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“TEMOS MEDOS BOBOS E CORAGENS ABSURDAS”. Pela segunda 
vez me aproprio desta frase de Clarice Lispector. “Em nossa trajetória 
profissional, o desafio nunca termina. Ele se renova e se transforma. Em 
ciclos de gestão e renovação. E o mais bacana disso tudo é ver profissio-
nais e times inteiros se reinventando, embarcando novas competências 
e respondendo de forma muito mais forte”, escrevi em meu Instagram 
(Liderança Feminina, @desafios.de.mulher) recentemente. “E, se tem 
alguém que tem a responsabilidade de bater o bumbo, de tocar a música 
que embala a empresa toda e de despertar no time os melhores motivos 
para lutar, esse alguém é o líder. Inspirar coragem para trabalhar com bra-
vura e afeto. Para assim as empresas seguirem humanas em sua essência. 
Empresas feitas por pessoas para pessoas”.

A Revista da Abrati, em todas as suas edições, destaca exemplos de líde-
res e de equipes que, com coragem, estão reinventando a nossa atividade, 
buscando sempre a excelência nas viagens, com prioridade obsessiva pela 
segurança e no atendimento ao nosso cliente.

Nesta edição, a força do nome, da marca de nossas empresas é tema central 
para refletirmos sobre como sermos mais relevantes na prateleira de nos-
sos parceiros marketplaces. E na esteira deste assunto, como a rede social 
Linkedin pode ser uma importante ferramenta para empresas e gestores.

A entrevista especial concedida pelo Ministro do Turismo Gilson Macha-
do – pouco antes de seu afastamento do cargo - conversa com outro tema 
importante presente em outras seções desta edição da revista: o nosso 
novo Marco Regulatório.  

Carta 
ao Leitor

Determinação e a 
coragem absurda de Clarice



O tema absurdo da ilegalidade também está presente em uma matéria 
sobre a “jornada do cliente” no transporte clandestino, que coloca em risco 
a vida dos passageiros (e dos motoristas, quase sempre precariamente 
contratados). Temos a obrigação de combater aqueles que confundem 
disrupção com irresponsabilidade.

Voltando à Clarice, digo que é hora de maximizarmos a coragem. São 
imensos os desafios de nosso setor e sequer é possível enumerá-los aqui. 
Mas maior é a nossa determinação.

Paula Barcellos Tommasi Corrêa 
Conselheira da Abrati
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Já estão circulando pelas estradas os dois 
novos ônibus DD Paradiso G8 1800 da Ex-
presso Guanabara. Os modelos desenvolvidos pela Marcopolo estão em  
operação ligando capitais e cidades do Nordeste, como Recife (PE) a Salvador 
(BA) e Fortaleza (CE) com destino a Juazeiro do Norte (CE) e São Luís (MA). 

Os veículos possuem chassis Mercedes-Benz O500 RSD Euro V e configu-
ração com 43 poltronas leito, sendo 12 no salão inferior e 31 no piso superior. 
Contam com tomadas USB, porta-copos e porta-revistas, elevador para total 
acessibilidade, sanitário no piso inferior, geladeira de maior capacidade, 
sistemas de ar-condicionado, três câmeras de monitoramento, alto-falantes e 
interfone no salão. “O Geração 8 inovou em diversos aspectos, que permitem 
que as viagens fiquem mais agradáveis, confortáveis e seguras. É uma satisfa-
ção podermos introduzir esses veículos nos principais destinos do Nordeste”, 
destaca Rodrigo Mont’Alverne, gerente de marketing da empresa.

Guanabara 
adquire novos 
DD Paradiso G8 1800

Comil lança ar-condicionado por energia solar
A Comil e a startup catarinense Innovaklim apresentaram ao mercado o pri-

meiro ônibus com sistema de ar-condicionado movido a energia solar. Trata-se 
de um projeto inovador, que permite ganhos operacionais para as empresas 
com a redução no consumo de combustível, e sustentável, com diminuição das 
emissões de carbono que giram em torno de 
8 a 20%. O ar-condicionado possui tecnologia 
totalmente brasileira e utiliza o gás refrigerante 
410a, considerado um dos mais ecológicos do 
mundo. Ele funciona com energia gerada por 
alternador independente e placas solares e foi 
montado em uma carroceria Comil Piá Rodo-
viário de 31 lugares com poltronas executivas, 
acessibilidade, itinerário e luminárias de LED. 

A Bordo
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Squad 
Viagens 
impulsiona 
turismo rodoviário

Muito popular na Europa e nos EUA, os circuitos rodoviários de turismo ganham 
novo impulso no Brasil, com a chegada da Squad Viagens, do Grupo Águia Branca. 
A operadora realiza a venda de pacotes terrestres exclusivamente através de agentes de 
viagem e já nasce chancelada pela trajetória vencedora de 75 anos do grupo capixaba. 

Até junho, o número de roteiros prontos na plataforma de vendas da Squad chegará 
a 70, já incluindo as viagens de Natal, Réveillon e férias do verão 2023. A operadora 
atua com empresas parceiras de transporte mediante rigoroso critério de qualificação 
e homologação. São exigidos ônibus de excelente qualidade, equipados com banheiro, 
interior higienizado e esterilizado; sistema de som, microfone, TV e DVD; ar-condicio-
nado com saídas individuais; Wi-Fi e tomadas; encosto para pernas ou pés; assentos 
confortáveis e reclináveis e monitoramento da segurança da viagem.

Encontro de 
Busólogos da Semana 
Santa em Caruaru 

A 10ª Edição do Encontro de Busólogos da 
Semana Santa, em Caruaru (PE), aconteceu no 
último dia 10 de abril. A programação contou 
com a exposição dos veículos para fotos, ôni-
bus novos e antigos de empresas e grandes 
operadoras, além do desfile dos ônibus.

Mais de 200 busólogos e mil pessoas, entre 
curiosos, proprietários de empresas, representantes de instituições e órgãos ges-
tores, prestigiaram o evento, realizado no estacionamento do Caruaru Shopping.    
O objetivo foi reunir os membros da Busologia e das empresas de ônibus, valorizar 
o transporte rodoviário, além de criar a oportunidade para os amantes do ônibus 
fazerem belos registros das frotas de turismo que visitam Caruaru neste período.
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Praxio promove 
“Mobility Future”

A Abrati foi convidada pela Praxio a inte-
grar um time de entidades representativas, 
empresas e fornecedores para um encontro 
inédito, que se propôs a traçar um diagnós-
tico do momento do transporte no País. O “Mobility Future” aconteceu no 
último dia 8 de abril proporcionando uma reflexão que apontou as fragilida-
des atuais e históricas do serviço no âmbito urbano e rodoviário. Não faltaram 
profissionais competentes e conhecedores do setor para avaliar o cenário atual  
e projetar e propor ideias para o futuro. 

Dentre as questões apontadas, que farão parte de um e-book a ser publicado 
pelos idealizadores do evento, estão claras a necessidade de políticas públicas 
contínuas e o apetite de investimento dos empresários do ramo. Vale, aqui, um 
agradecimento pela oportunidade e nossos parabéns aos idealizadores do even-
to e patrocinadores como Praxio, NSTECH, Marcopolo, Next e Mercedes Benz.
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Buson se destaca no 
e-commerce de turismo

A Buson é um dos e-commerces de turismo com maior adesão em 2022, se-
gundo o relatório “Setores do E-Commerce no Brasil”, elaborado pela consultoria 
Conversion. A empresa de tecnologia, que reformulou sua marca recentemente, 
é parceira de mais de 250 viações no País e seu cres-
cimento no mercado tem como destaque a platafor-
ma Buson Suíte, com soluções eficientes ao merca-
do rodoviário, que vão das vendas on-line e embar-
cadas à criação de uma conta digital gratuita para 
facilitar processos financeiros. Para contratar a so-
lução, as empresas podem optar por dois tipos de 
planos com cancelamento gratuito. A Buson conecta 
viajantes com mais de 70 mil rotas pelo Brasil e já 
embarcou mais de 8 milhões de passageiros.



