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Carta
ao Leitor

Conexão que
impulsiona a retomada
ESTAMOS NOS APROXIMANDO DO FIM DE MAIS UM ano de pandemia. Desta vez, com perspectivas animadoras. O avanço da vacinação
e a redução dos casos de Covid-19 no País fazem o brasileiro recuperar a
confiança e a vontade de viajar. As viagens, no entanto, não serão como
antes e, nesse contexto, o transporte rodoviário assume um papel de
grande relevância dada a sua capacidade de conectar o Brasil em larga
escala, impactando diretamente na retomada do turismo.
A conexão entre o transporte rodoviário e o turismo nunca foi tão evidente como durante a pandemia. O brasileiro vem procurando destinos
mais próximos, que propiciem o contato com a natureza e que caibam em
um orçamento mais enxuto. Considerando essas características, o Brasil
possui diversas possibilidades, entre elas, os roteiros turísticos integrados
e as linhas regulares atendem perfeitamente a essa demanda não apenas
viabilizando o fluxo dos turistas nesses destinos, mas proporcionando
uma experiência que enriquece a viagem como um todo.
O transporte rodoviário é, portanto, elemento-chave na cadeia produtiva
do turismo e, como atividade que impulsiona as demais, deve ser alvo da
atenção e estímulo do poder público e dos outros integrantes da cadeia.
Na reportagem especial desta edição da Revista Abrati essa inter-relação
fica evidente. O serviço disponibilizado pelas empresas regulares para os
destinos turísticos com grande potencial nessa retomada permite que os
viajantes se beneficiem do conforto, segurança, regularidade e uma série
de vantagens exclusivas do transporte rodoviário.
Outro destaque deste número é a agenda ESG (do inglês, Environmental,
Social and Governance), uma pauta que vem conquistando cada vez mais
espaço em todos os setores empresariais. Em uma economia em recupe-
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ração de uma crise sem precedentes, a sustentabilidade alcança uma relevância nunca antes vista, sendo o ESG o seu pilar
central. Investidores e consumidores estão atentos ao posicionamento das empresas em relação a esse tema e o que antes era
visto como uma vantagem competitiva passa a ser item essencial de sobrevivência. Sem dúvidas, um assunto que merece ser
acompanhado de perto nos próximos anos.
Quando se fala em sustentabilidade, em minimizar os impactos
ambientais causados pela atividade do transporte rodoviário, há
que se considerar também o treinamento dos motoristas como
fator essencial na redução do consumo de combustível. Esses e
outros aspectos que fazem do treinamento desses profissionais
uma ação imprescindível para as empresas são retratados em
outra matéria. A reportagem nos apresenta as boas práticas e
a evolução do treinamento dos motoristas até o surgimento de
novas tecnologias embarcadas.
Ao reunir todos esses conteúdos, esta revista torna-se leitura
fundamental para todos que fazem o setor de transporte rodoviário e, vou além, é fundamental também para toda a sociedade.
Boa leitura!
Carlos Magalhães

Conselheiro da Abrati

“O transporte
rodoviário é
elemento-chave na
cadeia produtiva
do turismo e, como
atividade que impulsiona as demais,
deve ser alvo da
atenção e estímulo
do poder público
e dos outros integrantes da cadeia.”
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A Bordo

Ônibus por assinatura na Volvo
A Volvo lançou um programa de arrendamento mercantil de ônibus rodoviários.
O operador, em vez de adquirir o veículo,
poderá optar por pagar parcelas mensais
à montadora em planos de até 60 meses,
podendo, ao final, escolher ficar com o
veículo ou devolvê-lo para a fábrica. O
novo modelo de negócio lembra o atual
serviço por assinatura de automóveis.
Inicialmente, a montadora irá oferecer
para aluguel os chassis recém-lançados
B420R+ e B450R+. Serviços agregados,
como manutenção, tacógrafo, despachante e até gestão de frota são definidos de acordo com a operação de
cada empresa. “É um sistema financeiro que garante benefícios para
ambas as partes, principalmente em um momento em que o transportador
tem dificuldades para fazer um investimento inicial”, explica Valter Viapiana, diretor comercial da Volvo Financial Services no Brasil.

O ônibus BR420R+
está disponível
para assinatura

Abrati apoia projeto do MTur
A Abrati está apoiando o Ministério do Turismo no desafio Turistech
Brasil, projeto sucessor do “Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo”,
que busca revelar as iniciativas e pessoas mais inovadoras do país no setor
de turismo. Este ano, o desafio será mais amplo e serão aceitas inscrições
de projetos inovadores de quatro categorias: Startups, Destinos, Academia
e Empresas. As inscrições estão abertas no site da competição e se encerram em 1º de novembro. Os projetos mais bem colocados na classificação
geral do Desafio recebem visibilidade nacional e internacional, através dos
canais de comunicação do Wakalua, do MTur e de seus parceiros, e a oportunidade de apresentar seus projetos a líderes do setor turismo no Brasil
durante o evento final da competição.

Visite o site da
competição:
turistech.turismo.gov.br
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Praxio lança tecnologia
integrada ao Globus
O novo App Estoque da Praxio Mobilidade permite que as
empresas possam integrar todo seu processo de estoques e almoxarife ao sistema de gestão Globus. As requisições e transferências de peças entre filiais passam a ser automatizadas,
com ganhos na confiabilidade dos dados e na agilidade do atendimento ao
mecânico, que já não fica tanto tempo parado esperando a chegada da peça.
O Grupo Saritur, parceiro da Praxio na homologação do projeto, já sente a
diferença nas operações. “Nos estoques, ainda é comum um processo muito
burocrático para requisição de peças e baixa do estoque. Sem uma tecnologia
de apoio, temos que anotar tudo que é requisitado com assinaturas do encarregado de manutenção e do requisitante, entre outros documentos. Com o
App Estoque, o pedido do mecânico é automático para o sistema com a separação imediata dos itens. Hoje, sabemos exatamente os itens que precisamos
buscar nas prateleiras”, detalha Michael Sotero, gerente de suprimentos do
Grupo Saritur, que centralizou o processo de compra nos 16 almoxarifados,
que fazem a solicitação no sistema com a entrega em um só lugar. Segundo
Valmir Colodrão, CEO da Praxio, o novo serviço garante ganhos expressivos
na confiabilidade do estoque e na qualidade dos processos, pois informa em
tempo real tudo que sai do almoxarifado e em qual veículo está sendo aplicado. “Além disso, as peças chegam bem mais rápido para a manutenção, diminuindo o tempo do veículo parado, o que significa ganho de receita”, conclui.

65 anos de Mercedes-Benz Brasil
No último dia 28 de setembro, a estrela da Mercedes-Benz brilhou mais forte.
Relembrando a evolução e o sucesso no mercado nacional há exatos 65 anos,
a fabricante promoveu uma celebração virtual no Youtube. O evento reuniu o
board internacional, CEOs das divisões nacionais, clientes e colaboradores. Na
ocasião, foram apresentados o ônibus elétrico EO500U e o Showroom Virtual
Star On Line. Em 2022, a empresa lançará um novo serviço 4.0: o de telemetria e
conectividade com o padrão de segurança, precisão e confiabilidade da marca.

Valmir Colodrão,
CEO da Praxio
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Aposta no G8 da Marcopolo
As operadoras associadas à Abrati seguem apostando
na tecnologia e no conforto da linha de rodoviários G8 da
Marcopolo. A fabricante já atingiu a marca de 200 unidades comercializadas para mais de 40 empresas no Brasil
na América Latina. O modelo mais procurado é o ônibus
de dois andares Paradiso 1800 Double Decker.
A Águia Branca, uma das primeiras empresas a aportar
investimentos no modelo, iniciou a operação com o G8
em setembro nas viagens entre São Paulo e Rio de Janeiro. Os veículos também operam entre a capital carioca e Vitória (ES).
O Grupo Guanabara também adquiriu os modelos. Ao todo, são 32 veículos Mercedes-Benz rodoviários com carrocerias Marcopolo G8, G7 e Busscar, todos DDs. Os veículos da Expresso Guanabara serão todos leitos; na
Sampaio, virão nas categorias semileito e leito. A UTIL, além dos veículos
leitos e semileitos, investirá em veículos mix de leito e leito cama com
35 lugares, que será dedicado aos clientes da linha Rio x Belo Horizonte.

