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CHEGAMOS, FINALMENTE, AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. 
Houve momentos que, sinceramente, parecia que não chegaríamos,      
tamanho os desafios enfrentados pelo nosso setor.

De um lado, a pandemia de Covid-19, que além de ceifar milhares de 
vidas, afastou nossos clientes de maneira assustadora. De outro, políticas 
governamentais de concessão de novas autorizações sem nenhum crité-
rio, à revelia do interesse maior da nação. E no meio disso tudo, capitais 
abutres irrigando operações ditas disruptivas, que não passam de clan-
destinos com uma pitada de tecnologia.

Mas, a fibra e resiliência dos homens e mulheres que fazem este nosso 
setor permitiu que continuássemos avançando e investindo, seja em 
renovação de frotas, treinamento de funcionários, processos e sistemas 
digitalizados e melhoria do conforto geral de nossos clientes, sempre 
olhando para as viagens dos mesmos de forma integral, desde o momen-
to que ele começa a se planejar, até o pós viagem.

Esses investimentos estimularam a indústria de carrocerias a também 
investir e apresentar novos modelos e inovações que impactam no con-
forto e na segurança dos ônibus. Na página 21, você conhecerá as novas 
tecnologias e novidades que deverão marcar a retomada do mercado. 
É o setor de transporte de passageiros saindo da crise mais forte e mais 
tecnológico. É o Brasil se colocando ombro a ombro com os países mais 
desenvolvidos do mundo em termos de qualidade dos veículos de trans-
porte coletivo rodoviário.

Ainda no quesito de conforto do passageiro, na página 34 você verá as 
novidades que estão surgindo nos terminais de embarque. As antigas ro-
doviárias se reinventam, atraindo lojas, criando espaços de conveniência, 

Carta 
ao Leitor

Ordem do dia: 
investir e avançar 



gastronomia e outros serviços, que trazem conforto e comodi-
dade aos nossos clientes. São os terminais mostrando sua força 
e importância na realização de viagens seguras e confortáveis. 
Chega daquela história de “não precisa de rodoviária”. Na verda-
de, chega sim de terreirões e pontos de embarque improvisados, 
inseguros e desconfortáveis. Afinal, nosso cliente quer ser bem 
tratado. Ou não?

Temos ainda nesta edição uma ótima matéria sobre os progra-
mas de fidelização de clientes. Na página 10, você conhecerá o 
que está sendo feito pelas nossas empresas em relação a recom-
pensas ao cliente, naquilo que se convencionou chamar de “Era 
das Vantagens”.

Finalmente, quero destacar na página 27 uma reportagem defi-
nitiva da repórter convidada Gabriela Flores mostrando o quan-
to as tais empresas de aplicativos estão destruindo o emprego 
formal e precarizando o trabalho do motorista, justo este traba-
lhador, que é o maior responsável pela segurança das viagens. 
Esta matéria tem papel fundamental na compreensão das esco-
lhas que nossa sociedade precisa fazer em relação aos modelos 
de operação de transporte por ônibus. Mais claro, impossível.

Aproveitem esta edição de nossa revista que, como se vê, traz 
importantes temas para o futuro de nosso setor.

Boa leitura.

Gentil Zanovello 
Conselheiro da Abrati e Presidente 
do Conselho Deliberativo do Setpesp

“A fibra e resiliência 
dos homens e 
mulheres que 

fazem este nosso 
setor permitiu que 

continuássemos 
avançando e 

investindo, seja 
em renovação de 

frotas, treinamento 
de funcionários, 

processos e siste-
mas digitalizados e 

melhoria do confor-
to geral de nossos 
clientes, sempre 
olhando para as 

viagens de forma 
integral.”
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A Bordo
6 notas | curtas

A Mercedes-Benz completa 65 anos de 
Brasil em setembro. Uma história de grandes 
êxitos. Na década de 60, a marca já comercia-
lizava seus automóveis luxuosos para uso de 
diplomatas brasileiros e em 1963 foi a primei-
ra montadora a fabricar um ônibus totalmen-
te feito no Brasil, o Monobloco O321 (ao lado). 
Sua trajetória se confunde com a evolução 
permanente do transporte de passageiros. 
“Nessas seis décadas e meia já são mais de 
500 mil ônibus vendidos no mercado inter-
no, no qual somos líderes em vendas e em exportações. Com as novas 
tecnologias, tornamos cada vez mais nossa marca referência em segu-
rança”, conta Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing 
Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. Hoje, seis em cada 
10 ônibus em circulação no Brasil levam a estrela de três pontas, com a 
preferência das empresas do setor e a satisfação dos passageiros.  

65 anos da Mercedes-Benz 

O Monobloco O321 
da Mercedes-Benz 

foi o primeiro ônibus 
fabricado totalmente 

no Brasil

Novo pneu para 
transporte rodoviário 
da Michelin  

Reduzir 4,4% no consumo de combustível 
no transporte rodoviário. É o que promete 
a Michelin com o novo pneu X Multi Ener-
gy Z, que chega ao mercado em 2022 para 
montadoras e exportações. O produto foi 
desenvolvido com foco nas estradas brasileiras, visando mais segurança e    
a redução de custos operacionais. “Como o pneu influencia em torno de 20% 
o consumo de combustível, sua escolha impacta não só o meio ambiente, 
como o bolso do frotista”, explica Ruy Ferreira, diretor comercial da Michelin 
América do Sul. A empresa celebra 40 anos de presença industrial no Brasil.

O novo pneu da 
Michelin garante 

economia de 
combustível



As rodoviarias 
voltam a registrar 
maior movimento 
nos últimos meses

Livro e exposição 
homenageiam 
Valter Gomes Pinto

Valter Gomes Pinto (1932-2013) dispensa apresenta-
ções no setor e no cenário social de Caxias do Sul (RS). 
O executivo da Marcopolo deixou um importante le-
gado comunitário. Há dois anos, sua família resolveu 
eternizar a memória do empreendedor. A partir de 
uma seleção de fotografias e depoimentos de pessoas 
próximas foi possível produzir o livro e a exposição 
“Seu Valter, Humanidade e Sucesso”, em cartaz na Ga-
leria Municipal de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do 
Sul. “É uma homenagem ao seu legado e uma maneira 
de incentivar as pessoas para que tenham esse coração que ele teve 
de incentivo à educação, de respeito ao próximo”, comenta Viviane 
Pinto Bado, idealizadora, junto com a família, do projeto. A mostra 
reúne pinturas de Vasco Machado e Antonio Giacomin, fotografias 
de  Paquito Herrera e coleções de canetas e gravatas de Seu Valter.

7 notas | curtas

Movimentação nas 
rodoviárias em alta

Embora o fluxo de pessoas em terminais 
de transporte ainda não tenha voltado ao 
patamar de antes da pandemia, há uma 
tendência de aumento na demanda por esses 
serviços. É o que aponta o serviço de mo-
nitoramento Google Mobility. O número de 
pessoas circulando nos terminais de transportes terrestres aumentou 35,1% 
de março a junho. O avanço da vacinação no segundo trimestre possibilitou 
o reaquecimento de atividade no setor. E, felizmente, os índices indicam o 
aumento da demanda por profissionais de transporte. Os empregadores têm 
apresentado maior grau de confiança na contratação desses profissionais na 
esperança de uma retomada consistente das atividades até o fim de 2021.  

Memória de Valter 
Gomes Pinto, executivo da 

Marcopolo, está eternizada 
em livro e exposição



8 notas | curtas

Minfra promove 
maior leilão 
rodoviário da história

No dia 28 de julho, o Tribunal de Contas 
da União aprovou o projeto de concessão 
das rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos (BR-116/101/SP/RJ). Segun-
do o ministro Tarcísio de Freitas estão previstos investimentos de R$ 
14,8 bilhões que permitirão inovações tecnológicas e mais segurança aos 
usuários das rodovias. Além do free-flow, o projeto prevê um sistema de 
monitoramento inteligente para a detecção de acidentes. A concessionária 
vencedora deverá ser definida até o quarto semestre de 2022. Com o novo 
contrato, haverá mais economia também para quem utiliza as rodovias. 
“Na Dutra, estamos estimando uma redução de 35% na tarifa. O usuário 
que sair do Rio de Janeiro e chegar em São Paulo vai pagar 35% menos nos 
pedágios”, prevê o ministro. Haverá, ainda, uma nova subida para a Serra 
das Araras e quatro pontos de parada para caminhoneiros na BR-116/RJ.

ABRATI participa do NTU LAT.BUS 2021
Sob o tema “O novo transporte público coletivo”, o Seminário NTU-LAT.BUS 

2021 reunirá, de forma virtual, durante os dias 21, 22 e 23 de setembro, represen-
tantes do segmento dos transportes públicos na América Latina para apresentar, 
discutir e debater temas relevantes como soluções para os serviços de transporte.  
A ABRATI participa desta edição com o painel “O PAPEL DO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO NA REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO E DA VIAGEM 
DOMÉSTICA NO BRASIL” tendo 
como conferencistas os conse-
lheiros Letícia Pineschi e Rodri-
go Mont’alverne. O evento será 
gratuito e aberto ao público. Mais 
informações na página do evento 
(link para  https://amppexperien-
ce.com.br/lat-bus-2021). 