O Grupo Viação Garcia Brasil Sul completou 
oito anos da vitoriosa fusão das empresas. Desde 
2014, foram adquiridos 675 ônibus em um inves-
timento de R$ 440 milhões. Só em 2021, o aporte 
foi de R$ 111 milhões na compra de 118 veículos, colocando a frota de 800 ônibus entre as 
mais novas do País. Das novas aquisições, 31 já estão em operação e outros 87 vão rodar 
em breve nas estradas. São carros dos modelos DD Paradiso 1800, Viaggio e Torino Plus. 

Além do investimento na frota, uma nova sede, de 16 mil m², está sendo erguida em 
Londrina (PR), com aporte de R$ 40 milhões, e uma garagem foi recentemente inaugura-
da em Maringá (PR), com recursos de R$ 25 milhões. Os investimentos mostram que unir 
a tradição de 80 anos da Garcia com a modernidade da Brasil Sul trouxe um forte grupo 
empresarial com destaque no Sul e grande dimensão operacional ligando sete estados.

Garcia e Brasil Sul 
comemoram oito anos
de fusão bem sucedida
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TOTVS lança Techfin
A TOTVS estruturou uma nova ferramenta de negócios voltada à jornada financeira de 

seus mais de 65 mil clientes, facilitando o acesso a crédito. A solução possui uma gama 
completa de ferramentas tecnológicas, que transformam processos complexos e burocrá-
ticos em ações simples para acesso a serviços financeiros na medida das necessidades 
de cada empresa. Foram criadas as plataformas TOTVS Antecipa, TOTVS Mais Prazo, 
TOTVS Consignado e TOVS Mais Negócios. Com elas, os clientes fazem a gestão anteci-
pada de recursos, consultam limites, prorrogam ou parcelam o pagamento de boletos de 
fornecedores de forma 100% digital, 
liberam capital de giro e simplificam 
a obtenção de empréstimo consig-
nado através da área de RH, além da 
possibilidade de vender mais ao ofe-
recer a seus clientes mais limites e 
melhores prazos de pagamento, sem 
impactar no fluxo de caixa nem 
aumentar o seu risco de crédito.



Capa
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QUAL 
O VALOR 
DE SUA

marca?
A importância de se destacar na 
prateleira principal dos marketplaces

star ao alcance do viajante nos meios digitais deixou de ser uma opção 
para se tornar uma obrigação do mercado. O comércio on-line já represen-

ta cerca de 20% das vendas do setor de transporte de passageiros e os marke-
tplaces tiveram papel importante nesse crescimento, em especial na pandemia. 
“De fato, é um meio muito eficaz de progressão na experiência do consumidor 
e, muitas vezes, a porta para a modernização de empresas de transportes, que 
visam atingir novos públicos e ter mais competitividade” afirma o CEO da Bu-
son, Thiago Carvalho, sobre as vantagens de estar inserido em um marketplace.

E
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Phillip Klien, 
CEO da Clickbus

Mas será que estar dentro desse grande shopping virtual basta 
para conquistar o viajante? Como se destacar nele? Pioneira nesse 
mercado para o transporte de passageiros, a Clickbus vê um claro 
movimento de consolidação dos marketplaces em diversos setores 
econômicos. No entanto, o CEO da companhia, Phillip Klien, res-
salta que, em conjunto com as vantagens desse canal, é necessário 
que as empresas de ônibus adotem estratégias específicas e dedi-
cadas para se diferenciarem. “Questões como tipo de oferta, dispo-
nibilidade do inventário, campanhas e comunicações específicas, 
segmentações e métricas bem definidas ganham peso”, destaca.

A visão do executivo da Clickbus é compartilhada por especialistas da 
área de marketing, que ainda incluem algo a mais. Eles entendem que fal-
ta ao setor uma conexão mais emocional com o cliente, que vá além das 
relações básicas do serviço, para aproveitar as oportunidades não só no 
ambiente digital, mas também offline. “Não acho que hoje o passageiro no 
Brasil opte por uma marca quando vai viajar de ônibus. Ele vai procurar na 
rodoviária ou em um aplicativo o preço mais baixo ou a viagem mais curta”, 
afirma Cecília Novaes, sócia com Denise Bayeux da consultoria paulista A 
Arte Da Marca.

O comércio on-line já 
representa cerca de 20% 
das vendas do setor de 
transporte de passageiros 
e os marketplaces tiveram 
papel importante nesse 
crescimento, em especial 
na pandemia
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Cecília Novaes, sócia da 
consultoria A Arte da Marca

Atributos emocionais
Para mudar isso, a especialista defende que as empresas apostem em um 

trabalho de branding e adotem estratégias de conexão com os clientes para 
que eles não olhem somente os atributos funcionais, como pontualidade, 
preço e oferta de horários, mas também sentimentos diferentes, que sejam 
decisivos na sua escolha.

Pesquisa da agência americana MBLM, especializada em marketing de 
relacionamento, revelou que as marcas com os índices mais elevados de in-
timidade viram o número de consumidores dispostos a pagar 20% 
a mais por seu produto ou serviço dobrar desde 2020. “Branding é 
mais do que apenas comunicação, ela é a alma de uma empresa e 
representa os valores, o propósito e os atributos pela qual a marca 
quer ser reconhecida”, define Novaes.

A gestão de marca proposta por ela se mostra de alta relevância 
diante dos números que envolvem o e-commerce no Brasil. O seg-
mento alcançou um faturamento recorde em 2021, com mais de 
R$ 160 bilhões em transações. Cresceu quase 27%, de acordo com 
a Neotrust - empresa responsável pelo monitoramento de mais de 
85% do e-commerce brasileiro. A expansão digital ampliou para 
mais de sessenta o número de plataformas on-line vendendo pas-
sagens de ônibus, aumentando a competição. 





Novos players
A BlaBlaCar é um exemplo recente de plataforma de mobilida-

de que mirou o mercado de ônibus. Teve início em 2015 no Brasil 
como aplicativo de caronas, mas firmou, a partir de 2020, acordos 
com empresas do setor rodoviário e mira fechar este ano parcerias 
com 300 operadoras. Segundo Rafaelly Domingues, gerente comer-
cial da Unidade de Ônibus da plataforma, estar em um marketpla-
ce como a BlaBlaCar amplia o horizonte de negócio. “Permite se 
comunicar com clientes que não cogitavam viajar de ônibus”, diz.

O Embarca.aí nasceu há dois anos e busca crescer valorizando as marcas 
que estão presentes em sua plataforma. “Nosso grande objetivo é tornar 
nossos parceiros mais competitivos e atraentes no mundo digital, fidelizan-
do clientes e conquistando novos". A empresa ressalta que “o modelo de 
negócio do setor de transporte rodoviário é abrangente, por isso, as par-
cerias são essenciais para diversificar serviços e oferecer novas soluções 
tecnológicas inovadoras para todos os públicos que possam se interessar”.

