulo, Sul de 
Minas Gerais, Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte Paulista, foi ampliada com a 
participação das outras empresas de 
ônibus do grupo e passou a atender 
quase todo o território nacional. 

Este ano, a Litorânea, uma das 
mais tradicionais empresas de trans-
porte de passageiros entre o Vale do 
Paraíba e o Litoral Norte Paulista, 

A frota sempre renovada é motivo de festa para os motoristas. Não só pelas novas tecnologias, mas pelas chances de crescimento profissional.  

EMPRESA
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foi incorporada pela Pássaro Marron 
(ambas já pertenciam ao mesmo 
grupo), para uma reorganização 
societária. 

 Modernização e revitalização 
das agências, criação de salas de 
autoatendimento, implantação de 
tecnologias embarcadas nos ônibus, 
todos esses são processos permanen-
tes que marcam a atuação da Pássaro 
Marron. O mesmo se pode dizer do in-
vestimento maciço em treinamentos, 
reciclagens de atendimento e cursos 
de condução para motoristas – todos 
aplicados regularmente na busca da 
excelência nos serviços.

INVESTIMENTO CONSTANTE
No ano passado, sob a direção 

de Paulo Bongiovanni, presidente, e 
Rodrigo Bongiovanni, diretor, a Pás-
saro Marron incorporou à sua frota 
100 ônibus novos. A compra dá uma 
ideia do volume de recursos que a 
companhia despende continuamente 
para manter sempre baixa a média 
de idade da frota. Recursos impor-
tantes também são empregados na 
manutenção dos carros nas oficinas 
de suas dez garagens (uma em Gua-
rulhos e nove em cidades do Vale do 
Paraíba), para que os veículos estejam 
sempre em estado de novo. O controle 
de qualidade, aliás, chega a ser mais 
rigoroso do que o recomendado pelos 
fabricantes, principalmente quando 
se trata de peças mais críticas como 
os freios, por exemplo. Nesses casos, 
peças e componentes são trocados 
quando atingem a chamada “meia 
vida” – portanto, bem antes do período 
recomendado pelo fabricante para a 
vida útil da peça.

Para ampliar a segurança dos 
veículos na estrada, a empresa investe 
de forma maciça na capacitação dos 
profissionais, realiza manutenção 
preventiva dentro das normas de se-

O controle de qualidade da empresa é mais rigoroso que o recomendado pelos fabricantes. 
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Quando o português Affonso José Teixeira chegou ao Brasil, no início do século 
XX, não podia imaginar que alguns anos depois estaria contribuindo para encurtar 
distâncias e levando desenvolvimento a diversas cidades do Vale do Paraíba. E, 
muito menos, que também contribuiria, a seu modo, para a criação de uma das 
principais rodovias do País, a Presidente Dutra.
 Antes de tudo isso, morou no Rio Grande do Sul e trabalhou como barbeiro. 
Quando juntou dinheiro, mudou-se com a família para a cidade de São Paulo e 
passou a trabalhar como comerciante. Prosperou e abriu uma loja na Rua Paula 
Souza, onde se concentravam os principais importadores atacadistas da cidade.  
 Arriscou-se então em novos negócios com seus irmãos, mas a grave crise 
mundial da década de 1930 e o início da Segunda Guerra Mundial, envolvendo 
países dos quais Affonso importava muitos dos produtos que comercializava, afetou 
seus negócios. A partir de então, junto com seu cunhado Germano de Carvalho, 
lançou-se em um novo empreendimento: a Pássaro Azul, que logo seria Marron. 

O fundador
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gurança dos fabricantes, utiliza peças 
genuínas e inspeciona a frota con-
forme a regulamentação da ARTESP 
e EMTU. A empresa também está 
investindo em tecnologia embarcada 
e em novas tecnologias para venda de 
passagens. Este ano, em conjunto com 
os três maiores grupos de mobilidade 
do Brasil (grupo Comporte, CMP e 
Itamarati), ela lançou uma platafor-
ma online de venda de passagens de 
ônibus – a Mobifácil –, tendo como 
objetivo transformar a experiência da 
viagem rodoviária no Brasil.

FACILITAÇÃO
São igualmente consideráveis os 

investimentos no aplicativo da própria 
empresa, onde os clientes podem, 
além de comprar e embarcar dire-
tamente no ônibus, acompanhar por 
geolocalização, em algumas linhas,  o 

seu deslocamento, ou então  embarcar 
em pontos alternativos. Ainda em rela-
ção a passagens, os investimentos em 
curso contemplam a área de venda e o 
formato de check in a bordo. 

Atualmente, a Pássaro Marron 
opera uma frota de 403 ônibus com 
idade média de 4,5 anos. Emprega 
1.300 colaboradores e transporta 
cerca de 1,6 milhão de passageiros 
por mês, números estes registrados 
no período pré-pandemia.

Sua filosofia operacional busca 
atender a três premissas: pontua-
lidade, segurança e atendimento. 
Ela parte do princípio de que, para 
garantir cada uma dessas premissas 
é necessário ouvir o cliente e entender 
se os objetivos estão sendo atingidos. 

Recentemente, todos os canais 
de Serviço de Atendimento ao Consu-
midor foram reunidos em um único e 

grande centro de relacionamento para 
melhorar a comunicação com o cliente 
e garantir que todas as demandas 
estão sendo atendidas. 

Na empresa, cada reclamação ou 
sugestão é tratada de maneira exclu-
siva, e só se encerra após o contato 
da empresa com o cliente, garantindo 
assim a satisfação dele.  

Além disso, a operadora dispõe 
de indicadores para medir se aquelas 
três premissas estão sendo cumpri-
das. Cada premissa tem um líder, 
garantindo-se, desta forma, melhores 
resultados.   

EXPERIÊNCIA DE VIAGEM 
Além da unificação dos canais de 

atendimento, a Pássaro Marron inves-
tiu recentemente em telemetria para 
sua frota, garantindo maior eficiência 
na operação e buscando menor consu-

A partir do momento em que saem da garagem, os ônibus são monitorados via satélite ao longo de todo o percurso de cada linha. 
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mo e maior segurança para os usuá-
rios. Também foi criado um Centro de 
Controle Operacional específico que 
possibilita o acompanhamento diário 
de todas as operações, em benefício da 
pontualidade e da eficiência. 

A empresa tem investido igual-
mente no check in expresso e em 
aperfeiçoamentos no seu aplicativo, 
melhorando assim a experiência de 
venda e de embarque dos clientes e 
minimizando filas e tempo de atendi-
mento nos balcões a pessoas que não 
migraram para o aplicativo. E há, é 
claro, a possibilidade de pagamento 
via cartão de crédito ou débito. A em-
presa avalia a conveniência de admitir 
pagamentos via sistema PIX. 

Quando já se tem o app, pode-se 
acompanhar pelo celular, em tempo 
real, o deslocamento e a chegada do 
ônibus por geolocalização. E aqui o 
diretor Rodrigo Bongiovanni apro-
veita para lembrar que a compra da 
passagem pelo app possibilita que o 
embarque seja feito diretamente com 
o motorista, utilizando o QR Code. 

Uma modalidade exclusiva e 
inovadora, lançada pela operadora  
para determinadas linhas durante a 
pandemia, é o embarque em pontos 
alternativos. Por esse sistema, o 
cliente desloca-se menos e com mais 
segurança, já que evita possíveis aglo-
merações nas rodoviárias. 

