
AGOSTO 2008

Associadas apresentam à 
ANTT sugestões sobre 
a licitação de linhas do NE 

Os preços das passagens 

deverão continuar subindo no 

segundo semestre, mantendo 

o ritmo de evolução observado 

nos últimos 12 meses, quando 

foram aumentados em 44,7%, 

de acordo com dados da FGV. Se-

gundo André Braz, economista da 

FGV, as empresas aéreas estão 

sendo pressionadas pela alta do 

querosene de aviação. Dados do 

Sindicato Nacional de Empresas 

Aeroviárias indicam que o combus-

tível já subiu 36,38% até o último 

dia de julho. O vice-presidente de 

Finanças e diretor de Relações 

com Investidores da TAM, Líbano 

Barroso, afirmou que mesmo 

com preços mais altos a taxa de 

ocupação da TAM em agosto está 

sendo mais alta do que a de igual 

mês do ano passado. De janeiro 

a julho, a demanda no mercado 

doméstico cresceu 10%.

Em conformidade com os Avisos 

nºs 87/2008  e 89/2008, a Agência 

Nacional dos Transpor tes Terrestres 

realizou Audiências Públicas para 

colher subsídios e sugestões sobre 

a licitação de linhas de transporte 

rodoviário interestadual de passagei-

ros da Região Nordeste. A ABRATI e 

diversas associadas participaram e 

apresentaram várias sugestões sobre 

o assunto. As Audiências ocorreram 

em São Luís, Maranhão, no dia 4/8; 

Fortaleza, Ceará (dia 6); Salvador, 

Bahia (dia 8): Recife, Pernambuco 

(dia 12) e Brasíia, (dia 14). No dia 

15, também com grande número de 

empresários e diretores da ABRATI, foi 

realizada Audiência Pública referente 

ao Aviso nº 87, sobre as minutas de 

edital e do contrato de permissão.  

Agência adota nova conceituação
A Diretoria da Agência Nacional 

de Transportes Terrestres — ANTT 

— baixou a Resolução nº 2.850, 

de 13.08.08, cujo texto adota as 

seguintes modificações:  

“Art. 1º Alterar o Anexo da Reso-

lução nº 16, de 23 de maio de 2002, 

para dar nova conceituação aos 

termos abaixo, que passam a vigorar 

com a seguinte redação:

“..............

Linha: serviço de transporte rodo-

viário coletivo de passageiros executa-

do em uma ligação de dois pontos 

terminais, nela incluída os seciona-

mentos e as alterações operacionais 

efetivadas, inclusive o serviço dife-

renciado, aberto ao público em geral, 

de natureza regular e permanente, 

com itinerário definido no ato de sua 

delegação mediante permissão;

Permissão: a delegação, a tí-

tulo precário, mediante licitação, da 

prestação do serviço de transporte 

rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros, feita pela União à pes-

soa jurídica que demonstre capacidade 

para seu desempenho, por sua conta e 

risco, por prazo determinado;

Poder permitente ou concedente: 

a União;

Projeto Básico: conjunto de ele-

mentos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequada para 

caracterizar o objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações 

de estudos preliminares que apon-

tem a respectiva viabilidade técnica 

e econômica;

Seção ou Seção Secundária: ser-

viço realizado em trecho de itinerário 

de linha, com fracionamento do preço 

da passagem;

“.............

Art. 2º Excluir os termos “concor-

rência”, “planilha tarifária” e “serviços 

acessórios” do anexo da Resolução nº 

16, de 23 de maio de 2002.”

O governo do Rio de Janeiro 

elaborou portaria definindo nor-

mas para que, no máximo até 

dezembro de 2014, a frota inter-

municipal do Estado esteja total-

mente equipada com dispositivos 

de acessibilidade. Os ônibus, 

novos ou usados, que forem incor-

porados às frotas a partir do fim 

de setembro deste ano já deverão 

contar com pelo menos um dos 

equipamentos previstos pela Lei 

Federal nº 10.048. 

Rio de Janeiro 
define prazo 
para acessibilidade

Passagens aéreas 
sobem 44,7% 
em 12 meses
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

ANTP já está recebendo a adesão de organizações 
de transporte público ao Prêmio de Qualidade 2009

A Associação Nacional de Trans-

portes Públicos — ANTP — está rece-

bendo a adesão de organizações de 

transporte público — inclusive empre-

sas de transporte rodoviário interes-

tadual e internacional de passageiros 

— e trânsito ao ciclo 2007/2009 do 

Prêmio ANTP de Qualidade. 