Com tantas opções de plataformas e parcerias para estar na melhor vitri-
ne, entender como posicionar as marcas para destacar-se em meio à ava-
lanche de informações que chegam aos passageiros torna-se urgente. Por 
isso, ainda que seja tímido um trabalho de branding mais amplo dentro do 
setor, ele ganha cada vez mais atenção, como no Grupo Guanabara. Atra-
vés de avaliações, que envolvem pesquisas e outras ferramentas de marke-
ting, o Grupo percebeu atributos emocionais diferentes em cada uma das 
suas marcas e definiu como elas devem se destacar junto aos viajantes. 

Posicionamento no mercado 
Segundo Fernando Saiago, gerente yeld/planejamento da UTIL, 

Sampaio e Brisa, do Grupo Guanabara, a comunicação das empre-
sas é voltada para ativar emocionalmente a relação com o passa-
geiro. “A Sampaio, que opera no Vale do Café, no Estado do Rio de 
Janeiro, cresceu junto com a região. Então, carrega esse sentimento 
da tradição, principal atributo da sua imagem. Já a Expresso Gua-
nabara tem uma relação maior com a modernidade e empregabili-
dade no Nordeste e a UTIL funciona sem um padrão de marca de-
finido, com ousadia e irreverência em suas ações e na identidade 
visual, como se vê nas pinturas da frota, aderindo a várias causas, 
como a sustentabilidade e a diversidade de gêneros”, explica.

Rafaelly Domingues, 
gerente comercial 
da Unidade ônibus 

da Bla Bla Car

Fernando Saiago, 
gerente yield/planeja-

mento das empresas 
UTIL, Sampaio e Brisa
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A Viação Santa Cruz, com mais de 60 anos de história no se-
tor, é um caso positivo também da influência de um trabalho de 
branding voltado para o futuro. Segundo a empresa, a nova marca 
representa muito mais do que uma renovação visual moderna e 
significativa. Ela veio ao encontro dos seus clientes para expressar 
toda a tranquilidade, conforto e conveniência, atributos aliados ao 
arrojo, ousadia, inovação e movimento constante.

O consultor Louren Costa, responsável pela reformulação da 
marca, conta que o papel do branding na Santa Cruz foi trazê-la 
para os dias de hoje, modernizar a imagem e colocá-la na mira dos 
novos consumidores, da nova forma de comprar a passagem e de 
olhar para uma empresa de transporte. “O público é outro. É uma 
geração que vai viajar de ônibus porque não quer mais ter carro. 
Que vive conectado à internet, conhece as novidades e, a partir 
dela, fica mais exigente. Ser uma “marca" não é ter uma logo es-
tampada em um ônibus super tecnológico, isso não basta”, conclui.

Louren Costa, responsável pela 
reformulação da marca da Santa 

Cruz: caso positivo da influên-
cia de um trabalho de branding 

voltado para o futuro

Grupo Guanabara, 
detentora da UTIL: 
através de pesquisas e 
outras ferramentas de 
marketing percebeu 
atributos emocionais 
diferentes em cada uma 
das suas marcas 
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Para entender branding, é importante compreender que a responsabilidade de 
uma marca vai muito além da conquista do seu espaço no mercado, mas também 
no coração das pessoas. É a partir daí que a empresa deixa de ser mais uma na mul
tidão, em especial para o passageiro que abre a tela do computador para comprar 
uma passagem em um marketplace e olha diversas opções ao mesmo tempo.

E isso vale para empresa de qualquer tamanho. Mesmo as que estão estabe
lecidas na internet com sites próprios de venda e utilizam ações de fidelização e 
vantagens para levar o cliente para a sua plataforma web, tudo se torna mais fácil 
com uma eficiente gestão da marca. 

No branding, o cliente chega até você pelo desejo da marca. No ambiente de uma 
grande loja virtual de passagens, ele não é mais seduzido por uma bela bilheteria 
na rodoviária ou painéis enormes de propaganda mostrando o conforto do ônibus. 
Preço, pontualidade e conforto, são atributos importantes do serviço, mas não 
tudo, e precisam estar atrelados ao que sua marca representa.

A primeira edição da pesquisa PPI (Purpose Premium Index) no Brasil, lançada no 
ano passado pela agência InPress Porter Novelli e que dimensiona o propósito cor
porativo e seu nível de influência sobre o comportamento das pessoas mostra isso. 

Branding, marketplaces e o futuro



Ela aponta que cerca de 90% dos consu
midores confiam mais em uma empresa 
com propósito e 88% preferem com
prar marcas que defendem algo maior 
do que seus produtos e serviços.

Dessa forma, uma boa estratégia 
de branding é a melhor forma de se 
destacar para o cliente e para o futuro 
digital, aproveitando as oportunidades 
de parceria com os marketplaces.  “Mar
cas fortes agregam valor e ter parceiros 
relevantes vendendo com a gente chan
cela o nosso trabalho”, aponta Phillip 
Klien, da ClickBus. A opinião é compar
tilhada pela Embarca.aí. “Muitas viações 
parceiras são referência no setor e já exercem um papel importante 
atendendo as necessidades de seus clientes, mas queremos expandir 
as possibilidades”, afirma a plataforma. 

A BlaBlaCar quer ser vista como uma extensão das empresas de 
ônibus para parcerias de longo prazo e a Buson, mira para o futuro 
desenvolver em conjunto novas soluções tecnológicas. “Queremos 
auxiliar as viações e os passageiros a terem experiências mais moder
nas”, destaca Thiago Carvalho, CEO da empresa. 

Uma outra tendência no setor, além da presença ativa nos marke
tplaces, e que poderá ser recurso bastante utilizado pelas empresas 
de ônibus é a estratégia de criação de braços digitais para se alcan
çar novos consumidores não atrelados diretamente às marcas das 
viações principalmente as mais antigas e tradicionais. O foco tem 
sido essencialmente a geração Z (pessoas com idades entre 16 e 24 
anos) que vem transformando hábitos de consumo, muito focados no 
digital, e de comportamento, principalmente quando se fala em via
gens. Exemplos disso são as plataformas Gipsyy (Grupo Guanabara), 
Wemobi (JCA) e Águia Flex (Águia Branca). O modelo funciona com 
alto uso de tecnologia (100% digital) com a oferta lowcost de tarifas, 
reduzindo custos com guichês e atendentes. Outra vantagem é a 
ocupação de assentos ociosos nas viagens regulares, potencializando 
a ocupação em cada veículo.
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O caminho 
das pedras
No Branding, o cliente 
chega até você pelo 
desejo da marca. No 
ambiente de uma gran
de loja virtual de pas
sagens, ele não é mais 
seduzido por uma bela 
bilheteria na rodoviá
ria ou painéis enormes 
de propaganda mos
trando o conforto do 
ônibus. Preço, pontu
alidade e conforto são 
atributos importantes 
do serviço, mas não 
tudo, e precisam estar 
atrelados ao que sua 
marca representa.
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NO BRASIL, O SISTEMA RODOVIÁRIO interestadual e internacional 
de transporte de passageiros, administrado pela ANTT, é serviço público 
essencial e sua prestação por particulares exige prévio ato de outorga do 
Poder Público para sua execução, na razão direta de que, por ser também 
um direito social do cidadão, está a demandar requisitos intrínsecos ao 
serviço público como gênero, tais como habilitação técnica, oferta univer-
sal, regular, contínua, eficiente, segura, atualizado e que seja também aces-
sível ao perfil de seus destinatários.

