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Orgulho de servir bem

Pa r a  q u a l q u e r  c o n c e s s i o n á r i a  d e 

empreendimentos públ icos-  e  para 

nós, em particular, que administramos 

terminais de passageiros- não há melhor forma de 

avaliar o nosso trabalho do que ouvir os elogios, 

críticas, sugestões e comentários da população, 

mais especificamente, do usuário dos nossos 

serviços. Podemos mensurar nossa qualidade 

de várias formas, tecnológicas ou não. Gráficos 

de atendimento, diálogo constante com o poder 

concedente, certificações oficiais, por exemplo, 

são válidos e possuem total legitimidade. Porém, 

sem avaliar o que diz aquele que efetivamente 

utiliza o terminal, estaríamos apenas desenhando 

um quadro incompleto.

É por isso que nos enche de orgulho a mais 

recente pesquisa de satisfação realizada nos 

três terminais rodoviários que administramos 

em São Paulo, o Tietê, Barra Funda e Jabaquara. 

Conforme você pode verificar nessa edição 

do Informe Socicam, itens como segurança, 

conforto, localização e facilidade de acesso 

são amplamente aprovados pelos usuários, em 

percentuais que variam de 70 a 98%.  

Esse reconhecimento ao nosso trabalho nos deixa 

muito felizes  e gostaríamos de dividir essa vitória 

com todos os nossos sócios, parceiros, poder 

concedente, funcionários, fornecedores, lojistas, 

operadores de ônibus e, principalmente, nossos 

usuários. No entanto, vale ressaltar que, se por 
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um lado os números nos são tão favoráveis, por outro 

temos de reconhecer que eles nos trazem muito 

mais responsabilidade e vontade de continuarmos 

investindo. 

A aprovação é um voto de confiança que só reitera 

a missão de continuarmos atendendo bem o nosso 

usuário. Elevando, sempre que possível, nossos 

padrões de qualidade, a fim de manter e superar 

esses índices de aprovação nas próximas pesquisas 

de satisfação que vierem. Fica aqui o compromisso de 

trabalho redobrado para honrar, repetir e aperfeiçoar 

nossos serviços.

E se estamos falando em boas notícias, por que não 

lembrar que hoje a Socicam está presente em todas 

as regiões brasileiras?  Os detalhes da nossa chegada à 

Região Sul estão nas seções Update- com informações 

sobre a operação nos 22 terminais urbanos em Curitiba 

(PR)- e na Entrevista, com Marcos Isfer, presidente da 

Urbanização de Curitiba S/A (URBS), que administra 

o transporte na capital paranaense.

Confira ainda tudo sobre a ampliação da nossa atuação 

no Chile, com a aquisição do controle acionário do 

Terminal de Puerto Montt. O empreendimento passa 

por amplas melhorias e atende cada vez melhor os 

milhares de chilenos que o utilizam diariamente.

Boa leitura!

altair moreira
Diretor Geral
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A Socicam foi escolhida para operar a Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego 

Aéreo (EPTA) do Aeroporto Municipal de Governador Valadares (MG). O contrato tem duração de um ano, 

podendo ser renovado por até 5 anos.

A empresa será responsável pelo fornecimento de mão de obra para a execução de serviços especializados.

Este é o quinto contrato da Socicam na área aeroportuária. Em janeiro deste ano, a empresa começou a 

operar o Aeroporto de Ipatinga (MG), pertencente à Usiminas. Ainda no mesmo estado, o Aeroporto de 

São João del-Rei passou à concessão da empresa em novembro do ano passado, pelo prazo de 15 anos. Em 

2008, iniciou-se a operação no Aeroporto de Vitória da Conquista (BA), sob concessão da Agência Estadual 

de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba). Já a atuação 

no terminal de Angra dos Reis (RJ) foi iniciada em 2005, em participação com a Angra-Aeroportos Ltda.

Atuação em estação de tráfego aéreo 
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Os terminais urbanos de Curitiba terão câmeras e passarão por revitalizações e adequações

Socicam está presente 
em todas as regiões do Brasil

Após vencer a licitação para operar os 22 terminais 

urbanos de Curitiba (PR), a Socicam quebrou mais 

uma marca em sua vitoriosa trajetória: agora está 

atuando em todas as cinco regiões brasileiras.

