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No dia 28 de abril, represen-

tantes das empresas associadas 

à ABRATI reuniram-se em assem-

bleia geral ordinária na sede da 

entidade, em Brasília. Na oca-

sião, examinaram e aprovaram o 

relatório de prestação de contas 

da Diretoria relativo a 2008. 

Também discutiram e aprovaram 

a proposta de orçamento da en-

tidade para o ano de 2009.  Na 

terceira parte da Ordem do Dia 

debateram assuntos gerais.

Aprovadas as 
contas de 2008 e o 
novo orçamento

ABRATI reivindica à ANTT 
marco regulatório que 
reflita as realidades do setor

Governo estuda a possibilidade 
de reduzir o preço do óleo diesel 

Nos dias 3 e 22 de abril, a ABRATI 

encaminhou à Agência Nacional de 

Transportes Terrestres novas suges-

tões sobre o ProPass Brasil. Fez uma 

série de considerações a respeito 

do Modelo Funcional, do Modelo de 

Remuneração e do Modelo de Gestão 

e Controle propostos, além de avaliar 

minuciosamente as Notas Técnicas 

específicas divulgadas pela Agência. 

Anteriormente, a Associação já apre-

sentara uma primeira manifestação 

de cunho conceitual sobre o projeto. 

Mais uma vez, a ABRATI enfatizou a 

necessidade de se formular um novo 

marco regulatório que reflita as reali-

dades presentes no setor e contemple 

avanços futuros, com aproveitamento 

das competências e da infraestrutura 

existentes. A ABRATI entende que o 

novo projeto terá de atender tanto o 

poder público, como os prestadores 

do serviço, os trabalhadores e os 

usuários. Págs. 2 e 3

Deputado Mauro 
Lopes coordena a 
Frente do Transporte

O governo prepara a redução 

do preço do óleo diesel. A medida 

poderia ser adotada para vigorar a 

partir de maio, e a melhor forma de 

fazer a redução ainda estaria sendo 

estudada. Segundo a assessoria de 

imprensa da Casa Civil da Presidência 

O Deputado Federal Mauro 

Lopes (PMDB-MG) foi escolhido 

no último dia 15 para exercer a co-

ordenação da Frente Parlamentar 

do Transporte Público. Lopes tem 

grande experiência no setor e é 

antigo integrante da Comissão de 

Viação e Transportes da Câmara 

dos Deputados. 

Associação Nacional dos Fabricantes 

de Ônibus — Fabus —, no primeiro 

bimestre deste ano a Busscar se co-

locou como a quarta maior produtora 

brasileira de carroçarias de ônibus. Foi 

também a segunda maior exportadora. 

No ano passado, ela exportou 37% de 

sua  produção. Apesar de positivos, os 

números de 2009 refletem uma queda 

superior a 50% na produção.

A Busscar Ônibus, de Joinville-SC, 

concedeu férias a mais de 1.000 co-

laboradores. O motivo seria a queda 

das encomendas, ditada pelos proble-

mas relacionados à crise econômica 

mundial. A companhia emprega 6.300 

funcionários e no ano passado teve 

faturamento superior a R$ 600 mi-

lhões — cerca de 13% a mais do que 

em 2007. Conforme estatística da 

Busscar dá férias a colaboradores

da República, demandas dos caminho-

neiros estão sendo analisadas. Fontes 

ouvidas pelo jornal O Estado de São 

Paulo informaram que o barateamento 

do diesel foi tema de reunião entre 

o presidente Lula e o presidente da 

Petrobras, Sérgio Gabrielli.

Comissão aprova 
preferência para o 
idoso desembarcar

A Comissão de Viação e Trans-

portes da Câmara dos Depu-

tados aprovou o Projeto de Lei 

4057/08, que dá aos idosos 

preferência para desembarcar dos 

transportes coletivos. O projeto, 

que tramita em caráter conclu-

sivo, ainda será analisado pelas 

comissões de Seguridade Social 

e Constituição e Justiça.
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ABRATI apresenta novas 
contribuições à ANTT

Nos dias 3 e 22 de abril, a ABRATI encaminhou à ANTT uma série de 

novas sugestões sobre o ProPass Brasil, contendo considerações 

sobre o Modelo Funcional proposto, o Modelo de Remuneração e o 

Modelo de Gestão e Controle. Fez ainda uma avaliação das Notas 

Técnicas específicas divulgadas pela Agência. Anteriormente, a 

Associação já apresentara uma primeira manifestação de cunho 

conceitual sobre o projeto. A seguir, um resumo das sugestões.

Números irreais 
no Modelo de 
Remuneração

Tomando por base a proposta 

oficial da ANTT para o Modelo de 

Remuneração e comparando-o com 

os cenários correspondentes men-

cionados para o modelo da rede, os 

estudos da ABRATI sustentam que 

nem o PMA nem o IAP utilizados na 

fórmula conceitual são verdadeiros. A 

Associação voltou a advertir que, com 

essa falha, somada a outras já indica-

das, o ProPass caminha seriamente 

para a insustentabilidade plena.