Trata-se, portanto, de uma atividade que deve ser legalmente regular, 
juridicamente ordenada e funcionalmente fiscalizada. Mais ainda: de uma 
atividade que sempre respondeu com competência e presteza a esse desa-
fio de enorme proporção, que é assegurar locomoção eficiente e acessível 
para milhões de brasileiros em todo o território nacional, eis que presente 
na totalidade dos municípios que contam com acesso rodoviário.

As empresas que formam o sistema sempre se submeteram às regu-
lamentações vigentes, cumprindo com os encargos de natureza técnico-
operacional, fiscais, trabalhistas e previdenciários e toda uma gama de 
condutas com avanços tecnológicos e as melhores práticas, que são con-
tinuamente refletidas pelas pesquisas de satisfação junto aos clientes e 
indicam aprovação positiva superior a 80%, mesmo com externalidades 
indiretas, que ainda afetam a infraestrutura da atividade.

Esse verdadeiro patrimônio dos brasileiros, que assim pode-se dizer, 
porque o ônibus é o meio indispensável na locomoção entre as cidades 

por José Luiz Santolin

Serviço público essencial 
e marco regulatório eficiente

José Luiz Santolin é advogado e 
administrador de empresas. Exerce o 
cargo de Diretor Geral da Associação 

Brasileira das Empresas de Transporte 
Terrestre de Passageiros (Abrati)

É Legal
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para mais de 80% da população, precisa de cuidados especiais em sua 
gestão pública, com regramento que ofereça segurança jurídica aos in-
vestidores, que são os responsáveis por garantir os contínuos esforços 
de manutenção e aperfeiçoamento da qualidade do serviço exigida pelo 
mercado, em substituição ao Poder Público, que não se revelou adequado 
para gerir diretamente essa atividade ao longo do tempo.

Este sistema, que responde por elevado nível de empregabilidade com 
alta especialização profissional, está na expectativa de que, em breve, seu 
novo marco regulatório, em processo de revisão pela ANTT, possa emer-
gir com dispositivos adequados à atratividade de novos investimentos, 
com segurança jurídica, garantia de competição saudável e viável ope-
racionalmente, diversidade de formas para o atendimento, aí incluídos 
os benefícios sociais e com mecanismos capazes de desestimular a atu-
ação clandestina e ilegal de aventureiros. Tudo porque, quando se trata 
de conduzir vidas, não se pode admitir baixo padrão de qualificação dos 
que se habilitam a substituir o Estado na prestação dos serviços públicos.

Não há dúvidas de que os transportadores regulares brasileiros, pre-
sentes e futuros, tiveram e terão capacidade de conduzir a mobilidade de 
pessoas no modal rodoviário com elevado padrão de qualidade e aceita-
ção, sem depender de recursos orçamentários ou quaisquer outros bene-
fícios, mas também pugnam para que os seus clientes não sejam subme-
tidos a imposições adicionais, como financiadores de benefícios sociais 
que não lhes compete, como gratuidades para segmentos singulares da 
sociedade e também responder por elevada carga fiscal, que tem estado 
acima do razoável e extrapolando sua capacidade de pagamento.
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“Esse verdadeiro 
patrimônio dos bra-

sileiros, que assim se 
pode dizer porque o 

ônibus é o meio in-
dispensável na loco-

moção entre as cida-
des para mais de 80% 
da população, precisa 

de cuidados espe-
ciais em sua gestão 
pública, com regra-
mento que ofereça 
segurança jurídica 

aos investidores (...)” 
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Gilson Machado Neto foi diretor-presidente da 
Agência Brasileira de Promoção Internacional do 

Turismo (Embratur), quando atuou na promoção do 
turismo brasileiro no exterior e, mais recentemente, 

durante a pandemia, na promoção do turismo interno

Os rumos 
do turismo
rodoviário
Natural de Recife (PE), Gilson Machado 
Neto, além de diretor-presidente da Em-
bratur, também foi Coordenador do Grupo 
Temático do Turismo durante a transição 
para o governo do presidente Jair Bolsonaro 
e secretário nacional de Ecoturismo do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
Antes de deixar a pasta, o Ministro 
concedeu entrevista à Revista 
Abrati, na qual posiciona os 
rumos do turismo no País e 
as estratégias do governo 
federal para melhoria da 
estrutura rodoviária
brasileira.
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Revista Abrati | O Ministério do 
Turismo lançou recentemente uma 
publicação com indicadores de 
tendências para o turismo em 2022. 
Quais os principais pontos a ressal-
tar neste estudo?

Gilson Machado  | A edição de 
fevereiro da Revista de Tendên-
cias do Turismo do Ministério do 
Turismo traz entre os destaques 
do setor a redescoberta do turismo 
doméstico, incluindo o turismo de 
proximidade, ou staycation, que se 
caracteriza por viagens para perto 
de casa, com deslocamentos de até 300 km. Nesta linha, o turismo rodoviário 
ganhou força, assim como viagens com outros meios de transporte, como o 
caravanismo. Destinos de natureza, cicloturismo e viagens seguras, do ponto 
de vista da biossegurança, também aparecem em alta. A implementação de 
medidas de saúde e higiene por parte dos prestadores de serviço é um fator 
determinante na hora dos consumidores escolherem por qual empresa ou 
para qual destino viajar. Além disso, destinos e empreendimentos que inves-
tirem em modelos de negócios que privilegiam a comunicação digital e pro-
piciam o mínimo de contato direto entre as pessoas – a chamada Low Touch 
Economy – também saem na frente na preferência do consumidor. Empre-
sas que souberem oferecer experiências únicas aos turistas terão vantagem    
competitiva na retomada do turismo. 

RA | Dos 25destinos em destaque, vinte são atendidos pelo ônibus que sai de 
rodoviárias. Esse modal pode ajudar a democratizar o acesso a certos destinos?

GM | Sim, o governo federal vem trabalhando para estimular o desenvolvi-
mento de todos os modos de transporte no Brasil. O setor aéreo, por exem-
plo, está avançando bastante, mas, pela expansão geográfica do nosso País, 
a malha aérea ainda não alcança determinados destinos. Com isso, o modal   
rodoviário se torna essencial para o turismo nacional, para a conectividade 
dos destinos, além, é claro, da acessibilidade do custo da viagem. 





"O governo federal vem 
trabalhando para esti-

mular o desenvolvimen-
to de todos os modos 

de transporte. O setor 
aéreo, por exemplo, está 

avançando bastante, 
mas (...) o modal rodo-

viário se torna essencial 
para o turismo nacional, 
para a conectividade dos 

destinos, além, é claro, 
da acessibilidade do 

custo da viagem. " 
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RA | O Ministério já vislumbra iniciativas conjuntas para melhorar 
a experiência do viajante que escolhe este modal?

GM | O governo do presidente Jair Bolsonaro vem realizando 
grandes entregas em infraestrutura rodoviária, melhorando a 
trafegabilidade e atraindo investimentos privados por meio de 
concessões. O Ministério do Turismo também atua com apor-
tes para infraestrutura turística, requalificando vias de acesso a 
aeroportos e pontos turísticos de diversas cidades. Desde 2019, 
já foram celebrados contratos na ordem de R$ 330 milhões para 
obras do tipo. Além disso, vislumbrando o aumento da demanda 
por viagens domésticas, especialmente pelo modal rodoviário, o 
Ministério do Turismo criou o Fórum de Mobilidade e Conectivi-
dade do Turismo (Fórum MOB-Tur), que discute e propõe políti-
cas e estratégias para aperfeiçoar a mobilidade e a conectividade 
turística no Brasil, contando com a participação de autoridades e técnicos 
ligados à mobilidade e à conectividade turística e promovendo a coesão 
das ações e programas. 



