E XP O S I Ç Ã O

estrada

O DESIGN NA
HISTÓRIA DO
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO

Nesta exposição que a Abrati tem a honra de apresentar percorremos
a estrada da evolução do design no ecossistema do transporte rodoviário.
A proposta é compreender o quanto proporções, cores e formas foram
harmonizadas a fim de moldar a acolhida do passageiro desde a agência
de venda dos bilhetes de viagem até o principal ponto na experiência do
viajante, o ônibus. Destacamos como a união do transporte e o design
contribuiu para derrubar as barreiras que separam as pessoas de seus
destinos, tornando a viagem algo agradável, ao interpor-se entre o cinza
do asfalto e o roxo da saudade, conferindo conforto e o desejo de retornar.

INDÚSTRIA

Marcopolo

1949
Ônibus Nicola rodoviário. Estrutura em madeira
com capacidade para 26 passageiros. A produção do
veículo era totalmente artesanal, o que demandava
em média três meses para uma unidade ficar pronta.

1952
As primeiras carrocerias metálicas trouxeram uma
grande vantagem: a redução do peso dos ônibus e a
chegada de novos equipamentos para a sua produção,
ocasionando mudanças tanto no processo industrial
como socioeconômicas para o País.

1968
O lançamento do ônibus Marcopolo revolucionou
o conceito brasileiro de ônibus. Foi o primeiro
monobloco brasileiro montado sob plataforma
Mercedes-Benz O 326. Outra novidade foi a modificação do local destinado à exposição do itinerário.

1978
Marcopolo III Articulado, um
dos primeiros ônibus rodoviários
intermunicipais brasileiro articulado.

1983
O Paradiso 1400 HD foi o primeiro
ônibus rodoviário High Decker do
Brasil, exclusivo sobre plataforma com
terceiro eixo. O sucesso de mercado
desse veículo concedeu à Marcopolo o
Prêmio Distinção Indústria, em 1986.

1992
Paradiso 1450 LD, ônibus Low-Driver,
cuja configuração traz a cabine do
motorista na parte de baixo, enquanto
os passageiros ficam em posição mais
elevada, o que entrega mais conforto
e maior espaço para bagagens.

1995
Paradiso 1800 DD, o primeiro ônibus de dois andares
do Brasil. O Double Decker conferiu à Marcopolo
o Prêmio Distinção Indústria, em 1996.

2000
A Marcopolo lançava a Geração 6 de ônibus rodoviários.
Os novos veículos incorporavam modernas tecnologias de fabricação e montagem e inovavam por
atender aos mais exigentes padrões dos mercados
internacionais. Com a Geração 6, a Marcopolo
lançou-se definitivamente no mercado mundial.

2016
A Marcopolo desenvolveu o ônibus rodoviário
Paradiso 1600 LD (Low Driver) com 15 metros de
comprimento. O primeiro com esse comprimento
a ser fabricado no País.

2018
A Linha Paradiso New G7 chegou trazendo alterações
externas e internas que elevaram o nível de sofisticação,
conforto, segurança e eficiência, transformando
os modelos já reconhecidos pelo mercado.

Volvo

1979
B58, primeiro chassi da Volvo.

1979
Modelo B58 Rodoviário.

1986
Modelo B10M.

1994
Modelo B12.

1997
Modelo B12B.

2003
Modelo B12R.

2007
Modelo B9R.

2011
Modelo B12R 8x2.

2019
Modelo B450R SSA.

Comil

1986
A carroceria Cisne foi o primeiro modelo
para o atual SVELTO (Linha Urbano).

1986
Carroceria Continental. Este modelo, junto
com o Jumbo (abaixo), fazem parte dos primeiros
modelos da linha de Fretamento. Atualmente,
a Comil tem os modelos Campione e Versatile.

