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Tudo faz lembrar um aeroporto: a sala vip com ar condicionado e poltronas estofadas, o cafezinho 
antes do embarque, os monitores de TV e as sorridentes recepcionistas que dão as boas-vindas 
aos passageiros. Mas esse ambiente, que se inspira na sofisticação dos grandes aeroportos, nada 
mais é do que a nova tendência do transporte rodoviário, que aposta no conforto e na diversidade 
de serviços para conquistar a preferência dos consumidores. As empresas de ônibus investem 
forte para mudar a infra-estrutura dos veículos. Os passageiros agradecem.  
 
Alguns desses novos clientes migraram do transporte aéreo, como é o caso da analista de 
sistemas Denise Cavalieri. Com o aumento da passagem de avião, ela passou a viajar de ônibus 
para visitar a família no Rio de Janeiro. "O preço do bilhete aéreo está proibitivo. Com o ônibus 
gasto, pelo menos, cinco vezes menos." Além disso, ressalta, o transporte rodoviário mudou 
muito, está mais confortável, com veículos novos e ambientes agradáveis, como a sala vip. "Todo 
mundo gosta de mordomia. Isso anima os passageiros", comenta.  
 
Denise tem razão. Com a crise do setor aéreo e o aumento das passagens, a viagem de avião 
ficou inviável para o bolso de muitos brasileiros. Hoje, a tarifa da ponte aérea Rio-São Paulo varia 
de R$ 294 a R$ 598, de segunda-feira a sexta-feira, e de R$ 326 a R$ 398, no sábado e domingo.  
 
Junta-se a isso o fato de o rendimento real médio do trabalhador ter caído 16,4% nos últimos 12 
meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 
Nesse cenário, os ônibus acabam levando grande vantagem, porque a viagem rodoviária não sai 
por mais de R$ 70 no mesmo trecho, Rio-São Paulo. É claro que há o fator comodidade e rapidez, 
que muitas vezes interfere nos planos do viajante. Enquanto o avião gasta apenas 40 minutos 
nesse trajeto, os ônibus levam cerca de 5 horas, sem considerar a possibilidade de 
congestionamentos.  
 
"Gasto mais tempo, mas a vantagem econômica compensa", afirma o consultor de informática 
Eduardo Bianchi, que presta serviços para empresas fluminenses.  
 
Segundo ele, o segredo é viajar no começo da noite para não perder tempo de trabalho.  
 
O fator tempo é o principal foco de atenção das empresas. Por isso, boa parte dos investimentos é 
destinada a serviços que proporcionem maior conforto aos consumidores e compensem o tempo 
de viagem. Além de ônibus modernos, com poltronas reclináveis, descanso para os pés, 
cobertores e travesseiros, as companhias oferecem serviços semelhantes ao do transporte aéreo. 
O tradicional serviço de bordo dos aviões, por exemplo, foi adotado pelos ônibus. No embarque, 
todos os passageiros da classe executiva ou primeira classe recebem um kit lanche, que inclui 
biscoitos, queijos e bombons.  
 
'Órfãos do avião' - Ainda há fatos curiosos, como é o caso da Viação 1001, que tem detector de 
metais para revistar os passageiros antes da viagem, tudo como ocorre nos aeroportos. 
"Percebemos que a oferta de serviços diferenciados poderia atrair os órfãos do avião", afirma 
Márcio Barbosa, superintendente da companhia, que faz o trecho Rio-São Paulo.  
 
A empresa inaugurou recentemente a primeira sala vip do Terminal Tietê, em São Paulo. O 
ambiente para o pré-embarque conta com um bar, monitores de TV com DVD, máquinas de café e 
refrigerantes, jornais, revistas e atendimento de recepcionistas.  
 
Além disso, a menina dos olhos da companhia é o ônibus Double Deck, com dois andares. A parte 
inferior é dedicada à primeira classe, com direito a cobertores e travesseiros, para aqueles que 
preferem dormir durante a viagem. Por isso, é composta por apenas seis poltronas-leito.  



 
No segundo piso, funciona a classe executiva, com 40 poltronas semileito. O preço das passagens 
varia de R$ 47 a R$ 70. Os serviços já renderam à empresa um aumento de 10% na participação 
do mercado.  
 