A Socicam prestará por cinco anos serviços 

de apoio à administração, manutenção civil, 

elétrica e hidráulica, execução de reformas, 

revitalizações e adequações, bem como im-

plantação, manutenção e operação de sistema 

de monitoramento nos terminais Guadalupe 

(metropolitano), Boa Vista, Cabral, Portão, Ca-

pão Raso, Pinheirinho, CIC, Fazendinha, Caiuá, 

u p d a t e

Hauer, Carmo, Boqueirão, Sítio Cercado, Capão da 

Imbuia, Oficinas, Centenário, Bairro Alto, Campina 

do Siqueira, Campo Comprido, Santa Felicidade, 

Barreirinha e Santa Cândida.

Os investimentos em todas as reformas, revitalizações 

e adequações, bem como implantação do sistema de 

monitoramento, estão na ordem R$ 14 milhões.

A reforma e manutenção dos 22 terminais previstos 

na licitação vão beneficiar diretamente mais de 1 mi-

lhão de pessoas que passam por dia, em média, nes-

tes equipamentos (leia mais na página 8).
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A Socicam está aumentando a segurança de 

três dos mais importantes terminais sob sua ad-

ministração: Ramos de Azevedo (Campinas/SP), 

Brasília (DF) e Antonio Mendes Canale (Campo 

Grande/MS). 

Em Campinas, está sendo implantado o sistema de 

código de barras QR Code no acesso às plataformas 

de embarque.  O nível de segurança é elevado por-

que o sistema evita que o bilhete seja reutilizado. 

Além disso, a passagem pelos bloqueios fica mais 

rápida e prática com o código de barras. 

Mais segurança em 
Campinas, Brasília e 

Campo Grande

O sistema é colado na passagem e tem um 

dispositivo de segurança que é autodestrutivo, 

caso seja removido após colado. O manuseio do 

bilhete também fica mais prático, além da forma 

de estocar, trazendo benefício para as empresas 

de ônibus. O equipamento gera uma economia 

de aproximadamente 40% em comparação com 

o sistema de bilhete magnético, pois apresenta 

uma manutenção menor.

O QR Code está na fase de operação assistida (pré-

-operação), para que seja ajustado da melhor ma-

neira a atender ao usuário e as empresas de ônibus. 

A previsão é que esteja em operação completa até 

o final do ano em Campinas e no Terminal Antonio 

Mendes Canale (Campo Grande/MS).

Brasília- No Terminal de Brasília, o acesso ao setor de 

administração está sendo realizado pelo sistema de 

identificação biométrico. O sistema faz a leitura da 

mão da pessoa, identificando a impressão digital e 

por essa leitura libera a entrada. Como o local abriga 

os setores financeiro e de administração, a entrada 

só é permitida a pessoas autorizadas e cadastradas 

no sistema.

Não houve custo para a instalação da identificação 

biométrica, já que o sistema foi implantado pela em-

presa Explora, parceira na construção do Terminal.

O Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo (Campinas/SP) acaba de ser recertificado com a ISO 9001, normatização que 

atesta o sistema de gestão da qualidade do empreendimento.

A certificação foi obtida pelo terminal pela primeira vez em 2009. A recertificação é feita a cada três anos e anualmente o 

terminal passa por uma auditoria de manutenção da chancela.

Reconhecida em mais de 120 países, a norma ISO 9001 se aplica aos processos da organização que têm impacto na qua-

lidade. Ela enfatiza a melhoria continua e a satisfação dos clientes. A certificação serve de base para estabelecer, manter e 

principalmente identificar potenciais de melhoria  contínua no desempenho da organização. 

Outros terminais da Socicam possuem a ISO 9001, como Brasília (DF), Antônio Mendes Canale (Campo Grande/MS), Frede-

rico Ozanan (São José dos Campos/SP) e  Alfredo Tomaz (Osasco/SP).