1986
Modelo Jumbo.

1988
Carroceria Condottiere.
Faz parte da linha Rodoviária.

1992
Carroceria Gallegiante.
Faz parte da linha Rodoviária.

1998
Carroceria Campione.

ARQUITETOS E DESIGNERS

João de Deus Cardoso
Arquiteto e designer, João de Deus Cardoso é Mestre em Estruturas Ambientais pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (FAUUSP). Iniciou os projetos de identidades visuais para frotas de transporte de passageiros em 1967,
quando com o companheiro de classe do terceiro ano da faculdade,
formando a dupla JDC & CAF (Carlos Antonio Ferro). A parceria se
estendeu até 1973. Daí em diante, até 2018, os projetos tiveram a
sua autoria na João de Deus Cardoso Arquitetura e Planejamento
Visual Ltda., incluindo parcerias com o designer Denis Cardoso.

João de Deus Cardoso

PROJETO ITAPEMIRIM
Início de um novo ciclo de pintura de frotas, em 1967,
quando propusemos a utilização do teto dos ônibus,
a maior das cinco faces visíveis, com os desenhos e
cores subindo das laterais.
A proposta visava a promoção das empresas, como uma
embalagem que incentivaria a compra dos assentos
disponíveis para as viagens, como produto essencial.

PROJETO CIDADE DO AÇO III
(Redesígnio III)
Em 2008, a evolução gráfica das identidades de 1972
e 1993, promovendo a continuidade dos princípios
de conforto e segurança junto ao público-alvo, que
recebia informações constantes sobre os procedimentos
de manutenção da frota e treinamento dos motoristas.
Tenho orgulho profissional especial porque projetei todos
os detalhes do Projeto de Arquitetura da Garagem Matriz,
em Barra Mansa (RJ). Em 2013, foi implantado um serviço
especial com todos os recursos eletrônicos disponíveis.

PROJETO SÃO GERALDO II
(Redesígnio II)
Esta proposta gráfica de 1983 (sucessora da primeira,
de 1968), transformou-se em um ícone muito importante
para o público das regiões Leste e Nordeste do Brasil,
que festeja os santos nas famosas festas juninas, sempre
ornamentadas com as bandeirinhas, utilizadas como
grande apelo de venda, sem esquecer o vínculo com
a identidade visual anterior, de Benito Porcaro, grande
mentor profissional de João de Deus Cardoso. Ambas
foram premiadas na capa da Revista Transporte Moderno.

PROJETO SOL TROPICAL
A proposta gráfica foi estruturada em 1985 pela
apresentação de riquezas invisíveis dos cristais
brasileiros guardados nas rocha, que se transformam
em joias visíveis com a luz do Sol Tropical. A esmeralda
formada há milhares de anos entre os cristais de
quartzo é a pedra preciosa símbolo do Brasil.
Os estudos das estruturas cristalográficas
e a preocupação constante com os processos
econômicos de implantação exigiram do
autor a expertise para realizar a pintura das
carrocerias em apenas duas etapas. Foi um
sucesso motivacional junto às pessoas que
iam para as estradas deste imenso território.
Este desígnio (design) foi utilizado pela
Mercedes-Benz em sua mídia impressa
para divulgar os novos Monoblocos O-370.

‘‘

Para quem viveu o transporte de passageiros tão no
princípio como eu, percebe claramente a mudança
de foco na atividade. Antes, o protagonista era o
transporte em si e o passageiro tinha um papel
coadjuvante. Ao longo das décadas, o foco no cliente
foi moldando todas as decisões das empresas.
Um marco em minha memória foi a introdução das
cores nos layouts dos veículos, quando a maioria
das empresas utilizava apenas uma cor. A empresa
UTIL introduziu outras sete cores na prancha do
projeto. Isso representou uma disrupção recebida
com amor e estranheza pelo mercado, em especial
os órgãos reguladores, que recusavam-se a aceitar
os registros de cores variadas. Tal estranheza foi
quebrada pela receptividade do passageiro que,
inclusive, associou determinadas cores à sensação
de mais ou menos conforto.
Outro destaque foi a primeira pintura temática que
me lembro, feita em homenagem aos 500 anos de
descobrimento do Brasil e adotada por algumas empresas.’’