A Águia Branca
opera com G8 em
capitais como Rio,
São Paulo e Vitória

Descontos para vacinados
A Viação Garcia e a Brasil Sul lançaram uma campanha de incentivo à
vacinação cedendo desconto expressivo aos clientes que apresentarem nas
agências ou via WhatsApp comprovante da primeira ou segunda dose nos
dez dias antes do embarque. No fim de agosto, as empresas
também anunciaram que 100% dos seus colaboradores
estavam vacinados contra a Covid-19, o que trouxe
ainda mais garantia para o avanço das ações que estimulam as viagens de ônibus. “A campanha é uma
forma de incentivar a volta das viagens de ônibus
de maneira segura. Estamos preparados para a
melhor experiência de viagem, com comodidade, privacidade e todos os protocolos de
biossegurança”, destacou Estefano Boiko
Junior, vice-presidente das empresas.

Vacinados
têm vantagens
na Viação Garcia
e Brasil Sul
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Atendimento em Libras
A conscientização e inclusão das pessoas com deficiência auditiva, em evidência na campanha “Setembro
Azul”, contou com uma ação inédita no Grupo Guanabara. A UTIL, empresa do grupo, promoveu durante
todo o mês, no Espaço de Aprendizado e Desenvolvimento (EAD), miniaulas de libras voltadas aos colaboradores do grupo para capacitação e comunicação
com as pessoas surdas. No curso, foram abordadas
situações do cotidiano, como o atendimento ao cliente nas bilheterias, embarques
e desembarques de passageiros surdos, comunicação básica e dicas de relacionamento interpessoal. Tendo como principal objetivo a maior difusão do conhecimento básico da Linguagem Brasileira de Sinais, o curso está aberto para todos
os colaboradores dos setores administrativo, comercial e operacional. Essa é uma
das ações de responsabilidade social da UTIL e das demais empresas do Grupo.

O Grupo
Guanabara
promoveu
miniaulas de
Libras para
a equipe

Abrati e CNT participam de reunião aberta
sobre novo marco regulatório do TRIP
A Reunião Participativa 5/2021 promovida pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) para aperfeiçoamento do marco regulatório do TRIP recebeu contribuições das entidades representativas do setor, como a Abtati e a CNT. Ambas, inclusive, protocolaram junto ao órgão estudos e manifestações na minuta do novo marco. Um
dos temas sensíveis foi abordado por Gustavo Rodrigues, que, representando a CNT,
advertiu sobre o cuidado ao estabelecer regras de autorização que venham a criar um
ambiente propício à interposição de serviços sobre o segmento intermunicipal.
A Abrati, representada pelo Dr. Fernando Vilela, mostrou preocupação sobre o processo de construção regulatória contemplar todas as contribuições igualitariamente de
técnicos da ANTT, entidades de representação dos operadores e sociedade consumidora dos serviços. O advogado ainda apontou a relevância de se obedecer todas as etapas
constantes do rito processual, para que não haja nulidades questionadas posteriormente. A reunião também contou com a contribuição do Ministro do Tribunal de Contas,
Raimundo Carneiro, que elogiou o “reestudo” do marco regulatório, em prol da proteção
da organização do sistema de transporte rodoviário.
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Capa

Com o retorno das viagens,
o ônibus ganha protagonismo e
abre caminho para criação de novos
roteiros turísticos rodoviários

O

turismo perdeu com a pandemia mais de R$ 350 bilhões segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). É um dos setores mais afetados pela crise
mundial. Mas, com o avanço da vacinação e os números da covid-19 em
queda, a aposta de toda a indústria agora é olhar para frente, entender as
novas tendências e aproveitar as oportunidades.
E quem vive o setor aponta dois cenários fortalecidos para começar
a volta por cima: as viagens domésticas de proximidade e o turismo rodoviário. "A demanda reprimida do turismo é enorme, se tudo continuar
como está, vamos ter a maior demanda de fim de ano e de férias", comemora o gerente de marketing da Expresso Guanabara, Rodrigo Mont’Al-
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verne, lembrando que a variável preço será muito importante e o
transporte rodoviário se destaca nesse contexto pelas tarifas atrativas e por atender quase cinco mil municípios.
A avaliação promissora do executivo não se mostra exagerada
quando destacados os últimos dados do IBGE que apontam para
uma acelerada inflação das passagens aéreas. Os preços médios
subiram 28,76% em setembro de acordo com o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).

Ônibus como estratégia
Mas enxergar as viagens de ônibus como impulsionadoras do
turismo apenas por um momento de ocasião é uma análise rasa
do cenário. Há um movimento de mercado que faz do transporte rodoviário uma estratégia maior. Ainda antes da pandemia, a
CVC, maior operadora turística do Brasil, passou a oferecer passagens rodoviárias avulsas de mais de 140 viações, em parceria com
a Click Bus. O Programa Investe Turismo, lançado no período pré-pandemia pelo Ministério do Turismo, Sebrae e Embratur, tem
importante sinergia com o transporte rodoviário, já que as 30 rotas

Demanda
em ascensão
Os números do setor
regular já demonstram
uma tendência de alta.
A procura por viagens
de ônibus no feriado
de 12 de outubro foi

30%

maior em relação
ao anterior, de 7 de
setembro. Este ano, o
transporte rodoviário
regular já transportou

2,7 milhões

de passageiros,
número maior que a
quantidade de passageiros transportados
antes da pandemia,
no mesmo período de
2019. Segundo os dados da ANTT (Sisdap),
a expectativa é que o
setor feche o ano com

3,1 milhões
de passageiros.
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turísticas estratégicas e os 158 municípios brasileiros que receberão aporte do programa, em sua grande maioria, integram ligações
onde o ônibus está presente.
E, do mesmo jeito que o turismo passou a olhar novamente a
força do ônibus, as empresas rodoviárias também seguiram o caminho de estruturar um ambiente de negócios favorável para esse
trade dentro de suas operações. Exemplo disso foi a chegada ao setor de Claiton Armelin, que durante 30 anos esteve na CVC Corp,
para ser Head de viagens do Grupo Águia Branca. Para ele, viajar pelo Brasil é a bola da vez. "Estamos confiantes nesse retorno do turismo rodoviário.
Nota-se que as pessoas já estão programando as viagens e o nosso setor
será uma opção muito forte neste momento de retomada”, afirma.

Claiton Armelin,
head de viagens do
Grupo Águia Branca

Rotas turísticas rodoviárias
Responsável pelo Núcleo de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e
Turismo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Mário Augusto
Ribas, concorda com Armelin e Mont’Alverne, ressaltando que o transporte
rodoviário ocupa papel de destaque no País. Ele alerta para a importância
de políticas públicas. "A CNM incentiva o desenvolvimento de rotas de proximidade, onde verificam-se o aumento na geração de empregos, o incremento na economia do município, o favorecimento da integração entre culturas e a troca de experiências". Para ele, o gestor municipal deve perceber
a oportunidade de roteiros integrados em parceria com a iniciativa privada.
A cooperação incentivada por
Ribas tem um exemplo prático
na Rota das Emoções. Ela foi desenvolvida em uma parceria do
Sebrae com a Expresso Guanabara e explora atrativos litorâneos do Ceará, Piauí e Maranhão.
Mont’Alverne, aponta que a
operação da empresa de ônibus
na rota democratizou o acesso
das pessoas às belezas turísticas
do local e desenvolveu os negócios ao longo dela. "Temos uma

Os Lençóis
Maranhenses, no
Maranhão, integram a
Rota das Emoções
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A Rota das Emoções,
desenvolvida em uma
parceria entre o Sebrae
e a Expresso Guanabara,
explora os atrativos do
litoral do Ceará, Piauí
e Maranhão

viagem com conforto, segurança e preço muito acessível, que chega a ser
10 vezes menor que o aéreo. O ônibus passando à beira mar gera renda e
emprego para todos os empreendedores que fazem parte da rota", explica.
Apesar do momento de visibilidade, Armelin lembra que o turismo rodoviário não é uma onda nova e que ele já foi fundamental no desenvolvimento de destinos hoje consolidados, como Gramado (RS) e Porto Seguro
(BA), uma vez que não tinha modal aéreo alimentando essas cidades há 25
anos. O executivo da Águia Branca revela que a empresa está trabalhando
em um plano para as linhas convencionais e roteiros fretados, que serão
chamados de Circuitos Rodoviários. "Isso tudo em parceria com os municípios que já possuem atrativos turísticos e estrutura de hospedagem para
receber os passageiros", diz. Ainda segundo ele, a proposta é que o cliente
aproveite as linhas regulares de transporte para um momento de
lazer, fortalecendo o turismo local e contribuindo com a geração
de emprego e renda.
Ribas, da CNM, entende que o momento é de integração entre
municípios e empresas de ônibus para trazer benefícios para toda
a indústria do turismo no Brasil. “A parceria com o setor privado,
especialmente com as empresas de transporte rodoviário, através
do diálogo, melhor comunicação, governança e participação em
eventos conjuntos, é fundamental neste processo. A criação de roteiros rodoviários alternativos, integrados às rotas turísticas e ao
transporte aéreo, torna-se agora impositivo e de grande oportunidade de desenvolvimento do turismo no Brasil”, conclui.

