
AGOSTO 2010

No dia 20 de agosto, entraram 

em atividade o SAC Geral 0800 888 

0809 e o SAC para deficientes audi-

tivos e de fala 0800 880 0144, que 

são serviços coletivos exclusivos das 

empresas associadas da ABRATI que 

operam no setor de transporte rodo-

viário interestadual e internacional de 

passageiros. 

A implantação e funcionamento 

do SAC coletivo resultou de decisão 

da assembleia geral extraordinária 

das associadas, como forma de 

atender às exigências da Resolução 

nº 3.535/2010 da Agência Nacional 

Operadora do 
trem-bala isenta 
de PIS/Cofins

A empresa que obtiver a 

concessão para operar o serviço 

de transporte ferroviário do trem-

bala (trem de alta velocidade) 

estará isenta do pagamento do 

PIS e da Cofins incidentes nas 

receitas obtidas com a venda de 

passagens. A isenção foi incluída 

na Medida Provisória nº 497, 

publicada no Diário Oficial da 

União do 28 de julho de 2010. É 

o primeiro incentivo tributário con-

cedido pelo governo federal para 

estimular a redução do preço da 

passagem do futuro trem-bala. 

SAC: o serviço unificado 
de atendimento ao cliente 
já entrou em atividade

de Transportes Terrestres e demais 

legislações vinculadas.

O sistema tem a ABRATI como tuto-

ra e as contratações são feitas direta-

mente pelas associadas à prestadora 

dos serviços. Um dos fundamentos da 

decisão de montar o SAC coletivo foi 

a possibilidade de uniformizar proce-

dimentos e ratear os custos de toda a 

estrutura, favorecendo especialmente 

as associadas de menor porte. 

A associada que ainda não integra 

o SAC coletivo e deseja fazê-lo, deve 

seguir as orientações do Ofício Circular 

035/2010-ABRATI. Detalhes: pág. 2  

Ministério dos Transportes 
homenageia a ABRATI 

O presidente Lula, juntamente com o Ministro 

dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, entrega 

a Renan Chieppe a placa homenageando o 

setor de transporte rodoviário de passageiros.
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O presidente da ABRATI, Renan 

Chieppe, em nome das operadoras de 

transporte rodoviário de passageiros, 

recebeu das mãos do presidente da 

República, Luis Inácio Lula da Silva,  

uma placa de homenagem ao setor, 

como parte das comemorações dos 

150 anos da criação do Ministério 

dos Transportes.  

A placa tem os seguintes dizeres: 

“Na comemoração do sesquicen-

tenário do Ministério dos Transportes, 

o reconhecimento à Associação Bra-

sileira das Empresas de Transporte 

Terrestre de Passageiros – ABRATI 

– pelos serviços prestados ao setor.”

A solenidade foi realizada no Clube 

do Exército, em Brasília, no dia 28 de 

julho, e, além do Presidente da Repú-

blica e do Ministro dos Transportes, 

Paulo Sérgio Passos, contou com a 

presença de diversas outras altas 

autoridades.

Na ocasião, foram homenageados 

outros 12 representantes da iniciativa 

privada, de entidades e associações 

dos diversos setores, além de seis 

ex-ministros dos Transportes. 

O Ministério dos Transportes foi 

criado em 28 de julho de 1860, pelo 

Decreto nº 1.967, baixado pelo Impe-

rador D. Pedro II. 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

O novo terminal rodoviário interes-

tadual de Brasília recebeu a etiqueta 

de maior eficiência energética (A) em 

sua fachada e cobertura, por meio do 

Programa Brasileiro de Etiquetagem 

(PBE) de conservação de energia. O 

programa foi desenvolvido pelo Insti-

tuto Nacional de Metrologia, Normali-

zação e Qualidade Industrial (Inmetro) 

para edifícios.

Foi o primeiro edifício com esse 

selo na cidade. No Brasil, até agora, a 

etiqueta foi recebida por 11 edifícios.

De acordo com o Laboratório de 

Controle Ambiental e Eficiência Ener-

gética da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de Brasília 

(Unb), responsável pelos estudos e 

avaliação da estrutura do novo termi-

nal, a combinação de cores claras, 

materiais adequados e proteção solar 

garantem um bom desempenho térmi-

co e energético ao complexo.

Além das características relaciona-

das à eficiência energética, o terminal 

respeita os padrões de acessibilidade, 

com rampas, telefones e sanitários 

adaptados, piso tátil e central de in-

formações com atendimento especial 

para cadeirantes. 

O novo terminal de Brasília é ad-

ministrado por um consórcio formado 

pelas empresas Socicam, JCGontijo 

Engenharia e Construtora Artec, no 

sistema de concessão.

Terminal de Brasília 
recebe etiqueta de 
eficiência energetica

SAC - Serviço de atendimento ao 
cliente entrou em funcionamento

O sistema coletivo de atendimento 

ao cliente — SAC — do setor de trans-

porte rodoviário de passageiros, que 

entrou em funcionamento no dia 20 

de agosto, tem a ABRATI como tutora. 

As contratações são feitas di-

retamente pelas associadas junto 

à prestadora dos serviços. Um dos 

fundamentos para a montagem cole-

tiva do serviço foi a possibilidade de 

uniformizar procedimentos e ratear os 

custos de toda a estrutura, o que fa-

vorece especialmente as associadas 

de menor porte.   