Frota dimensionada é impraticável
No dimensionamento da frota, o 

estudo da ANTT prevê para os veículos 

alocados uma disponibilidade diária 

de 10 horas no transporte intrarre-

gional e de 13 horas no transporte 

Ônibus reservas 
diminuíram 
ainda mais 

Utilizando as fórmulas enunciadas 

no Modelo Funcional do ProPass, a 

ABRATI apurou números diferentes 

dos encontrados pelos técnicos da 

ANTT. Tome-se, por exemplo, a frota 

reserva. Segundo o cálculo dos técni-

cos da ANTT, ela seria de 533 ônibus. 

A ABRATI apurou 417. Portanto, os 

dados do projeto contêm erros quan-

titativos, o que poderá levar a outros 

erros, por exemplo, no Modelo de 

Remuneração.

O estudo utiliza indicadores 
financeiros dos Estados Unidos

A análise da ABRATI constatou que 

no ProPass os indicadores financeiros 

utilizados nos estudos voltados à 

avaliação de riscos, atratividade e re-

sultados, não guardam relação com o 

mercado de transporte brasileiro. Isto 

Índices propostos 
são impossíveis 
de ser alcançados

A ABRATI analisou dois ce-

nários que revelam a impossibi-

lidade de se alcançar os índices 

propostos. No primeiro cenário, 

com os dados do ProPass, 

verificou-se que 1.060 ligações 

teriam de percorrer mais de 

200.000 km/veículo/ano,  e 

que outras ligações, mesmo 

ficando abaixo dos 200.000 km, 

não conseguiriam fazê-lo. No se-

gundo cenário, com os dados do 

Anuário Estatístico de 2006, so-

mente 37 ligações alcançariam 

PMAs superiores a 200.000 

km/veículo/ano. As restantes 

2.613 ligações obteriam índices 

abaixo desse valor.

Valor médio para 
investimento foi 
subdimensionado

No Modelo de Remunera-

ção, o valor médio adotado 

como referência para investi-

mentos em infraestrutura tam-

bém está subdimensionado. A 

totalidade dos lotes apresenta 

elevado número de municípios 

onde têm o início ou o fim das 

linhas, ou seja, que demanda 

garagens. A conclusão foi de 

que os valores indicados nos 

estudos da ANTT encontram-se 

subestimados em, no mínimo, 

80%. Para os lotes com linhas 

mais longas, o subdimensiona-

mento chega a ser de até dez 

vezes do valor que realmente 

seria exigido.

inter-regional, nos 365 dias do ano. 

Nesse caso, a produção dos veículos 

atingiria um PMA médio do total da 

frota acima dos 200.000 quilômetros, 

o que, na prática, é impossível.

porque foram utilizados, na sua maior 

parte, índices do mercado financeiro 

dos Estados Unidos. Se não houver 

uma profunda revisão no projeto, even-

tuais licitantes menos cuidadosos 

poderão ser induzidos a erros.
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No que se refere à adoção de um 

Sistema de Avaliação de Desempe-

nho, a ABRATI considera fundamental 

a existência do critério de formação 

dos índices de avaliação. Por exem-

plo, uma rodovia com incidência de 

acidentes maior do que outra fará com 

que uma empresa que trafegue por ela 

tenha maior possibilidade de apresen-

tar índices mais desfavoráveis do que 

outra que não utilize essa estrada. 

Do mesmo modo, no que diz respeito 

No estudo, custos dos imóveis não 
foram corretamente considerados

No estudo do ProPass, 70 das 

125 unidades de rede terão ao menos 

uma linha com origem ou destino no 

município de São Paulo. Considerando 

que cada um desses permissionários 

irá necessitar de uma garagem na 

capital paulista, e computando-se os 

custos de imóveis na região, os inves-

timentos seriam de algumas dezenas 

de milhões de reais. Conclusão: há 

uma incompatibilidade entre o que 

está escrito no projeto e o resultado 

a que se chega analisando-o como 

um todo.

Desencontros na rentabilidade dos 
lotes gera falta de credibilidade

O documento observa que dez dos 

125 lotes apresentaram inviabilidade 

financeira. Ou seja, eles só se viabili-

zariam com expressiva elevação de ta-

rifa. Outros nove lotes estão abaixo da 

rentabilidade histórica tanto nos níveis 

federal como no estadual e no muni-

cipal. Os demais lotes apresentaram 

rentabilidade hipotética superior a até  

30%, conforme cálculos dos fluxos de 

Modelo de Gestão 
e Controle choca-se 
com leis do ICMS

A exigência de que nos pontos de 

venda de passagens haja recursos 

tecnológicos para criação de código 

identificador do bilhete também trará 

problemas. Entre os dados previstos 

estão valor de seguro facultativo, valor 

de pedágio, taxa de embarque e outros 

que são meros repasses de receita — 

portanto não integrantes da base de 

cálculo do CMS. A indicação do valor 

do ICMS incidente conflita com as de-

mais exigências e implicará dezenas 

de sistemas com base de dados e 

controles, já que as alíquotas do ICM 

variam de Estado para Estado.