Terminal recertificado com a ISO 9001

Sistema de código 
de barras QR Code

Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo (Campinas/SP)
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65 câmeras, teve o Circuito Fechado 

de Televisão (CFTV) modernizado 

com a implantação de sistema 

digital, monitores de tela plana e 

melhorias no Centro de Controle 

Operacional (CCO). Ainda em 2012 

o número de câmeras deve chegar 

a 80. Em dezembro de 2011, os ter-

minais Barra Funda (com 11 câmeras) 

e Jabaquara (5 câmeras) também 

passaram a contar 

com as imagens, que 

serão monitoradas 

no CCO do Tietê.  Os 

investimentos da em-

presa nos três circuitos chegarão 

a R$ 300 mil. 

O Consórcio Prima realizou duas 

profundas revitalizações no Tietê 

em 1994 e 2002. Recentemente, 

o terminal recebeu novos equi-

pamentos, como escada rolante, 

A maior cidade do País conta com três ter-

minais rodoviários confortáveis, seguros 

e bem localizados. Essa é a opinião da 

maioria dos usuários que utilizam o Tietê, Barra 

Funda e Jabaquara, administrados pelo Consórcio 

Prima (formado pelas empresas Socicam e Termi-

ni), conforme demonstra pesquisa de satisfação 

envolvendo mais de 2000 pessoas, realizada 

recentemente nos empreendimentos.

Recebendo cerca de 17 milhões de usuários por 

ano, os três terminais contam com instalações 

modernas e recursos avançados, superando, em 

qualidade, as instalações de muitos aeroportos.  

O Consórcio Prima já investiu, desde 1990, cerca 

de R$ 211 milhões de reais (até dezembro de 

2011) em obras de infraestrutura e melhorias 

operacionais.

Fator essencial em qualquer equipamento públi-

co em uma cidade grande, a segurança é elogiada 

de forma esmagadora nos três terminais: 98% 

consideram o Tietê seguro, enquanto na Barra 

Funda e Jabaquara a aprovação desse quesito 

chega a 90%. O Tietê, que atualmente conta com 

Terminais rodoviários de são Paulo 
são amplamente aprovados

Pesquisa mostra que o Tietê, Barra Funda e Jabaquara 
são considerados confortáveis, seguros 

e bem localizados pelos usuários

Plataformas de 
embarque do 
Terminal Tietê

O conforto do Terminal Barra Funda é aprovado 
por 71% dos usuários

O Terminal Jabaquara teve sua facilidade de acesso 
elogiada por 98% dos usuários
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elevador no estaciona-

mento, tratamento do 

piso, novos assentos e 

iluminação. Enquan-

to isso, o Jabaquara 

(também revitalizado 

em 1996), recebeu há 

pouco tempo quatro 

escadas rolantes, nova 

iluminação e assentos.  

Melhorias que se tradu-

zem diretamente na pesquisa: 89% dos usuários 

consideram o Tietê um terminal confortável, 

enquanto o Jabaquara (88%) e o Barra Funda 

(71%) também são aprovados no que diz respeito 

ao conforto. 

Sobre a limpeza, mais de 80% dos entrevistados 

no Tietê e Jabaquara a consideraram “muito boa” 

ou “boa”, enquanto na Barra Funda a aprovação 

atinge 70,8%.

Localização- Em uma cidade gigantesca como 

São Paulo, nada mais importante do que termi-

nais de transporte se situarem em locais estra-

tégicos, de fácil acesso ao seu público. E, mais 

uma vez, a pesquisa mostra que as rodoviárias 

paulistanas deixam seu público satisfeito. No 

Jabaquara, 98% aprovam a facilidade de acesso, 

enquanto no Tietê e Barra Funda esses índices 

O Tietê passou por 
duas profundas 
revitalizações e 

recentemente recebeu 
novas escadas rolantes, 

elevador e outros 
equipamentos

Apenas 13,2% dos 
usuários não aprovam 

a localização do 
Terminal Barra Funda

Recentemente, o Terminal Jabaquara recebeu  nova iluminação, novos 
assentos e quatro escadas rolantes
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Os números da pesquisa, que mostram esmagadora aprovação popular 
aos três terminais, contrastam com a recente intenção da Prefeitura de 
São Paulo de construir duas novas rodoviárias na Cidade, em Itaquera 
e na Vila Sônia. Especialistas também estranham a ideia de se gastar 
R$ 500 milhões com a proposta, que deixaria a capital paulistana com 
cinco rodoviárias ao todo.