Mário Augusto Ribas,
responsável pelo Núcleo
de Desenvolvimento
Econômico, Agricultura
e Turismo da CNM
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Papel do Transporte Rodoviário
na retomada é tema de painel
na NTU-LAT.BUS 2021
Com todas as perspectivas que envolvem a retomada do turismo, a Abrati
trouxe para o seu painel na NTU-LAT.BUS 2021, maior evento de mobilidade
urbana da América Latina, um debate sobre o papel do transporte rodoviário
de passageiros para a retomada do turismo doméstico. Mediado pela coordenadora de marketing e conselheira da entidade, Letícia Pineschi, o encontro
teve como convidados Rodrigo Mont’Alverne, gerente de marketing da Expresso Guanabara; Alcir Porto, diretor técnico do Sebrae; e Luciana Delamare,
diretora executiva do Vale do Café Convention & Visitors Bureau.
O grande destaque do debate ficou por conta da apresentação de duas
regiões turísticas, no Nordeste e Sudeste do país, que tem no ônibus um grande
aliado para os seus desenvolvimentos. Alcir Porto, mostrou como o Sebrae vem
trabalhando no Brasil inteiro para a estruturação de rotas turísticas. “O que
buscamos é que aquele território desenvolva suas habilidades no âmbito das
políticas públicas, no ambiente de negócios, transformando aquele espaço em
rotas atrativas e qualificadas pra que pessoas se sintam atraídas a viajar”.
Ele explicou como a participação do transporte rodoviário no fomento ao turismo fez crescer a Rota das Emoções, que abrange 14 municípios entre o Ceará, Piauí e Maranhão. Segundo ele, o ônibus deu a solução logística necessária
para interligar as regiões. “Já tivemos 70 mil visitantes fazendo a rota. Agora os
turistas pegam o transporte da Guanabara e visitam os três destinos. O turista
se transforma em habitante local e isso aumenta a permanência dele”, pontua.
Em sua exposição, Luciana Delamare falou sobre o potencial e a
proximidade dos seis municípios que compreendem o Vale do Café
de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Ela afirma que a região é cortada por estradas e alerta sobre os cuidados que as vias precisam ter do Poder Público. “As nossas estradas são
verdadeiros vetores para o desenvolvimento desses municípios. Por
isso falei da importância da infraestrutura e sinalização”, afirma. Para
ela, não adianta entrar numa cidade que tem muito produto, mas está
suja, mal identificada e sinalizada.
Em suas ponderações ao longo do painel, Letícia Pineschi destacou
o potencial de integração entre as rotas turísticas e o transporte rodoviário e afirmou que setor quer uma aliança que envolva todo o Brasil.

Alcir Porto, diretor
técnico do Sebrae-CE

SEGURANÇA É O QUE
NÃO PODE FALTAR
NA BAGAGEM.
O PASSAGEIRO TOP É O
SEGURO DE PESSOAS
QUE FAZ A SUA EMPRESA FICAR
TRANQUILA EM SABER QUE FECHOU
UM BOM NEGÓCIO, ENQUANTO SEUS
CLIENTES APROVEITAM UMA BOA VIAGEM.

BENEFÍCIOS:

GARANTIAS E SERVIÇOS:

•
•
•
•
•
•

• Morte por Qualquer Causa;
• Morte Acidental;
• Invalidez Permanente Total
ou Parcial por Acidente;
• Despesas Médicas,
Hospitalares e Odontológicas;

Melhoria na rentabilização das operações;
Gestão on-line com acompanhamento em tempo real;
Premiação para os destaques de venda;
Treinamentos presenciais;
Total integração com o sistema das vendas de passagem;
Possibilidade de oferecimento de impressoras
não fiscais Elgin em sitema de comodato.

• Reembolso de Despesas
com Funeral;
• Translado de Corpo;
• Interface com Plano de Saúde;
• Serviço Psicológico, entre outros.

PARA FAZER UMA COTAÇÃO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO. seguropassageirotop@capemisa.com.br

A CAPEMISA é a Seguradora com o maior número de empresas
de transporte rodoviário entre seus clientes, com mais de 25 milhões
de vidas seguradas entre os anos de 2019 e 2020.

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A - CNPJ 08.602.745/0001-32. APC por Prazo Certo processo SUSEP nº 15414.000149/2009-41 | Pessoas Flexível processo SUSEP
nº 15414.004510/2012-11. O registro destes planos na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomentação à sua comercialização. Central de Relacionamento 4000-1130
(Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 723 3030 (Demais Localidades) | Ouvidoria CAPEMISA Seguradora S/A 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h ás 17h.
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Um levantamento da Abrati mostra que as linhas regulares operadas pelas suas
associadas passam por mais de 80 rotas ou regiões turísticas. Com base nesses
dados, preparamo um quadro resumido sobre alguns roteiros atendidos pelas
empresas (abaxo). Uma amostragem rápida que prova que o turismo e o ônibus
de linha devem seguir pelo mesmo caminho.
Letícia também destacou o comportamento do passageiro nesta retomada.
A Abrati promoveu uma pesquisa que apontou que o principal motivação do
passageiro é a viagem para turismo e lazer – resposta de 61% dos entrevistados - seguido de visita a parentes – com 29%. Um outro fator que chamou
a atenção das empresas é que os viajantes estão dispostos a pagar um pouco
mais por serviços de melhor categoria, confirmando que conforto e segurança
estão entre as prioridades de quem decide viajar neste momento. Todos esses
indicadores trazem esperança ao segmento, que aposta na melhoria constante
de suas operações e do serviço prestado ao passageiro.

Linhas com apelo ou
potencial Turístico das
empresas associadas à Abrati
AUTOVIAÇÃO 1001
- Roteiro das Capitais - São Paulo, Rio de Janeiro.
- Costa do Sol (RJ) - Região dos Lagos.
AUTOVIAÇÃO BRAGANÇA
- Circuito das Águas Paulista - Águas de Lindoia
- Circuito Serras Verdes (MG) - Pouso Alegre
- Circuito Turístico das Malhas (MG) - Monte Sião
AUTOVIAÇÃO CATARINENSE
- Circuito das Cataratas - Foz do Iguaçu
- Rota germânica/Litoral Catarinense - Balneário
Camboriú
AUTOVIAÇÃO CRUZEIRO
- Turismo religioso - Juazeiro do Norte
- Rota do Cangaço - Serra Talhada
- Capitais do Forró - Caruaru
AUTOVIAÇÃO GOIANÉSIA
- Capital - Brasília