Igualmente para melhorar o aten-
dimento, foi feito um investimento 
maciço em capacitação, tendo sido 
criados novos departamentos inter-
nos voltados ao atendimento pelo 
funcionário. 

Outra evidência dos investimentos 
na melhoria dos serviços foi a criação 
do Centro de Controle Operacional – 
CCO –, que monitora todas as viagens, 
evita atrasos e age com rapidez na 
prestação de ajuda em rodoviárias e 
na orientação das garagens. 

De outra parte, uma nova área 
voltada para o planejamento avalia 
sempre as linhas atendidas, pensando 
novas ofertas horárias e atendimento 
às necessidades e expectativas dos 
clientes. 

Ainda no que se refere à experiên-
cia de viagem, os clientes contam com 
cinto de segurança de três pontos nas 
poltronas e, cada vez mais, com diver-
sas tecnologias embarcadas, como 
Wi-Fi 4G, disponível para conexão 
durante toda a viagem; filmes, docu-
mentários e conteúdos disponíveis 
diretamente no seu celular; além de 
USB individual em sua poltrona.

Tornou-se tradição: os ônibus novos são sempre apresentados junto à Basílica de Aparecida.

Quatro programas específicos são mantidos pela Pássaro Marron como parte de 
suas atividades cotidianas: o Despoluir, o Reúso de Água, o Captação e o Descarte 
de Lixo.
No programa Despoluir, a companhia busca controlar rigorosamente as emissões 
de gases nocivos à atmosfera, seja por meio da regulagem criteriosa dos 
motores de seus ônibus, seja pela aquisição de veículos sempre mais modernos e 
tecnologicamente mais avançados. 
O programa de Reúso de Água consiste na utilização da chamada água de reuso 
para a lavagem dos veículos. Eficientes processos de beneficiamento da água já 
utilizada possibilitam economia superior a 1 milhão de litros por mês. Segundo 
os cálculos da operadora, tal volume corresponde a 60 caminhões pipa com 
capacidade de 20.000 litros economizados por mês. Ao longo de um ano, serão 
mais de 12 milhões de litros economizados, ou 720 caminhões pipa.
O programa Captação consiste em captar e armazenar adequadamente a água das 
chuvas em todas as garagens. O programa prevê, ainda, práticas de descarte correto 
do lixo produzido. 
Por fim, o Descarte Lixo Zero, por enquanto praticado só na garagem da matriz da 
empresa, tem como objetivo zerar a quantidade de lixo enviada ao aterro sanitário.

Política de proteção ao meio ambiente
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Com sede em São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, a Expresso Itamarati transporta mensalmente 
cerca de 1,5 milhão de passageiros. Seus veículos 
percorrem mais de 5 milhões de quilômetros por mês nos 
estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Rondônia, Goiás e Minas Gerais. 

No momento em que comple-
ta 70 anos de atividades, 
a Expresso Itamarati tem 

mais de 1.800 funcionários entre a 
matriz, as 20 filiais e as 120 agências 
espalhadas pela vasta região em que 
atua. Várias das agências dispõem de 
salas VIP dotadas de internet para o 
maior conforto dos clientes. Sua frota 
aproxima-se das 1.000 unidades, con-
siderados os quatro segmentos de sua 
atuação (interestadual, intermunici-
pal, urbano e fretamento). A empresa 
também opera com transporte de 
encomendas. Suas linhas e serviços 
atendem a centenas de municípios do 
norte, centro, noroeste e sudeste de 
São Paulo, do Sul de Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Rondônia, sudeste 
goiano e Minas Gerais. 

Para servir de maneira adequada 
a uma área tão vasta e variada, a 
empresa busca o permanente com-
prometimento de todos os seus colabo-
radores. Ela considera indispensável 
que cada um deles assuma o compro-
misso do pleno envolvimento com um 
conjunto de normas e procedimentos 
que pode ser resumido exatamente 
nessa palavra – qualidade –, que ela 
define como sua principal diretriz.  

Com esse compromisso, a Itama-
rati oferece serviços ou classes para 
os quais criou definições bastante 
específicas. Alguns exemplos: 
• Space: maior espaço entre poltronas
• Comfort: melhor custo descanso
• Leito Cama Premium: a viagem dos 

sonos
• Itaflex: Econômico com comodidade

A empresa garante que quem 
embarca em um de seus ônibus ou 
escolhe um dos serviços estará tendo 
acesso a todo o conforto. 

Pelo site www.expressoitamarati.
com.br para consultar e comprar 
suas passagens pela internet do seu 
computador ou acessar através do ta-

Itamarati aos 70 
anos, 5 milhões 
de km por mês 
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blet e smartphone. O serviço de venda 
de passagens via call center  funciona 
24 horas. A intenção é assegurar que 
a aquisição seja feita de qualquer 
lugar com mais comodidade, rapidez 
e segurança. Outro serviço disponível 
24 horas é o SAC – Serviço de Atendi-
mento ao Cliente. Para informações o 
passageiro também dispõe 24 horas 
das redes sociais Instagram e Face-
boook. O aplicativo da empresa tam-
bém possibilita adquirir passagens 
pelo Google Play e pelo App Store. 

A Itamarati surgiu há setenta 
anos, em 1951, quando o imigrante 
espanhol José Oger e seus filhos Af-
fonso e Clowis decidiram entrar para 
o negócio de transporte coletivo de 
passageiros. Compraram três jardi-
neiras Ford F-5 que faziam a linha São 
José do Rio Preto–Novo Horizonte, 
na região noroeste do Estado de São 
Paulo, e criaram a empresa Oger & 
Filhos. Em 1960 foi adotada a atual 

Cruzar fronteiras, uma vocação
razão social. Nos anos seguintes, a 
Itamarati passou a incorporar novas 
linhas e novos veículos. Em 1968, por 
exemplo, ela incorporou a Viação 
Tamoio. Em 1971, comprou a Viação 
Aprazível Paulista, com aumento 
da frota e do número de localidades 
atendidas. 

Momento importante da história 
da companhia ocorreu em 1973, quan-
do seus ônibus cruzaram pela primei-

EMPRESA

A rigorosa política ambiental da operadora contribui para mitigar ou eliminar quaisquer impactos nocivos da atividade transportadora sobre o meio 
ambiente e sobre a saúde das pessoas.
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A área de Encomendas da Expresso Itamarati dispõe de um serviço diferenciado   
por meio do qual as encomendas chegam mais rapidamente e de maneira mais       
econômica. Há 55 pontos de atendimento, pontos esses que são potencializa-
dos pela presença diária dos ônibus da companhia em aproximadamente 100            
municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e 
Mato Grosso. 
A empresa define esse seu serviço como “mais rápido, seguro e eficiente”,            
justificando com o fato de que são utilizados no transporte os espaçosos bagageiros 
dos seus ônibus operados nas linhas regulares da Itamarati com múltiplos horários 
de partida. 
Nas principais cidades atendidas pelo serviço é mantido um eficiente serviço de 
coleta e entrega das encomendas, feitas com veículos dotados de equipamentos de 
comunicação. 
As encomendas transportadas têm cobertura de seguro contra acidente.
A agroindústria também é um segmento de progressiva atuação da empresa.  A 
produção sempre crescente, a grande especialização e novas legislações fizeram 
com que empresas dedicadas ao agronegócio buscassem a terceirização dos 
serviços de transporte de pessoal. Com uma frota moderna e bem equipada, a 
Itamarati oferece esses serviços. Hoje, ela atende a 28 grandes usinas, suprindo suas           
necessidades de transporte de funcionários da área administrativa.