Utilizando dados da Cia do Metrô (empresa proprietária das três ro-
doviárias), Dario Rais Lopes, engenheiro formado pelo ITA, doutor em 
Engenharia de Transportes pela USP, professor da Universidade Presbi-
teriana Mackenzie e ex-secretário de Transportes de São Paulo, acredita 
que não há justificativa para a construção de dois novos terminais. 
“Atualmente, o Terminal Tietê opera com 22,5% de sua capacidade. Se 
não há, atualmente, comprometimento do terminal, tampouco se vis-
lumbra a possibilidade de congestionamento no curto e médio prazo, 
pois o histórico de movimentação aponta exatamente para o contrário”.

Dario explica que um novo terminal em Itaquera não faria sentido, por 
exemplo, se forem considerados aspectos de mobilidade urbana. “A 
posição do Terminal Tietê é singular: no trecho menos carregado da 
linha 1 – azul (norte-sul) do metrô e a apenas duas paradas da estação 
Luz e quatro da estação Sé, a partir das quais se tem acesso, por metrô 
ou trem, a qualquer ponto da região metropolitana. Já o Terminal Ita-
quera obrigaria o acesso pelo metrô pela linha 3 – vermelha, a mais 
superlotada do sistema e com oportunidades de conexão com outras 
linhas de metrô ou trem muito mais distantes”.

“Assim, tem-se uma proposta de retirar dos cofres públicos quase R$ 
500 milhões para construir duas novas rodoviárias que: não são neces-
sárias face à capacidade disponível no sistema existente; não implicarão 
benefícios diretos aos clientes e não contribuirão para a redução dos 
congestionamentos no sistema viário. Pelo contrário, o desestimulo 
ao uso do transporte coletivo rodoviário decorrente da multiplicação 
injustificada de terminais só tende a agravar o já degradado cenário 
de mobilidade na cidade”, conclui Dario.

Professor-Doutor do Departamento de Transportes da Escola Politécni-
ca da USP, Telmo Giolito Porto lembrou que a cidade já teve um quarto 
terminal, o Bresser, já desativado justamente pela ociosidade. “Estudar 
o acesso aos atuais terminais pode resultar em melhor atendimento à 
população do que construir novos”.

Na opinião de Telmo, é necessário estudar cuidadosamente a inserção 
urbana e condições de acesso de qualquer novo terminal que venha a 
ser implantado. “E devemos observar que a população não demonstra 
insatisfação com os atuais terminais, seja em pesquisas formais, seja 
em manifestações nos meios de comunicação”.

chegam a 92% e 86%, respectivamente. Em 

relação à localização, o Tietê recebe rejeição de 

apenas 7,9% e o Barra Funda, 13,2% dos usuários.

Próximos do centro de gravidade da capital 

paulista, os três terminais de São Paulo já são 

acessíveis por linhas de metrô e estão situados 

perto das marginais ou grandes avenidas, que 

facilitam a chegada dos ônibus. Na pesquisa de 

satisfação, mais de 52% informaram ter chegado 

de metrô nas três rodoviárias. 

Informado sobre os 

números da pesqui-

sa, o secretário es-

tadual de Transpor-

tes Metropolitanos, 

Jurandir Fernandes, 

comentou que ela é 

consequência da boa 

operação nos três 

empreendimentos. 

“O resultado da pes-

quisa reflete o compromisso da empresa na con-

tínua melhoria da prestação de serviço nos seus 

terminais”.