Cláudio Luís Gomes Flor
trabalha no transporte de
passageiros há 45 anos,
tendo passado por
empresas intermunicipais
e interestaduais. Hoje, é
consultor do Guichê Virtual,
e-commerce de vendas
de passagens rodoviárias

Carlos Ferro
(in memorian)

Carlos Ferro
Arquitetura e Design
Um dos escritórios mais antigos e tradicionais do País em projetos de identidade visual e pintura de frotas atende empresas de
todos os portes. Seus primeiros projetos para a Itapemirim, São
Geraldo, Real Recife, Cidade do Aço, Caruaruense, Oriental, Util,
dentre outras, marcaram época. Desde o final dos anos 60, são
muitas as premiações em concursos nacionais. Os novos ônibus
do Grupo Guanabara e do Grupo Brasileiro, seus mais recentes
trabalhos, seguem a tendência minimalista. Hoje, os projetos são
criados pelas arquitetas Chiara Ferro e Mariana Ferro.

Mariana e Chiara Ferro

PROJETO GRUPO
BRASILEIRO - ROTA
A primeira empresa do Grupo Brasileiro a ter sua identidade
visual renovada por nosso escritório foi a Rota. Buscava-se
trazer a máxima inovação, elegância e personalidade a empresa,
estabelecida no sul da Bahia. Realizamos uma pesquisa de cores,
na qual foi escolhida o lilás, uma tonalidade inusitada nas empresas de ônibus rodoviários brasileiros. O redesign da marca pautou-se na simbologia da bússola e forte vínculo com as ideias
de rota, direção, rumo. Muitos desses nomes, por sua vez,
batizaram os diversos serviços oferecidos pela empresa.

PROJETO GRUPO
BRASILEIRO CIDADE SOL
E BRASILEIRO
Tempos depois, foram então realizados
os projetos de renovação de pintura da
Cidade Sol e da Brasileiro, empresas do
grupo com grande presença na região.
Para o seu desenvolvimento, elaboramos
estudos e pesquisas para a criação de
forte relação e familiaridade entre as
marcas e pinturas dessas empresas,
aguçando a percepção do conceito de
grupo sólido, sem perder suas personalidades individuais e as particularidades
da identidade visual de cada uma delas.

PROJETO
GRUPO GUANABARA
Em torno de 2005, a Guanabara, empresa sediada em
Fortaleza (CE), iniciou sua renovação de frota buscando
uma imagem inovadora e singular. O pilar do projeto
pautou-se em expandir a percepção litorânea enfatizando, nas laterais dos ônibus, a sensação de grandes
janelas panorâmicas, nas quais foram aplicadas, com
destaque e alto contraste, a marca e as assinaturas
dos serviços.
Mais tarde, essa pintura passou por mais uma etapa
de modernização, em conformidade com os novos
conceitos minimalistas e sustentáveis de design,
vindo a consagrar-se como matriz de referência
para a padronização das frotas de algumas
das empresas do grupo: Real Expresso,
Rápido Federal e Util.

PROJETO
VIAÇÃO ITAPEMIRIM
Fundada em 1953, tinha sua frota na cor
entregue pelo fabricante, prata, como a
maioria das empresas da época. Em 1967/68,
os arquitetos Carlos Ferro e João de Deus
Cardoso realizaram uma proposta inovadora,
após vasta pesquisa sobre frotas de ônibus
rodoviários existentes no País, que consistia
em adotar o amarelo como padrão, cor até
então nunca utilizada e de forte apelo visual.
Ao longo dos anos, desenhos com o uso
de grafismos modernos foram implantados,
sempre alinhados ao partido gráfico da
marca da empresa, cuja imagem traduzia
o ônibus percorrendo o “sobe-e-desce”
e “o vai-e-vem” das estradas brasileiras.
Em 2003, a empresa comemorou 50 anos
implementando uma fase inovadora em
seus elementos de comunicação. Frota de
ônibus, guichês de venda de passagens,
uniformes de colaboradores e tudo o mais
foi repensado para levar aos passageiros
a receptividade e modernidade típicas dos
aeroportos e aeronaves.
Até hoje, o amarelo Itapemirim se sobressai
e consagrou-se como o principal elemento
de reconhecimento da empresa.