- Rota histórica do Cerrado - Pirenópolis
- Capital da música sertaneja - Goiânia
BRISA ÔNIBUS
- Roteiro das Estâncias Turísticas
de Minas Gerais - Juiz de Fora
- Portal de entrada da Região dos Lagos - Niterói
CANTELLE VIAGENS E TURISMO
- Cidade Verde (PR) - Maringá
- Estâncias Turísticas Paulistas
- Capital dos Grandes Lagos - São josé do Rio Preto
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA
- Roteiro da Nova Gastronomia - Belém
- Capital da Miscigenação Cultural - Marabá
- Roteiro das Capitais - São Luís
EMPRESA AUTOVIAÇÃO PROGRESSO
- Roteiro Capitais do Nordeste - Recife, Natal,
Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Aracajú
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EMPRESA DE ONIBUS NOSSA
SENHORA DA PENHA
- Rota germânica
- Balneário Camburiú, Blumenau
- Roteiro Capitais do Sul - Porto Alegre,
Florianópolis e Curitiba
EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON
- Intermodal - Guarulhos (Aeroporto) para
Ilhabela (Balsa)
- Rota de Serra - São José dos Campos,
Campos do Jordão
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA
- Rota Turística do Pantanal - Corumbá
- Turismo dos Pioneiros e Turismo arqueológico Ourinhos
EMPRESA PRINCESA DO NORTE
- Rota germânica/Litoral Catarinense Balneário Camburiú
- Rota dos tropeiros - Bauru
EMPRESA SÃO CRISTÓVÃO
- Turismo arquitetônico e histórico - Brasília
- Rota das Quitandas - Paracatu
EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE
- Rota do Sol - Caxias do Sul
- Praias do Sul - Torres
EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS
- Rota Encantos Mineiros - João Molevade
e Viçosa
EMPRESAS REUNIDAS
PAULISTA DE TRANSPORTE
- Litoral Carioca - Angra dos Reis
- Caminho do Ouro - Paraty
EMTRAM-EMPRESA DE
TRANSPORTES MACAUBENSE
- Rota do Rio São Francisco - Xique-Xique
- Chapada Diamantina - Canarana
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES
- Rota do Descobrimento - Porto Seguro
- Costa do Cacau - Ilhéus

EXPRESSO DO SUL
- Ponte Rodoviária - Rio /São Paulo Florianópolis/ Curitiba
EXPRESSO GARDÊNIA
- Rota Internacional de Águas Termais Poços de Caldas
EXPRESSO GUANABARA
- Rota das Emoções - Fortaleza, Jericoacoara,
Camocim, Parnaíba e Barreirinhas
- Rota da Ibiapaba - Fortaleza, Tianguá,
Viçosa do Ceará, Ubajara, São Benedito
e Guaraciaba do Norte
EXPRESSO ITAMARATI
- Rota de Peregrinação - Aparecida do Norte
- Rota do Pantanal - Cáceres
EXPRESSO MARINGÁ
- Cataratas - Foz do Iguaçu
- Trilha das Memórias - Maringá
- Turismo ecológico - Umuarama
EXPRESSO METRÓPOLIS
TRANSPORTES E VIAGENS
- Rota das Flores - Holambra
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS
- Cataratas - Foz do Iguaçu (Ponta Grossa
via Pudentópolis)
- Parque Nacional de Ilha Grande - Guaíra
EXPRESSO SÃO BENTO
- Rota Alemã e Rota das Cachoeiras São Bento do Sul
- Turismo de Compras (malha) - Jaraguá do Sul
EXPRESSO UNIÃO
- Parque das Águas Quentes - Caldas Novas
- Ponte rodoviária - Vitória/Belo Horizonte
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES
- Rota do Café - Londrina
- Rotas do Sol - Araçatuba
PARAIBUNA TRANSPORTES
- Rota do Ouro - São João Del Rei
- Caminho Novo Estrada Real - Barbacena
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PLANALTO TRANPORTES
- Rota as Missões - São Borja
- Berço do Turismo Rural - Lages
RÁPIDO D'OESTE
- Rota dos Tropeiros/ Festa do Peão - Barretos
- Rota Termas de São Paulo - Olímpia

ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
- Costa do Cacau - Itabuna
- Rotas das Capitais - Salvador/João Pessoa
e Maceió/Salvador
SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO
- Brasília - Unaí

RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO
- Chapada Diamantina - Lençóis
- Ponte Rodoviária - Brasília/ Salvador

TRANSPORTE TURISMO
- Turismo Internacional - Montevidéu
e Punta Del Leste

REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO
- Cânions do São Francisco e Rota do Cangaço Paulo Afonso
- Ponte Rodoviária - Aracaju/Maceió

TRANSPORTES ÚNICA PETRÓPOLIS
- Rota Rio de Janeiro Imperial - Petrópolis
- Região do Lagos - Cabo Frio

REAL EXPRESSO
- Rota da Chapada - Alto Paraíso de Goiás
- Rota turística do Triângulo Mineiro - Uberlândia
- Ponte rodoviária – Brasília/Goiânia
REUNIDAS TRANSPORTES
- Litoral Catarinense - Florianópolis e
Balneário Camburiú
- Rota de Cicloturismo - Itajaí
- Berço do turismo Rural - Lages

UNESUL DE TRANSPORTES
- Parque das Cataratas - Foz do Iguaçu
- Litoral Sul - Torres
- Rota Romântica - Novo Hamburgo
UTIL - UNIÃO TRANSPORTE
INTERESTADUAL DE LUXO
- Ponte Rodoviária -Belo Horizonte/Rio de Janeiro
- Vale do Café - Rio de Janeiro, Vassouras, Valença
e Miguel Pereira
- Litoral Norte de São Paulo - São Sebastião
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VEGA TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE PASSAGEIROS
- Ponte Rodoviária - João Pessoa/Recife
- Capitais do Centro Oeste - Campo Grande e
Goiânia
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA
- Ponte Rodoviária - Salvador/Aracaju
- Rota do Descobrimento - Porto Seguro
- Vale do São Francisco - Petrolina
VIAÇÃO COMETA
- Caminhos da Marquesa - Sorocaba
- Ponte Rodoviária - Rio de Janeiro/Belo Horizonte
VIAÇÃO CONTINENTAL DE TRANSPORTES
- Alto Parnaíba - Patos de Minas
- Rota das Quitandas - Paracatu
VIAÇÃO GARCIA
- Baixada Santista - Santos
- Parque das Cataratas - Foz do Iguaçu
- Rota de Peregrinação - Aparecida
VIAÇÃO GRACIOSA
- Ilha do mel – Pontal
- Rota Turística Estrada da Graciosa - Antonina
e Morretes
VIAÇÃO MOTTA
- Capitais do Centro Oeste – Campo Grande e
Brasília
- Rota Turística do Triângulo Mineiro - Uberlândia
- Rota Caipira - São José do Rio Preto
VIAÇÃO NACIONAL
- Costa do Cacau – Ilhéus
- Capitais do Nordeste - Salvador/Teresina
- Rota do Descobrimento - Porto Seguro
VIAÇÃO OURO E PRATA
- Circuito Internacional das Missões - Santo Ângelo
- Rota Vale Europeu -Blumenau
VIAÇÃO PRETTI
- Rota do Verde e das Águas - Linhares
- Rota Turística do Mirante de São Pedro Frio Colatina

VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO
- Roteiro das Estâncias Turísticas de Minas Gerais Juiz de Fora
VIAÇÃO REAL ITA
- Ecoturismo – Natividade e Muriaé
- Parque Estadual do Forno Grande - Castelo
VIAÇÃO RIODOCE
- Roteiro das Estâncias Turísticas de Minas Gerais Juiz de Fora
- Serra do Periperi e “Suíça da Bahia” - Vitória da
Conquista
- Ecoturismo - Muriaé
VIAÇÃO SAMPAIO
- Baixada Santista - Santos
- Campos do Jordão
- Vale do Paraíba - Volta Redonda + Barra Mansa +
Resende
VIAÇÃO SANTA CRUZ
- Turismo Místico - São Thomé das Letras
- Rota Internacional de Águas Termais - Poços de
Caldas
- Caminhos da Mantiqueira - Itajubá
VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO
- Ecoturismo - Lavras
VIAÇÃO TERESÓPOLIS E TURISMO
- Rota Rio de Janeiro Imperial – Petrópolis e Teresópolis
- Litoral Carioca - Rio das Ostras
VIAÇÃO UMUARAMA
- Rota dos Pioneiros - Umuarama
- Campo Grande
VIASUL - AUTOVIAÇÃO VENÂNCIO AIRES
- Serra Gaúcha - Gramado
- Rota germânica/Litoral Catarinense Balneário Camburiú
- Caminho dos Príncipes Joinville
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Gestão