Secretário Jurandir Fernandes

Especialistas desaprovam 
a construção 

de novas rodoviárias

Mais de 52% dos usuários afirmam que chegam 
aos terminais pelo metrô
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Não há como falar em sucesso 

no setor de transporte urbano 

sem lembrar, imediatamente, de 

Curitiba (PR). Há mais de 30 anos, a capital 

paranaense vem sendo considerada um 

modelo na mobilidade de sua população, 

uma essencial engrenagem no sistema de 

qualquer cidade grande.

A chamada Rede Integrada de Transporte 

(RIT) atende a cidade e mais 13 municípios 

da Região Metropolitana com uma tarifa 

única. A integração é feita nos terminais e 

nas estações.  O cidadão pode desembar-

car em qualquer ponto do trajeto e pegar 

outro ônibus sem pagar nova passagem.

Em 2012, a Socicam se tornou parte desse 

sistema, ao assumir a administração de 

22 terminais de Curitiba (leia mais na 

página 3). Para conhecer um pouco mais sobre 

o sucesso do transporte curitibano, o Informe 

Socicam conversou com Marcos Isfer, presidente 

da empresa Urbanização de Curitiba S/A (URBS), 

responsável pelo gerenciamento do transporte 

coletivo e comercial da cidade.

Como o transporte público de Curitiba se tornou uma 

referência mundial? 

marcos isfer: Curitiba tornou-se referência em trans-

porte coletivo em 1974, quando adotou o sistema 

Expresso - ônibus rodando em vias segregadas com 

pagamento antecipado da passagem e embarque e 

desembarque em nível - que hoje o mundo conhece 

como Bus Rapid Transit (BRT). Investimentos conti-

nuados na evolução do sistema permitiram que a 

cidade continuasse como referência de inovação e 

qualidade. O modelo curitibano vem sendo adotado 

por inúmeras cidades mundo afora. 

O desafio do transporte coletivo em todo o mundo é 

atender às demandas de cidades que estão em perma-

nente mutação. Em Curitiba, por exemplo, adotamos 

nos dois últimos anos o que a cidade já conhece como 

Ligeirão, um ônibus Expresso (BRT) que faz um menor 

número de paradas e, portanto, reduz o tempo de 

viagem. Para implantar o Ligeirão a inovação foi criar 

faixas de ultrapassagem de biarticulados permitindo 

que se um ônibus estiver parado na Estação Tubo, o 

outro siga em frente. Nosso Ligeirão tem 28 metros de 

extensão e capacidade para 250 passageiros, o maior 

ônibus do mundo em operação. 

Agora estamos caminhando para o metrô que, 

em Curitiba, terá uma característica diferenciada 

porque surge como parte da RIT.

Qual a sua expectativa em relação à atuação da Socicam?

marcos isfer: Por estes terminais passam em torno 

de um milhão de pessoas por dia e o objetivo é 

oferecer a melhor qualidade possível ao usuário 

do transporte coletivo. Por isso esse novo modelo 

de manutenção dos terminais. A empresa privada 

tem mais agilidade na disposição dos recursos ne-

cessários, assegurando-se em contrato que nosso 

usuário terá terminais com limpeza, segurança e 

equipamentos em pleno funcionamento.

Recentemente, foram entregues os novos terminais 

Campina do Siqueira e Boqueirão. Quais os benefícios 

que a URBS já identificou?

marcos isfer: A segurança representada pelas 

câmeras foi o que se destacou nas entrevistas com 

usuários feitas por veículos locais de comunicação. 

Infelizmente, o vandalismo e a violência são fenô-

menos que afligem a população especialmente 

nas grandes cidades e a intenção é colaborar de 

forma efetiva com a segurança do usuário nos 

equipamentos urbanos e especialmente no siste-

ma de transporte. Os novos sanitários, pintura e 

limpeza também foram percebidos pelos usuários. 

É importante que o cidadão se sinta bem em um 

equipamento que, na verdade, é da comunidade.