RA | Como o Fórum de Mobilidade e Conectividade vem contribuir para           
a otimização do turismo interno?

GM | Uma das vertentes do Fórum é o Grupo de Trabalho de Caravanismo 
e Ponto de Apoio ao Viajante (PAV). O objetivo é desenvolver políticas para 
estruturar áreas de apoio aos turistas nas rodovias, incentivar o caravanis-
mo e discutir, entre outros assuntos, tributação, legislação, desenvolvimento 
econômico local, além do mapeamento de pontos turísticos que possuem 
áreas de apoio a esses viajantes. O grupo tem debatido medidas que tornem 
a viagem uma experiência turística mais positiva, uma vez que percorrer por 
vias terrestres dá a chance ao turista de conhecer belezas naturais e culturais 
ao longo do caminho. Em março, o MTur e o Laboratório de Transportes e 
Logística da Universidade Federal de Santa Catarina apresentaram o diagnós-
tico da infraestrutura de transportes das trinta rotas turísticas estratégicas do 
Brasil, contempladas no programa Investe Turismo. A iniciativa possibilitará  
o planejamento de melhorias no transporte turístico de passageiros no País.  
O documento reúne um mapeamento dos modais rodoviário, ferroviário, 
aquaviário e aéreo de cada rota, localizados nas cinco regiões do Brasil. 

RA | Poderia exemplificar o que está sendo pensado para as 
rodoviárias brasileiras?

GM | Realizamos a visita in loco a terminais rodoviários de al-
gumas cidades dessas rotas turísticas estratégicas. Verificou-se 
a oportunidade para que sejam adotadas ações governamentais 
para melhorar a infraestrutura e os serviços desses ambientes. Na 
maioria desses ativos não existem estruturas voltadas às necessi-
dades dos turistas, como centros de atendimento. A exemplo dos 
aeroportos, por vezes, o terminal rodoviário é o cartão de visitas 
do destino turístico. Um ambiente acolhedor e de utilidade para o 
turista certamente ajudará a melhorar a experiência do viajante.

RA | Como o ônibus rodoviário de linhas regulares pode contribuir 
para o estímulo da viagem turística?

GM | Por meio da Secretaria Nacional de Atração de Investimen-
tos, Parcerias e Concessões, o Ministério do Turismo tem contri-
buído com a construção do novo marco regulatório do transporte 
rodoviário interestadual e internacional de passageiros, sob a res-

"Em março, o MTur e o 
Laboratório de Trans-
portes e Logística da 

Universidade Federal de 
Santa Catarina apresen-
taram o diagnóstico da 
infraestrutura de trans-
portes das trinta rotas 
turísticas estratégicas 

do Brasil, contempladas 
no programa Investe 
Turismo. A iniciativa 

possibilitará o planeja-
mento de melhorias no 
transporte turístico de 
passageiros no País.."
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ponsabilidade da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT). 
Entende-se que a revisão do marco 
possibilitará tornar mais atrativas 
as viagens de ônibus em todo País, 
pois modernizará e flexibilizará a 
prestação de serviços, tornando mais 
aderente aos interesses e necessida-
des dos turistas. Portanto, a expec-
tativa é de que cresça a quantidade 
de viagens de ônibus por motivo de 
turismo e lazer. Com esse horizonte 
de novo mercado, é importante que 
cresça a sinergia entre os represen-
tantes dos setores de transporte 
rodoviário e de turismo. Nessa linha, 
rotas turísticas podem ser estabelecidas, visando proporcionar um conjunto 
de atributos favoráveis e que atendam às expectativas de turistas. Além disso, 
avaliar pesquisas de satisfação do usuário é um bom meio para buscar aten-
der aos desejos dos clientes e conhecer o perfil desse público.

RA | O Ministério teria alguma recomendação para as empresas do setor     
sobre como receber este viajante?

GM | É importante mostrarmos ao viajante que as viagens rodoviárias não são 
apenas um meio para se chegar a um destino. A própria viagem pode e deve 
ser a motivação desse viajante. O Brasil possui seis biomas, mais de 8 mil km 
de costa, montanhas, vales, planícies, enfim, paisagens incríveis, que mere-
cem ser valorizadas durante as viagens. Além do percurso, que pode ser me-
lhor explorado turisticamente, as viagens a negócio ou para visitar a família 
podem se tornar uma viagem turística, tanto no próprio destino quanto para 
destinos próximos. Um dos objetivos do Fórum MOB-Tur é estudar a viabi-
lidade de integrar os diferentes modos de transporte e interligar as viagens 
dos turistas, adicionar à viagem de avião, por exemplo, uma outra viagem de 
ônibus para um destino mais perto e, de lá, uma viagem de trem aproveitando 
a paisagem e, ainda, um passeio de barco. A riqueza geográfica do Brasil nos 
permite diversificar a oferta turística e de transportes durante os deslocamen-
tos dos nossos turistas.
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Jocélio Leal é diretor de jornalismo das rádios O POVO 
CBN (Fortaleza) e CBN Cariri. É editor do blog e coluna, 

que levam seu nome, no jornal O POVO e editor-geral 
do Anuário do Ceará. Também é editor do Guia de 

Investimentos de São Paulo. O jornalista foi indicado 
duas vezes como colunista ao Prêmio Comunique-se.

Embate contra apps 
não é apenas legal

A PERGUNTA DIRETA EM UMA ENQUETE  feita no embarque de uma 
rodoviária qualquer seria: alguém é contra passagem barata para viajar? 
Decerto, o "Não" unânime viria. E, hoje, no País, há serviços capazes de 
oferecer bilhetes por preços mais atraentes do que aqueles praticados pelas 
empresas regulares. Mas, vejamos.

Por regulares, leia-se recolhedoras de Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), fiscalizadas quanto ao cumprimento de horá-
rios, seguidoras de políticas de renovação de frotas, com infraestrutura de 
manutenção, com carros reserva e com obediência à gratuidade de idosos, 
dentre outras obrigações. Além do fato elementar de serem licitadas. Apps 
como o Buser garantem passagem mais barata e nada mais. Mas o distinto 
público, ávido por preço menor, liga para isso? O senso comum é imediatis-
ta. Mira no preço. Em tempo de economia esburacada, mais ainda.

Pois bem, livre concorrência é muito bom, mas não quando vai de encontro 
às regras definidas pela legislação. No caso dos ônibus rodoviários, a ultra-
passagem é irregular. Sim, o aplicativo engana na medida em que o incauto 
compra o bilhete, mas não embarca pela empresa. Pelo País, os órgãos de 
regulação agem. Bem ou mal, reprimem. Mas isto não tem sido o bastante. 

A despeito de o público se importar ou não, há um marco regulatório a 
ser cumprido. Isto de início já estabelece o que pode e o que não pode. To-
davia, contra o arrepio da lei, não basta a “frieza” do Direito. O ringue dos 
tribunais parece aquém da dimensão alcançada por este enfrentamento. 

Assim, o combate para o setor precisa ser cada vez em duas esferas. Além 
da arena legal, na qual contra excrescências há sentenças e jurisprudências, 

por Jocélio Leal

“(...) o combate 
para o setor precisa 

ser cada vez em duas 
esferas. Além da 

arena legal, na qual 
contra excrescên-

cias há sentenças e 
jurisprudências, a 

arena da comunica-
ção, fazendo ver que

 o mantra maternal 
permanece vivo: o 

barato sai mais caro. 
As pessoas preci-

sam compreender o 
porquê de não valer 

a pena embarcar 
fora-da-lei..”



a arena da comunicação, fazendo ver que o mantra maternal permanece 
vivo: o barato sai mais caro. As pessoas precisam compreender o porquê de 
não valer a pena embarcar fora-da-lei.