Via Dutra receberá 
investimentos 

com o leilão das 
rodovias do Minfra



CEO da Praxio, 
Emerson Grandi

9 notas | curtas

Praxio Luna traz inovações
A Praxio acaba de lançar a plataforma Luna com novos 

recursos aos passageiros e empresas de transporte ro-
doviário. Pelo celular, o cliente adquire a passagem (até 
pelo WhatsApp), obtém o cartão de embarque via QR 
Code, escolhe o local do embarque e monitora o veículo 
até o fim do trajeto. A operação é feita 100% no ambien-
te da empresa de ônibus, já que o novo recurso permite 
configurar a sua identidade visual. Para o empresário, 
as vantagens são a integração do sistema aos softwares 
de gestão ERP e a comercialização em canais distintos, como agências de viagem, sites, 
totens eletrônicos etc. Outra inovação é a venda embarcada, na qual o próprio motorista, 
por meio de um app, vende a passagem na porta do ônibus. “O mercado reúne cerca de 
400 empresas no Brasil e 70% já são nossas clientes. Vamos oferecer a solução para todas. 
É uma experiência única para o usuário que, satisfeito, fica fidelizado e para as empre-
sas, que aproximarão ainda mais suas operações do consumidor final”, destaca o CEO da 
Praxio, Emerson Grandi. A Praxio investiu cerca de R$ 8 milhões na plataforma.   

Transporte de 
encomendas em alta

A Expresso Princesa dos Campos come-
mora os bons resultados! Mesmo no período 
mais crítico da pandemia a empresa conse-
guiu crescer 13% em 2020 no segmento do 
transporte de encomenda, enquanto o setor 
registrou um tímido aumento de 1,7%. O grupo, com forte atuação na região sul do país 
e no estado de São Paulo, está investindo R$ 11,5 milhões na renovação de parte da sua 
frota de ônibus, caminhões e em novas tecnologias para toda a companhia.. Os novos 
veículos já começam a operar no último trimestre de 2021, quando a empresa prevê a 
uma retomada no volume das viagens. “Estamos completando a estabilidade nas opera-
ções rodoviárias, percebendo uma segurança maior do viajante com o avanço da vaci-
nação, que já atinge 43% da população nacional com a primeira dose. Felizmente, em 
nossa Matriz, já vacinamos 100% de nossos motoristas.’’, afirma o CEO Gilson Barreto.

Grupo anuncia investimentos 
de R$ 11,5 milhões para 

modernizar a frota



s primeiros passos para fidelizar clientes com descontos, vanta-
gens e benefícios foram dados ainda na década de 80 por com-

panhias aéreas norte-americanas com as chamadas milhas. O conceito 
logo se espalhou pelo mundo e hoje, mesmo após 40 anos, os progra-
mas de fidelidade ou recompensas não envelheceram como estratégia 
na relação com o consumidor; ao contrário, se modernizaram. Com o 
surgimento de novas ferramentas para gestão do cliente, o modelo se 
adequou aos diversos segmentos da economia, chegou ao transporte ro-
doviário e vem crescendo mesmo com a pandemia.

Pesquisa recente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado 
de Fidelização (Abemf ) com a Locomotiva Instituto de Pesquisa, aponta 

SOBRE RODAS
Fidelidade
Melhorando a experiência 
do cliente, programas de 
vantagens têm atraído cada 
vez mais passageiros para 
as viagens de ônibus

Capa
10 mercado | tendência

O FIDELIDADE
NO BRASIL

Somente no Brasil, 
os dados da Abemf 

apontam que mais de 

160 milhões
de brasileiros estão 
inscritos em algum 

programa de 
fidelidade. 



que 55% dos participantes desses programas, de-
vido a atual crise, passaram a dar preferência de 
compra para marcas que oferecem o benefício.

As empresas de ônibus, que historicamente 
sempre buscaram evoluir competitivamente o 
setor com modelos de recompensa ao cliente, 
aproveitam o momento de retomada e de novos 
hábitos do consumidor com a pandemia para 
lançar e reinventar os seus programas de fideli-
dade, tornando-os mais atrativos tanto para os 
clientes quanto para novos parceiros.

Fidelidade em evolução
O Grupo Guanabara, que reúne a UTIL, Sam-

paio, Brisa, Rápido Federal, Real Expresso e Expresso Guanabara, acabou 
da lançar o Viva. Segundo o gerente de marketing da Expresso Guanabara, 
Rodrigo Mont’Alverne, o programa traz um leque maior de vantagens para 
os viajantes. “Entendemos que precisávamos avançar. O benefício do Afe-
tividade, por exemplo, o antigo programa de relacionamento da Expresso 
Guanabara, era limitado ao bilhete de passagem. Percebemos também que 
85% dos participantes se concentravam em quatro estados”, afirma. 

No Viva, cada R$ 1 gasto pelo cliente em passagens é convertido em 2,5 
pontos, que podem ser trocados por viagens em qualquer empresa do Grupo 
ou produtos em uma rede com mais de 200 mil parceiros. Outra vantagem 
é o Shopping Viva, um centro virtual com 84 lojas, como Americanas, C&A, 
Carrefour, Drogasil e Natura, onde o cliente compra e recebe cashback em 
pontos do programa. “A ideia é criar um grande ecossistema de benefícios 
para os clientes, dando a chance de usarem os pontos de diversas maneiras, 
como e onde quiserem”, explica Mont’Alverne. O novo programa pretende 
atingir a marca de meio milhão de clientes inscritos até o fim de 2021.

Outro programa para os clientes do transporte rodoviário é o Muviflex, 
da Planalto Transportes. Com dois anos de mercado, ele já tem mais de 100 
mil cadastrados. Os participantes têm acesso a Loja Muviflex, podendo 
acumular pontos na compra de lojas parceiras; o Clube Muviflex, com pos-
sibilidade de acumular mais pontos e benefícios através de uma assinatura; 
e o cartão MuviCard, que pode ser solicitado de forma totalmente digital e 
oferece limite de crédito até para pessoas negativadas.

11 mercado | tendência

O Viva substitui 
os programas 

de pontuação e 
relacionamento 

das empresas do 
Grupo Guanabara, 

como o Afetividade, 
que, por 19 anos, 

atendeu a mais de 

240 mil
clientes e 

emitiu mais de 

1 milhão
de passagens.

O programa Viva, 
do Grupo Guanabara, 
espera atingir 500 mil 

clientes em 2021



Segundo a Planalto, a cada R$ 1 gasto o cliente acumula cinco pontos, 
que só expiram após dois anos. A empresa acredita no modelo de fidelidade 
para trazer e manter passageiros no setor e pretende apresentar novidades 
e novos parceiros com a retomada do mercado após a pandemia.

Modelo gamificado
A JCA, responsável pelas empresas Cometa, 1001, Catarinense, Expresso 

do Sul e Rápido Ribeirão Preto, é também outro grupo empresarial a inovar 
nesta área. No programa Clube Giro, lançado no ano passado, os prêmios 
não estão ligados apenas com a realização de viagens, mas, sim, com toda 
interação realizada no aplicativo do programa de benefícios. Os participan-
tes podem realizar diferentes desafios e ao cumpri-los, recebem medalhas 
para resgatar recompensas. 

Para Márcia Martinez, líder do Clube Giro e gerente de clientes do Grupo 
JCA, os programas de recompensas permitem entender com mais profun-
didade os hábitos e as preferências dos viajantes para criar ações de fideli-
zação, novos produtos e serviços cada vez mais personalizados e assertivos. 
“Conseguimos otimizar a gestão dos nossos investimentos, que passam a 
ser cada vez mais aplicados em benefícios diretos para o nosso público final 
e menos em serviços de anúncio”.

A mesma opinião é compartilhada por Túlio Lessa, CEO da Econobuz, 
startup que desenvolve plataforma de relacionamento e engajamento dos 
clientes do transporte coletivo urbano e rodovi-
ário. Segundo ele, as operadoras estão buscando 
soluções para se conectar de forma verdadeira e 
permanente com o seu consumidor. “A procu-
ra por soluções de CRM e fidelização cresceu, 
pois as empresas estão entendendo que o Custo 
de Aquisição de Cliente (CAC) pode ser até sete 
vezes menor quando trabalhado em sua base 
de relacionamento, ao invés de buscar externa-
mente com campanhas massivas de marketing 
e publicidade”, explica. 

Atuante desde 2018, a startup conta em seu 
portfólio com a Paraíbuna Transportes e a 
Transportes Andorinha. Ao viajar nas empresas, 
os clientes acumulam moedas virtuais, que po-
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O Clube Muviflex, 
da Planalto, oferece 

cartao de credito, entre 
outros beneficios

Com o Muviflex, 
da Planalto, com 

aproximadamente 

8 viagens,
o cliente acumula 

pontos para ganhar 
uma nova. Caso não
 tenha alcançado a 

pontuação para o 
destino desejado, 
ele pode comprar 

os pontos que 
faltam ou fazer a 

transação usando 
dinheiro mais 

os pontos.
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dem ser trocadas por pagamentos de contas de luz e água, créditos no celu-
lar, vale presentes, entre outras vantagens. As empresas de ônibus partici-
pantes do programa pagam uma mensalidade fixa pela disponibilidade do 
serviço da Econobuz, que envolve integração de plataforma, infraestrutura, 
atendimento especializado e análise de CRM de sua base.