PROJETO NORMANDY
Empresa estabelecida na região do Triângulo
Mineiro, teve sua renovação de pintura desenvolvida por nosso escritório, na qual foi explorada graficamente a forma geométrica do
triângulo com o contraste de tonalidades
vibrantes do azul e do verde. Em meados de
2004, foi trabalhada a nova pintura, buscando
a renovação da imagem da frota sem perder
a identidade com seus elementos gráficos já
consagrados. Esses elementos foram, então,
aprimorados em formas mais orgânicas e
por meio do uso de linhas suaves trouxeram
leveza e personalidade à nova frota de ônibus.
A marca Normandy derivou o que é hoje a UTIL.
O curioso desse trabalho foi o fato do cliente
solicitar diversas possibilidades de combinações de cores para aprovação e, ao final,
cinco foram selecionadas e distribuídas em
seus distintos serviços. Mais adiante, a empresa passou a explorar graficamente
com sua agência esse grid de pintura padronizado, criando fundos
temáticos e inusitados, com plena
liberdade criativa e licença poética.

‘‘

No final dos anos 80, a Anatur, uma empresa carioca,
concebeu com o designer João de Deus, um ônibus
que consistia nas formas de uma mulher associadas
à geografia da cidade do Rio de Janeiro. Aquele design
marcou a história e minha memória, pois, até então,
as referências eram apenas traços e faixas não
humanizadas.
Trabalhando com turismo, percebo muito a
receptividade dos passageiros às mudanças, pois
nesse setor estabelecemos uma relação mais estreita
com os clientes. Outra referência que me chamaram
a atenção foram os balcões de atendimento da viação
Águia Branca nas rodoviárias, que trouxeram uma
interação maior entre os vendedores e os passageiros.
Os guichês transformaram-se em lojas, que lembram
mais agências de viagens do que pontos tradicionais
de vendas rodoviárias, inclusive, com salas vip para
agradar no embarque.’’

Jason de Mello trabalha
no setor de transporte
de passageiros há
31 anos, atuando, na
maior parte desse tempo,
com fretamento e turismo

Paulo F. Gandolfo

Formado em Comunicação Visual pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie, em 1981, Paulo F. Gandolfo
é especialista em programação visual de frotas de
veículos, com vários prêmios recebidos pela revista
Transporte Moderno por projetos desenvolvidos para
empresas como Grupo Áurea, Grupo Belarmino,
Grupo VIDA, Grupo Felício, dentre outros.

Paulo F. Gandolfo

PROJETO
BR MOBILIDADE
Um grande estudo foi feito a pedido do Grupo
Áurea para que a manutenção das frotas fossem
menos custosas e visualmente unificadas.
Essa união das empresas passou a se chamar
BR MOBILIDADE. No projeto, a cor branca foi
definida como a principal, preservando duas
cores de cada projeto antigo para manter a
identidade das empresas. As logos e a tipografia foram padronizadas, unificando o visual.
O resultado alcançou todos os objetivos
em relação à economia de manutenção
e ao novo padrão visual clean.
O projeto incluiu as empresas:
- Breda
- Empresa Cruz
- Itamarati
- Lider
- Manoel Rodrigues
- Piracicabana
- Princesa do Norte
- São Paulo São Pedro
- Uberaba
- União
- Viação Luawa

PROJETO
PÁSSARO MARRON
O projeto foi criado com a finalidade
de inovar com alto impacto. A pintura
traz um pássaro veloz com o vermelho
como base para melhor proteção contra
as constantes serrações nas linhas por
onde trafegam os ônibus. A tipografia
cursiva foi aplicada na assinatura
para dar mais leveza ao projeto.
Posteriormente, criei o Pássaro Marron
Executivo, com linhas exclusivas e
mais luxo e sofisticação nos ônibus.

