
 

Brasília, sexta-feira, 13 de novembro de 2009

Empresas de ônibus reclamam de condições
das estradas

Éderson Marques
Do CorreioWeb

18/01/2006

12h13-As empresas que operam no serviço semi-urbano de
transporte de passageiros no Entorno do Distrito Federal
questionaram os critérios da pesquisa de avaliação da satisfação
dos usuários do setor. O estudo foi divulgado pela Agência Nacional
de Transportes Terrestre (ANTT) no final de dezembro. Em média,
as sete empresas que operam na ligação entre cidades do Entorno
e Brasília ganharam nota 4,6.

Um dos diretores do Grupo Amaral, Leonardo Farias, disse que o
estudo foi feito a partir da avaliação de questionários distribuídos a
uma pequena parcela dos passageiros. “Nós transportamos quase
nove milhões de usuários por ano. A base foi pequena. Mesmo
assim, a pesquisa é boa porque mostra problemas que passageiros
estão vendo e nós não. Temos de melhorar sempre”, avaliou. O
Grupo Amaral opera com duas empresas semi-urbanas: Rápido
Santo Antônio e Rápido Planaltina. A ANTT ouviu, entre junho e
agosto de 2005, 767 pessoas que viajam pelas empresas.

Sobre os quesitos conforto e limpeza do ônibus, a Rápido Planaltina
ganhou notas 3,16 e 3,54, respectivamente. Farias justifica o
desempenho criticando a malha rodoviária por onde os ônibus
circulam. “As estradas são ruins no trecho próximo a Planaltina de
Goiás. Precisamos ter veículos mais duros para suportar os
buracos. Se colocarmos ônibus mais macios, eles quebram
rapidamente e os usuários ficam com a viagem comprometida”,
disse.

No caso da Empresa Santo Antônio, Farias informou que os ônibus
são melhores porque as rodovias por onde trafegam são mais
conservadas. A empresa ganhou notas 5,82, no atributo conforto
do ônibus, e 5,58 no de limpeza. “Compramos carros mais novos
em 2004. Mesmo assim, precisamos melhorar”, afirmou Farias.

Infra-estrutura
Empresa com o pior desempenho, apenas 2,5 no geral, a Viação
Luziânia (Vialuz) reclama de infra-estrutura de transporte para o
desempenho. Segundo o assessor jurídico da Vialuz, Antenor Mito
Filho, não há como prestar um bom serviço se os ônibus precisam
trafegar por rodovias cheias de buracos e vias sem pavimentação.
“É um absurdo cobrarem isto. Estradas cheias de buracos
comprometem os horários das viagens. Além disso, nossos veículos
circulam por vias de terra, o que compromete na limpeza”,
afirmou.
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A Vialuz opera em linhas que ligam Luziânia (GO) a Brasília, Novo
Gama ao Gama, e Valparaiso (GO) a Taguatinga. “O veículo é
lavado todas as noites. Ao sair da garagem, no entanto, já está
circulando por ruas de terra no Jardim Ingá (GO). O usuário não
tem culpa, mas a empresa fica refém da falta de infra-estrutura”,
disse Antenor.

Na mesma situação está a empresa Viação Anapolina (Vian), do
mesmo grupo da Vialuz. Além da nota baixa em conforto do ônibus
(3,45), a Vian peca na pontualidade. Na avaliação da ANTT, a
empresa teve nota 3,68 no atributo. Segundo Antenor, o problema
está na conservação das rodovias. “Não existe ônibus que suporte
tantos buracos. Além disso, o motorista precisa ir devagar, o que
realmente atrasa as viagens”, admitiu.

A reportagem do CorreioWeb tentou contato com as outras três
empresas que prestam o serviço no Entorno do DF. Taguatur,
Vaztur e Santa Izabel, entretanto, não retornaram os contatos
realizados.
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