 

Curitiba será uma das sedes da Copa 2014. Quais as 

melhorias no sistema de transporte da Cidade que 

estão sendo e serão realizadas visando o evento?

marcos isfer: Curitiba tem uma trajetória de evolução 

“ A empresa 

privada tem 

mais agilidade 

na disposição 

dos recursos 

necessários, 

assegurando-se 

em contrato que 

nosso usuário 

terá terminais 

com limpeza, 

segurança e 

equipamentos 

em pleno

funcionamento”  

Referência mundial em   transporte urbano

Marcos Isfer, 
presidente da URBS
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Lélis Marcos 
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do transporte que nos garante que vamos chegar à 

Copa do Mundo com um bom transporte, tanto para 

os curitibanos quanto para os visitantes. A própria 

manutenção dos terminais faz parte deste projeto 

de melhoria constante. Até 2014 teremos mais uma 

linha do Expresso Ligeirão, agora no Eixo Norte, 

ligando o Terminal Santa Cândida, já em reforma, à 

Praça do Japão, na área central da cidade. Essa nova 

linha vai atender 50 mil passageiros por dia e reduzir a 

demanda sobre o Expresso Parador. O Ligeirão Norte 

fará um trajeto que passa próximo inclusive ao Estádio 

Joaquim Américo, onde se realizarão os jogos.

Estão em projeto também um novo corredor 

aeroporto-centro que contará com novas linhas de 

ônibus. Também teremos, até julho do ano que vem, 

painéis luminosos em todos os pontos de parada 

de ônibus nos terminais e nas 364 estações tubo, 

informando ao usuário o número e nome da linha, 

o horário do ônibus e o tempo que falta para a 

chegada do ônibus neste ponto. Serão 694 painéis. 

Também teremos câmeras de monitoramento nos 

ônibus, além dos terminais e estações tubo. 

E já temos em funcionamento um moderno Centro 

de Controle Operacional, que tem como diferencial 

o fato de ser operado ao mesmo tempo por técni-

cos, agentes e fiscais do trânsito e do transporte. 

Quais os maiores desafios e gerenciar o transporte 

coletivo e comercial em Curitiba?

marcos isfer: É de fato um desafio, mas Curitiba fun-

ciona de forma organizada, com regulamentos claros, 

e isso inclui o transporte, seja coletivo ou comercial. 

Há dois anos fizemos a primeira licitação da história 

do transporte coletivo da cidade, estabelecendo uma 

nova e transparente relação com os operadores. A 

cidade tem um regulamento do transporte coletivo 

que é seguido à risca seja pelos operadores, seja pelo 

órgão gerenciador, no caso a URBS.

O mesmo vale para o transporte comercial. O trans-

porte escolar, o táxi, as vans de turismo, agora mais 

recentemente o motofrete, todos atuam de acordo 

com regulamentos que são fiscalizados pela Urbs.  

“Curitiba vive 

um momento 

importante 

de melhoria 

de mobilidade 

urbana, com 

uma série de 

obras”

Referência mundial em   transporte urbano

 a rede integrada 
de Transporte em números

14 cidades atendidas

1920 ônibus

355 linhas

81 km de canaletas (vias segregadas)

30  terminais de transporte 

(21 urbanos  e 9 metropolitanos)

364 estações tubo

21 mil viagens/dia

490 mil km percorridos/dia

2,3 milhões de passageiros/dia

Curitiba vive um momento importante de melhoria 

da mobilidade urbana, com uma série de obras de 

recuperação e melhoria de ruas, criação de binários 

e novos sistemas viários, implantação de ciclovias, 

melhoria de calçadas e iluminação em todos os 

bairros. Sem dúvida, estaremos prontos para aten-

der nossos visitantes com a mesma qualidade com 

a cidade atende seus moradores. 
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Atividade que já se tornou tradição nos empreen-

dimentos administrados pela Socicam, a Campanha 

do Agasalho esteve presente, entre junho e agosto, 

em 63 pontos de coleta de terminais urbanos e rodoviários de 

São Paulo, Osasco, Guarujá, Mogi Mirim, Jundiaí, Mogi das Cruzes, 

Ribeirão Preto, São José dos Campos, Campinas, São Carlos e São 

João da Boa Vista (SP); Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Niterói (RJ); 

Brasília (DF); Campo Grande (MS); Poços de Caldas (MG); Aracaju 

(SE); Fortaleza (CE); Natal (RN) e Recife (PE). 