PROJETO
CISNE BRANCO
Com 35 anos de história, a Cisne
Branco é uma empresa de transporte
localizada em São Luís (MA). Atende
intensa demanda para pontos de
grande interesse turísticos, incluindo
a região dos Lençóis Maranhenses.
O projeto foi criado com o intuito
de instituir um cisne gráfico e
com leveza para o turismo.

‘‘

Minha família assistiu com orgulho à evolução
do transporte de passageiros. Meu pai e meu avô
trabalharam no setor e transmitiram a admiração.
Escolhi desde criança estar nessa profissão e assisti
ao salto imenso na evolução dos veículos pequenos,
como os Mercedes-Benz 355 e 362 monoblocos, para
os ônibus com três eixos, entre os anos de 1988 e 1990.
Testemunhei gestões empresariais pioneiras orientadas
a observar as necessidades dos passageiros e buscar
as soluções que lhes atendessem. Calcado nesse
racional, decisões importantes foram tomadas, como a
da Itapemirim — empresa onde trabalhei por anos —, de
fabricar suas próprias carrocerias quando era desejável
que tivéssemos veículos grandes, confortáveis, mas que
comportassem o crescente volume de bagagens dos
clientes, por exemplo, do eixo Rio de Janeiro x Nordeste.
Outro momento que destaco foi a implementação da
categoria Leito com serviço de bordo nos veículos
denominados “rodonaves”, cujo intuito era aproximar
o tratamento recebido pelo passageiro rodoviário ao
dispensado aos passageiros do transporte aéreo.’’

Jocimar Moreira Silva
trabalha desde 1985 no
transporte rodoviário de
passageiros em cargos
como gerente regional.
Hoje é advogado e
consultor de empresas

Missemota
Arquitetura e Design
Criada em 1995 com dois sócios arquitetos e designers, a Missemota
atua em variados segmentos e tem como principal foco a construção
e gestão de marcas. Possui larga experiência nas áreas do transporte rodoviário de passageiros, transporte urbano e metropolitano e,
mais recentemente, no transporte de cargas. A empresa tem uma
metodologia própria para uma ‘‘Visão Ampliada da Marca’’, com etapas que vão desde a pesquisa à criação de comitê gestor para validar
as etapas propostas. Quando o resultado chega ao público, consolida-se um ciclo que é monitorado e ajustado visando ser assertivo.

Da esquerda para
direita: Luiz Antônio
Misse Mota, Gabriela
A. Toledo Martins,
Emanuel Della Nina,
Néia Brosso e
Ricardo Leite

PROJETO
COMETA
A aquisição da Viação Cometa
pelo Grupo JCA em 2002 foi o
ponto de partida. De imediato,
foi decidido que a identidade
visual deveria ser revitalizada
para que o mercado fosse
comunicado de que a empresa
estava sob nova direção e que
fazia parte do Plano Estratégico
a renovação da frota, que não
seria mais produzida pela CMA
e passaria a ser fornecida pelos
principais fabricantes nacionais.
A estratégia foi resgatar valores históricos de uma gigante do setor e
materializar o grande potencial que a empresa representava, mesmo
tendo passado por uma crise na gestão dos sucessores.
O 1º lote de projetos da nova marca incluiu a renovação da pintura da
frota, junto com itens de papelaria, gifts, crachás e uniformes. Em um
2º lote, foram contemplados os pontos de contato da marca com o
cliente, partindo da reformulação conceitual da Arquitetura e da Sinalização. Vieram muitos outros projetos na sequência, que reverberam
até hoje, Depois da Viação Cometa realizamos revitalizações de outras
empresas do Grupo JCA. Todos foram premiadas no Concurso da OTM.