COMPETITIVIDADE

responsável
Agenda ESG é tema de debate em
webinar promovido pela Abrati e Setpesp

N

o mundo dos negócios, ser reconhecido por cuidar do meio ambiente, ético em suas condutas corporativas e adotar uma postura social
sobre todos os públicos de relacionamento, já não é mais uma questão de
escolha. Há algum tempo as organizações são cobradas para assumirem
esse compromisso e foi para avançar no debate dessas questões para o setor de transporte que a Associação Brasileira das Empresas de Transporte
Terrestre de Passageiros (Abrati) e o Sindicato das Empresas de Transportes
de Passageiros no Estado de São Paulo (Setpesp) promoveram o webinar
“ESG: Como se preparar para uma governança sustentável?”.
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O painel, transmitido pelos canais do Setpesp e da Abrati no
Youtube e mediado pela conselheira da associação, Letícia Pineschi, trouxe a opinião de especialistas, como o professor Pedro Lins,
da Fundação Dom Cabral, que apresentou um breve histórico do
tema ao público e garantiu que não é só possível como necessário
ser competitivo e sustentável ao mesmo tempo.
Dando um exemplo das consequências de não seguir por esse
caminho, ele abordou a grande transformação comportamental da
sociedade. O professor trouxe números apontando que, em nove
anos, 75% da força de trabalho no mundo será das gerações Millennials e Z, que são 100% ligadas ao tema ESG. “Eles só compram
de empresas as quais eles acreditam”, alertou, mostrando como os
pilares que compõem o ESG serão cada vez mais importantes na
sobrevivência de mercado e sugeriu que as empresas não façam
uma gestão de risco, mas de oportunidades com seus stakeholders.

Pedro Lins, professor da
Fundação Dom Cabral

Transparência e credibilidade
Buscando se aprofundar nos processos de governança dentro
do tema, o gestor e conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Leonardo Wengrover, destacou que
ESG e Governança Corporativa podem ser aplicados em qualquer
empresa, desde que ela seja grandiosa nas ideias, nos valores e nos
princípios. Ele defendeu que não basta estruturas que façam a empresa “parecer ser”, mas que efetivamente ela tenha boas práticas.

Entenda o ESG
ESG (inicias de Meio
Ambiente, Social e
Governança em inglês) passou a ter cada
vez mais influência
no mundo dos negócios e, de acordo com
Pedro Lins, o professor da Fundação Dom
Cabral, os pilares econômicos, ambientais,
sociais e de governança precisam hoje estar
totalmente integrados
para uma competitividade sustentável e o
ESG ser uma estratégia corporativa.

Acompanhe nossas novidades!

@comilonibusoﬁcial

0800 643 0534

Paixão por fazer, inovar e crescer.
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Ele afirmou ainda que a governança precisa estar difundida entre
todos. “Proprietários, executivos, conselheiros, colaboradores, motoristas, mecânicos, todos nós que fazemos parte desse ecossistema, somos coração, mente e alma das nossas organizações”, disse.
Outro destaque na apresentação de Wengrover foi a abordagem
da transparência nas relações. A recomendação dele é de não seguir somente aquelas impostas pelas leis, mas disponibilizar amplamente todas as informações relevantes a todas as partes interessadas. “Hoje vivemos a era da transparência. Essas informações
estão disponíveis com dois ou três cliques e nós não podemos
perder a credibilidade na nossa cadeia de stakeholders. Reputação
gera valor”, conclui.

Leonardo Wengrover, gestor
e conselheiro do Instituto
Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC)

Ônibus sustentável
A engenheira ambiental e especialista em Sustentabilidade e
Mobilidade Urbana, Maria Constantino, elogiou o setor de transporte de passageiros como um modal extremamente sustentável e
cita como exemplos os programas de controle de emissão de gases,
reaproveitamento da água e até a substituição de iluminação nas
garagens por lâmpadas mais eficientes. No entanto, ela lamenta
que falte ao segmento se posicionar melhor e mostrar essas ações.
Ela defende que seja traçado um plano estratégico de comunicação. Inclusive, externalizar pontos positivos na agenda do setor foi
defendida na apresentação de todos os palestrantes.
Maria apontou ainda que os problemas ambientais e suas consequências como a pandemia ocorrem em razão do estilo de vida
da nossa sociedade. Revelou, contudo, que os resultados de uma
pesquisa de sua autoria mostram que as pessoas se preocupam
com o meio ambiente, mas esperam que o tema seja de fácil entendimento, acessível e atrativo, mostrando que falta uma comunicação mais assertiva sobre o tema com a sociedade.

Parceria para ampliar conhecimento
Feliz com o nível do seminário on-line oferecido aos associados, o diretor executivo do Setpesp, Antônio Laskos, afirmou que
o tema é muito importante e serão necessários outros eventos para

Maria Constantino,
engenheira ambiental
e especialista em
Sustentabilidade e
Mobilidade Urbana
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aprofundar ainda mais a questão. “Ao longo de mais de duas horas,
que pareceram 30 minutos de tão dinâmico, o evento fluiu com
explanações, apresentações de conteúdo didático, experiências e
histórias envolventes”. Ele ressaltou ainda a importância da parceria com a Abrati e o papel das entidades representativas do transporte de passageiros para promover conhecimento aos associados
na busca por um setor moderno, seguro e sustentável.
Letícia Pineschi, da Abrati, lembrou a importância de se discutir
esse assunto dentro do setor levando em consideração a função
social do ônibus como o meio de transporte mais democrático do
país e que já carrega, em muitas de suas ações, esse compromisso
com a sociedade.

ESG: Um breve histórico e
seu impacto nos negócios
As discussões sobre o impacto do ESG não são recentes como pode
parecer. Durante o webinar, Pedro Lins comentou sobre estudos que
apontam que, desde 1798, já se falava do que hoje chamamos de ESG.
Porém, o impacto efetivo no mundo dos negócios aconteceu em 2004,
no relatório “Who Cares Wins - Connecting Financial Markets to a
Changing World” (Quem se Importar Vence – Conectando o Mercado
Financeiro para Mudar o Mundo). O documento surgiu de uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a cinquenta
CEOs de grandes instituições financeiras sobre como integrar fatores
sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais.
Para se ter uma ideia do impacto da agenda ESG em nível global,
cerca de 30 trilhões de dólares em ativos estão hoje sob gestão de
fundos que apenas aplicam recursos em organizações com práticas
sustentáveis. Considerado o pai do ESG, o inglês Jonh Elkington, em
recente entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, durante evento sobre o tema promovido pelo jornal paulista, acredita que o capitalismo
é o futuro, mas não em sua forma atual. Para ele, o padrão estabelecido
das empresas buscarem apenas o lucro ficou ultrapassado, porque a
pressão sobre as organizações ficou maior conforme as expectativas
em relação a elas foram se alterando.

Antônio Laskos, diretor
executivo do Setpesp

Para ver
e rever
Ao longo do painel,
Lins, Wengrover e
Maria, compartilharam diversos outros
conhecimentos
importantes sobre
suas experiências e
todo o conteúdo está
disponível na íntegra
para acesso gratuito
nos canais do Youtube
Somos Mais Ônibus,
do Setpesp. e Juntos a
Bordo, da Abrati.
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O que uma empresa
precisa fazer para estar
em conformidade
com a Agenda ESG?
NA ÁREA AMBIENTAL (E)

- Fazer uso racional dos recursos naturais
- Preservar a biodiversidade
- Reduzir a emissão de
gases de efeito estufa
- Zerar desperdícios
- Buscar a plena eficiência energética
- Tratar os resíduos sólidos

NA ÁREA SOCIAL (S)

- Melhorar as relações e condições de trabalho
- Estimular políticas de inclusão e diversidade
- Proporcionar treinamento adequado aos colaboradores
- Respeitar os direitos humanos
- Garantir privacidade e segurança de dados
- Promover impacto positivo na
comunidade onde atua
DIREITOS DO

TRABALHADOR

NA GOVERNANÇA
CORPORTATIVA (G)

- Preservar a independência
do conselho de administração
- Garantir remuneração
justa e racional
- Seguir condutas éticas
e de anticorrupção
- Praticar transparência fiscal
- Impedir casos de assédio,
discriminação e preconceito.