Um serviço diferenciado

ra vez o rio Paraná e chegaram ao 
Mato Grosso do Sul, ligando o extremo 
noroeste paulista com o caminho para 
a fronteira agrícola do Centro-Oeste 
brasileiro. Um fato digno de registro é 
o de que esse passo só foi possível por-
que a própria empresa se encarregou 
de implantar um sistema de travessia 
do rio por meio de balsa. 

Criado de início para utilização 
exclusiva pelos ônibus, o sistema de 
travessia do rio acabou dando ori-
gem a uma nova unidade de negócio 
Itamarati – a Unidade de Negócio 

de Transporte Hidroviário. Nos 25 
anos seguintes, o Porto Itamarati e 
seus ferry-boats responderam pela 
travessia de milhares de automóveis 
e caminhões entre os dois Estados.

Na década de 1980, foi iniciado o 
negócio de cargas. Ao mesmo tempo, o 
negócio ônibus ampliou sua participa-
ção de mercado, mediante crescimen-
to orgânico. Assim foi conquistada a 
liderança regional. 

Na década de 1990, o negócio car-
gas experimentou forte crescimento, 
com a conquista de mercados mais 
atrativos.

NOVO SALTO
Desde o ano 2000, a Itamarati 

passou a viver uma das maiores trans-
formações de sua história. O passo 
inicial rumo ao novo salto da empresa 
foi o alinhamento de comando. Várias 
ações tiveram grande significado 
nesse processo de transformação. Por 
exemplo: a desaceleração do negócio 
carga e o foco no negócio de transpor-

te de passageiros, com a formulação 
do trabalho de Posicionamento Com-
petitivo e a institucionalização de um 
Sistema de Gestão demonstraram - 
continuam demonstrando -, o quanto 
foram e têm sido profundas essas 
transformações. 

Como consequência natural de 
todos esses movimentos, processou-se 
uma grande mudança societária, em 
que uma das famílias, núcleo de um 
dos fundadores (Clowis Oger), vendeu 
sua parte acionária a um grupo de 
empresários do setor de transporte ro-
doviário de passageiros, representado 
pela holding Comporte, com estrutura 
totalmente profissionalizada. 

Em novembro de 2009, a empresa 
mais uma vez ampliou sua área de 
atuação, adquirindo os itinerários 
Porto Velho-RO a Cuiabá-MT. Mais 
recentemente, em janeiro de 2014, 
comprou a Empresa de Transportes 
Líder Ltda, de Uberaba-MG, onde 
presta serviços de transporte muni-
cipal de passageiros.
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A política da qualidade e a po-
lítica ambiental permanentemente 
praticadas pela Expresso Itamarati 
podem ser resumidas nestes quatro 
princípios de atuação: 
• Melhorar sempre tudo o que faze-

mos 
• Proporcionar conforto e segurança 
• Minimizar os impactos ambientais 

conforme normas e legislação 
• Utilizar de maneira sustentável os 

recursos disponíveis 
• Cumprir os processos internos   

A Expresso Itamarati acredita 
que a sociedade e a comunidade 
esperam dela, como empresa, um de-
sempenho ambiental adequado aos 
seus anseios de respeito em relação 
ao meio ambiente. 

Partindo dessa compreensão, ela 
adota medidas destinadas a mitigar 
ou, quando possível, eliminar impac-
tos sobre o meio ambiente, com os 
naturais benefícios para a natureza 
e a comunidade. Entre essas medidas, 
destacam-se:

• Separação de resíduos em reci-
pientes específicos e identificados, 
com destinação final adequada/
licenciada. 

• Operação em locais com solo im-
permeabilizado e contido com dre-
nagem que conduz a estrutura de 
tratamento – caixa S.A.O. – nas 
saídas.

• Logística reversa de baterias e 
panos contaminados com óleos/
graxas.    

• Ressolagem de pneus.
• Envio de carcaças sucateadas para 

fornecedor licenciado.
• Envio de óleo contaminado para 

empresa de re-refino devidamente 
licenciada.

• Operação da ETE + Rolo gerando a 
produção de água de reuso.

•  Conscientização dos colaboradores 
quanto ao reúso de papéis, consumo 
consciente e separação/envio para 
reciclagem.

• Monitoramento de consumo de água/
energia.

• Teste de opacidade por meio do 
programa socioambiental Despoluir.

• Manutenção preventiva.
• Acompanhamento dos motoristas 

com maior índice de consumo de 
combustível, por meio de monitores.

• Utilização de combustível S10 com 
baixo índice de poluição.

• Utilização do reagente Arla, com a 
consequente redução da emissão de 
poluentes.

• Seleção de fornecedores cujos pro-
dutos são fornecidos em embalagens 
recicláveis.

Externamente aos aspectos fun-
cionais da vida da empresa, a Ex-
presso Itamarati apoia e patrocina o 
plantio de árvores do “Projeto Muda 
que a Cidade Muda”, implementado 
pelo Instituto Mudar, na cidade de São 
José do Rio Preto.

Responsabilidade social
A Itamarati se preocupa em man-

ter sempre uma postura de clara 
responsabilidade social. Por sua pró-
pria iniciativa, ela apoia, sempre que 
possível, projetos sociais e culturais 
voltados à inclusão social.

Ela também desenvolve ações 
como campanhas de práticas de saú-
de, Sipat, legislações para saúde e 
segurança do trabalho, Epi’s e Epc’s, 
capacitação e treinamento para 
motoristas, valorização da profissão 
do motorista, capacitação da equipe 
para atendimento de primeiros so-
corros, doação de sangue, campanha 
do agasalho, homenagem ao Dia das 
Mães, homenagem ao dia dos pais, 
homenagem ao dia dos motoristas, 
homenagem ao dia das crianças, 
homenagem ao dia dos mecânicos, 
doação de brinquedos no Natal, cons-
cientização no trânsito, apoio à lei do 
incentivo e outras, cursos e palestras. 

A política ambiental e outras políticas da Expresso Itamarati

EMPRESA
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Com a rigorosa manutenção dos ônibus da frota, a empresa não só evita as emissões nocivas 
como se beneficia nos aspectos de maior conforto aos passageiros e pontualidade nas viagens.



Cada vez mais perto de você.
0800 643 0534www
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RENOVAÇÃO

Viação Santa Cruz recebe novos 
carros e reduz para 1 ano e meio 

a idade média de sua frota
Apesar do quadro difícil imposto às 
empresas pela pandemia do Novo 
Coronavírus, a Viação Santa Cruz, 

de Mogi Mirim, Estado de São Paulo,  
encerrou 2020 com boa parte de sua 

frota renovada. De agosto para dezembro, 
apesar dos prejuízos causados pela 

Covid-19, a idade média dos ônibus da 
empresa diminuiu consideravelmente, 

caindo para um ano e meio.
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longo do segundo semestre, a 
Santa Cruz veio recebeu, em 

lotes mensais, ônibus novos que havia 
adquirido no fim de 2019 e no início de 
2020 – isso antes do início da pande-
mia, e de acordo com as previsões do 
seu programa anual de renovação de 
frota. Com a posterior e violenta re-
tração da demanda determinada pela 
pandemia a empresa não interrompeu 
a incorporação das novas unidades, 
embora, por outro lado, sua utilização 
não tenha sido possível, já que a crise 
sanitária provocou violenta queda no 
movimento de passageiros.