PROJETO VIAÇÃO GARCIA
A Garcia já era uma empresa de grande porte e seu nome vem da família dos fundadores.
Sua presença era marcante, porém não havia nenhum elemento visual de destaque a ser
mantido. Partimos praticamente do zero: testando temas até chegarmos ao projeto vigente,
A tipologia elegante identifica o nome de cada empresa por extenso, pois a letra esbelta
permite variações na extensão dos nomes sem comprometer as aplicações. O monograma
VG (Viação Garcia) recebe tratamento especial em uma estética mais geométrica sugerindo
uma volumetria, assim como o VO (Viação Ouro Branco) e o VI (Viação Princesa do Ivaí).
Os monogramas são aplicados nos veículos em adesivo refletivo. O estudo de cores sugeriu
tons pastéis metalizados, porém há espaço para variações eventuais. Foram criados ícones
identificando os serviços de cada veículo. Algum tempo depois, em nova demanda, criamos
uma pintura especial para um novo produto, o Leito Cama, com diferenciais de conforto,
inéditos no segmento. Os projetos para o Grupo GBS foram premiados no Concurso da OTM.

PROJETO
GRUPO REUNIDAS
O Grupo Reunidas passava por uma reestruturação geral e precisava marcar essa
mudança no mercado. Após um diagnóstico
detalhado, apresentamos a proposta para
realizar o branding do Grupo, começando
por ressignificar a Reunidas a partir de sua
essência, valores e propósito.
No processo de redesenho da logo ficou
clara a importância das asas, símbolo usado
em quase todas as atualizações da marca.
Elas foram redesenhadas de forma que atendesse a diferentes aplicações, tendo como a
principal delas a nova pintura da frota, formada por diferentes veículos, e todos deveriam
ser aptos a essa atualização.
Estabelecemos a nova arquitetura da marca,
organizando o portfolio de marcas do Grupo
e proporcionando um tratamento individual a
cada empresa, porém com as mesmas características da marca mãe, a Reunidas Coletivos,
dedicada ao transporte de passageiros. Este
projeto é emblemático, sendo o mais importante pelo resultado das aplicações práticas
e o reconhecimento do mercado.

‘‘

Na minha opinião, o Plano Diretor do DNER por volta
dos anos de 1970, que implementou a instalação
de pontos de apoio das empresas a cada 400 km,
alojamentos para motoristas, carros reserva e
outras exigências, rompeu a fronteira entre o
transporte por assim dizer “pioneiro” e o profissional.
A partir daí, muitas mudanças marcaram a relação
entre passageiro e empresas, algumas orientadas
a um modelo de serviço mais enxuto e econômico,
outras com foco em serviços agregados. Posso citar
alguns marcos, como o lançamento do carro Leito
para o Nordeste com ar- condicionado, no final dos
anos 70, e a personalidade dos ônibus da Cometa,
desenvolvidos e fabricados pela própria empresa,
um marco no design de frota por dentro e por fora.’’
Thereza Christina Villela
de Andrade Vianna iniciou
sua carreira no transporte
rodoviário de passageiros
em 1967. É fundadora do
escritório Villela de Andrade
Advocacia, em Brasília, que
presta consultoria para
o setor na área jurídicoregulatória do segmento

Villela Design
Antes de se formar em Comunicação Visual, Armando Villela estudou
Engenharia Elétrica e Ciências da Computação por três anos. Durante
os cursos já desenhava nas aulas, criando marcas para empresas de
pais de amigos. Com o tempo, viu que era o que gostava. Após mudar
de curso, ainda na faculdade, trabalhou cerca de dois anos em duas
agências de publicidade. Graduado, montou sua própria, pois já havia
criado o primeiro projeto de design de frota, da Setelagoano, em 1990.
Até 1995, quando comprou o primeiro computador, os desenhos eram
feitos à mão, coloridos e montados para apresentação ao cliente.