Nas caixas coletoras foi possível doar agasalhos, malhas, cobertores, 

blusas, meias e outras peças adequadas para a estação. Todas as 

doações são repassadas às entidades filantrópicas cadastradas na 

campanha e vão aquecer o inverno de muitas pessoas.

Este foi o 14º ano da campa-

nha para a Socicam, que já 

beneficiou mais de 80 entida-

des em todo o Brasil com 580 

mil peças arrecadadas em seus 

empreendimentos.

Campanha 
do Agasalho em 
todo o País

Socicam no clima da Rio +20

O Terminal Novo Rio não ficou de fora do clima que dominou a Cidade Maravilhosa durante a Conferência da Nações 

Unidas para  Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20, em junho. O Espaço Cultural Novo Rio, situado no embarque 

superior do terminal, foi palco de um grande evento ambiental gratuito para a população e turistas.

Houve a distribuição de 10 mil almanaques, lançamento de livro infantil, debates, apresentações musicais indígenas 

e exposições, como a de um ônibus pintado com tema sobre preservação da fauna marinha, lançado pela transportadora UTIL para 

homenagear a Rio +20.

Denominado como “Aquário”, o ônibus faz referência à importância da preservação marinha e foi um dos utilizados para transportar 

visitantes dos hotéis até os eventos da conferência.

O evento foi realizado pelo Consórcio Novo Rio, administrador do terminal e formado pelas empresas Socicam, Ascotran e Roderj, em 

parceria com a ONG Guerreiros da Amazônia e o site Transportal.

A rotina do Terminal Rodoviário Tietê (São Paulo/

SP) teve uma reviravolta para lá de animada no 

último dia 27 de abril. Quem teve a sorte de pas-

sar pelo saguão pôde acompanhar um animado 

“Flashmob”, realizado pela empresa Fridatrends. 

Flashmob é um agrupamento instantâneo de 

pessoas em certos lugares para realizar uma ação 

determinada de maneira inusitada e previamente 

combinada. 

A ação foi realizada com o objetivo de homenagear 

os funcionários e mostrar a diversidade cultural dos 

usuários do terminal. Participaram no total cerca 

de 50 bailarinos e dois artistas circenses, que es-

tavam uniformizados como funcionários ou como 

passageiros frequentes do local. Essa interessante 

iniciativa pode ser conferida no YouTube, pelo link 

http://www.youtube.com/watch?v=91S_Kwtz7g8

Flashmob 
surpreende 
no Tietê
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O charme da mulher 
no Terminal 
de Campinas

O Terminal Multimodal Ramos de Azevedo (Campinas/SP) 

contou com um charme especial entre junho e julho. A expo-

sição fotográfica “Um Olhar Sobre a Realidade das Mulheres” 

encantou a todos que passaram pelo empreendimento.

As 30 fotos da mostra retrataram a realidade das mulheres, 

seus sentimentos, ações e vontades. A iniciativa foi resultado 

do 1º Concurso Nacional de Fotografia da Instituição SOS 

Ação Mulher e Família e sua visitação gratuita, permane-

cendo aberta durante todo o horário de funcionamento 

do terminal.

A ação foi realizada por meio da parceria entre a Conces-

sionária do Terminal Rodoviário de Campinas (CTRC), res-

ponsável pela administração do local, e o SESC Campinas.

11

Combate à hipertensão 
em Ribeirão Preto

Com o objetivo de combater a hipertensão arterial, o Terminal Rodoviário 

de Ribeirão Preto (SP) foi sede de uma ação especial para conscientizar os 

passageiros e usuários do local.

A ação, que ocorreu no Dia 

Nacional de Prevenção e 

Combate à Hipertensão Ar-

terial, em abril, ofereceu 

medição gratuita da pressão 

arterial para identificar pos-

síveis sinais de hipertensão. 

Esse procedimento é rápido 

e essencial para prevenção 

da doença.

Pessoas com mais de 30 anos foram convidadas a participar do Estudo Pre-

ver, realizado pelo Ministério da Saúde, para análise de procedimentos de 

prevenção e tratamento da doença. 