DIREITOS DOS
ACIONISTAS

IMPACTO NA
COMUNIDADE

GESTÃO
DE RISCOS

SOCIAL GOVERNANÇA
RESPONSABILIDADE
COM CLIENTES

TRANSPARÊNCIA
FISCAL

ESG
ANTI-CORRUPÇÃO

SAÚDE E
SEGURANÇA

MUDANÇA
CLIMÁTICA

AMBIENTAL
POLUIÇÃO

PEGADA
AMBIENTAL

USO DE
RECURSOS
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Na Rede

Mês do Cliente, Agenda ESG, participação no
Seminário NTU-LAT.BUS 2021 e pesquisa exclusiva do
Juntos a Bordo movimentam a Abrati nos meios digitais.
Setembro foi um mês de muitos eventos online com
parcerias importantes para a entidade. Confira.

NTU-LAT.BUS 2021
O NTU.LAT.BUS deste ano aconteceu remotamente. A Abrati marcou presença
com o painel sobre a importância do TRIP no turismo nacional nesta retomada. A
OTM, organizadora do evento, deixou a cargo do marketing da associação a esco
lha do tema e foram expostos cases de sucesso nas regiões Nordeste e Sudeste do
país. Na matéria de capa você encontra mais detalhes (leia mais na página 16).

Agenda ESG
A Abrati e o SETPESP promoveram, no dia 14 de setembro, o webinar "ESG: Como
se preparar para uma governança sustentável", reunião que contou com a presença
de associados, entidades, imprensa e público em geral. O conteúdo está disponível na
íntegra para acesso gratuito nos canais do Youtube. O evento foi tão rico em reflexões
e ideias que também rendeu matéria especial nesta edição (leia mais na página 24).

Dia do Cliente
Em parceria com o Sest
Senat, a Abrati promoveu,
no dia 15 de setmbro, o
webinar “Entregando em
patia e gerando conexões”,
voltado para a preparação
das equipes de atendimento
ao cliente das empresas ro
doviárias, em especial dire
tores comerciais, atendentes
de guichês, SAC e motoristas.
O encontro também trouxe
contribuições valiosas sobre oportunidades de
negócios. As redes @JuntosaBordo veicularam
campanhas criadas especialmente pelas asso
ciadas para o Dia do Cliente (imagens).

Sistema de segurança ativa para proteção do motorista
e de seus passageiros. Economia de até 5% de combustível
para sua frota. Volvo Bus Connect. Dados à sua mão
e uma frota mais rentável.

Novos B420R+ e B450R+
Escolha certo, escolha Volvo.
Ônibus Volvo. Qualidade de vida no transporte

No trânsito sua responsabilidade salva vidas.

A vida é feita de escolhas,
faça as melhores.
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Pesquisa de Opinião
nas Redes Sociais
Contribuindo para as iniciativas de atenção ao
cliente, no final de agosto, a Abrati investiu em
uma pesquisa de opinião e satisfação dos passa
geiros. Durante dez dias, por meio de campanhas
nas redes sociais do @Juntos a Bordo/Abrati,
foram ouvidos 255 passageiros (destes, 56%
mulheres e 44% homens). Os resultados mostram
dados significativos, que refletem a confiança
dos clientes no transporte regular, entre outros
atributos, que podem nortear novas ações de
comunicação do setor. Abaixo, relacionamos
alguns itens da mostra, cujo resultado completo
foi compartilhado com as empresas associadas.

1) Onde você costuma comprar
sua passagem de ônibus?

21,5%
21%

1. Na rodoviária
2. No site/app da empresa
3. Em sites de venda de passagens

3) Qual o principal motivo
que te leva a viajar de ônibus?

29%
2) Qual forma de pagamento você
prefere para adquirir a passagem?

6%

33,5%

60,5%

57,5%

10%
61%

1. Em dinheiro
2. Cartão de
crédito/débito
3. Pix

1. Trabalho/estudo
2. Turismo
3. Visitar parentes

5) O que é mais importante na hora de
escolher a empresa com a qual vai viajar?
4) Conhecer o “nome” da empresa
de ônibus é um fator importante
ao escolher com qual viajar?

52%

3,5%
92,5%

11%

1. Sim
2. Não

37%

1. Valor da passagem
2. Viajar em uma categoria mais confortável
3. Wi-Fi ou outros serviços de bordo
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Insight

Bárbara Lins é jornalista, colunista de turismo
da Rádio CBN, fundadora do site “Descobertas
Bárbaras” e sócia do SOUV, aplicativo de
mobile journalism. Considerada uma das
maiores influenciadoras digitais de viagens.

Viajar de ônibus pode
ser uma bela aventura
por Bárbara Lins

SÃO INÚMERAS AS VIAGENS DE ÔNIBUS QUE FIZ nessas minhas
andanças pelo mundo. De uma simples ida do Rio de Janeiro à Paraty, até
cruzar locais mais exóticos como a Transnístria, um país no Leste Europeu
que teoricamente não existe. E de cada uma dessas viagens guardo a sensação única que é ver paisagens, cidades e cenários irem se desvelando em
baixa velocidade pela janela.
Neste artigo, reuni 3 motivos pelos quais todo
mundo deveria explorar mais esse mundão a
bordo de um ônibus. São situações que eu vivi e
que reforçam meu amor pelas viagens sem correria, com segurança e aproveitando o momento,
fazendo a viagem no seu tempo, não no cronograma de agências de turismo ou ônibus fretados.
Além de ser mais barato, ter paradas para esticar as pernas e não ter perigo de malas extraviadas, viajar de ônibus é próprio de uma alma
aventureira. Veja só!

1. Liberdade de ficar ou partir
Se eu fosse depender somente de avião ou de
ônibus de excursão, não teria vivido metade do
que vivi nas minhas viagens. Gosto de experimentar o lugar. Se gosto, fico. Se não gosto, vou
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embora. Amo conversar com moradores da região, que me dão dicas preciosas de locais únicos.
Assim, vou montando a jornada conforme minhas descobertas. É só perguntar o horário do próximo ônibus para lá e partir. Foi assim que descobri “a
vista mais linda do mundo” em Guatapé, na Colômbia, e as águas cristalinas
de Alter do Chão, no Pará. Com ônibus é assim. Não sou forçada a planejar
cada detalhe da viagem, como teria que fazer em outros casos. Imagine o
valor de comprar uma passagem área ou pacote de viagens em cima da hora!

2. Sem stress
Se tem uma coisa que me faz ficar alerta é aeroporto. Um dia antes já
começa o stress. A cabeça parece não conseguir relaxar. Isso porque avião
envolve várias filas, vistoria, burocracias mil e chegar com hooooras de
antecedência. Tem sempre aquele medo de perder o voo, de esquecer e
levar alguma coisa a mais na mala (como aquele perfume maravilhoso que
você comprou no destino, mas é grande demais para bagagem de mão) ou
de passar muito tempo numa inspeção de segurança.
Com ônibus é tudo bem mais simples, sem perder a segurança. E, dependendo do seu destino, pode ser até mais rápido. Pense num percurso
que faço sempre: Brasília X Goiânia. O tempo de antecedência que a companhia aérea pede que eu chegue no aeroporto (para passar por todos os
trâmites) é o tempo de chegar lá pela rodovia.

36

jornalista convidada | artigo

E ainda tem o fator de relaxar, deixando outra pessoa
no comando da direção. Foi o caso quando decidi ir para um festival gastronômico em Cristalina, Goiás. Peguei meu carro, fui até a rodoviária interestadual, deixei ele no estacionamento e embarquei de ônibus com um
bom livro para o meu destino!

3. Mais lugares para ir
A viagem de ônibus é ideal para os aventureiros de coração. Num ônibus fretado, excursão ou indo de avião, você perde uma infinidade de
paradas e possibilidades. Existem tantas cidades pequenas com histórias
encantadoras e atrativos naturais maravilhosos aguardando para serem
explorados. Só nos esperando! Lugares onde avião e trem não chegam.
Já o ônibus chega em quase todos os cantinhos desse mundão. Foi assim
comigo em Dourados, Mato Grosso do Sul. A cidade, volta e meia, tem seu
aeroporto fechado. Na ocasião, foi o transporte terrestre que me salvou e
me levou para lá quando precisei apresentar um trabalho acadêmico importantíssimo para mim. Ou ainda quando fui me encontrar com amigos
em Pirenópolis. O ônibus é sempre o que garante minha diversão.
Por essas e por outras não hesite! Na sua próxima viagem, experimente
o que você tem perdido nos últimos anos. E veja também o quanto os ônibus têm ficado cada vez mais confortáveis e seguros, tornando as viagens
ainda mais incríveis.