O fato é que a prática de renovar a 
frota com frequência tornou-se quase 
um mantra para a Viação Santa Cruz – 
e não é de hoje. Do mesmo modo, para 
a empresa o termo renovar – tem um 
sentido muito mais amplo, pela sua 
preocupação permanente em buscar 

a inovação tecnológica. Essa preocu-
pação impulsionou e continua impul-
sionando os esforços da operadora 
na direção da conectividade cada vez 
mais completa e do monitoramento à 
distância de toda a frota. 

Os benefícios decorrentes dessa 
política são amplos, inquestionáveis, e 
se traduzem no dia a dia da operação 
(por exemplo nos hábitos de condução 
dos motoristas), nos índices mais 
baixos de consumo, na otimização das 

Francisco Mazon, Presidente da Santa Cruz.
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revisões de cada veículo da frota, na 
maior disponibilidade dos veículos e 
até nas relações entre os colaborado-
res e entre estes e a companhia.

SOLUÇÕES  
A Santa Cruz está sempre buscan-

do as melhores soluções de mercado 
para agregar valor ao seu negócio 
e à sociedade. Pode-se dizer que o 
passageiro é o grande motivador da 
companhia nos seus esforços para ser 
cada vez melhor, mais moderna e mais 
eficiente. Um exemplo disso é o Centro 
de Controle Operacional que a compa-
nhia implantou para monitorar toda 
a sua frota em tempo real. Com isso, 
é possível controlar cada ônibus nos 
aspectos de pontualidade, operação, 

A Viação Santa Cruz atua no segmento de transporte de passageiros há 
mais de 60 anos e está presente em mais de 100 cidades nos estados de São 
Paulo e Minas Gerais, juntamente com sua controlada SC Minas, que opera 
exclusivamente linhas intermunicipais em território mineiro. A frota total é de 
153 ônibus, sendo que 55 dos veículos foram adquiridos para renovação no final 
de 2019 e início de 2020. São mais de 16.000 embarques diários nos serviços 
Convencional, Executivo e Semileito, totalizando mais de 300 partidas diárias.

Os números

segurança e itinerário, por exemplo, 
com reflexos diretos na qualidade do 
serviço prestado. 

A abertura de horários extras, a 
escalação de motoristas, o controle 
do número de passageiros trans-
portados, todas essas são tarefas 
extremamente facilitadas pelo equi-
pamento.

A empresa também dispõe de 
um sistema de manutenção de frota 
e outro para o monitoramento de 
projetos e processos, além dos mó-
dulos Contábil, Contratos, Estoque, 
Compras, Financeiro, Fiscal e outros. 
Para os processos administrativos, 
são utilizados os indicadores e o mo-
nitoramento de projetos e processos.   
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Os ônibus da Santa Cruz são monitorados à distância durante todas as viagens: maior segurança.

RENOVAÇÃO
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Denominada Vai Direto, a nova conexão da operadora passa a interligar diariamente as capitais 
Curitiba e Florianópolis, reduzindo em até uma hora e meia a duração da viagem no trecho.

A duração da viagem passa a ser de apenas quatro horas. Tempo que, provavelmente, com tanto conforto e espaço, o passageiro não verá passar.

A região Sul do País passou a con-
tar com mais uma excelente op-
ção de mobilidade. Trata-se da 

ponte rodoviária conexão Vai Direto, 
implantada pelo Grupo JCA no trecho 
Curitiba-Florianópolis e executada 
pela Viação Catarinense. A novidade 
busca otimizar a ligação entre as duas 
capitais com viagens sem paradas, 
sendo o percurso coberto com ganho 
de tempo de até uma hora e meia – 
portanto, em apenas quatro horas de 
viagem. As partidas são diárias, às 

8h30 e 18h25, em ambos os destinos, 
nos terminais rodoviários locais. As 
passagens estão à venda no site (www.
catarinense.com.br) e nos guichês das 
rodoviárias. 

O conforto é assegurado pelos mo-
dernos ônibus de dois andares (double 
decker) que estão sendo utilizados 
pela operadora na prestação do novo 
serviço. Com seu alto padrão de quali-
dade, os veículos estão equipados com 
assentos do tipo semileito ou cama, 
sendo as poltronas extralargas com 

inclinação de até 180 graus, além do 
apoio para pernas e pés. 

“É mais uma opção que disponibi-
lizamos aos nossos clientes. É, tam-
bém, uma alternativa vantajosa, con-
fortável e segura. O Grupo JCA lançou 
essa operação inédita no trecho São 
Paulo-Rio, e a resposta dos clientes 
tem sido positiva. Agora, chegamos 
ao Sul e já estamos estudando lançar 
novas rotas muito em breve”, explica 
Leandro Zulião, diretor comercial do 
Grupo JCA.

SERVIÇO

Viação Catarinense lança viagens 
sem paradas no Sul do País
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Segundo a montadora, o mais provável é que o agronegócio  
e a recuperação produtiva da indústria restabeleçam as 
condições para o País retomar a rota do desenvolvimento.  

Em 2021, a Scania pretende liderar a transição para um sistema mais sustentável.

Em fevereiro, a Scania anunciou 
sua previsão de que neste ano 
haverá crescimento nas ven-

das nos mercados de caminhões, veí-
culos a gás, ônibus, serviços e motores 
industriais, marítimos e para geração 
de energia. Em entrevista coletiva,  
os altos executivos da montadora 
disseram acreditar que a retomada 
da economia brasileira será puxada 
pelo agronegócio e pela recuperação 
produtiva da indústria, com a supe-
ração de um período de incertezas. 
Eles confirmaram o lançamento do 

chamado acelerador inteligente no 
primeiro trimestre, dispositivo graças 
ao qual a nova geração de caminhões 
Scania passará a entregar 20% de 
economia sobre a gama anterior. Por 
fim, lembraram que 2021 marca o 
início, no Brasil, do já anunciado novo 
ciclo de investimentos da companhia 
no Brasil, em um montante de R$ 1,4 
bilhão, que se estenderá a 2024. 

Roberto Barral, vice-presidente 
das Operações Comerciais da Scania 
no Brasil, afirmou que em 2021 algu-
mas incertezas ainda não deixarão 

certas projeções avançarem, mas res-
salvou que a Scania está otimista. E 
prometeu que a jornada da companhia 
“liderando a transição para um sis-
tema de transporte mais sustentável 
seguirá cada vez mais transformado-
ra”. Como exemplo de mudanças que 
já estão ocorrendo, Barral apontou  o 
advento das vendas virtuais e a “re-
tomada verde” que acelerou a busca 
de alternativas sustentáveis. “Nossa 
solução a gás chegou às 70 unidades 
vendidas”, ele informou.   

No que se refere ao acelerador 
inteligente, o diretor de Vendas de 
Soluções da Scania no Brasil, Silvio 
Munhoz, garantiu que com o disposi-
tivo haverá uma redução de 20% no 
consumo de combustível nos cami-
nhões da marca. 

Por sua vez, o gerente de Vendas 
de Soluções para Mobilidade da 
Scania no Brasil, Fábio D’Angelo, 
apoiou-se nos números da Anfavea 
para projetar uma alta de 13% nas 
vendas em 2021, “ainda que as incer-
tezas do plano nacional de vacinação 
contra a Covid-19 impeçam uma visão 
mais ampla do potencial de vendas”. 
Segundo ele, a postura da Scania é de 
confiança em um  desempenho melhor 
agora em 2021. 

Na coletiva virtual, a fabricante 
anunciou seu primeiro ônibus rodoviá-
rio movido a gás, destinado ao segmen-
to de fretamento (ver Bagageiro). Ao 
mesmo tempo, a Anfavea, Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores, previa uma alta de 13% 
nas vendas da indústria em compara-
ção com o período anterior.  