Estudantes da área da saúde da 

Universidade de Ribeirão Preto e da 

Universidade de São Paulo prestaram 

o atendimento e passaram informa-

ções sobre a doença. A campanha 

foi promovida pela Associação Ri-

beirãopretana de Ensino, Pesquisa e 

Assistência ao Hipertenso (AREPAH), 

em parceria com a Socicam, adminis-

tradora do terminal.

Um pouco da Itália no Terminal de São José dos Campos

Para comemorar o ano da Itália no Brasil, o Terminal Rodo-

viário Frederico Ozanan (São José dos Campos/SP) recebeu 

uma série de apresentações típicas entre maio e julho, 

denominado Momento Itália-Brasil.

A programação contou com grupos de dança, banda 

marcial e um coral. O objetivo foi homenagear o período 

da imigração italiana no Brasil trazendo ao conhecimento 

público as tradições culturais desse país. As apresentações 

foram viabilizadas por meio de uma parceria entre a So-

cicam, administradora do terminal, a Secretaria Municipal 

de Educação e o Programa Arte Viva.
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p a r c e r i a

Reconhecidamente a maior operadora de terminais rodoviários da América Latina, a Socicam 

está dando mais um salto em sua expansão internacional. A empresa adquiriu o controle 

acionário do Terminal Terrestre de Puerto Montt, situado no Chile, que já vinha sendo 

operado pela empresa desde 2009.

Situado no sul do País, a 1,1 mil km da capital Santiago 

(o equivalente à distância de São Paulo a Porto Alegre), 

o terminal foi o primeiro a ser operado pela Socicam fora 

do Brasil, inicialmente por meio de uma concorrência 

pública. Três anos depois, a empresa comprou 23,36% 

de cotas societárias da empresa chilena Inmobiliaria 

Del Pacifico. Recentemente, com aporte de capital, foi 

adquirido o controle acionário, ao com ampliação das 

cotas para 66,79%. 

O empreendimento foi reconstruído e estão sendo 

investidos cerca US$ 15 milhões. Já foram incorporados 

no projeto ideias que foram sucesso no Brasil, como 

praça de alimentação, centro comercial, agências de 

viagens, elevadores e escadas rolantes. A Socicam ainda 

está implantando um Centro de Controle Operacional 

(CCO) com controle das áreas por meio do Circuito Fe-

chado de Televisão (CFTV), estacionamento automatiza-

do, operação dos sanitários e de guarda volumes e gestão das operações 

por meio do Cronobus - software desenvolvido pela Socicam que controla 

os processos de embarque e desembarque. Esse sistema, considerado 

pioneiro no segmento, é alimentado com a programação de cada uma 

das empresas de ônibus e permite que o fornecimento das informações 

seja atualizado com frequência e passado ao passageiro em tempo real.

Também foram adicionados ao projeto um supermercado e um hotel, duas 

ideias inovadoras no que diz respeito a terminais rodoviários. O primeiro 

já está em funcionamento e o hotel, com bandeira Ibis, tem abertura 

prevista para junho do ano que vem.

A Socicam também atua internacionalmente no Peru em dois empreendi-

mentos: o Terminal Terrestre Plaza Norte, em Lima, cujo desenvolvimento do 

projeto e o acompanhamento das obras foram realizados pela empresa, e o 

Terminal de Ayacucho, administrado sob concessão pelo prazo de 30 anos.

Socicam amplia participação 
em terminal rodoviário no Chile

A empresa adquiriu o controle acionário 
do Terminal Terrestre de Puerto Montt

A Socicam  investe US$ 15 milhões 
no empreendimento

O terminal conta com 48 bilheterias

O local terá circuito de câmeras

O Puerto Montt é o primeiro terminal 
operado pela Socicam fora do Brasil

O TERMINAL 
DE PUERTO MONTT 

EM NúMEROS

Plataformas: 42

Bilheterias:   48 

número de passageiros: 

24 milhões por ano 

(embarques e desembarques)

Cidades atendidas:  76