26099558637_cfc0a3986e_o Jade Queiroz Mtur Destinos
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Segurança

MÃOS E MENTES

preparadas
Ciclos de capacitação e atenção à saúde dos motoristas
fazem parte da rotina do transporte rodoviário regular
de passageiros para garantir viagens seguras

P

elas plataformas das rodoviárias, milhares de pessoas embarcam
e desembarcam diariamente, tendo a segurança como um item de
atenção comum entre eles. Entretanto, poucos conhecem o trabalho desenvolvido pelas empresas de ônibus regulares e a indústria do transporte
para cuidar de um componente humano especial para garantir o ir e vir
tranquilo nas estradas: o motorista.
As estatísticas mostram que os cuidados na capacitação e saúde desses
profissionais são parte expressiva das garantias para uma viagem segura.
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Segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária
(ONSV), 90% dos acidentes de trânsito ocorrem por falha humana. Para o diretor presidente do observatório, José Ramalho, isso
acontece por causa da formação precária do condutor brasileiro.
“A formação do nosso condutor tinha que estar associada à percepção de risco, ao respeito às regras, e não somente decorar placas e sinais de trânsito”, pontua, dando a dimensão exata do quando é importante cuidar de quem está no volante.
Um parceiro estratégico das empresas de ônibus regulares para
capacitar seus motoristas dentro dos padrões de segurança viária
citados por Ramalho é o Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), que atua
nas áreas social e profissional dos trabalhadores do transporte.

Elogios ao setor

Treinamentos
em números
Só em 2020, mais de

320 mil

motoristas passaram
pelos treinamentos
do Sest Senat.
Em 2021, o número
deve ser maior, já
que até em agosto,
a quantidade de
matrículas passava de

290 mil.

A Diretora Executiva Nacional do Sest Senat, Nicole Goulart,
afirma que a entidade treina os motoristas profissionais para que eles tenham previsibilidade nas situações adversas que encontrarão nas vias do
país. “O Sest Senat disponibiliza uma série de cursos com foco na direção
segura e preventiva. São mais de 600 opções considerando as modalidades
presencial e a distância”. A executiva destaca ainda que entre os principais
cursos relacionados à segurança no trânsito estão os de Direção Defensiva,
Condição Antecipatória Segura e Comportamento Seguro no Trânsito. Vale lembrar
que para ser motorista de ônibus é necessário estar habilitado na categoria D e ter
o Curso Especializado para Condutores de
Veículos de Transporte de Passageiros, conforme a resolução 168/2004 do Contran.
Com mais de 30 anos de experiência no
setor automotivo, Ramalho elogia o cuidado
das empresas regulares em seus treinamentos. “Não tenho dúvida que as empresas de
transporte de passageiros têm uma preocupação muito grande, uma capacitação muito oportuna dos seus motoristas”, afirma.

Nicole Goulart,
Diretora do Sest Senat

Informações sobre parcerias:
faleconosco@vivaﬁdelidade.com.br

EMBARQUE NO MAIOR
PROGRAMA DE VANTAGENS
EM VIAGENS RODOVIÁRIAS
DO BRASIL.
O VIVA FIDELIDADE já nasce grande,
operando em todas as regiões do Brasil
com as empresas Expresso Guanabara,
Real Expresso, Rápido Federal, Util,
Sampaio e Brisa. Venha também crescer
com um dos melhores programas de
vantagens e aumentar o engajamento, a
retenção e o conhecimento sobre seus
passageiros. Viva a evolução dos
programas de relacionamento. Viva
Fidelidade.

MAIS VANTAGENS PARA
OS SEUS PASSAGEIROS:
Troca de pontos por passagens
das empresas participantes.
Troca de pontos por produtos
no Shopping Viva com cashback.
Shopping Viva com 80 empresas
conceituadas e mais 200 mil
produtos disponíveis.
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Capacitação em evolução
A preparação de bons condutores também passa por uma constante
evolução nos métodos de treinamento. No Sest Senat, as novas tecnologias
dos ônibus e da indústria do transporte, trouxeram ainda muitos avanços
nessa área. “Realizamos aulas práticas em veículos com tecnologia embarcada atualizada, nas quais são treinadas manobras e circuitos de condução
nas condições reais encontradas nas rodovias”, destaca Nicole, lembrando
ainda das aulas em um moderno simulador de direção, com tecnologia de
ponta. “O equipamento está disponível em mais de 130 unidades do Sest
Senat. O ambiente de simulação é formado por três partes, que permite
uma experiência completa de prática e aprendizado”, afirma.
Para ela, os cuidados das empresas regulares em todo o processo de treinamento é um fator que o passageiro tem que levar em consideração para
uma viagem segura. “A segurança
é um dos pontos centrais da atividade do transporte. A operação
com motoristas qualificados é um
dos pressupostos disso e o passageiro precisa ter conhecimento
dessa informação”, destaca.
Ramalho concorda e vai além
quando fala do transporte irregular. “É uma escolha sua colocar a
vida em risco. Se amanhã acontece alguma coisa, não adianta
achar que foi uma fatalidade, foi
uma escolha”, alerta.

Simulador de direção do
Sest Senat: ambiente
multissensorial, que
reproduz seis cenários
e 24 tipos de veículos
diferentes

Os cuidados das
empresas regulares com
os treinamentos é fator
que o passageiro deve
levar em consideração
para uma viagem segura
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Estudo da Abramet
aponta que 42% dos
acidentes de trânsito
estão relacionados
a distúrbios do sono

Os benefícios da
Medicina do Sono
A preocupação com a capacidade de quem assume a direção de um ônibus
ultrapassa a questão do treinamento regular e entra na área da saúde de algumas operadoras. A Medicina do Sono vem ganhando espaço estratégico nas
empresas de ônibus, que buscam contar com motoristas em plenas condições
de saúde na condução dos seus veículos.
Um estudo recente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) justifica toda essa atenção. Ele aponta que 42% dos acidentes de trânsito
estão relacionados ao sono. Um dos maiores nomes nessa área no país, o médico Sérgio Barros Vieira, é categórico ao afirmar que, com prevenção,
esse número pode cair. “A gente precisa preparar o motorista para ele
desenvolver sua atividade com segurança e isso não é só dirigir um ônibus. É também segurança funcional, cerebral e cognitiva. E, para isso,
ele precisa de uma abordagem prevencionista”, afirma.
Há mais de 30 anos o médico se dedica a estudos do tema e há duas
décadas atua em empresas de transporte de passageiros, como a Águia
Branca e a Viação UTIL, fazendo um trabalho preventivo. Segundo
ele, a Medicina do Sono é indispensável para capacitar e formar bons
motoristas. “Muitos acham que dormem bem, mas quando vão para
o laboratório do sono, os resultados apontam que a pessoa dorme
pessimamente. A partir daí, são feitas as correções necessárias para
a qualidade do sono daquele profissional”, explica.