Na prática, os apps dão de ombros e investem pesado em comunicação. 
Por trás do ônibus inflado na beira dos gramados há uma mensagem subli-
minar escrita no destino: somos modernos, práticos, simpáticos e baratos, 
diferente daquelas empresas empedernidas de sempre. 

Na medida em que bradam o preço e a praticidade como diferenciais, 
procuram jogar às cordas - ou seria fora da estrada? - aquelas que cum-
priram todas as obrigações antes de assumir uma linha. É uma guerra de 
comunicação sim. No embate, as empresas de app possuem um escudo 
protetor, pois adotam uma espécie de metaverso. Quem toma multa são os 
seus avatares, as contratadas para fazer o serviço. 

Reparem nas entrelinhas. O clipping da saga mostra as empresas legais 
tratadas como tradicionais. Noutros termos, à primeira leitura, empresas 
antigas, associadas à obsolescência, de passagem cara, vinculadas a um 
tempo em que tecnologias hoje usuais pareciam incompatíveis e cingidas 
apenas ao setor aéreo. Em suma, uma velharia só e sem coração.

Quem opera com serviços essenciais, como saúde e educação, experi-
menta um cenário afim. Em maior medida, até. Por se tratar de serviço cuja 
obrigação do Estado é prover de maneira gratuita – algo que no Brasil só 
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mais recentemente se começou a praticar no transporte urbano – a opinião 
média das pessoas é ainda mais cabal contra colégios e operadoras de pla-
nos de saúde. Estes são percebidos como demônios. Setores desalmados, 
cujo interesse é apenas financeiro.

A realidade do setor de transporte rodoviário do Brasil mostra que há 
muito a ser feito, embora tanto já tenha sido percorrido. O transporte por 
ônibus, por fundamento, é uma atividade com pendores sustentáveis, na 
medida em que sobrepõe o coletivo ao individual. Mas é necessário dar 
consistência. Em um momento no qual as transformações acontecem de 
modo tão indiferente ao tacógrafo, as empresas precisam atentar para as 
políticas e para o posicionamento. Em suma: fazer e bradar.

Ou ainda: realizar antes de qualquer coisa. E, depois, mostrar o que está 
sendo feito. A agenda ESG vem sendo muito desfigurada no mundo como 
uma peça de propaganda. Ao mesmo tempo, o faro cada vez mais atento 
da sociedade vigia o greenwashing. É preciso consistência. As governanças 
Ambiental, Social e Corporativa cobram verdade. Trata-se de uma estrada 
nova para muitas empresas. O setor não foi engendrado nesta cultura. A 
Abrati tem avançado neste debate, mas a bandeira precisa estar em cada 
ônibus. Eis uma arma fundamental na guerra da comunicação.



COMO O PASSAGEIRO 
TEM CONHECIMENTO DA 

OFERTA DA VIAGEM

COMO A 
PASSAGEM É ADQUIRIDA?

O EMBARQUE É ORGANIZADO E O LOCAL 
OFERECE SEGURANÇA OU ESTRUTURA?

QUAL DOCUMENTO 
É ENTREGUE AO 
PASSAGEIRO E 
COMO É MARCADO 
O EMBARQUE?

Os clientes tomam conhecimento das 
viagens por diversas vias: pelo “boca a boca”, 

cartões de visita, redes sociais, grupos de mensa-
gens em apps e até nas próprias agências que vendem 

passagens de empresas clandestinas. Essas são sinalizadas 
com placas e propagandas das cidades atendidas e geralmen-

te funcionam fora da rodoviárias (mas há até casos de algumas 
localizadas dentro do terminais sem administração).

A compra é feita diretamente com o agente, 
na sala fora da rodoviária, no guichê dentro do terminal 
ou dentro do próprio ônibus que realiza o transporte. 
A reserva é feita por telefone e até pelas redes sociais. 

A Revista Abrati embarcou no universo dos 
ônibus irregulares e acompanhou a arris-
cada viagem de três passageiros do 
transporte clandestino, reve-
lando os riscos envolvidos, 
do início ao desembarque. 
Os perigos são inegáveis, 
mas muita gente ainda se 
atrai pelas falsas vanta-
gens, colocando a vida 
em risco. Acompanhe.

Não há organização no embarque, que 
acontece em qualquer lugar, como pos-
tos de gasolina, sem qualquer estrutura 
ou segurança. O embarque é organizado 
              de acordo com a ocupação e, por 
                vezes, o passageiro aguarda horas 
                  sob riscos, enfrentando calor, 
                    frio, chuva...

Geralmente, não há bilhete  
de passagem. Outros utilizam 
           bilhetes manuais ou apenas relacionam o nome 
                             em uma lista. Nenhum documento é 
                                       entregue e o embarque é marcado 
                                               diretamente com o motorista.

HÁ CONFERÊNCIA DE 
DOCUMENTAÇÃO 
DO PASSAGEIRO 

NA COMPRA E 
NO EMBARQUE?

Não se confere nada. 
Muitos levam passageiros 

até sem documentação. 

1

2

4
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3
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O passo a passo
do clandestino



O MOTORISTA FAZ UM CHECKLIST 
DE PARTIDA? FALA SOBRE ITENS DE 
SEGURANÇA (CINTO, USO DE MÁSCARA)?

A VIAGEM 
TRANSCORRE EM VIAS 

PRINCIPAIS OU EM 
ESTRADAS ECUNDÁRIAS? 

O PASSAGEIRO TEM 
CONHECIMENTO 

QUE SE TRATA DE 
SERVIÇO ILEGAL?

Não existe controle por parte dos motoristas e 
nenhum tipo de orientação é dada. Na verdade, 
a maioria dos motoristas não tem conhecimento 
algum sobre segurança e itens obrigatórios, como 
adesivos de sinalização, nem os 
veículos os tem. 

Os clandestinos estão sempre se comu-
nicando e as viagens transcorrem 

em qualquer via. Quase sempre 
são utilizadas vias alternativas, 

como estradas de chão batido e 
desvios perigosos, muitos deles 

intrafegáveis, para fugirem 
de possíveis fiscalizações.

Quando se trata de 
aquisição por aplicativo 
pirata, eles são engana-

dos. Quando negociam a 
viagem diretamente com 

a empresa, sendo na agên-
cia ou no ônibus, eles têm 

ciência da irregularidade e 
assumem os riscos em razão 

dos motivos já relatados.

O MOTORISTA OU 
A EMPRESA DÃO 
PREVISÃO DE 
CHEGADA AO 
DESTINO E ESTA 
É CUMPRIDA?

AS PARADAS OCORREM NO 
TEMPO PREVISTO E NOS MESMOS 
LOCAIS DOS ÔNIBUS REGULARES?

AS PARADAS OCORREM NO 
TEMPO PREVISTO E NOS MESMOS 
LOCAIS DOS ÔNIBUS REGULARES?

QUAL O PRINCIPAL MOTIVO PARA 
OS PASSAGEIROS VIAJAREM 
COM AQUELA EMPRESA?

COMO E ONDE ACONTECE 
O DESEMBARQUE? 

Não existe controle por 
parte dos motoristas nem 
qualquer tipo de orienta-
ção é dada. Na verdade, a 
maioria dos motoristas não 
tem conhecimento nenhum 
sobre segurança e itens obri-
gatórios, como adesivos de sina-
lização, nem os veículos os tem. 

Não, fica tudo a critério do motorista. As paradas 
para refeição são feitas em restaurantes que pa- 
                                               gam para que os clandestinos 
                                              encostem e induzam os passa-
                                              geiros a consumir no local. Não 
                                             há regularidade de tempo ou local  
                                             certo para as paradas e elas nunca ocor- 
                                            rem nas paradas dos ônibus regulares.

Principalmente o preço, pois o clandes-
tino sempre cobra mais barato, além 
da facilidade do transporte de baga-
gens. Eles levam qualquer coisa sem 
critério ou cumprimento de regras. 
Por vezes, o tempo de viagem 
menor, a possibilidade de embar-
que e desembarque próximo 
das residências, 
locais de trabalhos 
e até centros de 
compras são fatores 
motivadores.

Fica a critério do cliente ou do motorista. 
Quando não conseguem acesso nas rodoviá-
rias, fazem nas proximidades, em postos 
de combustíveis ou direto nas 
residências dos passageiros 
sem qualquer obser-
    vância com a 
          segurança.
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Nesta edição, Gerson Penha, jornalista e sócio-
diretor da Kubix Estratégia & Comunicação, 

reflete que, para além da divulgação de perspectivas 
de carreira, o Linkedin promove interação B2B e é 

fundamental para projeção de imagem e reputação   

DOS 750 MILHÕES DE USUÁRIOS DO LINKEDIN NO MUNDO, mais 
de 50 milhões são brasileiros, o que faz do País o quarto mercado mais 
importante da rede social no planeta. Desde seu lançamento, em 2003, 
o Linkedin se diferencia de concorrentes, como o Facebook, o Instagram 
ou o Twitter, pela prevalência do foco profissional sobre o pessoal. Aos 
poucos, a rede conseguiu acrescentar à vocação inicial para a discussão de 
perspectivas e oportunidades de carreira a condição de espaço de debate 
sobre novidades e tendências de mercado e sobre a atuação - e a reputação 
- de empresas e marcas.

O Linkedin certamente não é a melhor escolha quando o seu objetivo 
se limita a divulgar um pacote promocional ou anunciar uma nova cam-
panha publicitária. Mas, num cenário em que propósitos, compromissos e 
valores das empresas contam cada vez mais para as escolhas dos consu-
midores, manter presença ativa no Linkedin é quase obrigatório. É ali que 
se dá boa parte da interação B2B na internet e onde as empresas podem 
– e devem – expor com mais transparência o que são e o que fazem.

Não é à toa que o Linkedin é a página mais visitada da internet por 
CEOs em todo o mundo, segundo dados de uma pesquisa da GWI de 2019. 
Também é por isso que é a rede que reúne o maior número de formadores 
de opinião, lideranças executivas e tomadores de decisão. Notícias e ten-
dências dos diversos setores, melhores práticas corporativas e comporta-

por Gerson Penha

Por que você e sua 
empresa precisam marcar 
presença no Linkedin



mento de liderança são os tópicos mais acessados na rede social, à frente 
até da divulgação de vagas de trabalho.

Ativação
Manter uma página da sua empresa na internet é fundamental, mas é 

ainda mais importante fazer dela uma plataforma ativa. Para isso, é preciso 
definir de antemão quais são os temas sobre os quais a empresa pretende 
se pronunciar e para quem ela quer dirigir suas mensagens. Ou melhor, a 
partir do reconhecimento dos interesses dos seus públicos, defina o que sua 
empresa tem a dizer a eles. Com base nisso, é possível criar um plano edito-
rial para o canal e definir uma frequência de publicação. Quanto mais cons-
tante e relevante for sua comunicação, mais visibilidade e atenção ela terá.

Há muitas vantagens em manter uma página corporativa no Linkedin. 
Ao contrário dos perfis pessoais, páginas de empresas (desde que tenham 
mais de 100 seguidores) podem segmentar o público-alvo de cada post com 
mais facilidade que perfis individuais. Elas também têm acesso a mais da-
dos de performance dos posts e de perfil da audiência, o que ajuda a orien-
tar a escolha dos conteúdos. A partir do perfil corporativo, é possível patro-
cinar conteúdos e atingir pessoas que ainda não seguem a página. Por fim, 
a página da empresa pode funcionar como um hub de comunicação com 
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seus colaboradores. Nessa interação, os colaboradores são potenciais 
embaixadores da marca e multiplicadores de suas mensagens.

Uma tendência que se consolida na comunicação das empresas no 
Linkedin é a interação entre a página corporativa e os perfis pessoais 
de liderança das empresas. Nesse caso, os executivos são chamados a 
emprestar autenticidade e engajamento ao abordar, desde um ponto de 
vista pessoal, aspectos do posicionamento da empresa. Uma pesquisa 
global recente da Brunswick mostrou que 74% dos 11 mil entrevistados 
esperam que líderes de grandes empresas usem as plataformas sociais 
para se comunicar. Outro levantamento, da FGV, aponta que, entre 
as 100 maiores empresas brasileiras, 23% dos CEOs já têm presença 
robusta no Linkedin e 19% têm presença intermediária, considerando 
regularidade e relevância. Só 21% dos executivos desse universo ainda 
estão fora da rede.

A presença do setor
Um levantamento da Abrati indica que 75% das empresas do setor 

têm seus principais gestores conectados ao Linkedin, mas o nível de 
atividade da maioria ainda é baixo. Entre as empresas, a presença tam-
bém é reduzida: só 35% mantêm perfis na rede social. A taxa cresce 
para 90% de presença no Linkedin quando se trata dos grandes grupos 
empresariais do transporte rodoviário de passageiros. Conclusão: o se-
tor e suas empresas ainda têm muito espaço para crescer no Linkedin 
e para aproveitar as oportunidades que a rede pode oferecer.

Se sua empresa já tem uma página no Linkedin e pretende reforçar 
essa presença ou se ainda não está lá, mas tem planos para ocupar 
esse espaço, aí vão dez dicas básicas para explorar o que a rede tem de 
melhor:  

1. Planeje sua presença: defina de antemão seus objetivos no Linke-
din, os temas que quer abordar, os públicos que pretende atingir;

2. Mantenha uma frequência de publicações: regularidade é funda-
mental para o engajamento;

3. Interaja com seus públicos e com outros perfis: rede social é con-
versação. Não basta só postar, a comunicação aqui é de mão-dupla; 
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4. Mobilize seus colaboradores: os funcionários são os principais 
embaixadores da sua empresa. Abra espaço para eles na sua página 
e os incentive a participar. Faça da rede uma plataforma de atração 
de novos talentos;

5. Cuide das imagens: fotos e ilustrações promovem engajamen-
to. Sempre que possível, fuja do banco de imagens e use registros 
da vida real. O mesmo vale para os vídeos; 

6. Explore os relatórios de análise de resultados para entender 
o que está funcionando e o que pode ser melhorado;

7. Estimule e capacite os líderes da empresa a participar do 
Linkedin, interagir com a página corporativa e emprestar sua 
voz pessoal para transmitir mensagens;

8. Pense do ponto de vista dos seus públicos. Esqueça o discurso 
publicitário ou o jargão corporativo. Rede social é espaço de diálogo;

9. Explore os recursos de segmentação que o Linkedin oferece. 
Dirija a mensagem certa para o público certo usando os filtros que 
a rede oferece; 

10. Considere investir no impulsionamento de posts e em outras 
formas de promoção do seu perfil e dos seus conteúdos.



Infobus

DADOS OPERACIONAIS DOS 
MERCADOS COM MAIOR NÚMERO 

DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

Fonte: Monitriip/Antt (Ano 2021)

44  infográfico | balanço



Opinião
45  artigo | regulação

“NÓS NOS TORNAMOS O QUE FAZEMOS REPETIDAMENTE. Ou seja: 
nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao prati-
carmos atos de autocontrole e corajosos ao praticarmos atos de bravura”.

O pensamento do filósofo grego Aristóteles (382-322 A.C.) é absoluta-
mente atual e, de certa forma, traduz o trabalho que o Observatório Na-
cional de Segurança Viária tem realizado para conscientizar as pessoas, in-
cluindo os líderes de segmentos dessa área, sobre a importância de boas e 
corretas práticas no dia a dia do trânsito.

Em 10 anos de vida, o Observatório desenvolveu estudos e pesquisas 
com foco no fator humano: a educação para o trânsito nas escolas, com 
foco nas crianças, na formação de condutores e também em campanhas 
educativas como o Programa Laço Amarelo e o Movimento Maio Amarelo. 

Em meados de 2020, olhamos para o fator via, onde o estudo focou nas 
rodovias brasileiras. Desenvolvido por mais de dois anos, esse trabalho en-
volveu os mais diversos atores públicos, privados e da sociedade civil que 
culminou na entrega do programa “Rodovias Que Perdoam” ao Ministério 
da Infraestrutura e está em fase de capacitação e implementação das pro-
postas apresentadas ao final dessa primeira etapa.

Também realizamos em 2019, um estudo relacionado ao fator veículo de-
nominado “Frota Segura e Sustentável”, onde abordamos os aspectos da 
manutenção dos veículos e a importância do descarte dos insumos, assim 
como a checagem dos níveis de segurança e emissão.

por José Aurelio Ramalho

José Aurelio Ramalho é diretor 
presidente do Observatório 

Nacional de Segurança Viária

Mais que um marco 
regulatório, um compromisso 
com a segurança
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Nesta tríade, onde fatores como Humano, Via e Veículo foram estuda-
dos, o Observatório propõem uma reflexão acerca do novo marco regulató-
rio para o transporte rodoviário interestadual de passageiros que está sendo 
discutido pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e será 
submetido a audiências públicas, onde condutores melhores habilitados, 
rodovias mais seguras e veículos que circulem com sua manutenção pre-
ventiva e corretiva em dia, são fundamentais para oferecer a sociedade um 
transporte terrestre de passageiros com premissas de qualidade e segurança, 
além da adoção de critérios técnicos para autorizar as empresas a operarem.

Frequentemente são noticiadas ocorrências envolvendo o transporte ro-
doviário de passageiros onde tragicamente resultam em dezenas de óbitos 
e feridos com sequelas graves.

Os números* deste setor são impressionantes e demonstram quão im-
portantes termos protocolos rígidos de segurança:

• 212 empresas autorizadas para a atividade. 
• 4.219 linhas em operação
• 7.688 veículos 
• 113.227 motoristas habilitados. 
• Transportados mais de 18 milhões de passageiros 
(*) Dados extraídos do site da ANTT (Dados operacionais) - janeiro a outubro de 2021

Entendemos ser de vital importância estabelecer critérios técnicos e ope-
racionais para este setor, pois impactam milhões de vidas que são trans-
portadas pelas rodovias e a implantação de protocolos e indicadores que 
minimizem ao máximo os riscos dos sinistros de trânsito.

Portanto, o Observatório sugere a implantação de protocolos com métri-
cas, gerando indicadores de performance que possibilitem a identificação 
do atendimento mínimo pelas empresas que operam este segmento. Abai-
xo destacamos pontos importantes a serem avaliados:

1. FATOR VEICULAR
FROTA
• Gestão de Manutenção do Veículo; 
• Check-list diário e mensal da frota e processo para comunicação de 
defeitos nos veículos com tratamento sistêmico das não conformidades;
• Programa de renovação.
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MANUTENÇÃO VEICULAR
• Possuir oficina qualificada para realização de manutenção corretiva e 
preventiva (própria ou terceirizada);
• Indicadores de capacitação dos profissionais que efetuam a manuten-
ção (mecânicos, ajudantes, etc); 
• Indicador do plano de manutenção conforme recomendações do fabri-
cante nas dimensões de prevenção, e/ou predição;
• “to do list” do estado de conversação dos principais itens antes de cada 
viagem (pneus, freios, suspenção, etc).

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
• Indicador de limpeza e higienização conforme recomendações do fa-
bricante, órgãos de saúde pública e/ou premissas estabelecidas em reso-
lução própria da agência reguladora; 
• Indicador de capacidade e treinamentos de aperfeiçoamento das equi-
pes envolvidas no processo de limpeza da frota. 

2. FATOR HUMANO
CAPACITAÇÃO
• Capacitação dos motoristas focada na percepção de risco, na condução 
segura e preventiva.

GESTÃO DE OCORRÊNCIAS
• Avaliação das ocorrências e das “quase” ocorrências, identificando 
os fatores que ocasionaram as mesmas e a utilização desta informação 
como lições aprendidas para serem disseminadas a todos os condutores.

GESTÃO DE INFRAÇÕES
• Avaliação das infrações cometidas e o grau de risco que a mesma colo-
cou todos embarcados no veículo, assim como plano de reciclagem para 
eliminar futuras ocorrências.

RECICLAGEM E APRIMORAMENTO 
• Capacitação periódica e permanente a todos os condutores, abordando 
temas atuais sobre a legislação e sobre as lições aprendidas em outras 
situações já citadas acima. 
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SAÚDE E BEM-ESTAR
• Processo de aferição do estado de saúde dos profissionais, com foco 
nos pilares/protocolos do processo de segurança e direção veicular;
• Indicadores de saúde física e mental;
• Saúde ocupacional;
• Saúde do sono – polissonografia;
• Saúde psicológica.

CUMPRIMENTO DE JORNADA
• Cumprimento das legislações que regem a jornada de trabalho, assim 
como a conscientização dos condutores acerca dos preceitos da preven-
ção e preservação da vida; 
• Indicadores de eficácia do cumprimento de jornada da tripulação.

3. FATOR VIÁRIO 
REGISTRO DE ITINERÁRIO
• Checagem prévia do itinerário, com atenção a eventuais informações 
acrescidas por outros condutores. 

REGISTRO DE PONTOS CRÍTICOS (DESCRITIVO/IMAGEM)
• Registro e alerta de eventuais pontos críticos que ainda não tenham 
sido registrados em viagens anteriores. 

AVALIAÇÃO DE RODOVIAS / TRECHO
• Informação sobre eventuais trechos da rodovia que mereçam ser aler-
tados pela empresa aos órgãos públicos e privados responsáveis, visando 
à correção dos mesmos. 

Mais que um novo marco regulatório a ser implementado pela ANTT 
para o transporte regular rodoviário interestadual e internacional de passa-
geiros, este será um marco para garantir ao cidadão, usuário deste serviço, 
qualidade e segurança em seu deslocamento. 

Como nos ensina o filósofo Aristóteles, somos o que fazemos repetida-
mente. Precisamos ser conscientes e seguros ao volante. A imprudência 
ainda é a nossa maior preocupação no dia a dia, porque expõe milhares de 
vidas ao risco.
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A CAPEMISA é a Seguradora com o maior número de empresas de 
transporte rodoviário entre seus clientes, com mais de 11 milhões 
de vidas seguradas por ano.

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.

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 às 17h.

BENEFÍCIOS:
•  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.

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

•  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
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