“O ano de 2020 não será esquecido, 
infelizmente, pelo forte impacto negati-
vo que a pandemia da Covid-19 causou 
no mercado de ônibus”, reconheceu 
Fábio D’Angelo, enfatizando que a 
Scania acredita em um desempenho 
melhor em 2021.  

MONTADORA

Scania vê retomada e 
crescimento das vendas 
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A montadora está aumentando o ritmo de suas operações industriais em Curitiba e já 
contratou 300 novos funcionários em 2021 para atender um aumento consistente da 
demanda por seus caminhões. Com as novas admissões, o número de empregados passa 
a ser de 3.800, número maior que os dos anos anteriores à pandemia. O anúncio foi feito 
durante coletiva virtual para avaliar os resultados do Grupo Volvo America Latina em 2020.  

A América Latina é vista pela Volvo como sua maior região de negócios de caminhões.

Fabiano Todeschini, presidente da 
Volvo Buses Latin America.

A explicação não se limita aos 
sinais positivos percebidos 
desde o início do ano, mas ao 

fato de que, na avaliação do presiden-
te do Grupo Volvo America Latina, 
Wilson Lirmann, a América Latina 
é “a maior região de negócios de ca-
minhões da Volvo no mundo, mesmo 
diante do cenário econômico adverso 
criado pelo coronavírus.”  

Segundo Lirmann, sua empresa vê 
bons sinais de recuperação no Brasil, 
principal mercado do continente. Com 
a retomada de alguns segmentos 
da economia a partir do segundo 
semestre de 2020, e com indicadores 
positivos para 2021, a montadora esti-

ma que o mercado total de caminhões 
pesados e semipesados vai crescer até 
40% neste ano.

Em 2020, a Volvo Buses Latin Ame-
rica reforçou mais uma vez sua posi-
ção como um dos principais players 
do setor de transportes comerciais 
na América Latina, segundo Fabiano 
Todeschini, presidente da empresa.  
Foram 444 chassis emplacados no 
Brasil e 711 em diversos outros paí-
ses do continente. Além disso, houve 
exportações importantes de chassis 
para a África. Ao todo, a unidade 
brasileira da Volvo comercializou 
1.402 chassis no ano passado, com 
queda de 24% em relação ao período 

anterior. Um dos destaques foi um óti-
mo resultado no segmento de ônibus 
para fretamento no Brasil. As vendas 
do B270F, o chassi semipesado da 
Volvo, cresceram 34% em relação ao 
ano anterior, alcançando um volume 
de 216 unidades. 

Em 2020, a Volvo fechou o a venda 
de 14.976 caminhões no Brasil, resul-
tado 11,1% inferior ao registrado em 
2019, mas abaixo da queda do merca-
do. Em compensação, a linha VM da 
montadora teve crescimento de 24%. 
Foram 3.530 emplacamentos na soma 
das versões semipesadas e pesadas do 
modelo. O caminhão Volvo FH 540cv 
foi o mais vendido do Brasil em todos 
os segmentos, dos leves aos pesados, 
com 5.870 unidades emplacadas. E 
o Volvo FH 460cv foi o segundo mais 
vendido da categoria de pesados, com 
3.936 unidades emplacadas.

MONTADORA

2020 já passou e a Volvo  
começa 2021 contratando
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Conhecida por sua inabalável 
fidelidade a determinados modelos 
de ônibus produzidos no Brasil, 
a tradicional empresa mineira 
acaba de render-se ao desafio de 
incorporar à sua frota quatro novos 
ônibus Double Decker de 15 metros 
de comprimento. Trata-se de uma 
opção inédita da operadora, mesmo 
não tendo havido qualquer 
rompimento com sua 
tradicional política de 
aquisições, já que o 
fornecedor dos novos 
chassis continua sendo, 
como há muitos anos, a Scania. 

FROTA

Gontijo recebe seus 
primeiros Double Decker  
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Todos os DD da Gontijo 
têm chassi Scania Double 
Decker de 15 metros. 
A carroçaria é do modelo 
Invictus, da Comil. 

Além da decisão de passar a 
utilizar ônibus DD em algu-
mas de suas linhas, a Gontijo 

promoveu uma segunda mudança, 
optando, nessa aquisição específica, 
pela carroçaria Double Decker da 
Comil. Em resumo, são quatro novos 
ônibus com chassi Scania K 440 8x2 
double decker de 15 metros, todos com 
carroçarias do modelo Invictus.  

Portanto, a partir de agora, a 
Empresa de Transportes Gontijo 
passa a operar no segmento de piso 
duplo. E pode-se esperar que, dentro 
de certo tempo, a tradicional ope-
radora mineira já disponha de uma 
quantidade maior desses veículos.  O 
Diretor de Suprimentos da compa-
nhia, Marco Antônio Gontijo, registra 
que a decisão de incluir ônibus DD 
na frota foi para atender a uma de-
manda crescente. “O mercado tem se 
movimentado na direção de pedir por 
novos modelos. Resolvemos investir 
neste novo nicho para atender a essa 

necessidade dos nossos negócios e de 
nossos clientes.”

O Gerente Executivo de Vendas 
de Ônibus da Scania, Fábio D’Angelo, 
considera “muito positiva e relevante” 
essa movimentação que a Gontijo dá 
ao mercado quando busca atender 
às expectativas de seus clientes, 
levando a eles ainda mais qualidade 
e modernidade. “Com essa decisão, 
vejo a Gontijo se posicionando de 
igual para igual com relação aos 
seus   tradicionais concorrentes, pois 
grandes empresas de longa distância 
já operam com veículos desse porte. 
É um passo muito importante que a 
empresa está dando.”

No que diz respeito à Scania, se-
gundo o executivo, a escolha feita pela 



30 REVISTA ABRATI, MARÇO 2021

Gontijo consolida o que a montadora 
tem feito nos últimos anos para che-
gar à liderança na comercialização 
de veículos 8x2. “A entrega desses 
ônibus é mais um feito para nossa 
marca e o reconhecimento de todos 
os valores que o produto agrega para 
a Gontijo e seus clientes, como inova-
ção, conforto e segurança”, acentua 
Fábio D’Angelo.  

A nova compra da Gontijo junto à 
Scania incluiu, além dos chassis K 440 
8x2 de piso duplo, mais 17 chassis do 
modelo tradicional 6x2, piso normal, 
com três eixos. Ou seja, 21 chassis no 
total. Marco Antônio Gontijo comenta 
que a operadora está apostando muito 
nos bons resultados que poderão ser 
proporcionados pelos modelos double 
decker. “Esperamos que esses veícu-
los atendam às nossas expectativas. 
Se atenderem, partiremos para novos 
investimentos. Confiamos muito na 
Scania, afinal já são pelo menos 40 

anos de parceria com essa marca, 
portanto a história fala por si mesma.”

Quanto à Comil, fornecedora das 
carroçarias, ela informa que o projeto 
dos carros foi pensado e executado 
nos mínimos detalhes para as neces-
sidades da Gontijo, de modo que ela 
possa entregar o melhor aos seus 
clientes. A encarroçadora entende 
que os novos ônibus têm um design 
alinhado à segurança, conforto e 
praticidade, ao passageiro e também 
ao motorista. 

Por sua vez, o Gerente Comercial 
da encarroçadora, Tiago Zanette, 
explica que os Double Decker mo-
delo Invictus recém-entregues são 
especiais por suas características,  
presentes unicamente em ônibus da 
compradora. Trata-se de determi-
nados arranjos estruturais, fixações 
de componentes, vedações especiais 
e outras particularidades. Quanto 
ao design, segundo o executivo, está 

alinhado aos conceitos de segurança, 
conforto e praticidade, e também ao 
passageiro e ao motorista.

Zanette menciona ainda o sanitá-
rio no andar superior, o espaço para 
bagagem com capacidade diferen-
ciada e o piso especial no corredor 
do bagageiro e na área do motorista. 
Cita, igualmente, as poltronas Leito 
Premium no piso inferior e Executiva 
no superior. Em função disso tudo, 
na fase de produção, houve uma in-
teração muito grande entre as áreas 
Comercial e de Engenharia da Comil 
com o Gerente de Manutenção da 
Gontijo, Jorge Martins.  

Por fim, o Gerente Comercial 
destaca que os dois modelos de pol-
tronas possuem apoio de cabeça em 
travesseiro visco-elástico revestido 
de neoprene, descansa pernas e pés, 
amplo espaço entre cada fileira de 
poltronas, conector USB e porto copo 
integrados.
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Consciente das virtudes do ônibus DD, a Gontijo espera agora ver suas expectativas atendidas para então partir para novos investimentos. 

FROTA
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Os ônibus rodoviários de dois andares respondem por 18% das vendas no 
mercado brasileiro. Os estados de São Paulo e Paraná lideram os emplacamentos. 
No período anterior à pandemia o segmento teve crescimento de 60%.

O visual do Double Decker é, por si só, 
motivador. Empresas recebem demandas de 
passageiros que gostariam de viajar em um DD. 

Dos grandes terminais às 
pequenas rodoviárias, os 
ônibus de dois andares, os 

chamados DDs (de Double Decker), 
estão cada vez mais presentes no 
cenário do transporte rodoviário de 

passageiros. Esses veículos, hoje, são 
considerados os queridinhos dos pas-
sageiros, pelo conforto e a experiência 
de poder “viajar no alto”, e também 
das empresas de ônibus pelo custo/
benefício, dependendo, logicamente, 

da natureza do serviço.
“Os DDs permitem que os opera-

dores ofereçam duas classes de servi-
ço e otimizem a utilização dos veículos. 
A escolha dos operadores pelos DDs 
está relacionada à elevação cada vez 

CARROÇARIA

Vendas de ônibus DD já 
representam o segundo maior 
faturamento da Marcopolo
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Ricardo Portolan, da Marcoplo: a escolha é 
pelo conforto, segurança e sofisticação.

O visual e a imponência do DD atraem o 
olhar das pessoas e podem fidelizar usuários.

rodoviário”, explica Ricardo Portolan, 
que assumiu recentemente o cargo de 
Diretor de Operações Comerciais MI & 
Marketing da Marcopolo.

O executivo lembra que o ônibus 
DD da Marcopolo começou a ser uti-
lizado em maior escala na década de 

1990, sobretudo por operadores 
estrangeiros (no caso os 

da Argentina), para 
viagens internacio-
nais. Em seguida, ou-
tros clientes também 
do exterior, como Chi-

le e Peru, passaram a adquirir o mode-
lo para utilização em suas rotas mais 
longas, sobretudo nas internacionais. 
Nesse período, 90% das vendas do 
DD eram para clientes estrangeiros. 

Somente no começo dos anos 
2000 é que a aplicação dos DD 
passou a ser mais frequente 
em viagens e rotas menores, 
tanto por oferecerem mais espaço 

interno e mais conforto, como pela 
maior capacidade de passageiros e de 
bagagens. Clientes brasileiros passa-
ram a adquirir o modelo para emprego 
em rotas diferenciadas e também 
para turismo. A procura pelo modelo, 
principalmente por operadores brasi-
leiros, vem aumentando nos últimos 
dois ou três anos, de modo que os 
volumes entre clientes estrangeiros e 
nacionais ficaram mais equilibrados.

De acordo com a configuração 
interna, é possível conseguir diversas 
alternativas, como maior número de 
passageiros em um único veículo; 
mais de uma categoria de serviço no 
mesmo ônibus, como por exemplo, lei-
to total embaixo e executivo em cima; 
ou ampliar o luxo e o espaço deixando 
o transporte rodoviário competitivo 
em relação a algumas rotas aéreas: a 
velocidade é inferior, mas o conforto 
pode ser muito superior com um preço 
menor.

Essa evolução dos DDs, presentes 
até em linhas de menor distância e 
traslados curtos de fretamento, pode 
ser traduzida em números.

Como exclusividade ao Diário do 
Transporte, a Marcopolo, que detém 
a liderança no mercado de rodoviá-
rios, informou que os Double Deckers 
conquistaram o segundo lugar em 
faturamento, ficando atrás apenas do 
modelo urbano Torino.

“De 2010 a 2020, os DDs foram 
responsáveis por 15,60% do fatura-
mento do Negócio Ônibus Mercado 
Interno, sendo o segundo produto com 
mais relevância no faturamento da 
Companhia, atrás somente do Torino 
motor dianteiro, com 25,46%. Dentre 
os Rodoviários, o DD representa 
28,00% no faturamento do Negócio 
Ônibus Mercado Interno” – diz nota 
da fabricante encaminhada ao Diário 
do Transporte.

Claro que não significa necessa-
riamente que em números o DD é o 
segundo mais vendido, mas o fatura-
mento expressivo é explicado também 
pelo valor agregado destes ônibus que, 

maior nos padrões de conforto, segu-
rança e sofisticação que as empresas 
têm procurado oferecer aos usuários 
para atrair e valorizar o transporte 
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também dependendo da configuração, 
podem ultrapassar facilmente de R$ 
1 milhão cada.

Os dados da Fabus, entidade 
que reúne as encarroçadoras, mos-
tram que os ônibus de dois andares 
respondem por 18% do mercado de 
rodoviários. A Marcopolo lidera com 
75%, conforme explica na resposta.

“De 2018 até 2020, 10.204 ôni-
bus rodoviários foram emplacados. 
Destes 10.204, 1.838 foram DDs (cor-
respondendo em 18% do mercado de 

Rodoviários no período). Destes 1.838 
carros, 1.370 (75% do Mercado) são da 
Marcopolo, 393 (21%) da Comil e 75 
(4%) da Busscar, que são, atualmente, 
os únicos players que fabricam este 
tipo de produto.

“Se pegarmos somente os ônibus 
de motor traseiro (carros pesados, 
desde o Paradiso 1050 até o DD), 
chegamos num total de 5.206 carros 
emplacados no mesmo período: 4.060 
pela Marcopolo (78%), 778 pela Comil 
(15%), 294 pela Busscar (5,6%), 65 
pela Irizar (1,2%) e 9 pela Neobus 
(0,2%). Neste caso, a participação dos 
DDs se eleva para 35%”

Entre 2018 e 2019, houve um cres-
cimento de mais de 60% do segmento 
de DDs no mercado de ônibus, ritmo 
quebrado em 2020 por causa dos 
efeitos econômicos da pandemia de 
covid-19

“O mercado de DDs emplacou 
540 unidades em 2018, 863 em 2019 
(crescimento de +60%) e 435 em 2020 
(decréscímo de -50%).”