Sérgio Vieira é
especialista em
Medicina do Sono
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A Medicina do Sono
aplicada à rotina dos
profissionais: motoristas
contam com as Salas de
Estimulação do Alerta
nos pontos de parada
nas estradas

E para quem pensa que um grave problema do sono é o fim da carreira de um
motorista, Vieira afirma que as empresas para as quais trabalha financiam o
aparelho para o tratamento e o profissional continua na operação e no mercado de trabalho com segurança. “Não adianta eu perceber que a pessoa tem uma
apneia grave e demitir. Ele vai continuar trabalhando assim em outro lugar. Ele
se torna um fator de risco para todos, precisamos cuidar dele”.
A capacidade do motorista dirigir durante a noite ganha uma atenção especial do médico, que desenvolveu um simulador, que reproduz uma viagem ao
longo da madrugada. O motorista faz toda a rotina de preparo e descanso ao
longo da tarde e segue para o teste no laboratório. “Na Águia Branca, não tem
motorista que trabalhe no período noturno que não tenha passado pelo simulador e feito exames de polisonografia”, observa.
O trabalho da Medicina do Sono interfere também nos cuidados com o motorista durante a viagem. Vieira afirma que, mesmo com todo o descanso, o corpo
pode exercer sobre o motorista a pressão circadiana do sono. Como medida
preventiva, ele criou um ambiente chamado de Sala de Estimulação do Alerta
nos pontos de parada ao longo da viagem.
A Viação UTIL e a Águia Branca contam com várias dessas salas nas estradas
por onde passam seus ônibus. “Com ela, o motorista, no meio da madrugada,
faz atividades para interferir na temperatura corporal e na produção de melatonina. Lá, ele também encontra alimentação balanceada com sucos de frutas
e sanduíches para uma dieta adequada para o restante da viagem. Com isso,
reduzimos, significativamente, o risco de sonolência e acidentes”.
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Opinião

Luiz Carlos Gontijo,
Presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de
Passageiros de Minas Gerais

Precarização das políticas
públicas do setor de
transporte em Minas Gerais
e quebra de contrato
por Luiz Carlos Gontijo

AS OPERADORAS DO SERVIÇO PÚBLICO de transporte coletivo, em
geral, têm uma característica muito marcante da mineiridade: trabalham
discretamente, sem procurar holofotes. Uma operação responsável e silenciosa, permitindo que os cidadãos tenham confiança para agendar compromissos com parentes e amigos, marcar consultas médicas, trabalhar e
estudar. Tudo isso é possível porque o serviço público traz consigo a garantia de que o ônibus vai passar no dia e hora previstos, mesmo que a
viagem não tenha a quantidade de passageiros suficientes sequer para o
salário do motorista e do óleo diesel.
Talvez por estar tão arraigado no cotidiano dos cidadãos (afinal, os ônibus das linhas regulares sempre passam!), o transporte público esteja no
centro de um debate surreal em Minas Gerais, em uma celeuma que, sequer, teria começado se o interesse público estivesse em primeiro lugar.
Voltemos ao trem da história para contextualizar o veto parcial ao projeto que tratava das regras para o transporte fretado em Minas Gerais.
O Governo de Minas, contrariando a própria área técnica da Secretaria
de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), publicou um Decreto (48.121) no
início do ano de 2021 para promover a “flexibilização” do fretamento. Na
prática, no auge da segunda onda da pandemia, aproximou o transporte
fretado do transporte público, evidentemente, sem exigir as mesmas obri-
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gações. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), respaldada por
uma consistente análise do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE-MG, Processo nº 1098456), considerou o Decreto ilegal por desrespeitar a Lei Estadual nº 19.445, por permitir a concorrência desleal entre o
transporte fretado (serviço privado) e o transporte público e pela falta de motivação adequada dos reais interesses por trás das mudanças normativas.
Mas não é só. A ALMG avocou a responsável tarefa de estruturar um
marco regulatório para o transporte fretado que atendesse os pleitos legítimos do setor de fretamento e, ao mesmo tempo, preservasse a concorrência leal no transporte público, essencial para a sua manutenção, regularidade e continuidade, em benefício dos usuários mineiros. O transporte
público, vale lembrar, é um serviço público essencial, fundamental para o
exercício de outros direitos sociais, como a saúde, a educação e o trabalho.
Mesmo após a promulgação de uma Resolução que sustou os efeitos
do Decreto nº 48.121 e da discussão democrática de um Projeto de Lei no
âmbito da ALMG, o Governo do Estado de Minas Gerais decidiu por vetar
dispositivos da Proposição de Lei nº 24.886 considerados pelo TCE-MG

Conheça o grande
lançamento do ano!

Enﬁm, a revolução da preciﬁcação dinâmica e a maximização
de receitas que o mercado do transporte rodoviário aguardava.

A RJ Consultores reuniu em uma só solução os mais avançados recursos de
Pricing, Revenue Management e Business Performance.
Através de uma Inteligência Artiﬁcial coletando, analisando e processando
informações retroalimentadas de todo o seu cenário comercial, os resultados
serão cada vez mais expressivos para o seu negócio.
Tenha informações essenciais e o controle inteligente de preciﬁcações da sua
empresa, de forma recorrente, com segurança e com dados reais, fundamentais
para o sucesso e o futuro da sua organização.
Líder mundial em software de
venda de passagens rodoviárias.

www.rjconsultores.com.br
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e pela ALMG indispensáveis para se manter o equilíbrio dos contratos de
concessão, o respeito aos usuários e às garantias legais, como gratuidades
e um serviço público contínuo.
O que chama mais atenção é o veto ao “circuito fechado”, um dos pilares
para o equilíbrio entre o transporte fretado e o transporte público. A regra
já é prevista na legislação mineira desde 2005, com o Decreto nº 44.035, e
foi ratificada em 2011, conforme arts. 3º e 4º da Lei Estadual n. 19.445, que
continua em vigor e estabelece normas para coibir o transporte clandestino de passageiros.
A quem interessa o veto? Aos fretadores legítimos não é, como mostra
o Relatório Final do Grupo de Trabalho criado no âmbito do próprio Governo, pela Resolução Conjunta SEINFRA/SEGOV/DER nº 2, de 9.10.19.
O veto concede apoio a uma única empresa, que se autodenomina “fretamento colaborativo”, cujo notório poder econômico está sendo usado
para “convencer” a opinião pública de que é uma inovação. E não para por
aí, tenta convencer que é benéfica aos usuários. Nem uma nem outra coisa
são verdadeiras. Ardilosamente, criou-se uma realidade paralela, uma pintura nova para um conhecido vilão: o transporte clandestino.
O passado recente provou que o benefício a uma empresa em detrimento da sociedade cobra o seu preço. O Estado de Minas Gerais é maior do que
isso e deve respeitar sua Constituição, preservar a sua imagem de garantidor dos contratos de concessão, das políticas públicas sérias e responsáveis
e, sobretudo, de protetor dos interesses dos usuários dos serviços públicos.
As concessionárias do transporte público, apesar de todas as adversidades, estão cumprindo o contrato de concessão que celebraram o Estado
de Minas Gerais. E essa postura das concessionárias reverbera de forma
benéfica para os trabalhadores do segmento (que ainda têm seu emprego
formal) e para a sociedade que, por enquanto, tem seu direito ao transporte
preservado. Da mesma forma, o Poder Executivo deveria se conscientizar de suas responsabilidades e conduzir eventuais alterações normativas,
principalmente as que gerem impacto a contratos assinados e a direitos
sociais, com ampla discussão e transparência e sempre lastreado em estudos técnicos e econômicos.
O Estado de Minas Gerais é da sociedade mineira e não está a serviço de
nenhuma empresa. A atração de investimentos e a geração de empregos
dependem de um passado certo e um futuro confiável.

“As concessionárias do transporte
público, apesar de
todas as adversidades, estão cumprindo o contrato
de concessão que
celebraram o Estado de Minas Gerais.
E essa postura das
concessionárias
reverbera de forma
benéfica para os
trabalhadores do
segmento (que ainda têm seu emprego formal) e para a
sociedade que, por
enquanto, tem seu
direito ao transporte preservado.”
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DESIGN

PA I N E L I N T E R N O

A LT U R A DA S A I A

O veículo está ainda mais forte
para oferecer melhor estabilidade
em qualquer trajeto.

Conta com linhas leves e
marcantes, sem deixar de lado a
robustez característica do modelo.

Trânsito seguro: eu faço a diferença.

I M AG E N S M ER A M E N TE I LU ST RAT I VAS

Em sintonia com os novos
tempos, a Volare traz ao
mercado o New Attack:
a qualidade que você já
conhece, agora de cara nova.

C O N J U N TO Ó P T I C O

Melhor visibilidade com a nova
máscara de faróis, piscas em LED
com DRL e luz de neblina.

Conta com materiais que trazem
mais resistência e conforto no uso
diário. Feito em PU revestido em vinil.

CONSULTE A CONCESSIONÁRIA
MAIS PRÓXIMA DA SUA REGIÃO

Apresenta novas possibilidades
para facilitar o embarque e
desembarque de passageiros.