A identificação do passageiro  
contraria "contrato de transporte"

A exigência de identificação do passageiro no momento da aquisição do 

bilhete contraria o chamado “contrato de transporte”, tradicionalmente utili-

zado, e que é um documento ao portador.

Equipamentos 
exigidos ainda não 
são fabricados

Levantamento feito pela ABRATI 

apontou que algumas das funções 

exigidas para gestão e controle nos 

equipamentos previstos pelo ProPass 

— e mesmo os próprios equipamen-

tos — não são produzidos pelos 

principais fornecedores do País. O 

projeto determina, por exemplo, que 

o cronotacógrafo deverá permitir a 

conexão e armazenagem dos dados do 

GPS, do leitor automático de bilhete de 

passagem e do detector de embarque 

e desembarque. Os aparelhos produ-

zidos no Brasil não reúnem condições 

técnicas para atender a essas exigên-

cias do Modelo de Gestão e Controle. 

O mesmo vale para o registro dos 

dados de posição geográfica; dados 

do bilhete de embarque; dados do 

detector de embarque e desembarque; 

dados de identificação da viagem e o 

armazenamento de todos os dados em 

memória não volátil interna.

caixa, o que demonstra a inexistência 

de credibilidade se comparados com 

os indicadores de TIR do projeto, que 

são de 8,77% para todos os lotes. 

Essas divergências dos dados 

estudados demonstram os equívocos 

de dimensionamento de frota e in-

vestimentos, e levariam à conclusão 

de que tanto uns quanto outros são 

inexequíveis. 

Critério de formação dos índices é 
fundamental para as avaliações  

ao Índice de Modicidade Tarifária, dar 

um desconto na tarifa não deveria 

constituir um indicador de qualidade, 

pois não é necessariamente bom para 

o serviço. No ProPass, um desconto 

de 15% corresponderia à nota máxima 

do índice. Esse percentual representa 

praticamente o dobro da Taxa Interna 

de Retorno prevista. Ou os dados da 

ANTT estão errados, ou a empresa irá 

pagar para trabalhar se quiser atingir 

a melhor avaliação nesse item. 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A Mercedes-Benz apresentou seu 

novo caminhão pesado Actros 4844 

8x4 basculante para operações fora-

de-estrada. O Actros pesado para 

mineração chegou ao mercado no ano 

passado. O modelo lançado agora 

representa uma nova geração dessa 

linha de produtos. O Actros 4844 8x4, 

versão basculante, é indicado também 

para a construção civil.

Mercedes-Benz lança versão do 
caminhão Actros para mineração

Actros: também na construção civil.

A Pulmann Bus, do Chile, adquiriu 

58 ônibus Marcopolo Viaggio 1050, 

com entregas em abril. Os novos 

veículos serão usados no transporte 

especial dos mineiros de uma das prin-

cipais minas de cobre do país. A região 

de operação é altamente agressiva, e 

por isso foram incluídos nos veículos 

vários equipamentos e dispositivos 

exclusivos para enfrentar a neve e as 

condições ruins dos caminhos.

Marcopolo exporta 58 ônibus 
Viaggio 1050 para a Pullmann Bus 
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A carroçaria padrão foi preparada para 

operar em condições hostis.

A revista Coquetel, da Ediouro, 

renovou sua parceria com a Viação 

Itapemirim, firmada em 2006, para 

doação mensal de 1.200 revistas de 

passatempos. As publicações são 

destinadas ao projeto social “Biblio-

teca Móvel”. 

O projeto é promovido pela Itape-

mirim em parceria com a distribuidora 

de derivados de petróleo Shell. Entre 

as revistas doadas estão a “Picolé” e 

a “Brincando e Aprendendo” — para 

o público infantil —, e as “Cruzadas 

Diretas” e “Caça-Palavras” — para 

jovens e adultos. Todos podem brincar 

preenchendo os jogos e ainda levar as 

revistas para casa, uma diversão que 

ao mesmo tempo proporciona cultura 

e conhecimento a brasileiros de norte 

a sul do País.

