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Viação Cometa vence 
prêmio Reclame Aqui 2021
Empresa conquista 1º lugar na categoria Meios de Transporte, resultado 
da excelência no atendimento e experiência positiva do cliente

A VIAÇÃO COMETA GANHOU O PRIMEIRO LUGAR na 
categoria 'Transporte - Meios de Transporte' do Prêmio Reclame 
Aqui 2021, que há 11 anos consagra as empresas que mais respei-
tam o consumidor. Em sua categoria,   a empresa recebeu 54.833 
pontos, mais que o dobro da segunda colocada. A edição deste ano 
contou com mais de 10,8 milhões de votos. 

"Esta é uma conquista muito especial. Trabalhamos todos os 
dias para melhorar nossos serviços e proporcionar aos nossos 
clientes uma experiência cada vez mais positiva. Por isso, sermos 
reconhecidos nesta premiação, que é considerada a maior do 
atendimento brasileiro e baseada em votação popular, é motivo de 
muito orgulho para a empresa", celebra Márcia Martinez, gerente 
de Clientes do Grupo JCA.

A vitória da Cometa é reflexo dos investimentos em tecnologia, 
modernização e digitalização de processos para aumentar a 
eficiência em seus atendimentos. A empresa faz uso de soluções 
que permitem o controle total, desde o primeiro contato do cliente 
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em Curitiba



até a resolução do problema. Além disso, ela adotou a cultura 
NPS, metodologia que mede a satisfação do consumidor do ponto 
de vista da recomendação futura e propensão em indicar e utilizar 
novamente o serviço.

Na busca pela excelência no atendimento, a Cometa também 
implementou o padrão de atendimento RE.COR.DE.S, focado no 
treinamento das equipes para um atendimento mais humanizado 
e resolutivo; reformulou o website, que segue em melhorias 
contínuas para proporcionar uma melhor experiência digital de 
consulta de destinos e compra de passagens; e, por fim, incluiu 
chatbots capazes de auxiliar com informações pontuais de 
maneira mais ágil.

  "Esses investimentos trouxeram uma taxa de resposta de 100% 
e índice de solução de 89,4% nos últimos seis meses, credenciando 
a Viação Cometa como a melhor empresa de transportes do País 
no Prêmio Reclame Aqui 2021", acrescenta Martinez.
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http://www.rjconsultores.com.br




Grupo GBS renova 
frota com Marcopolo G8
Viagem inaugural do modelo DD Paradiso 1800 
ocorreu no trecho Maringá-Londrina-São Paulo

A VIAÇÃO GARCIA-BRASIL SUL, do Grupo GBS, estreou 
recentemente um dos destaques da sua renovação de frota este 
ano. Trata-se do Paradiso 1800 Double Decker, destinado às 
viagens interestaduais. A viagem inaugural aconteceu no dia 28 
de novembro, na linha que liga Maringá-Londrina-São Paulo. 

O Grupo vem recebendo desde setembro os modelos da Gera-
ção 8 da Marcopolo. Ao todo, serão 25 Paradiso 1800 DD (15 para 
a Viação Garcia e dez para a Brasil Sul), 12 Paradiso 1200 e nove 
modelos rodoviários Viaggio 800.   A renovação da frota soma 46 
novos veículos e vem atender à crescente demanda de passageiros 
para o final do ano e início de 2022.

“A parceria com o Grupo GBS é muito forte e estamos muito 
felizes pela escolha dos novos modelos da Geração 8, o que 
demonstra as vantagens e benefícios que esses veículos vão 
proporcionar às empresas, aos passageiros e aos motoristas”, 
destaca Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais        
para o Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Para Estefano Boiko Junior, vice-presidente do Grupo GBS, a 
aquisição dos novos ônibus de última geração reforça o posicio-

Os novos Double Decker G8 
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namento da Viação Garcia e Brasil Sul em oferecer a frota mais 
nova do mercado. 

O presidente do Grupo, José Boiko, acrescenta ainda que ofere-
cer os melhores ônibus é uma tradição da empresa. “Em toda a 
nossa história fomos referência em inovação e precursores em 
disponibilizar ao mercado os mais avançados modelos fabricados 
no país”, afirma.

A renovação da frota vem 
atender à crescente demanda 
de passageiros para o final 
do ano e início de 2022
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