Trata-se de um programa de incen-

tivo, treinamento e educação para a 

melhoria da eficiência da gestão do 

trânsito e gerência de transportes 

públicos. Foi lançado em 1995 e, 

desde então, já teve seis premiações, 

em 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 

e 2007. 

A próxima premiação ocorrerá 

no segundo semestre de 2009, por 

ocasião do 17º Congresso Brasileiro 

de Transporte e Trânsito, programado 

para Curitiba, Paraná. A apresentação 

das candidaturas poderá ser feita até 

o dia 5 de fevereiro de 2009.  

O processo se desdobra em duas 

fases distintas. A primeira é a adesão 

ao Programa, quando a organização 

interessada assume formalmente um 

compromisso de melhoria, que implica 

realizar uma auto-avaliação com base 

nos critérios do Prêmio e de, como 

decorrência da auto-avaliação, desen-

volver um plano de ação. É importante 

ter em mente que a adesão ao Progra-

ma não implica qualquer compromisso 

de candidatar-se ao Prêmio, mas sim, 

em implantar melhorias a partir dos 

critérios. A segunda fase é a apre-

sentação da candidatura, a critério da 

organização interessada.

Podem aderir ao Prêmio os órgãos 

gestores de transporte público e/ou 

gestores de trânsito; as operadoras 

metro-ferroviárias urbanas e metro-

politanas; as operadoras rodoviárias 

urbanas e metropolitanas e as ope-

radoras rodoviárias de média e longa 

distância.  

Os critérios do Prêmio ANTP foram 

desenvolvidos com o objetivo de for-

necer às organizações de transporte 

e trânsito um referencial atualizado, 

compatível com sua realidade e recur-

sos, e que possibilite a análise crítica 

e a melhoria de seus sistemas de 

gestão, a partir de critérios reconheci-

dos mundialmente. Eles são baseados 

nas estruturas do Prêmio Nacional 

da Qualidade e do Prêmio Malcolm 

Baldrige, dos Estados Unidos. Tais 

estruturas são atualizadas anualmente 

e refletem o estado da arte da gestão 

de organizações.

A ANTP realiza uma série de ativida-

des com o objetivo de mobilizar e ca-

pacitar as organizações interessadas 

em aderir ao Programa, estimulando-as 

a promoverem sua auto-avaliação. 

Entre as atividades estão workshops 

regionais, treinamento para formação 

de avaliadores internos, seminários de 

empresas vencedoras e treinamentos 

para formação da banca examinadora. 

Com o mesmo objetivo, é editado o 

Boletim Qualidade ANTP. Além disso,  

são realizados eventos de divulgação 

do setor para estimular a adesão ao 

Prêmio e fortalecer relações institu-

cionais com entidades promotoras 

de ações voltadas à melhoria do 

desempenho.    

 Há um Conselho Nacional respon-

sável pela articulação institucional do 

Programa e pela definição de suas 

principais diretrizes e estratégias.

A ABRATI apóia institucionalmen-

te o Prêmio ANTP de Qualidade por 

reconhecer nele um caminho para as 

empresas do setor obterem o reconhe-

cimento da comunidade de transporte 

e da sociedade em geral.

Mais informações estão disponíveis 

no site da ANTP (www.antp.org.br).

O Prêmio ANTP de Qualidade foi criado em 

1995 e tem ciclos bianuais. Atualmente, 

está em curso o sétimo ciclo.

(1,1)  -2- Mont_Inf Ago08.indd 29/8/2008 18:32:57(1,1)  -2- Mont_Inf Ago08.indd 29/8/2008 18:32:57



3INFORMATIVO ABRATI - AGOSTO/08 3

Projetos em tramitação no Senado e no Congres
PLS nº 279/2004 – De autoria do 

Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), 

institui a gratuidade dos transportes 

coletivos urbanos metropolitanos e 

intermunicipais nos dias da votação de 

pleitos eleitorais. Está na Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado. Rece-

beu parecer do relator, Senador José 

Maranhão (PMDB-PB), pela aprovação 

com emendas. Aguarda inclusão na 

pauta para votação. 

PLS 224/2004 – De autoria do 

Senador Álvaro Dias (PSDB-PR), altera 

a Lei nº 10741, de 1º de outubro de 

2003, que dispõe sobre o Estatuto do 

Idoso, para acrescentar dispositivos ao 

art. 39 e dá nova redação ao caput do 

art. 40, que tratam da gratuidade no 

transporte coletivo (definindo o que seja 

“transporte semi-urbano” como sendo o 

que ultrapassa os limites do município, 

preservando as características do trans-

porte urbano). Está na Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado. Teve 

apensado o PLS nº 410/03. Aguarda 

designação de relator.

PLS nº 66/2004 – De autoria do 

então Deputado Marcelo Crivella (PRB-

RJ), altera a Lei nº 8.899, de 29 de 

junho de 1994, para incluir entre os 

beneficiários do passe livre os portado-

res de doenças graves e incapacidades 

inclusive em empresas de transporte 

aéreo quando o motivo da viagem for, 

comprovadamente, para fins de trata-

mento médico, e dá outras providências. 

Está na Comissão de Direitos Humanos. 

Recebeu parecer do relator Senador 

Inácio Arruda (PCdoB-CE) pela aprovação 

com substitutivo. 

PEC nº 6/2003 – De autoria do 

ex-Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ), 

acrescenta parágrafo ao art. 208 da 

Constituição Federal para garantir trans-

porte gratuito aos estudantes na rede 

pública de ensino. Está na Comissão 

de Constituição e Justiça do Senado. 

Aguarda designação de relator.  

PEC nº 75/2003 – De autoria do 

Senador Paulo Paim (PT-RS) e outros, 

altera o inciso XIII do art. 7º da Consti-

tuição Federal para reduzir a jornada de 

trabalho semanal. Está na Comissão 

de Constituição do Senado. Aguarda 

designação de relator. 

PLS nº 147/203 — De autoria do 

Senador Sérgio Zambiasi (PTB-RS), obri-

ga as companhias de transporte aéreo, 

ferroviário e rodoviário de passageiros 

a disponibilizar máscaras cirúrgicas 

descartáveis a seus passageiros. Está 

na Comissão de Assuntos de Saúde. 

Recebeu parecer do Senador Wellington 

Salgado (PMDB-MG) pela rejeição.

PLC nº 68/2004 — De autoria do 

Deputado Ronaldo Vasconcellos (PTB-

MG), acrescenta o art. 11A à Lei nº 

6.194 de 19 de dezembro de 1974, que 

dispõe sobre o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por 

sua carga, a pessoas transportadas 

ou não (determina que as empresas 

prestadoras de serviço público de trans-

porte coletivo divulguem o direito de os 

passageiros receberem indenização em 

caso de acidente). Está na Comissão 

de Constituição e Justiça do Senado. 

Aguarda designação de relator.

PLSnº 109/2003 — De autoria do 

Senador Aloízio Mercadante (PT-SP), 

torna obrigatória a realização de audiên-

cias públicas sobre os aumentos pro-

postos nas tarifas ou preços praticados 

pelas empresas prestadoras de serviços 

públicos antes que os mesmos sejam 

autorizados pelas agências reguladoras 

setoriais. Está na Comissão de Consti-

tuição e Justiça. Aguarda designação 

de relator.  

PLC nº 18/2000 — De autoria 

do Poder Executivo, estabelece os 

princípios e as diretrizes do Sistema 

Nacional de Viação. Está na Comissão 

de Infra-estrutura. Designado relator o 

Senador Eliseu Resende (DEM-MG). 

PLS nº 125/2005 – De autoria do 

Senador Osmar Dias (PDT-PR), altera a Lei 

nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e 

a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 

para reduzir as alíquotas da Contribuição 

para os Programas de Integração Social 

e de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PIS/Pasep) e da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins) incidentes nas operações 

de prestação de serviço de transporte 

intramunicipal coletivo de passageiros e 

com produtos farmacêuticos de que trata. 

Está na Comissão de Assuntos Econômi-

cos. Teve apensados os PLS´s 394/03 

e 98/05. Designado relator o Senador 

Eliseu Resende (DEM-MG).  

PLC nº 128/2007 – De autoria do 

Deputado Elismar Prado (PT-MG), altera 

o caput do art. 105 da Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, que ins titui o 

Código de Trânsito Brasileiro, estabele-

cendo que as saídas de emergência dos 

ônibus e microônibus devem ser visíveis 

independentemente da existência ou 

não de luz ambiente. Está na Comissão 

de Constituição e Justiça do Senado. 

Aguarda designação de relator.

PLS nº 711/2007 – De autoria 

do Deputado Expedito Júnior (PR-RO), 
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esso Nacional
altera os arts. 105 e 230 da Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, 

que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro, para introduzir dispositivo 

de rastreamento por satélite como 

item obrigatório de identificação dos 

veículos automotores destinados ao 

transporte coletivo interestadual. 

Está na Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado. Em 25.05.08 foi 

designado relator o Senador Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG).  

PLS nº 434/2007 – De autoria 

do então Deputado Marcelo Crivel-

la (PRB-RJ), visa alterar a Lei nº 

8.987/1995, para impor às con-

cessionárias de serviço público e 

permissionárias o dever de elaborar 

escrituração contábil e elaborar e 

publicar demons trações financeiras, 

referentes a cada exercício social. 

Está na Comissão de Assuntos 

Econômicos. Em 30.11.07 recebeu 

parecer favorável à aprovação, do re-

lator Senador Raimundo Colombo. 

PLC nº 51/2007 – De autoria 

do Deputado Jovair Arantes (PDT-

GO, dispõe sobre a validade dos 

bilhetes de passagem no transporte 

coletivo rodoviário de passageiros 

e dá outras providências. Aguarda 

inclusão na ordem do dia do Plenário 

do Senado.

PEC nº 49/2007 – De autoria do 

Senador Paulo Paim (PT-RS), altera 

a redação do § 2º do art. 230 da 

Constituição Federal, para garantir 

a gratuidade do transporte coletivo 

urbano e intermunicipal à pessoa 

com deficiência. Está na Comissão 

de Constituição e Justiça do Senado. 

Aguarda designação de relator.

A Associação Nacional de Trans-

portes Urbanos realizou em Brasília, 

nos dias 19 e 20 de agosto, a vi-

gésima-segunda edição do seminário 

Nacional NTU. Foram debatidos vários 

temas relacionados à mobilidade 

nas principais cidades brasileiras. 

Especialistas discutiram alternativas 

e soluções para a crise no trânsito.  

Participaram políticos, urbanistas e 

empresários. 

Foram apresentadas e analisadas 

pesquisas sobre os sistemas de 

transporte nas cidades, e debatidos 

os entraves do serviço. 

Personalidades que contribuem 

para o desenvolvimento do sistema 

foram homenageadas com a Medalha 

do Mérito do Transporte.

Em Brasília, está havendo uma 

verdadeira queda-de-braço entre o 

Governo do Distrito Fe deral e os 

proprietários de vans particulares, 

também conhecidos como perueiros, 

que realizam o chamado “transporte 

alternativo” de passageiros na capital 

do país. Há vários meses o GDF está 

empenhado em implantar um sistema 

de microônibus para melhorar o ser-

viço de transporte urbano, mas tem 

encontrado enorme resistência dos 

perueiros, que promovem freqüentes 

manifestações e entram com recursos 

na Justiça para manter sua atividade. 

A mais recente manifestação foi reali-

zada na Esplanada dos Ministérios e 

junto ao Congresso Nacional. As vans 

estão proibidas de circular.

Perueiros vs. 
microônibus em 
Brasília

NTU faz seminário 
sobre mobilidade 
nas cidades

O governo do Estado de São Paulo 

realizou em agosto a primeira audiência 

pública sobre o projeto de implantar 

uma linha de trem ligando a Estação 

da Luz, no centro da capital paulista, ao 

Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

Cerca de 130 companhias envia-

ram representantes ao encontro, entre 

elas construtoras, bancos e fabricantes 

de equipamentos. Os participantes 

levantaram mais de meia centena de 

questões e dúvidas, a maioria delas 

relacionada às projeções de demanda 

feitas pelo governo estadual. Em sín-

tese, os possíveis interessados não 

acreditam que em 2011 o trem estará 

transportando 19 mil pessoas por dia, 

nem que esse número subirá para 42 

mil depois de concluída a construção 

do terceiro terminal do aeroporto. 

Setor privado tem dúvidas sobre a 
viabilidade do trem rápido em SP

Entre as questões discutidas está 

a possibilidade de o empreendimento 

sofrer a concorrência do trem-bala, 

cuja construção está sendo projetada 

pelo governo federal para interligar os 

aeroportos Tom Jobim (RJ), Cumbica 

(SP) e Viracopos (Campinas-SP). E 

que, portanto, também passaria por 

Guarulhos. O leilão dessa licitação foi 

prometido para março de 2009. 