Revistas são doadas 
a projeto social 
da Itapemirim

A Scania colocou à disposição de 

seus clientes, no portfólio de serviços 

da marca, o Scania Assistance. É um 

programa de atendimento de emergên-

cia 24 horas. O sistema, padronizado 

mundialmente, funciona em todo terri-

Scania Assistance: padronização 
mundial do atendimento remoto

A Mercedes-Benz foi a vencedora 

em dez das 24 categorias do Prêmio 

Lótus 2009 e conquistou o troféu 

“Marca do Ano em Veículos Comer-

ciais”. O OF 1722 para ônibus foi 

escolhido o “Chassi do Ano” pela 

quarta vez consecutiva. A premiação 

destaca modelos e marcas que tive-

ram o melhor desempenho de vendas 

no mercado interno em 2008.

tório nacional a qualquer hora do dia 

ou da noite, durante a semana e aos 

sábados e domingos. Está disponível 

para caminhões, ônibus e motores 

industriais ou marítimos, e oferece 

garantia de pronto atendimento. 

Mercedes-Benz é  
Marca do Ano em 
veículos comerciais
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O modelo double-decker da Busscar 

— Panorâmico DD —, passa a ostentar 

novo visual, perfeitamente sintonizado 

com as tendências mundiais em design 

automotivo. Sua frente foi totalmente 

redesenhada e incorporou modernos 

faróis e lanternas em LED desenvolvi-

das pela Busscar. Inspirado nas linhas 

do VisstaBuss Elegance 360, passou a 

ostentar novos retrovisores externos. 

A traseira, além do desenho modifica-

do, inclui itens como acabamento da 

tampa em inox, luzes de ré embutidas 

no para-choque e vigia traseira com 

vidros colados. Nas laterais, as linhas 

das janelas na região próxima à cabine 

conferem maior harmonia e elegância 

ao conjunto. Foram eliminados todos 

Busscar lança o Panorâmico DD com novo design e 
quer repetir o sucesso do VisstaBuss Elegance 360

os perfis de acabamento, criando 

superfícies contínuas. A cabine foi re-

desenhada, oferecendo mais espaço, 

conforto e visibilidade. O piso inferior 

recebeu novos dutos de ar condiciona-

do e nova iluminação no teto. 

Visual limpo, muita harmonia e elegância de linhas: é o novo Panoramico DD.

fizeram uma pausa ou fortes reduções 

em suas aquisições. 

No caso do mercado interno, o 

executivo responsabilizou a redução 

do limite de financiamento do Finame, 

de 100% para 80%, para aquisição 

de ônibus, e a não prorrogação dos 

contratos das operadoras de trans-

porte interestadual e internacional de 

passageiros. “Há muitas indefinições 

no setor e por isso as empresas de 

transporte pararam de comprar ôni-

bus. A queda foi de 55% no primeiro 

bimestre”, disse. 

Martins acredita que a situação se 

prolongará “até que acabem as incer-

tezas”. Acerca do projeto da ANTT para 

licitação das linhas interestaduais, 

disse não concordar com a intenção de 

classificar os concorrentes pelo critério 

de menor tarifa, pois isso "irá afetar a 

qualidade do transporte".

Espanhóis criticam 
modelo brasileiro 
para o trem-bala

Segundo o jornal Valor Econômico, 

representantes de grupos que atuam 

no setor de trens de alta velocidade da 

Espanha consideram inviável o projeto 

brasileiro para a implantação de um 

trem-bala, caso seja lançado como 

Parceria Público Privada (PPP). Esse é 

o modelo que mais parece agradar ao 

governo. A visão dos representantes 

espanhóis é de que, em todo o mundo, 

o trem de alta velocidade é construído 

e administrado pelo Estado. A inovação 

brasileira da PPP poderia complicar o 

negócio. Pelo menos para os espa-

nhóis, não interessa associar-se a em-

preiteiras ou outros investidores para 

se tornarem sócios de uma ferrovia em 

outro país. O grupo de representantes é 

liderado pela fábrica de equipamentos 

ferroviários Talgo, em associação com 

as operadores Renfe e Adif. 

O presidente da Associação Nacio-

nal dos Fabricantes de Ônibus — Fabus 

—, José Antônio Fernandes Martins, 

informou que a produção brasileira de 

ônibus nos dois primeiros meses deste 

ano diminuiu 32,8%. Foram produzidas 

3.202 carroçarias, enquanto no mes-

mo período do ano passado haviam 

sido fabricadas 4.766 unidades. 

Segundo Martins, as exportações 

de ônibus caíram 51,3% no primeiro 

bimestre. Em 2008, foram vendidos  

no período 1.255 ônibus ao mercado 

externo. Este ano, em janeiro e feve-

reiro, foram exportados 611. 

O presidente da Fabus, que é 

também vice-presidente do Conselho 

Consultivo da Marcopolo, atribuiu à 

crise econômica internacional o mau 

desempenho das exportações de ôni-

bus. Alguns países que são tradicionais 

importadores do produto brasileiro 

Produção brasileira de carroçarias 
diminuiu 32,8%, informa a Fabus
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