Armando Villela

PROJETO GONTIJO
Em 1990, foi concebida a nova logo da Gontijo, com tipografia criada exclusivamente para a empresa, toda desenhada em caneta nanquim manualmente. Na época, somente a marca foi alterada na frota, mantendo as
faixas originais da pintura, que duraram até 2011, quando foi criada a nova
pintura da empresa.
Também para a Gontijo, em 1999, foi elaborada a série especial Brasil 500,
com ônibus adesivados comemorando os 500 anos de descobrimento do
Brasil. Um projeto totalmente inovador, com uso dos adesivos micro-perfurados nas janelas. Em 2020, mais uma novidade na empresa: a compra
dos DDs e a nova pintura criada pela Villela Design para essa nova frota.

PROJETO RIODOCE
A Riodoce também já é um cliente antigo da
Villela Design. Criamos pela primeira vez para
a empresa em 2004 e, de lá para cá, já foram
mais 3 novos projetos, incluindo o padrão especial Docenave, o padrão DD e o modelo urbano.
Uma curiosidade é a grafia do nome Docenave,
especialmente desenhada baseada em carta
escrita por Dário A. Grossi, já falecido, pai de
Rinaldo Grossi. Até hoje, nos projetos atuais,
a empresa mantém o mesmo padrão na frota,
como uma justa homenagem.

PROJETO
TRANSNORTE
Para a Transnorte criamos pela primeira
vez em 2001. O projeto inicial foi a marca
da empresa e a versão para os caminhões
da Transnorte Cargas. Depois de alguns
anos criamos a nova pintura dos ônibus,
com padrão diferenciado de cores para
os carros dos serviços Executivo e Leito.
Em 2018, veio a oportunidade da criação
de projetos de grande repercussão, após a
compra dos novos modelo Double Decker:
a série comemorativa do Norte de Minas.
Para os seis novos ônibus criamos projetos temáticos especiais, com referência
aos costumes, cultura, geografia e alimentação da região: Pequi, Junina, Folclore,
Sertão, São Francisco e Velho Chico. Esses
projetos rapidamente tornaram-se referência nas linhas percorridas pela Transnorte.

PROJETO PROGRESSO
No ano de 2017 também criamos um
novo projeto, que foi bastante especial
para a Villela Design: a nova pintura
da Progresso, de Recife, empresa
tradicional do Nordeste. Foi um desafio
diferente para a Villela Design, já que
nossa missão nesse caso era chegar
a um conjunto novo e moderno, com
linhas suaves, e mantendo a marca
tradicional da empresa, criada muitos
anos antes. A união do clássico com
o novo, resultando em um projeto
extremamente ousado e elegante.

‘‘

Tenho em minha memória alguns ícones,
como o lançamento do Starbus Itapemirim
com suspensão a ar e ar refrigerado e
também a transformação na qualidade dos
serviços propiciada pela Expresso Guanabara,
quando iniciou suas atividades, em 1992,
e então levou o ar-condicionado para as
linhas entre as capitais do Nordeste.
Não posso deixar de citar o primeiro Double
Decker de quatro eixos que a Autoviação 1001
levou para a ponte Rio x São Paulo com um
serviço que contemplava água, lanche, mantas
e sala VIP na rodoviária do Tietê.’’