O modelo 
de gamificação 

adotado pela JCA 
vem crescendo 

30%
ao mês. Entre os 

clientes que já 
fazem parte do 

programa, mais de 

80% 
interagem regular-

mente e mais da 
metade já resgatou 

algum prêmio.

O Clube Giro, programa 
de recompensas do 
Grupo JCA, aposta 

na gamificacao para 
engajar os clientes

Operadoras buscam 
parcerias e dão 
vantagens para  
viagens em família, 
incluindo os pets

Aperfeiçoar os programas de vantagens com par-
cerias também vem sendo um caminho usado pelas 
empresas rodoviárias para manter fiel a sua base de 
clientes e ampliar a visibilidade dos seus serviços. 
Foi com esse olhar que a Viação Ouro e Prata fechou 
acordo com a Livelo, conhecido programa de recom-
pensas com mais de 23 milhões de participantes.

Desde o ano passado, os clientes da empresa de 
ônibus podem transferir os pontos do programa 

O programa fidelidade Ouro e 
Prata fez acordo com a Livelo

15 mercado | tendência



de fidelidade Ouro e Prata para a Livelo, que tem mais de 750 recompensas 
disponíveis para troca. Em contrapartida, os participantes da Livelo também 
podem trocar os pontos do programa por passagens. “A parceria confirma nosso 
objetivo de sempre oferecer o melhor ao nosso cliente, facilitando e incentivan-
do o transporte em nossos ônibus”, diz a diretora da empresa, Luana Fleck.

As parcerias das operadoras envolvem ainda acordos para hospedagem, como 
fez a Reunidas Paulista, que adotou um programa de benefícios junto a hotéis 
em sua área de atuação. Ao apresentar a passagem de ônibus ao hotel parceiro, 
automaticamente o cliente ganha entre 15% e 30% de desconto em sua estadia.  
Hoje, no programa de benefícios, há aproximadamente 20 hotéis participantes. 
“Temos o olhar voltado para a jornada do cliente e acreditamos que essas parce-
rias agregam valor a experiência dele com a Reunidas’’, explica Gabriela Prado, 
marketing da empresa.

Outro nicho de mercado do qual as empresas estão atentas é fidelizar agre-
gando vantagens nas viagens em família. Na Expresso Itamarati, além do pro-
grama de fidelidade onde os clientes acumulam pontos de acordo com o tipo de 
serviço utilizado para viajar, existe também o Programa Viagem Família. Nele, as 
crianças de 6 a 12 anos pagam metade do valor do bilhete, desde que o familiar 
que a acompanha tenha pago o valor integral da sua passagem. O benefício é 

16 mercado | tendência



A Reunidas Paulista 
oferece aos clientes 
descontos em hotéis

válido para a linha Porto Velho x Cuiabá, e em 
trechos atendidos pelos veículos Space, apenas no 
Estado de São Paulo. A exceção fica por conta de 
linhas que já contam com promoções ou horários 
extras e o benefício não pode ser usado de dezem-
bro a fevereiro e em julho. 

O foco nas viagens familiares segue nos combos 
de vantagens criados pela Viação Motta. No Com-
bo Mais Conforto, quem vai embarcar com crianças 
abaixo de seis anos pode comprar uma passagem 
com 50% de desconto para que ela viaje em uma 
poltrona e não no colo. No Combo Melhor Amigo, 
o cliente pode optar por comprar a poltrona ao seu 
lado pela metade do valor e acomodar o seu pet (cão e gato) dentro da caixa de 
transporte própria. E ainda tem vantagem para quem quer simplesmente viajar 
sozinho, no Combo Mais Privacidade. Aqui, o passageiro pode comprar a poltro-
na ao seu lado com 50% de desconto e deixá-la vazia.

No Grupo Viação Garcia-Brasil Sul, as vantagens para viajar de ônibus chegam 
também ao mercado corporativo. Nas viagens de trabalho, as empresas contam 
com 5% de desconto, prazo de 28 dias para pagamento e atendimento preferen-
cial no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Dentro dos ônibus, mais 
diferenciais: os clientes leito-cama contam com Kit Conforto de padronagem 
da Rede de Hotéis & Resort Bourbon e as passagens agora podem ser pagas até 
com criptomoedas. A empresa está em processo de implantação de um novo 
software de CRM e pretende ampliar os benefícios já oferecidos e trazer novas 
experiências com programas de descontos, pontuação e cashback.

Focada nas viagens em 
família, a Viação Motta 

oferece combos com 
descontos em passagens 
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ESTAMOS VIVENDO UMA TRANSFORMAÇÃO nas relações de traba-
lho dos condutores ou iludidos pela glamourização da derrota de padrões de 
segurança? 

Ao longo de décadas, a categoria dos condutores rodoviários obteve im-
portantes conquistas em relação às garantias trabalhistas, mas também 
avanços na especialização da mão de obra desta profissão. A capacitação 
passou a incluir, além das competências tradicionais, outras chamadas soft 
skills, como empatia e comunicação para o atendimento ao cliente. 

Transformações nas 
relações de trabalho ou 
glamourização da derrota?

por Leticia Pineschi

É Legal
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Leticia Pineschi é advogada e 
conselheira da Associação Brasileira 

das Empresas de Transporte 
Terrestre de Passageiros (Abrati)





O monitoramento da saúde física, exames toxicológicos, psicológicos e 
um centro de controle operacional com novas tecnologias de monitoramen-
to para oferecer apoio em tempo real, 24 horas por dia, foram ainda incor-
porados à rotina do condutor, tudo com o intuito de qualificar seu trabalho.

Tais conquistas traduziram-se em ganhos reais para condutores, passa-
geiros e, especialmente, para as empresas operadoras do transporte rodo-
viário, pois reduziram de forma consistente os acidentes nas rodovias com 
ônibus regulares e os custos decorrentes.

Há, no entanto, um crescente movimento chamado de “uberização do 
trabalho”, que contém flexibilizações tácitas na relação de trabalho formal e 
hoje ameaçam também essa categoria. 

Simplificando muito, a “uberização” é encontrada na terceirização da ope-
ração para empreendedores que absorvem os custos e responsabilidades do 
serviço. Ela consolida a passagem do estatuto de trabalhador para o de um 
nanoempresário-de-si permanentemente disponível ao trabalho; retira-lhe 
garantias mínimas ao mesmo tempo que mantém sua subordinação; ainda, 
se apropria de modo administrado e produtivo de uma perda de formas pu-
blicamente estabelecidas e reguladas do trabalho eliminando a formalização. 

Sem entrar no mérito das questões regulatórias, o atual ambiente no trans-
porte tem sido extremamente propício para a precarização das relações de 
trabalho no mercado rodoviário. Microempresas e empresas em dificulda-
des financeiras aliam-se aos intermediadores digitais em busca de oportu-
nidade, encontrando forte concorrência e alto custo de operação, são tenta-
dos a flexibilizar a segurança e informalizar o trabalho para obter resultados, 
passando a contratar os motoristas “por viagem”. Essa é a realidade aponta-
da por muitos condutores de empresas que operam para os aplicativos.

Vale lembrar que acidentes ocorridos entre novembro de 2020 até a pre-
sente data escancararam o risco de aliar condução amadora de veículos cole-
tivos à falta de estrutura do operador. Somente três desses acidentes, em Ta-
guaí (SP), João Monlevade (MG) e em Rio Claro (SP), contabilizam 61 mortes.

Dessa forma, deparamos com uma perda, no dia a dia, do lastro do traba-
lho e da especialização do condutor, engrossando uma multidão de trabalha-
dores que realizam jornadas exaustivas, sem garantias sociais, sem capacita-
ção e sem projeto para o futuro, enquanto assistimos a derrota da segurança 
glamourizada por conceitos equivocados de liberdade econômica.
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“Vale lembrar que 
acidentes entre 

novembro de 2020 
até a presente data 

escancararam o 
risco de aliar con-

dução amadora de 
veículos coletivos 

à falta de estrutura 
do operador. Três 
desses acidentes 
– em Taguaí (SP), 
João Monlevade 

(MG) e em Rio Cla-
ro (SP) – contabili-

zam 61 mortes.”



s ônibus brasileiros estão entre os mais conceituados do mundo e a 
indústria, mesmo com o impacto da crise do coronavírus, não pa-

rou e continua trazendo novidades e equipamentos inovadores. É verdade 
que os números do ano passado apresentaram uma produção 26,4% inferior 
a 2019, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus 
(Fabus). No entanto, as montadoras não recuaram: mantiveram seus planos 
de investimentos, lançaram novos produtos e apostam em uma melhora 
do mercado ainda para esse ano, colhendo os frutos da ousadia.

CONFORTO, 
TECNOLOGIA 
E SEGURANÇA 

nas estradas
Montadoras apresentam novos ônibus e 
apostam em crescimento do mercado em 2022

Indústria
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O

O chassi O500 RSDD, da 
Mercedes-Benz, ganhou 

motor mais potente



Os esforços para reverter o cenário de queda começaram ainda 
no ano passado na maior parte das fabricantes. A Mercedes-Benz, 
líder de mercado em diversos segmentos, apresentou os modelos 
O500 RSD 2443 6x2 e O500 RSDD 2743 8x2, ampliando o portfó-
lio para ônibus rodoviários com carroçarias High Decker e Double 
Decker. Os novos veículos vieram equipados com uma nova versão 
de 430 cv do motor OM 457 LA, que passou a ser o mais potente 
da marca, aliando performance e baixo consumo de combustível. O 
rodoviário 8x2 é o primeiro do mercado brasileiro a vir equipado de 
série com piloto automático adaptativo (mantém distância segura do veículo 
da frente), sistema de frenagem de emergência e sistema de aviso de faixa.

Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-
Benz do Brasil, afirma que, independentemente do cenário econômico e 
de circunstâncias eventuais, a marca sempre desenvolve novas soluções 
e aprimoramentos. “Manter um portfólio sempre atualizado e renovado é 
um dos principais fatores que contribuem para a manutenção da liderança 
histórica da marca no segmento de ônibus no País”. Barbosa afirma ainda 
que o lançamento trouxe ótimo impacto e que trabalha com uma projeção 
de 15% de crescimento já em 2021.

A Comil, que anunciou o novo micro-ônibus Piá esse ano, também vem 
aplicando investimentos desde o ano passado, entre os quais o lançamento 
da nova linha de poltronas rodoviárias e a compra de novas máquinas para 
processos de fabricação. A carroceria Piá é reconhecida pelo mercado, desde 
seu primeiro lançamento, pela força, durabilidade e resistência. Com linhas 
modernas, apresenta um design frontal e traseiro atualizado, luz diurna com 
DRL, novas delimitadoras superiores em LED, além da nova grade frontal 
com alertas e um melhor acesso ao bagageiro. O produto atendeu as expec-
tativas dos clientes, pois trouxe resultados voltados à praticidade de manu-
tenção e custo baixo operacional. A Comil já recebeu diversas encomendas 
de clientes tanto no mercado interno como externo, ultrapassando nesse 
primeiro mês mais de 50 unidades comercializadas.  A montadora acredita 
que no último quadrimestre a aquisição de ônibus rodoviários deve aumen-
tar e os novos produtos que chegam ao mercado vão ajudar as operadoras a 
se manterem competitivas em relação a outros modais de transporte.

A visão de longo prazo para atender a demanda das operadoras com no-
vos produtos fez com que a Volvo, outra marca importante para o mercado 
brasileiro, não interrompesse um ciclo de R$ 1 bilhão em investimentos no 

Walter Barbosa, 
da Mercedes-Benz: 

“Manter um portfólio 
sempre renovado é um 

dos principais fatores 
que contribuem para a 
manutenção da nossa 

liderança no segmento 
de ônibus no País”
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O totalBUS é a mais completa e dinâmica 
plataforma de vendas de passagens 
rodoviárias do mercado.

Faça toda a sua gestão de Payment de 
maneira fácil e segura em um único ambiente.

Realize sua operação com preços dinâmicos 
adequando oferta à demanda, garantindo 
assim maior produtividade.

Fidelize seus clientes através de uma melhor 
experiência.

+55 31 3291.8522

www.rjconsultores.com.br

Líder mundial em software de
venda de passagens rodoviárias.

totalBUS
A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL É A SUA NOVA ESTRADA.



mercado latino-americano. A empresa aposta em uma normaliza-
ção do mercado um pouco mais gradual, entre 2022 e 2023, mas 
novidades tecnológicas e de produtos em ônibus continuam como 
objetivos da empresa. “Estamos investindo muito em novas tec-
nologias para melhorar a segurança no transporte de passageiros”, 
afirma Paulo Arabian, diretor comercial de ônibus da Volvo. Se-
gundo executivo, as entregas de ônibus rodoviários com o Sistema 
de Segurança Ativa (SSA) estão crescendo e revela que a montado-
ra terá novidades ainda esse ano.

A Busscar, que logo nos primeiros anos da retomada da sua produção en-
frentou de cara a pandemia, foi outro gigante da indústria que não recuou e 
apresentou, em junho, o modelo El Buss FT para o mercado de fretamento e 
intermunicipal. O diferencial do lançamento está na largura de 2,60 metros, 
que entrega mais espaço e conforto aos passageiros. A encarroçadora, que 
se destacou no primeiro semestre com uma venda expressiva de ônibus 
para o Grupo JCA, acredita que os novos produtos que a indústria traz para 
as estradas serão importantes para o crescimento do setor rodoviário nos 
próximos anos. “A confiança no produto e a garantia de qualidade, não só 
ajudará na retomada do mercado, como cria novas oportunidades e novos 
consumidores para o transporte”, afirma em nota.

Marcopolo apresenta G8
Um dos grandes lançamentos de 2021, que mostra toda energia e com-

promisso da indústria do transporte com o futuro é o G8 da Marcopolo. 

“Estamos investindo 
muito em novas tecno-
logias para melhorar a 

segurança no transporte 
de passageiros”, afirma 

Paulo Arabian, da Volvo

A Marcopolo lança 
o novo modelo G8 
com inovações como as 
poltronas, que ganharam 
novo desenho e estrutura, 
além de um sistema de 
reclinação mais suave
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A oitava geração de ônibus rodoviários da montadora gaúcha chegou re-
cheada de novidades, com melhoria de 11% no coeficiente aerodinâmico, 
permitindo mais economia de combustível e menor emissão de gases de 
efeito estufa. O modelo atende ainda a norma internacional R66.02 para 
tombamento, requisito que não é exigido no Brasil.

Ao longo do desenvolvimento do projeto, cerca de 100 engenheiros da 
empresa realizaram viagens de ônibus em todo o País para entender as di-
ferentes necessidades dos clientes. O resultado desse cuidado foi a criação 
de um ônibus com escada de acesso com degraus mais amplos, iluminação 
indireta em led e um novo sistema de abertura da porta mais eficiente e 
robusto. As poltronas ganharam novo desenho e estrutura e o sistema de 
reclinação ficou mais suave, permitindo inúmeras posições, de acordo com 
o biotipo do usuário. Ao todo, são mais de 140 atributos novos, que se rever-
tem em impactos positivos para motoristas, passageiros e operadores.

O diretor de Operações Industriais da Marcopolo, Luciano Resner, ex-
plica que a encarroçadora buscou aproximar o ônibus o máximo possível 

O modelo G8, que traz 
mais de 140 atributos 

novos que se revertem 
em impactos positivos 

para motoristas, passa-
geiros e operadores, é 

a aposta da Marcopolo 
para os próximos anos
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do conceito automotivo na padronização dos processos de fabricação e 
montagem. “O resultado é um ônibus focado em qualidade e rentabilidade 
para o operador, conforto e conectividade para passageiros, assim como 
facilidade de manutenção e reparação”, afirma. A oitava geração continuará 
contando com a Marcopolo Biosafe. Com tantos avanços já apresentados, 
seja no design, no conforto ou na segurança, as várias novas apostas das 
fabricantes dão um sinal claro de que o mercado de ônibus do Brasil é sóli-
do e segue firme para garantir as viagens dos brasileiros e turistas pelo país.

Indústria se prepara para tecnologia Euro 6 
Atendendo a exigência das novas etapas do Programa de Controle da Poluição 

do Ar por Veículos Automotores (Proconve) e com previsão de entrar em vigor 
no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023, o Euro 6 é outro foco da indústria 
para atender ao mercado de transportes, não só em tecnologia, mas também em 
sustentabilidade. “Estamos em pleno andamento do projeto de implementação do 
nosso portfólio de chassis Euro 6. Embora a pandemia tenha impactado a veloci-
dade de validação dos produtos com essa tecnologia, trabalhamos para compen-
sar o atraso e atender ao prazo legal da nova legislação de emissões”, afirma Paulo 
Arabian, da Volvo.

A Mercedes-Benz também segue com os testes de ônibus e caminhões com a 
nova geração de motores e garante que estará preparada para oferecer produtos 
desenvolvidos para a realidade brasileira. Walter Barbosa assegura que tudo está 
sendo feito com total qualidade, eficiência e confiabilidade para os clientes, o mer-
cado e indústria. “Além disso, contamos com a expertise do Grupo Daimler, que já 
utiliza veículos comerciais com tecnologia que atende ao Euro 6 na Europa”.

O sistema Euro 6 é um conjunto de normas que regulamentam a emissão de 
poluentes para motores diesel. Na 
Europa, estas normas estão em vi-
gor desde 2013. No Brasil, a sétima 
fase (Euro 5) está em funcionamen-
to desde 2012. Além da redução da 
poluição atmosférica e ambiental, 
com consequente benefício para 
saúde da população, a nova regula-
mentação é benéfica no desempe-
nho e consumo dos motores. 

O sistema Euro 6 é um 
conjunto de normas 

que regulamentam a 
emissão de poluentes 

para motores diesel
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Insight
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Gabriela Flores é jornalista há 25 anos. Apaixonada 
por escrever histórias e conversar com as pessoas, 

passou por todos os veículos de comunicação: 
impresso, rádio e TV. Brasiliense, sempre que pode 

coloca o pé na estrada. Para ela, viajar é viver. 

Informalidade 
traz insegurança a 
motoristas e passageiros

CARTEIRA ASSINADA, DÉCIMO TERCEIRO, jornadas reduzidas, horas 
de descanso, FGTS, férias remuneradas e capacitação. Esses são alguns dos 
direitos conquistados pelos motoristas rodoviários há seis anos, após a regu-
lamentação da profissão pela Lei 13.103, de março de 2015. A segurança do 
emprego formal é o sonho de quem está na área do transporte terrestre de 
passageiros, pois o setor é o maior gerador de vagas de trabalho no País. 

No Brasil, hoje, 78 mil motoristas rodam as estradas em situação regular. 
No entanto, a pandemia da Covid-19, junto com milhares de mortes e impac-
to na economia nacional, trouxe o aumento do desemprego. Em dados gerais, 

por Gabriela Flores



o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) revela que a taxa de 
informalidade no primeiro trimestre de 2021 chegou a 34 milhões de pessoas 
– cerca de 39,6% dos brasileiros perderam o emprego devido à crise sanitária.

O carioca Alexandre Magno, de 47 anos, engrossa essa estatística desde fe-
vereiro deste ano. Com o pé na estrada há 29 anos, ele vive, pela primeira vez, 
a insegurança que o trabalho informal traz para a categoria dos rodoviários.

Pelo retrovisor do ônibus que dirige, Magno constata os perigos como pres-
tador de serviços de uma empresa clandestina e dos riscos que ela traz à vida 
de motoristas, passageiros e até para outros veículos que possam se envolver 
num acidente na estrada. Porém, ele não encontrou alternativa para sobrevi-
ver a não ser se arriscar em viagens nas quais fica até 30 horas sem dormir. 

“Muitas vezes, durmo no bagageiro do ônibus porque a empresa não banca 
a hospedagem. As passagens são vendidas por preços convidativos, de 30% a 
40% abaixo do valor das de empresas regulamentadas, então, a empresa não 
gasta com o descanso do motorista para a viagem ser lucrativa”, denuncia. 

O carioca ainda conta que a rotina de trabalho é exaustiva, por causa das 
viagens longas nos esquemas “bate e volta”, por 14 dias seguidos. Após essa 
jornada, ele folga seis dias, mas sem remuneração. “Fico tão cansado que 
nem em casa consigo dormir direito. Ando com a saúde psicológica abalada 
e intolerante até com questões pequenas”, observa. 

Magno confidencia que a empresa para a qual presta serviços está proibi-
da de circular no estado do Rio de Janeiro e que só está rodando em outros 

“O transporte ilegal não 
paga impostos, submete o 
trabalhador a realidade do 
subemprego, com excesso 
de jornadas, não faz ma-
nutenção adequada nos 
veículos e, por isso, mata”, 
afirma o diretor-executivo 
da empresa Util, Claudio 
Tadeu Medeiros
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estados, atualmente, por meio de liminar. Por isso, é necessário 
que ele pegue carona até São Paulo ou o Espírito Santo, nem 
o deslocamento é coberto. “Já chego cansado e com fome para 
começar o trabalho, mas a empresa não paga a refeição. A exi-
gência é que eu coma apenas nas paradas. É muito constrangi-
mento”, relata. 

Atualmente, ele consegue uma renda mensal de R$ 2,6 mil, 
recebendo R$ 100 por viagem de ida e volta. Quando tinha em-
prego formal, ganhava cerca de R$ 4 mil por mês. O carioca 
também lamenta a perda dos direitos que tinha com carteira 
assinada. “Não tenho mais plano de saúde, contribuição para 
a Previdência, nada. É um pesadelo. Só trabalho assim agora 
porque realmente preciso”, admite.

 Para o diretor-executivo da empresa Util, renomada no se-
tor, Claudio Tadeu Medeiros, situações como a de Magno pre-
cisam ser combatidas no País. “O transporte ilegal não paga im-
postos, submete o trabalhador a esse cenário de subemprego, 
com excesso de jornadas, não faz a manutenção adequada nos 
veículos e, por isso, mata”, resume. 

Medeiros explica que a Lei do Motorista (como é conheci-
da a Lei 14.071, de 2020, em vigor desde 12 de abril de 2021) é 
uma conquista valiosa da categoria e precisa ser comemorada. 
“Além das garantias trabalhistas, os motoristas fazem regular-
mente exames toxicológicos, que tornam as jornadas ainda 
mais seguras. Todo mundo ganha: motorista e sociedade”, diz.

Para Medeiros, com a atual situação de pandemia e os reflexos 
no auge da crise sanitária, o setor encolheu. “Houve uma queda 
de 60% no número de passageiros, o que resultou em muitas de-
missões”, avalia. Já a informalidade e as irregularidades aumen-
taram. “Os ônibus clandestinos não saem de rodoviárias oficiais, 
partem de pontos de embarque espalhados pelas cidades, onde 
não há fiscalização. Tudo isso em plena luz do dia”, alerta.

O fato é que é necessária uma fiscalização dura para acabar 
com as histórias de desemprego e desespero como a de Magno, 
além de aumentar a segurança dos passageiros e motoristas nas 
estradas brasileiras.

Números 
da ilegalidade
De acordo com o Detran, 
os condutores de trans-
porte clandestino de 
passageiros pegos em 
flagrante estão sujeitos 
a multa de quase 

R$ 2 mil,  
mais sete pontos na 
carteira de habilitação 
e apreensão do veículo. 
A infração é considerada 
gravíssima. No ano pas-
sado, a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) apreendeu mais de

1.100
caminhões e ônibus 
rodando sem licença 
por rodovias brasileiras. 
Empresas e pessoas 
que contratam serviços 
irregulares priorizam a 
economia de custo, sem 
questionar itens de segu-
rança. Também segundo 
a ANTT, de janeiro a no-
vembro de 2020 cerca de  

3.600
pessoas morreram víti-
mas de acidentes só nas 
rodovias federais.
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Na Rede
31 comunicação | marketing

Os canais digitais da Abrati e das associadas têm 
sido fundamentais para reforçar a importância 

do transporte rodoviário regular e impulsionar as 
iniciativas desenvolvidas pelo setor. Em cada edição, 

apresentamos as ações de destaque nessas plataformas.

Celebrações 
aos motoristas 
ganham as redes

A procura por viagens de ônibus têm aumentado e as 
associadas têm divulgado muitas novidades em suas mídias 
sociais, mas, a unanimidade neste período foram as home-
nagens ao Dia do Motorista. As viações Garcia e a Reunidas 
Paulista veicularam depoimentos de pais, filhos, esposas e 
familiares de motoristas numa demonstração clara de que 
o esforço destes profissionais também é reconhecido em 
casa. Foi difícil segurar as lágrimas. Um mosaico com as 
fotos dos profissionais foi publicado pelas empresas Ando-
rinha, a Total e a Motta. Outras, mostraram os motoristas 
sendo presenteados, como a autoviação Progresso. 

A Expresso Guanabara destacou a cooperação entre as gerações 
apresentando dois motoristas – um mais jovem e outro mais experien-
te – mostrando o orgulho e o respeito por todos os profissionais. Já a 
Ouro e Prata incluiu a presença de seus principais diretores em vídeos 
reforçando como os motoristas são valorizados pela empresa. A Águia 
Branca não mediu palavras na homenagem com publicações institu-
cionais em agradecimento aos motoristas pelos 75 anos de sucesso da 
Viação. O Grupo JCA lançou uma campanha interna incentivando os 
colaboradores das empresas a homenagearem seus motoristas pos-
tando fotos nas suas redes sociais com as hashtags #somosgrupopjca 
e #motoristajca. Cada motorista também ganhou uma passagem ida e 
volta com direito a acompanhante para curtir as próximas férias. 

Empresas de todo o 
País, como a Águia 

Branca, Andorinha e 
Progresso (acima)

prestaram homenagens 
aos motoristas no 

dia 25 de julho



Motorista, fisiculturista 
e ídolo nas redes sociais 

Com mais de 30 mil seguidores no Instagram, 
quase 400 mil no Tik Tok e vídeos com milhões de 
visualizações, Claudemir Socorro Ludugério já não 
atende pelo nome. Para seus seguidores ele é o Mo-
torista Fisiculturista. As duas profissões fazem parte 
dos sonhos de criança desse paranaense, que cres-
ceu na roça e fazia pesos com concreto para treinar. 
No volante, sua inspiração era o irmão mais velho, na 
época motorista da Viação Garcia. Os dois sonhos eram motivo 
de piada entre os amigos: ser motorista e treinar em uma aca-
demia parecia um sonho distante demais. Dona Conceição dos 
Anjos Ludugério (“por favor, coloca o nome de minha mãe!”), 
sua mãe, hoje com 84 anos, é quem nunca duvidou. 

Motorista há 17 anos – seis deles dedicados à Viação Garcia 
– o Motorista Fisiculturista se orgulha ao dizer que 80% de 
seus seguidores são passageiros. No início, seu canal mostrava 
seus treinos de fisiculturismo e respondia a perguntas sobre viagens. 

A vida de celebridade não é só gla-
mour. Claudemir mora sozinho, lava 
roupa, arruma a casa e é autodidata 
em gravação e edição de vídeos. Mas 
o que realmente desejamos, além 
de sucesso, é que ele siga firme no 
volante e na simpatia. 
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No primeiro vídeo a 
estourar nas redes, 

Claudemir Ludugério 
mostra a dificuldade de 

acordar o passageiro 
depois de uma viagem 

em um Leito Plus da 
Garcia. Hoje, ele faz o 
embarque dançando, 

oferece o serviço de 
bordo com elegância e 

fala de situações que 
envolvem uma viagem 

de ônibus com leveza e 
bom humor 

Siga o Motorista 
Fisiculturista nas redes:

@motoristafisiculturista 

@motorista.fisiculturista
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Exposição histórica 
Outro momento memorável, parte das 

comemorações do mês do rodoviário, foi  
o lançamento da exposição “Estrada Vir-
tual - O Design na História do Transporte 
Rodoviário”, promovida pela Abrati com 
lançamento remoto no dia 27 de julho. 

A mostra, que segue permanente no site 
da associação, reúne 80 fotografias que 
retratam como as pinturas das carrocerias 
evoluíram com o tempo, levando novas 
formas e cores à experiência dos viajantes. 
A ideia é o primeiro passo para um acervo 
sobre o tema. Encarroçadoras e designers 
que transformaram a identidade visual das 
empresas dividem imagens emblemáticas 
de sua trajetória. Fazem parte do catálogo 
nomes como João de Deus, Carlos Ferro 
(representado por suas filhas Chiara e 
Mariana Ferro), Paulo Gandolfo e a equipe 
da Missemota Arquitetura e Design.        

Visite a exposição 
permanente do  

site da Abrati: 
www.abrati.org.br



AS RODOVIÁRIAS SE

reinventam
A modernização  chegou a parte dos terminais 
brasileiros com empresas privadas ou de economia 
mista, mostrando que gestão profissional e aplicação 
de recursos são fundamentais para o negócio

Serviços
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Serviços agradam 
aos usuários do Tietê, 
maior rodoviária da 
América Latina e 
segunda do mundo

EVANDRO MONTEIRO



ma grande parcela dos milhões de passageiros que viajam de 
ônibus pelo Brasil todos os anos já tiveram a oportunidade 

de experimentar a mudança pelas quais importantes rodoviárias do 
País passaram. Há muito tempo esses espaços não são apenas pon-
tos de embarque e desembarque e se transformaram em modernos, 
confortáveis e seguros centros de serviços, com lojas e restaurantes.

Ainda não se trata de uma realidade em todo o Brasil, mas em 
boa parte das capitais e em algumas cidades do interior, as rodoviá-
rias concedidas à iniciativa privada já estão revitalizadas, servindo 
de modelo para o futuro de outros terminais em um momento de retomada 
do turismo com o avanço da vacinação. Pesquisas com clientes mostram 
que essa mudança de conceito, aliado ao serviço de qualidade das empresas 
de ônibus, fez crescer a satisfação dos brasileiros e dos turistas estrangeiros.

A Socicam, responsável por 29 rodoviárias no Brasil, começou sua histó-
ria administrando a rodoviária de Campinas, em São Paulo, tornou-se líder 
em seu segmento adotando um conceito moderno para seus terminais e 
expandiu sua presença para gestão aeroportuária e marítima, além de ou-
tros países, como o Chile e Peru.  “Essa interação entre diferentes tipos de 
infraestruturas faz com que possamos trocar informações e desen-
volver inovações que podem ser utilizadas em qualquer terminal 
de passageiros”, destaca Altair Moreira, presidente da Socicam, 
elegendo os terminais rodoviários de Campinas, do Tietê e de Bra-
sília como referências para a empresa.

U

Altair Moreira, 
Presidente da Socicam: 

responsável por 29 
rodoviárias no Brasil, 

entre elas, as três 
principais de São Paulo

Exemplo 
de sucesso
A Socicam, 
que administra 

29 rodoviárias no 
Brasil, entre elas as 

3 principais de São 
Paulo (Tietê, Barra 
Funda e Jabaquara) 
é um exemplo de 
como a nova forma de 
pensar a rodoviária 
faz toda diferença 
para os passageiros 
e a sustentabilidade 
do negócio.

Rodoviária de Campinas 
é apontada como 
referência do novo 
conceito de terminais
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De acordo com Rodrigo Fernandes, Diretor da Divisão Terminais Sul da 
Socicam, tudo aconteceu de forma ordenada à elevação do nível de exigên-
cia dos passageiros do modal e às necessidades vividas pelas populações 
dos grandes centros.  “A implantação de serviços de conveniência, alimen-
tação e entretenimento, por exemplo, foi fundamental para oferecer mais 
comodidade ao viajante rodoviário e à população do entorno também”, ex-
plica. Altair concorda e ressalta que essa modernização passa muito pela 
experiência dos passageiros dentro dos terminais. “Oferecer comodidade e 
qualidade também fora do ônibus”, destaca. 

No Rio de Janeiro, a rodoviária seguiu o mesmo modelo de transforma-
ção e, através de sua concessão à iniciativa privada, ganhou a maior re-
forma de sua história. “Nosso objetivo principal era melhorar a aparência 
do terminal, que é o segundo maior em movimentação de passageiros da 
América Latina, mas também a recepção ao usuário” afirma Ro-
berto Faria, presidente da concessionária Rodoviária do Rio de 
Janeiro S/A, que possui a Socicam como sócia. O executivo lem-
bra que antes de iniciar a reforma, a administração ouviu os pas-
sageiros em pesquisas e percorreu vários terminais estrangeiros, 
como o de Manhattan, em Nova Iorque, buscando o que havia de 
melhor, principalmente em tecnologia. “Desde então, foram mais 
de R$ 80 milhões direcionados para a Rodoviária do Rio que, hoje, 
serve de modelo para outros terminais no país”, destaca Faria.

De fato, as instalações mais modernas, seguras e confortáveis, 
transformaram os terminais carioca, paulista e de Brasília. As áreas 

Roberto Faria, 
presidente da 

Rodoviária do Rio: 
“Foram direcionados 

mais de R$ 80 milhões 
para o terminal que, 

hoje, serve de modelo 
para todo o país

A principal praça de 
alimentacao da rodoviária 

carioca se tornou ponto 
concorrido entre os viajantes
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comerciais das rodoviárias ganharam um salto de qualidade. Nas rodoviá-
rias do Rio (RJ) e do Tietê (SP), por exemplo, o viajante encontra opções de 
alimentação de qualidade a preços populares, como Bob’s, Spoleto, Gira-
ffas, Mega Mate e inúmeras lojas e serviços, como agência bancária e casa 
de câmbio. “Além de realizar viagens, hoje é possível ir a um terminal ro-
doviário, por exemplo, somente para pagar contas, comprar presentes, ali-
mentar-se, realizar transações bancárias, dentre outras atividades”, explica 
Rodrigo Fernandes, da Socicam. “Antes, as pessoas ficavam na rodoviária 
de 15 a 20 minutos e agora passam mais de 40 minutos lanchando em uma 
das praças de alimentação, aguardando o embarque em um ambiente segu-
ro e climatizado”, acrescenta Roberto Faria, da Rodoviária do Rio.

Com uma queda no movimento de passageiros na maior parte das ro-
doviárias durante a pandemia, os administradores buscaram alternativas 
para reduzir o impacto junto ao comércio local e manter os serviços aos 
usuários. Para atenuar os prejuízos dos lojistas, as administradoras dos ter-
minais promoveram deduções, parcelamentos e descontos nos valores dos 
aluguéis dos pontos. 

Rodoviárias do Sul, Nordeste e 
Centro-Oeste também se modernizam

Em Goiânia, o terminal rodoviário da cidade é o único do Brasil integra-
do totalmente a um shopping center: o Araguaia Shopping. Na avaliação da 
concessionária Maia e Borba S/A, que administra os dois espaços, a tercei-

Rodoviária Interestadual de 
Brasília: as instalações modernas, 
seguras e confortáveis
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rização da gestão de terminais rodoviários para a iniciativa privada elevou 
a expectativa dos passageiros. “A finalidade da concessão é repassar para 
a iniciativa privada, através de contrato, a exploração econômica de um 
serviço público e, com isso, melhorar a qualidade do serviço prestado, atrair 
investimentos para o setor, gerar de emprego e renda”, afirma em nota.

da concessionária Maia e 
Borba S/A administra os 
dois espaços em Goiânia

Os terminais rodoviários de cidades do Ceará e de Alagoas 
também avançaram em comodidade com a administração da Si-
nart (Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda). 

A rodoviária de Iguatu, a 360 km de Fortaleza, é um exemplo de 
que a modernização pode chegar também aos terminais de peque-
no e médio portes fora das capitais, quando bem administrados. 
Lá, foi feita a revitalização paisagística e outras melhorias estrutu-
rais. Os passageiros contam com sala vip, lanchonetes e oito lojas 
de artigos diversos. Já em Maceió, além de reformas, a rodoviária 
ganhou novos serviços ao público como juizados especiais e cri-
minais. Em maio, a Sinart incluiu a Rodoviária de Cuiabá em seu 
portfólio que já conta com 35 terminais, além de aeroportos, esta-
cionamentos e hotéis. O investimento será de R$ 18 milhões. A em-
presa também apresentou projeto e está habilitada para disputar a 
concessão do Terminal Rodoviário Maria Rita, em Florianópolis.

Rodoviária 
integrada 
ao shopping
O terminal de 
Goiânia recebe 

71 empresas de 
ônibus e possui

61 guichês de venda 
de passagem, 

5 salas vip, 

14 lanchonetes, 
além de todos os 
níveis de facilidades, 
como caixas eletrôni-
cos, loterias, correios, 
entre outros serviços. 
Com o acesso direto 
ao shopping, os pas-
sageiros ganharam 
ainda a opção de 

105 lojas e mais de

500 lugares numa 
praça de alimentação 
com diversas opções.
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Os passageiros de Curitiba também vi-
ram uma grande mudança no terminal 
rodoviário da capital paranaense com a 
sua revitalização em 2014. A diferença é 
que ela foi feita pela URBS (Urbanização 
de Curitiba S/A), empresa de economia 
mista, responsável também pelo geren-
ciamento do transporte coletivo e outros 
serviços urbanos de Curitiba. O modelo 
seguiu as bem-sucedidas modernizações feitas por concessionários total-
mente privados de outras capitais. Foram criados acessos automatizados às 
plataformas, por meio de um sistema de catracas com leitores de códigos de 
barras e QR CODE, poltronas mais confortáveis nos salões, climatizadores 
que mantém o ambiente com temperaturas mais amenas, aumento no nú-
mero de vigilantes e 25 pontos de comércio. Segundo a URBS, o aumento 
na sensação de conforto e segurança com a revitalização teve papel impor-
tante na manutenção do passageiro no sistema rodoviário, mesmo diante 
da concorrência de aplicativos e carros particulares. O movimento no ter-
minal se manteve constante entre 2014 e 2019 com a captação de clientes de 
outros modais, principalmente do setor aéreo, o que mostra que a aplicação 
de recursos, seja direto do Poder Público ou através das concessões, são 
cruciais para garantir o conforto e a segurança dos passageiros, além da 
competitividade e o equilíbrio do setor rodoviário no mercado. 
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Ao lado, a rodoviária de Iguatu, 
a 360 km de Fortaleza, exemplo 
de como a modernização pode 
chegar também aos terminais de 
pequeno e médio porte, fora das 
capitais; abaixo, a rodoviária de 
Maceió. Ambas administradas 
pela Sinart
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De acordo com as empresas que operam terminais rodoviários, os investi-
mentos que garantem maior conforto no embarque e desembarque dos passa-
geiros são potencializados através das parcerias com as empresas regulares de 
transporte. Para a concessionária Maia e Borba “rodoviárias e empresas de ôni-
bus trabalham em função de clientes em comum, um complementa os serviços 
prestados pelo outro e a insatisfação dos clientes com os serviços prestados 
por um impacta na qualidade do serviço de forma geral”. Rodrigo Fernandes, 
da Socicam, ressalta que essa histórica parceria foi reforçada no momento 
da pandemia. “Durante esse período, chegamos a um denominador comum: 
Identificamos as necessidades e trabalhamos orquestrados para garantir uma 
jornada segura de viagem, desde a chegada aos nossos terminais até o momen-
to do desembarque”, afirma.

A URBS também entende como vital a parceria com as operadoras de trans-
porte, inclusive na segurança do passageiro. Ela cita o trabalho realizado pela 
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná 
e Santa Catarina (FEPASC), o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros do Paraná (RODOPAR) e a Abrati, que demons-
tram continuamente as vantagens e diferenciais do transporte rodoviário 
regular em relação aos clandestinos. O transporte irregular também é alvo de 
preocupação por parte das gestoras. “As grandes rodoviárias ainda sofrem com 
condições muito adversas em seus arredores com a presença de ambulantes e 
muitos serviços clandestinos”, aponta Roberto Faria, da Rodoviária do Rio, que 
defende maior rigor na fiscalização por parte do poder público. 

Outras novidades esperam os passageiros que circulam pelos terminais 
rodoviários. A Socicam lançou um novo serviço, o app, gratuito, Terminal X com 
informações sobre chegadas e partidas de ônibus, além de entretenimento com 
filmes, documentários, conteúdos infantis e mapas interativos dos terminais. 
Lançado em Campinas, o app alcançará todos os terminais geridos pela empre-
sa gradativamente. Já, a Maia e Borba S/A promete para os próximos anos na 
Rodoviária de Goiânia a ampliação dos sanitários, a substituição dos pisos e da 
comunicação visual e a instalação de escadas rolantes e elevadores. Em Curiti-
ba, está prevista a renovação do sistema das catracas de embarque do terminal. 
No Rio, a concessionária vai lançar um programa de incentivo à visitação da 
cidade, pós-pandemia, com diversos descontos nas atrações cariocas.

Administradoras defendem transporte 
regular e projetam novidades
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Entrevista
42 mercado | fidelização

Raphael Mello é CEO e sócio da 
LTM Fidelidade, que faz parte da 

Vertem, primeira holding focada no 
desenvolvimento de ecossistemas 
e líder no mercado de fidelização

Programas 
de fidelidade:

Antes de iniciar em 2010 sua 
participação na LTM Fidelidade, 
na qual é CEO e sócio, Raphael 
Mello acumulou experiência e 
realizações em multinacionais 
como Citi, Rede, GE Capital e 
Getnet. Nessa entrevista,
ele traz detalhes desse mercado 
e como as empresas do setor 
podem crescer e engajar clientes 
com programas de fidelização. 

ferramentas 
para construção 
de valor



Revista Abrati | Muitas empresas ainda encaram os programas de 
fidelidade como um programa de brinde, uma promoção, e não en-
tendem a sua real função. Qual a percepção correta a ser adotada?

Raphael Mello | Essa diferenciação é importante. Desvincular 
fidelidade, relacionamento e engajamento de ações mais pro-
mocionais. Quando falamos de programa de fidelidade, falamos 
muito mais de engajamento, o olhar e a expectativa são outros. 
Esse não é um mercado novo, ele é antigo, mas muda e está em 
constante transformação junto com as necessidades, o público e 
as gerações que chegam. Esse mercado vem se adaptando.

RA | Em que estágio de amadurecimento o mercado brasileiro está 
em relação aos programas de fidelidade? A percepção é que em 
outros países ele está desenvolvido de forma mais avançada. 

RM | Quando a gente fala maduro é mais pela questão da ade-
rência da população massiva. No Brasil, em geral, os programas 
exigem uma penetração grande, só que com um overlap muito 
grande, ou seja, ele ainda está muito concentrado, e aí está o barato e a beleza 
da oportunidade no topo da pirâmide e do meio para cima dessa pirâmide. Nos 
Estados Unidos e outros países, a população, de forma mais massiva, participa 
dos programas, tem um olhar de aderência a todos os perfis e públicos. Aqui, 
apesar de ter mudado bastante, existem programas muito mais para alta renda, 
de companhias aéreas e bancos. E o que o mercado viu é que, de fato, para se 
criar um engajamento, você precisa descer a todos os níveis. Existem várias 
estratégias para abranger todo mundo e ter o olhar mais amplo para começar a 
trazer parceiros na construção dos ecossistemas de negócios. Atrair parceiros 
que tenham públicos comuns e objetivos com aquela base para compartilhar 
dados, conhecimentos e ampliar os benefícios para o consumidor.

RA | Você acha que no Brasil ainda existe uma certa resistência?                        
O brasileiro é um pouco desconfiado com os programas de vantagens?

RM | Eu acho que todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, independente 
da faixa etária ou de renda, ganhar algo todo mundo vê com bons olhos. O 
que o mercado vem evoluindo muito, e aí é que pode ter tido essa leitura de 
ruídos, é na transparência da comunicação e das regras. Quando você começa 
a participar muitas vezes, tem algum tipo de frustração naquela relação por-

Nos Estados Unidos 
e outros países, 
a população de 

forma mais massiva 
participa dos 

programas, tem um 
olhar de aderência a 

todos os perfis e 
públicos. Aqui, 

existem programas 
muito mais para 

alta renda. E o que o 
mercado viu é que, 

de fato, para se criar 
um engajamento, 

você precisa descer 
a todos os níveis.”
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que alguma comunicação, alguma regra não ficou muito clara. 
Os programas de milhas que você tinha que acumular tantas 
milhas para ter acesso a uma passagem aérea, que de forma me-
nos transparente ou mais frequente mudavam, são um exem-
plo. Aquele cliente que tinha  conhecimento daquela regra, em 
determinado momento se viu desprotegido, ou melhor, viu que 
a regra mudou e ele não estava ciente e criou uma frustração. É 
muito mais nesse caminho.

RA | Quais os modelos de marketing de loyalty que 
mais funcionam aqui e que são mais interessantes                           
para empresas e para o consumidor?

RM | A gente não acredita em uma estratégia única para todo 
mundo. Quando uma empresa pensa em criar seu programa 
de fidelidade tem uma necessidade primária e a gente olha isso 
com muita atenção: Qual é a dor que ela quer resolver? Qual é o 
seu desafio estratégico? O programa de fidelidade, na verdade, 
é uma ferramenta importantíssima para construir valor se a empresa souber 
usar. Então, você pega um cliente do mercado financeiro, por exemplo, com os 
desafios de redução de custo de aquisição de cliente, o famoso CAC. As fintechs 
estão chegando e precisam atrair novos clientes para dentro da sua base. Tem 
empresas que querem aumentar venda, outras querem aumentar o tempo de 
vida que aquele cliente fica junto a marca, que é o LTV. Há estratégias para isso. 
Outra coisa é que um programa não nasce e continua da mesma forma. Ele tem 
momentos de aquisição de clientes e, com o tempo, começa a construir dados, 
conhecimento e isso passa a ter um valor gigantesco. A partir do momento que 
você tem uma base grande e um conhecimento amplo ganha uma riqueza de 
informação para construir mais valor para esses participantes. Você consegue 
usar isso para atrair parceiros que queiram se relacionar com esse público.

RA | Partindo desse maior conhecimento do seu cliente, as empresas 
conseguem segmentar melhor as ações dentro dos seus programas e 
atender públicos diferentes, correto?

RM | Exatamente. Com base no conhecimento e no comportamento você 
começa criar os perfis. Eu tenho aqui a Letícia, o Rafael e a Fernanda. Talvez 
tenhamos perfis e interesses diferentes. Alguém pode ser mãe recente, a outra 

“Quando uma 
empresa pensa em 
criar seu programa 
de fidelidade tem 
uma necessidade 

primária e a gente 
olha isso com muita 
atenção: Qual dor 
ela quer resolver? 

Qual é o seu desafio 
estratégico? O pro-

grama de fidelidade, 
na verdade, é uma 
ferramenta impor-

tante para construir 
valor, se a empresa 

souber usar. 

45 mercado | fidelização



na fase de vida de querer viajar mais, enfim, você começa a 
olhar comportamentos e a atração de parceiros para dentro 
disso é fundamental. Exemplo é que em um programa de 
fidelidade do setor rodoviário passa-se a ter o conhecimen-
to de quantas vezes a pessoa está comprando determinada 
passagem para determinado trecho mas, basicamente, ele 
fica restrito a algumas informações. A partir do momento que 
começo a ter maior segmentação e atraio parceiros para dentro 
do programa, começo a saber que, além de comprar uma 
passagem do Rio para Fortaleza, qual atração turística a pessoa 
gosta, o hotel que costuma ficar o tipo de restaurante prefere.

RA | Então, como exatamente a empresa pode trabalhar 
esses públicos?

RM | A partir desse processo, podemos fazer ofertas hiper customizadas, que é 
falar diferente com a Letícia, com a Fernanda e com o Rafael dentro do mes-
mo programa. E aí, vou além. Tem pessoas que por várias razões, por questões 
de gasto médio, nunca vão conseguir acumular uma quantidade de pontos 
para viajar. E se ela não vê um valor percebível da utilização daquele pon-
to, aquele programa para aquela pessoa não tem valor. A empresa, de novo, 
gastou uma energia gigantesca para segurar aquela pessoa e se ela não usu-
fruir do benefício, se não for tangível, a lealdade com aquela marca tende a ser 
menor. Para isso você precisa, com base em dados, saber qual é o perfil dessa 
pessoa. Algumas podem querer promoção, outras descontos ou cashback, mas 
tem pessoas que querem pontos. 

RA | Tem programa de fidelidade para todo tamanho                                               
e tipo de empresa ou existem requisitos mínimos?

RM | Existem caminhos estratégicos para que toda e qualquer empresa, seja 
um microempreendedor ou um gigante empresarial ter o seu programa de 
engajamento. Mas quando se fala em fidelidade e relacionamento não tem 
programa que pare de pé se o seu produto não é bom. Você pode construir o 
melhor programa de fidelidade que a coisa tende a não funcionar. Agora, exis-
tem caminhos mais sofisticados ou menos sofisticados. Têm empresas que 
talvez não reúnam os ativos mínimos para construir o seu próprio programa. 
Não possuem base de consumidores, às vezes até margem de negócio para 

“A partir do momento 
que eu começo a ter 
maior segmentação 

e atraio parceiros 
para dentro do meu 

programa, já começo 
saber que, além de 

comprar uma passagem 
do Rio para Fortaleza, 

qual atração turística a 
pessoa gosta, o hotel 
que ela costuma ficar, 

que tipo de restaurante 
prefere.”
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sustentar o investimento e construir um programa proprie-
tário, mas nem por isso ela não pode, por exemplo, participar 
de um programa existente? Existem plataformas (terceiriza-
das) voltadas ao setor de mobilidade de transporte rodoviário, 
mas com uma cabeça de cooperação com o setor. Qualquer 
empresa do setor poderia participar e usar toda a estrutura 
que está sendo investida, reduzindo os custos de gestão e de 
inteligência para usar no seu próprio negócio. 

RA | Você acha possível aumentar escala de eficiência e 
ganho sem perder no relacionamento com o cliente?

RM | Não tenho dúvida que a escala vem junto com o tem-
po. O ganho de escala, a eficiência financeira e a redução de 
investimentos vem na medida que o dono conseguiu fazer 
daquele programa um sucesso com o consumidor, represen-
tativo, com uma marca presente e com valor percebido muito 
forte. A partir desse momento ele tem força. Na verdade, mais do que força. As 
empresas que, de alguma forma se comunicam com esse mesmo público vão 
bater na porta para se associar e fazer parcerias. Hoje, a gente vê vários com-
petidores concorrentes se juntando, é um ganha-ganha, e no final das contas é 
isso, ecossistemas passam por isso. As empresas concorrem em determinado 
momento, mas se beneficiam da soma. é o que está acontecendo no mercado.

RA | Como as empresas do setor rodoviário conseguem entender        
qual é o benefício que fidelizaria o seu passageiro?

RM | O setor rodoviário estava muito acostumado com os programas mais 
tradicionais. Compra uma quantidade de passagens e ganha um trecho. Isso 
não necessariamente é uma fidelidade. Agora, as viações estão buscando 
criar no mindset dos consumidores uma proposta de valor que faça com que, 
no momento da escolha de qual companhia a pessoa vai viajar, ela opte por 
aquela que no contexto maior vá além dos requisitos básicos do core. As pes-
soas estão olhando o entorno. O que aquela empresa me oferece? O que me 
dá em troca dessa relação? Então, a gente fala de melhorar fortemente índices 
de ocupação de assentos, eficiência de precificação. Os programas ajudam 
muito nisso porque, eu consigo vender um assento promocional dentro de um 
ambiente fechado, de uma parceria, que não cria ruptura de mercado. 
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“Existem plataformas 
(terceirizadas) voltadas 

para o setor de mobi-
lidade de transporte 

rodoviário, mas com uma 
cabeça de cooperação 
com o setor. Qualquer 

empresa poderia 
participar e usar toda 
a estrutura que está 

sendo investida, 
reduzindo os custos de 

gestão e reduzindo o 
custo de inteligência 

para usar no seu 
próprio negócio.” 

mercado | fidelização
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Erivaldo Adami é líder sindical e presidente 
da Federação dos Trabalhadores em 

Transportes Rodoviários, Urbanos, Próprios, 
Vias Rurais, Públicas e Áreas Internas no 

Estado de Minas Gerais (Fettrominas) 

Voz às entidades de classe
por Erivaldo Adami 

NO MOMENTO EM QUE O SETOR DE TRANSPORTES rodoviários discute seu novo 
marco regulatório, com a tramitação no Congresso Nacional do projeto de lei 3819/2020, que 
estabelece critérios de outorga mediante autorização para o transporte rodoviário interesta-
dual e internacional de passageiros, é fundamental o debate junto às representações de classe.

Como é notório, desde o início da pandemia do Covid-19, a situação enfrentada pelos tra-
balhadores rodoviários, em seus diversos segmentos, tem sido crítica. Primeiro em relação ao 
risco de contágio e, segundo, em função da quase paralisação das atividades, demissões etc. 

A meu ver, as novas medidas adotadas pelo poder público, de fato tem desvalorizado em-
prego formal, ao passo que tem dado estímulos para segmentos de aplicativos como Uber e 
para o transporte clandestino, o que desestimula empresas que contratam de maneira formal. 

Em Minas Gerais, o governo estadual autorizou as operações do transporte de passageiros 
via aplicativo, o Buser, a vender assentos individuais, o que traz uma concorrência desleal 
com aquelas empresas que participaram das licitações e cumprem com uma série de obriga-
ções legais.

Se não bastasse isto, há falta de fiscalização, o que leva à precariedade do sistema, empre-
sas ingressam na disputa por preços mais baixos e acabam por não garantirem um transporte 
de boa qualidade.

Ao longo dos anos várias foram as importantes conquistas das entidades sindicais profis-
sionais dos trabalhadores em transportes rodoviários, e no atual cenário, seja ela em face das 
novas autorizações de transportes ou em decorrência dos prejuízos financeiros da pandemia 
do Covid-19, vejo um crescimento do estímulo à informalidade, o que acaba por não garantir 
aos trabalhadores os seus direitos.

Mas estamos prontos a lutar pela manutenção de nossas conquistas, ainda mais em um 
momento em que cuidar da saúde de nossos profissionais passou a ser o nosso bem mais 
precioso.



Apaixonados por viagens de ônibus 
seguras e confortáveis, sigam 

nossos perfis oficiais nas redes sociais.

/juntosabordo@juntosabordo

https://www.facebook.com/JuntosaBordo
https://instagram.com/juntosabordo?utm_medium=copy_link
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