A Marcopolo, com base nos dados 
próprios de produção e nos da Fabus, 
também informou os cinco estados 
cujas empresas mais encomendaram 
DD. Tanto no recorte somente da mar-
ca como na análise dos números de 

todas as marcas, São Paulo e Paraná 
lideram os pedidos de ônibus de dois 
andares rodoviários.

O Top5 de estados que mais em-
placaram DDs de 2018 à 2020:

• SP – 325 unidades
• PR – 245 unidades
• MG – 209 unidades
• RS – 183 unidades
• TO – 125 unidades
Quando esse mesmo Top5 é ana-

lisado somente com base nos empla-
camentos da Marcopolo, a lista fica 
assim: 

• SP – 244 unidades
• PR – 186 unidades
• MG – 163 unidades
• RS – 126 unidades
• DF – 103 unidades
A estimativa é que, justamente por 

causa da pandemia, o passageiro se 
torne ainda mais exigente e busque 
configurações que privilegiem indi-
vidualidade, como as três fileiras de 
poltronas individuais.

Apesar de esta configuração ser 
possível até nos ônibus pequenos 
da Volare, num DD o custo/benefício 
desta aplicação pode ser ainda mais 
interessante para as empresas. 

Matéria publicada em 3/02/2021 
pelo Diário do Transporte.
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No ano passado, os efeitos da pandemia afetaram as 
vendas do ônibus de dois pisos, mas por pouco tempo.  

O design da escada para o segundo piso 
valoriza o esforço para chegar lá em cima.

CARROÇARIA
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O câmbio favorável, as entregas do programa Caminho da Escola e a venda da participação que 
a encarroçadora brasileira detinha na empresa indiana Tata Motors favoreceram os resultados.

A previsão é de 
crescimento mais 
consistente no 
volume de vendas, 
puxado pelos 
rodoviários, no 
segundo semestre 
deste ano.

Mesmo com o cenário desfa-
vorável determinado pela 
pandemia da Covid-19, a 

Marcopolo manteve a liderança do 
mercado brasileiro de carroçarias 
em 2020, alcançando 52,7% de parti-
cipação. Na sua avaliação, o câmbio 
favorável compensou parcialmente a 
queda da demanda. Ao anunciar seus 
resultados do ano passado, a encarro-
çadora adiantou a previsão de que o 
mercado terá crescimento no segundo 
semestre de 2021. 

Na avaliação de 2020, a Marcopolo 
explicou que o consolidado dos seus 
resultados no ano passado refletiu os 
impactos da pandemia de Covid-19, 
que acarretou na redução das ativida-
des de turismo e transporte terrestre 
de longa distância. Nesse contexto, a 
produção brasileira de ônibus caiu de 
22.000 unidades em 2019 para 16.700 
unidades, mas a participação de mer-
cado da Marcopolo aumentou em 2,9 
pontos percentuais em relação ao ano 
anterior. O segmento de urbanos foi 
o que mais cresceu, com 14,8 pontos 
percentuais de market share. 

Em 2020, a produção consolidada 
da Marcopolo foi de 12.309 unidades, 
21,8% inferior às 15.741 fabricadas no 
ano anterior. Desse total, 87,5% foram 
produzidas no Brasil e as demais 
12,5% no exterior. Já as vendas de 
ônibus e carroçarias para o mercado 
interno caíram 15,1% na comparação 
anual, totalizando 8.941 unidades. 

Segundo José Antonio Valiati, 
diretor financeiro e de Reações com 
Investidores da Marcopolo, houve uma 
interrupção no processo de recupe-
ração de volumes iniciado em 2018, 
mas as entregas ao programa federal 
Caminho da Escola evitou que ela 
fosse maior. O programa respondeu 
por 38,8% dos volumes da Marcopolo 
vendidos no Brasil. Os resultados da 
empresa também foram favorecidos 
pela venda da participação que ela 
detinha na empresa indiana Tata 
Marcopolo Motors Ltda.

PERSPECTIVAS                                 
Segundo Valiati, a Marcopolo tem 

a expectativa de um crescimento mais 
consistente em volumes a partir do 
segundo semestre de 2021, que será 
puxado pelo segmento de rodoviários, 
fomentado, por sua vez, pelo fortaleci-
mento do turismo regional e pela volta 
dos passageiros às linhas regulares. 

Para o mercado de urbanos, a 
companhia observa uma retomada 
mais lenta, pois o segmento depende 
mais de crescimento econômico e da 
redução do desemprego.  

No que se refere às exportações, 
a encarroçadora acredita que elas 
deverão continuar se beneficiando 
da desvalorização do real frente ao 
dólar, pela consequente elevação da 
competitividade. Também é esperado 
um incremento de volumes nas vendas 
internacionais como reflexo do enfra-
quecimento da pandemia nos diversos 
mercados. 

“Países importadores, especial-
mente os localizados na América do 
Sul, indicam importantes renovações 
de frota para 2021, caso principalmen-
te do Chile. A África continua sendo 
um destaque positivo e no momento 
a Marcopolo a negocia novos pacotes 
relevantes para este ano”, afirma 
Valiati.

CARROÇARIA

Marcopolo lidera mercado com 
52,7% de participação e prevê 
a volta do crescimento em 2021 
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A São Cristóvão foi fundada em 1956 por um grupo de empresários 
da cidade mineira de Patos de Minas, onde tem a sua sede. Do 
ponto de vista operacional, a localização é estratégica: Patos de 
Minas é a décima-sexta cidade mais populosa de Minas Gerais 
e dista apenas 220 quilômetros de Uberlândia, maior cidade do 
Triângulo Mineiro; são 400 quilômetros até Belo Horizonte e 437 
quilômetros até Brasília.  

Ter em sua frota os mais modernos 
ônibus brasileiros – como o Double 
Decker acima – é um dos grandes 

orgulhos da São Cristóvão.

EMPRESA

Sempre entre as melhores
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Frota sempre nova e muita limpeza: respeito pelo usuário dos serviços.
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Aqui, além das oficinas e do pátio de estacionamento, também funciona a sede da empresa.

O nome de Patos de Minas 
está ligado a mais de um 
empreendedor do transporte 

rodoviário de passageiros. Além da 
sede, a empresa mantém garagens 
em Uberlândia, Brasilândia de Minas, 
Paracatu, Unaí e Brasília. Em relação 
a esta última, convém assinalar que a 
São Cristóvão foi uma das primeiras 
empresas de ônibus a manter linha re-
gular para a então nova Capital brasi-
leira, ainda antes de sua inauguração.   

Sessenta anos depois da fundação, 
a companhia continua mantendo 
a mesma visão dos primeiros dias: 
“Estar sempre entre as melhores 
empresas de transporte do País”. E 
também estão presentes os mesmos 
valores que desde o início balizaram 
sua atuação, como, por exemplo, a 
busca permanente da renovação da 
frota e a seleção escrupulosa dos 
colaboradores, com o objetivo de 
fazer deles auxiliares valiosos para 
a consecução do principal objetivo 
do negócio, que é prestar serviços de 
transporte com excelência e conforto.  
Foi assim que, durante todos estes 
anos, a São Cristóvão acompanhou 
e participou do crescimento do País, 
do Estado de Minas Gerais e da ci-
dade onde está instalada. Disso tudo 
resulta uma importante contribuição 

Seus resultados e o reconheci-
mento dos passageiros refletem a 
atuação de uma empresa moderna, 
permanentemente focada no aumen-
to da produtividade. Para isso, ela 
utiliza modernas técnicas gerenciais, 
assimiladas ou aperfeiçoadas em 
cursos específicos de atualização e 
em estratégias de redução de custos 
sem comprometimento do serviço 
prestado. A companhia é totalmente 
informatizada e os passageiros podem 
adquirir seus bilhetes via internet. 