Nos ônibus executivos, cafezinho e água gelada são direito de todos, seja no executivo ou na 
primeira classe. Outro serviço indispensável é a TV que ajuda a passar o tempo e distrair os 
passageiros. Mas se o programa não agradar, a alternativa é usar o fone de ouvido individual para 
ouvir um pouco de música, apreciar a paisagem da janela dos ônibus ou apenas dormir.  
 
A opção é oferecida por uma das maiores companhias do setor, a Itapemirim, que também cobre 
o trecho Rio-São Paulo. "Fomos segmentando o mercado e verificando o que poderíamos fazer 
para agradar nossos clientes", diz a diretora da empresa Andrea Cola.  
 
TV própria - As inovações, no entanto, não se limitam ao trecho Rio-São Paulo. A São Geraldo, 
por exemplo, que faz ligações com Minas Gerais e Estados do Nordeste, aposta nos programas 
exclusivos de televisão para agradar seus passageiros. Em alguns casos, os ônibus chegam a ter 
até três monitores de TV, que transmitem programas comprados da Rede Globo, como Globo 
Repórter, Grande Família, Brasil Legal, Casseta e Planeta, Me Leva Brasil e Caminhos da 
Aventura.  
 
Por enquanto, foram adquiridos 9 horas e 10 minutos de programação. Na verdade, a São Geraldo 
criou um tipo de canal de TV, que tem até nome, quem sabe para dar ainda mais sorte para a 
empresa: "TV Santo Forte". Os programas são apresentados por um ator contratado pela 
companhia.  
 
"Essa foi uma forma de tentar agradar a todos", afirma a diretora de Marketing da empresa, 
Simone Porcaro. "Antes, se apresentávamos um filme de ação, as mulheres não gostavam, e o 
estilo romântico desagradava aos homens.  
 
Era uma briga constante." O investimento na TV foi de R$ 500 mil.  
 
Para os passageiros, quanto mais serviços, melhor. A nutricionista Ana Lúcia Rosa da Fonseca 
gasta sete horas de São Paulo a Juiz de Fora, onde a família mora. Ela viaja pelo menos uma vez 
por mês para a cidade mineira. E não tem do que reclamar. "Às vezes, gasto mais tempo indo de 
avião do que de ônibus", afirma. Isso porque por via aérea há muitas escalas, e nem sempre a 
aeronave pode aterrissar em Juiz de Fora, por causa de neblina. Nesse caso, é preciso 
desembarcar no Rio de Janeiro e seguir o resto do percurso de ônibus. "Já passei por isso várias 
vezes."  
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Leia mais 
 
Programas de milhagem estão nos planos  
 
A 1001 e a Itapemirim já preparam produtos para atrair e criar fidelidade de passageiros  
 
A busca do transporte rodoviário pela proximidade dos serviços aéreos não se limita às salas vips, 
lanchinhos, cafés ou TVs. Os aspectos financeiros também contam na estratégia de atrair 
passageiros. Nos próximos meses, os vantajosos programas de milhagem das empresas aéreas - 
que possibilitam aos passageiros voar gratuitamente acumulando pontos de viagens anteriores - 
também serão adotados pelas companhias de ônibus. Tudo para fidelizar e atrair mais clientes.  
 



A 1001, por exemplo, está em fase final de testes para pôr o serviço no mercado. E até dezembro 
o programa estará em funcionamento, afirma o superintendente da empresa, Márcio Barbosa. 
Segundo ele, quanto mais inovações, melhor. Além da passagem gratuita, os clientes fiéis 
também serão premiados com outro tipo de promoção, como descontos em passagens durante a 
semana, completa Barbosa.  
 
Outra companhia que aposta nesta iniciativa é a Itapemirim. A empresa também prepara o 
lançamento de produto igual no mercado até o fim do ano, afirma a diretor da Itapemirim, Andrea 
Cola. A intenção é fidelizar os passageiros.  
 
Além dos clientes pessoas físicas, as duas companhias também têm parcerias com empresas de 
diversos setores da economia para transportar os funcionários.  
 
A vantagem, neste caso, é que as faturas são emitidas mensalmente. A opção é uma das 
estratégias para atrair o cliente institucional, que quer reduzir custos com viagens de funcionários.  
 
Na lista de benefícios e facilidades para os passageiros está ainda a compra de bilhetes com 
cartão de crédito e via internet ou telefone. "O cliente precisava desse tipo de serviço. Mas é um 
trabalho de formiguinha", afirma Barbosa, da 1001. (R.P.)  
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