Há também reparos à opção do 

governo paulista de fixar o teto da 

tarifa com base no atual transporte 

executivo por ônibus, oferecido entre 

o aeroporto e a capital, que hoje é de 

R$ 28,00. 

O projeto em estudo prevê um 

percurso de 28 quilômetros, a serem 

percorridos em 20 minutos por uma 

composição elétrica. 
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Mercedes-Benz investirá R$ 1,5 
bilhão em sua produção no Brasil

A Daimler Trucks investirá R$ 1,5 

bilhão nos próximos três anos para 

ampliar a capacidade de produção de 

caminhões, ônibus e componentes 

na planta da Mercedes-Benz em São 

Bernardo do Campo, São Paulo. A pro-

dução diária da fábrica brasileira será 

aumentada em 25%. A primeira etapa 

da ampliação estará sendo cumprida 

já no início de 2009, anunciou Gero 

Herrmann, presidente da Mercedes-

Benz do Brasil. 

Os novos investimentos irão asse-

gurar a competitividade da fábrica na 

próxima década, permitindo atendimen-

to mais rápido aos clientes. Adicional-

mente, a empresa planeja otimizar a 

flexibilidade de produção para reagir 

às flutuações de mercado no futuro. 

O investimento também será usado 

para a modernização dos processos 

produtivos, na melhoria do sistema de 

logística e para aumentar o índice de 

nacionalização dos produtos.

A Mercedes-Benz vai ampliar o qua-

dro de funcionários,  que atualmente já 

tem mais de 12.000 colaboradores. A 

definição do número de novas contra-

tações está em fase de planejamento 

na empresa. 

No momento, a planta está tra-

balhando próxima à sua capacidade 

máxima de produção. Por isso, o 

aumento de vendas somente poderá 

ser atendido com a eliminação dos 

gargalos de produção e a expansão 

das operações de manufatura. A me-

dida visa atender à alta demanda por 

veículos comerciais da Mercedes-Benz 

no Brasil e no mercado externo.

A Caio Induscar reestilizou o ônibus 

urbano Apache Vip. O design externo foi 

modificado, sendo introduzidos novos 

conjuntos ópticos dianteiro e traseiro. 

Também houve redução no peso do 

veículo e foram realizadas melhorias 

que, além de tornarem mais fácil a 

manutenção, oferecem maior conforto 

e acessibilidade aos passageiros e ain-

da proporcionam excelente ergonomia 

e visibilidade aos motoristas. 

Internamente, o destaque são as 

formas simples que facilitam a lim-

peza e a aplicação de elementos de 

comunicação visual. Outra novidade 

é a utilização de novas tecnologias, 

como a iluminação do salão, o estribo 

e o conjunto óptico traseiro em LEDs, 

que são mais eficientes e têm maior 

durabilidade, o que resulta em menor 

custo de manutenção e em menor 

consumo de energia. 

Caio Induscar reestiliza o ônibus urbano Apache VIP

O Apache VIP modelo 2008/2009 

já chega ao mercado com excelente  

aceitação. Inicialmente, 1.070 uni-

dades do veículo estão sendo forne-

De 14 a 17 de outubro, em Madri, 

Espanha, será realizada a FIAA — Feira 

Internacional do Ônibus e da Viação 

—, uma das mais concorridas da Eu-

ropa, visitada por grande número de 

empresários e profissionais da área 

automotiva. A mostra contará com a 

presença de todos os grandes fabrican-

tes de veículos, chassis e carroçarias 

do mercado internacional.

Na edição anterior da FIAA, em 

2006, quase 35% dos profissionais 

visitantes ocupavam cargos de máxima 

responsabilidade nas suas compa-

nhias: presidente, 10,25%;  diretor 

geral, 24,72%; diretor técnico, 15,09%; 

diretor de exploração, 9,17%. 

Mais informações podem ser obti-

das no site www.fiaa.ifema.es

Madri realiza em 
outubro nova 
edição da FIAA

cidas ao Estado de Goiás. Também 

foram feitas vendas aos estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais.    

Além do novo design, o Apache VIP 

2008/2009 traz mais tecnologia.  
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