Carlos de Oliveira Lacerda,
35 anos de carreira no
transporte rodoviário de
passageiros, desde 2009
no segmento turismo e
fretamento do Grupo JCA

NOVOS TALENTOS

Select Design
Fundada em 2010 como Fábio Otávio Design de Frota, seu ponto
forte é a criação de identidade visual de empresas do ramo de
transporte (ônibus, caminhões, veículos especiais etc.). Em 2013,
em parceria com Willian Fonseca, foi fundada a Select Design,
seguindo o mesmo conceito do começo. Já em 2014, a empresa
ficou em 3º lugar no Concurso de Comunicação Visual e Pintura
de Frota na categoria Transporte Metropolitano de Passageiros.
Hoje, com mais de 60 trabalhos realizados no Brasil e exterior,
tem seu primeiro projeto implantado na cidade de Itapevi (SP).

Fábio Otávio e Willian Fonseca

PROJETO EMTRAM
A Select Design teve a honra de
fazer parte de um grande momento
da Emtram, em 2019. O escritório
foi escolhido para trazer de volta
a primeira pintura dos ônibus da
empresa, desenvolvendo essa
releitura em um modelo novo, de
última geração. Para a Select foi
especial trabalhar nesse projeto e
conhecer um pouco mais da história
de mais de 55 anos do cliente.

‘‘

Como carioca, eu posso dizer que a cidade do Rio de
Janeiro é ótimo exemplo onde cores e imagens dizem
muito sobre o clima. Nos ônibus isso não é diferente.
A influência das cores e das formas traduz-se no
sentimento do passageiro quanto à viagem.
Trabalhei por anos em uma empresa cujos processos
de qualidade ganharam relevância e mudaram a
mentalidade da diretoria e dos colaboradores. Já há
alguns anos a digitalização no transporte de passageiros
tem dominado o cenário da experiência do cliente, acho
que layouts mais inovadores também ganharam muito
espaço e lembro-me da época na qual muitas empresas
usavam no máximo uma “asa” nas pinturas. Hoje em dia
as asas deram lugar a muitos outros ícones.’’

Joel Fernandes
Rodrigues trabalhou por
55 anos no transporte
de passageiros, tendo
passado pelos segmentos
urbano e rodoviário

Lugui Comunicação
Aos 16 anos, em 26 de janeiro de 2017, Luís Guilherme Campos
Correa, iniciou a operação da empresa sendo responsável pelo
blog Busologia em Desenho, reproduzindo pinturas de diversas
empresas do País e fazendo a projeção em novas carrocerias,
Os desenhos eram divulgados nas redes sociais e no blog, hoje
com mais de 54 mil acessos. Em 2018, com o primeiro cliente, o
Grupo Guanabara, oficializou o registro da Lugui Comunicação.
De lá para cá, são 17 projetos realizados pelo país, mais três em
espera para entrar em produção e outros em estágio de criação.

Luís Guilherme Campos Correa

PROJETO UTIL
O modelo Floco de Neve foi o primeiro projeto da
Lugui, em 2018, pensado para enaltecer as belezas
e a singularidade da natureza. Neste caso, ilustrando
a poeira, que se transformam em flocos de neve que,
desde 1611, com sua simetria hexagonal, encantavam
matemáticos, como o alemão Johannes Kepler.
De 2019, o tema Aquarela nasceu do conceito de
liberdade de se expressar. Mostra como a mistura de
diferentes cores resulta em uma nova cor. Analogia
à nossa população, formada pela diversidade e que,
unida através do respeito, pode cria um mundo melhor.
Foi através de desenhos feitos a partir de tintas derivadas da diluição da terra que nos comunicamos e nos
expressamos desde a Idade da Pedras. Hoje, no século
XXI, as cores ainda são usadas para representar a
liberdade de expressão e o orgulho de ser quem você é.
Desenvolvido para homenagear um dos ícones do
Rio de Janeiro, a pintura Maracanã, de 2019, faz alusão
ao estádio que já foi tema ou fez parte da história de
filmes, músicas e diversas manifestações artísticas
e é o símbolo do amor do brasileiros pelo futebol.

E XP O S I Ç Ã O

estrada

O DESIGN NA
HISTÓRIA DO
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO

