
Companhias de ônibus aproveitam crise no setor aéreo para crescer 
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Telefone a bordo, sala vip, programa de fidelidade, venda de passagens pela internet. Não, as 
companhias aéreas não voltaram a paparicar seus clientes executivos. Enquanto o setor corta 
descontos nas tarifas e serviços de bordo, as empresas de transporte rodoviário copiam 
mordomias e facilidades dessas companhias para atrair clientes. Algumas linhas de ônibus já 
identificam maior movimento. "O reflexo foi imediato", conta Alexandre Antunes de Andrade, que 
acaba de assumir o comando da Autoviação 1001. Segundo ele, no último aumento da tarifa da 
ponte aérea, imediatamente o número de passageiros nos ônibus Rio-São Paulo subiu 10%.  
 
Por conta do aumento da procura pelo serviço "golden", um semi-leito voltado para clientes que 
viajam a trabalho, a Itapemirim acaba de encomendar 200 novos ônibus a montadora Marcopolo. 
Destes, 75% serão destinados ao serviço executivo, que por enquanto é oferecido em apenas 
10% da frota de 2 mil veículos.  
 
A diretora comercial Andréa Cola, diretora comercial da Itapemirim, não gosta de relacionar 
transporte aéreo com rodoviário, pelo mesmo motivo que a empresa, no passado, desdenhou as 
ameaças da Gol de tirar passageiros dos ônibus interestaduais. "Acho mais fácil o passageiro do 
avião migrar para o carro", diz ela. "Mas é claro que, quanto mais cara a passagem deles, melhor 
para nós."  
 
O grupo 1001, que comprou a Viação Cometa no ano passado e a Macaense em março deste ano, 
enxerga sem pudores a crise no setor aéreo como oportunidade. "Temos outros concorrentes, 
como o transporte alternativo e o carro", diz Antunes de Andrade, neto do fundador do grupo 
Jelson Antunes. "Mas o fato é que, quando o preço da passagem aérea aumenta, muitos 
passageiros aparecem pela primeira vez em um ônibus."  
 
Para conquistar esse público, a 1001 já oferece ônibus de dois andares, linhas "non stop", filme a 
bordo e lanche. As novidades ficam por conta de uma sala vip no terminal rodoviário Tietê, 
inaugurada este ano em São Paulo, e um cartão de fidelidade nos moldes dos programas de 
milhagem, no segundo semestre.  
 
"Já estamos testando a venda de passagens pela internet, primeiro com as agências", diz o 
presidente da 1001. O superintendente da empresa, Márcio Coelho Barbosa, conta que as vendas 
por telefone já representam 20% do total, e são voltadas para o mercado executivo e corporativo. 
"Quase 90% das passagens vendidas por telefone são de serviço executivo. Investimos numa 
grande central de telemarketing", diz ele. Já a Itapemirim aposta em um diferencial que, segundo 
Andréa Cola, é a única no mundo a oferecer: o telefone a bordo, fundamental para executivos e 
pequenos empresários quando o celular não funciona nas estradas.  
 
Para explorar melhor o filão, 1001 e Itapemirim criaram sistemas de vendas corporativas, para 
faturar as passagens e estimular as empresas a adotar o ônibus para seus funcionários em 
viagens curtas. A Itapemirim destaca como destinos promissores para o serviço "golden" as 
cidades de Curitiba e Porto Alegre, que vêm atraindo novas empresas e viagens de negócios. Já a 
Macaense, depois de investir R$ 4 milhões na renovação da frota, vai implantar até o fim do ano o 
serviço executivo em seus ônibus e pretende ser opção para os executivos do setor de petróleo 
que freqüentam a cidade de Macaé, no estado do Rio.  
 
 
 
 
 
 



Na prática, a Macaense vai concorrer com uma companhia aérea regional, a Ocean Air, a única 
que explora a ligação Rio-Macaé. Dessa forma, as empresas de ônibus tentam o caminho inverso 
da Gol, controlada pela família dona da Viação Breda, que na época de sua criação ameaçou tirar 
passageiros dos ônibus interestaduais, com suas tarifas reduzidas. Agora, as empresas de 
transporte rodoviário dão o troco, aproveitando-se da crise no setor aéreo. "O transporte 
rodoviário também vem passando por dificuldades", reconhece Antunes de Andrade. "Mas para 
nós é um momento de oportunidades", completa, garantindo que o grupo 1001 não pretende 
fazer novas aquisições por enquanto.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jun. 2003. 