 Uma de suas características é a 
capacidade de atender a todo eventual 
aumento da demanda por transporte, 
ao longo de todas as suas linhas e 
independentemente da época do ano. 
Todos os seus itinerários são opera-
dos sem quaisquer restrições quanto 
a equipamentos ou serviços. 

A companhia também se destaca 
pelo zelo com a segurança dos cola-
boradores e pelo transporte rápido 
e eficiente de cargas e encomendas. 
Como empresa moderna e perma-
nentemente focada no aumento de 
produtividade, ela utiliza modernas 
técnicas gerenciais, assimiladas ou 
aperfeiçoadas em cursos de atuali-
zação e em estratégias de redução 
de custos sem comprometimento do 
serviço prestado. Suas duas principais 
linhas (Patos de Minas a Brasília e 
Patos de Minas a Uberlândia) são 
executadas em viagens diretas. 

para viabilizar e tornar sempre mais 
eficiente o transporte e o deslocamen-
to de pessoas para inúmeras cidades 
mineiras e para a Capital Federal. No 
cumprimento da tarefa, os ônibus da 
empresa percorrem anualmente cerca 
de 420.000 quilômetros, especialmente 
nas suas duas principais linhas dire-
tas, entre Patos de Minas e Brasília, 
e entre Patos de Minas e Uberlândia. 

Graças a esse esforço,  a São 
Cristóvão continua sendo reconhecida 
pela excelência dos seus serviços e 
pela competência de seus profissio-
nais. É de se registrar que, além dos 
cuidados voltados à segurança e ao 
conforto dos passageiros, ela também 
se destaca pelo empenho em zelar 
pela segurança dos seus colaborado-
res e pelo transporte rápido e eficiente 
de suas cargas e encomendas.



O mercado de ônibus 
rodoviário no Brasil 

OPINIÃO

Ruben Bisi  –  Diretor da Marcopolo e 
presidente da FABUS

Iniciava o ano de 2020 com um 
cenário muito animador para a 
indústria de ônibus no Brasil, se 

falava de um crescimento de 10% a 
15% sobre o ano de 2019. E assim foi 
no primeiro trimestre. As fabricantes  
produziram 601 ônibus rodoviários 
para o mercado brasileiro – um 
crescimento de 63,3% em relação a 
2019, quando foram produzidas 368 
unidades. Mas chegou o fatídico abril, 
quando a Covid-19 interrompeu as 
expectativas de muitos setores, em 
especial o de transporte interestadual 
e o de turismo. A produção de ônibus 
rodoviários em abril caiu 63%, sendo 
fabricadas 107 unidades, contra as 
290 produzidas em 2019.

Os fabricantes de ônibus rapida-
mente acionaram centros de pesquisa, 
áreas de engenharia, fornecedores 
e, em um prazo de apenas 30 dias, 
desenvolveram soluções inovadoras, 
dando aos operadores ferramentas 
para poderem continuar operando e 
oferecendo aos passageiros seguran-

Temos indicadores de 
uma retomada em vários 

setores da economia 
e, com a chegada das 

vacinas, temos confiança 
de que podemos retomar 

lentamente a normalidade 
e chegar, o mais 

rapidamente possível, ao 
fim desta crise.

ça e proteção contra o vírus. Foram de-
senvolvidos tecidos antibacterianos, 
luzes ultravioleta nos sanitários e no 
ar condicionado, cabine de proteção 
para o motorista, local adequado 
para álcool gel na entrada do ônibus, 
medidores de temperatura com leitura 
facial, uma versão de ônibus com três 
fileiras de assentos e cortinas de se-
paração. Foram ainda desenvolvidos 
equipamentos que desinfectam todo o 
ambiente do ônibus por meio de uma 
névoa seca cujo efeito dura três dias. 

Tais soluções ajudaram na manu-
tenção de parte dos passageiros, mas 
os operadores sofreram o impacto 
brutal da perda de muitos outros, fa-
zendo com que as compras de ônibus 
rodoviários se reduzissem em 26,5% 
sobre as do ano de 2019, Ou seja, a 
produção de 2019 foi de 2081 unida-
des, quando no ano anterior haviam 
sido produzidas 2831 unidades. 

Os fabricantes de ônibus, além de 
enfrentarem a diminuição do mercado 
como um todo, com essa queda da 
produção total de 26%, vêm enfren-
tando também um desabastecimento 
de matérias primas e insumos, além 
de aumentos que estão muito acima 
dos indicadores da inflação oficial. 
Começa com uma desorganização 
da logística internacional com a falta 
de contêineres e aumentos de mais 
de 50% nos fretes, e se agrava com 
aumentos nos preços do aço em 115%, 
cobre 35%, plásticos 120% em média, 
vidros 48%, alumínio 45% e eletrôni-
cos em 30%. Não bastasse isto, está 
havendo uma falta de semicondutores 
no mercado internacional, o que pode-
rá resultar no desabastecimento de 
toda a indústria automotiva.

Mas toda crise tem início, meio 
e fim. Todos os setores com maior 
aglomeração de pessoas foram os 
mais impactados e os primeiros a 
sofrer a falta de demanda: hotéis, 
restaurantes, comércio, eventos so-
ciais e esportivos, pontos turísticos 
e, como consequência, o transporte 
público e o transporte intermunicipal 
e interestadual/internacional. Temos 
indicadores de uma retomada em 
vários setores da economia e, com a 
chegada das vacinas, temos confiança 
de que podemos retomar lentamente 
a normalidade e chegar, o mais rapi-
damente possível, ao fim desta crise. 

Com certeza, foi um período de 
aprendizado para todos os setores. A 
redução de custos e de desperdícios, o 
treinamento de funcionários, o rede-
senho e digitalização dos processos, 
o desenvolvimento e oferta de novas 
soluções e serviços aos clientes – tudo 
isso vai fazer com que no fim da crise, 
se obtenham ganhos de produtividade 
e eficácia para que possamos todos 
ter um período de crescimento e es-
tar mais preparados para a próxima 
crise.  
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CONTROLANDO
DIESEL AINDA
NA PLANILHA?
Temos uma solução completa que irá
revolucionar a gestão do seu abastecimento
e da sua frota

Faça a gestão de todo o combustível e da frota

da sua empresa de maneira rápida e fácil. 

Integração com sistemas ERP’s.
• Integração conforme preferência do cliente. 

• Integração com meios de pagamentos para
    postos rodoviários.

Com mais de 9 anos de mercado,
a CTA Smart vem constantemente se
especializando e aprimorando
sua tecnolog ia singular em controle
de abastecimento e gestão de frotas.

São mais de 1 BI de litros abastecidos
ao ano e mais de 65 mil veículos
controlados.

Venha nos conhecer!

Fale
conosco: 

Saiba
mais:

(51) 3328-6630 
(51) 3084-0095

instagram.com/ctasmart
facebook.com/ctasmart
www.ctasmart.com.br

Controle de onde estiver:
• Através da nossa tecnologia cloud 
faça a gestão de sua empresa de 
qualquer lugar do mundo. 

Sem fronteiras.
• Mais de 1.500 empresas com a nossa solução,
   no Brasil, na América Central, nos Estados Unidos
   e no Canadá. 

Presença sólida de mercado
• Somos parceiros das principais distribuidoras

   e TRR’s do país.

Saiba mais apontando 
para o QR Code abaixo:
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