O SAC é identificado como sendo 

das empresas de transporte interesta-

dual de passageiros e abrigará todas 

as associadas que o desejarem. A 

empresa terceirizada indicada para 

a prestação de tais serviços fica no 

Rio de Janeiro e tem experiência na 

atividade de transporte.

É importante observar que, a partir 

de agora, não só a ANTT, mas os Pro-

cons e Decons poderão fiscalizar as 

empresas operadoras para verificar a 

existência e o correto funcionamento 

do SAC. Elas têm autonomia para 

fazer autuações nos casos em que 

sejam constatadas falhas.      

A respeito deste assunto, a ABRA-

TI está transmitindo às empresas 

associadas alguns alertas relevantes, 

reproduzidos a seguir: 

a) Pelo curto espaço de tempo 

entre o cancelamento do bilhete, que 

será feito diretamente  e na primeira 

chamada do usuário ao SAC, a em-

presa deverá ter o seu funcionário 

responsável pelo contato com o SAC 

sempre atento a esse procedimento, 

isso em razão de que, em apenas três 

horas (tempo-limite para o pedido), a 

empresa deverá desbloquear o bilhete 

cancelado para que o assento possa 

ser vendido em tempo hábil a outro 

usuário. 

b) É imprescindível que os veículos 

tenham o adesivo com a indicação, 

conforme determina a Resolução, dos 

números do SAC geral e do SAC para 

deficientes auditivos e de fala.  Esses 

números também precisam constar 

no site da empresa, se houver, e 

no bilhete de passagem, aposto por 

carimbo, impresso ou mesmo por um 

papel anexado. 

c) As empresas integrantes do SAC 

deverão obter o login e a senha para 

estarem, em tempo real, conectadas 

com sua conta no SAC e aí poderem 

acompanhar e solucionar todos os 

temas que lhes forem afetos, obser-

vando os prazos fixados.

d) Qualquer dificuldade de maior 

relevo junto ao SAC poderá ser re-

solvida com os supervisores do SAC 

ABRATI, que são o Marcelo Apolinário 

e a Luiza, nos e-mails marcelo.apoli-

nário@internauticacc.com.br e luiza@

internauticacc.com.br ou nos telefones 

0xx 21 35232323 e 3523-2326.
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Desde o fim de julho a Comil 

está promovendo vários eventos para 

apresentar o novo modelo do seu 

ônibus rodoviário Campione. As apre-

sentações foram iniciadas por Porto 

Alegre, incluindo ainda São Paulo, Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza. 

O novo Campione já está disponí-

vel nos modelos 3.25, 3.45 e 3.65, 

próprios para operação em linhas 

rodoviárias de curto, médio e longo 

percursos, tanto nos serviços regula-

res como em fretamento e turismo. O 

novo carro se destina aos mercados 

interno e externo e pode ser montado 

sobre todos os modelos e marcas de 

chassis rodoviários.

Seu projeto incorpora conceitos 

atualizados de performance, robustez, 

segurança, praticidade de manuten-

ção, conforto e design. Introduz melho-

rias e detalhes práticos com reflexos 

muito importantes na produtividade 

e nos custos de manutenção. Por 

exemplo, as lanternas e os conjuntos 

ópticos são modulares e podem ser 

utilizados indistintamente na direita e  

na esquerda. Os vãos de janela foram 

padronizados, o que significa o uso de 

vidros com as mesmas dimensões em 

todas elas. As traseiras também são 

A Comil promove cinco grandes eventos para 
apresentar o novo modelo do Campione

modulares e se aplicam indistintamen-

te aos modelos 3.25, 3.45 e 3.65. 

Iluminação 100% em LED no salão, 

nas lanternas traseiras e nas portas 

dos bagageiros são outras funcionali-

dades de operação. 

O Campione 3.65 é um rodoviário para viagens de longa distância, turismo e fretamento. 

Tem capacidade para 44 passageiros e dispõe de ar-condicionado, toalete e geladeira. As 

poltronas são leito turismo. Conta com sistema de audio e vídeo e monitor de LCD de 15”.

Outro detalhe foi a adoção de um 

novo aparelho Multiplex, mais moder-

no, ergonômico e completo, para maior 

conforto do motorista. 

Além disso, o carro está ainda 

mais atraente, moderno e funcional. 

O Campione 3.45 é um rodoviário para viagens de média distância. Está equipado com ar-

condicionado, toalete e geladeira. As poltronas são no estilo soft executiva. A capacidade é 

de 43 passageiros, e conta com sistema de audio e vídeo, com monitor de LCD.

O Corinthians passou a utilizar 

um ônibus Scania com carroçaria 

Marcopolo para transportar sua equipe 

principal de futebol. O veículo foi apre-

sentado recentemente em São Paulo. 

O ônibus tem o nome de Mosqueteiro 

e ostenta o distintivo do clube em 

tamanho grande nas laterais, além 

da marca Scania e das marcas dos 

patrocinadores da equipe. 

Corinthians apresenta seu ônibus Scania/Marcopolo
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A Mercedes-Benz do Brasil lançou 

o cavalo-mecânico Actros 2546 LS 

6x2, ampliando sua linha de cami-

nhões pesados (a maior do país) 

destinados ao transporte rodoviário e 

a aplicações fora-de-estrada. A monta-

dora considerou este como seu mais 

importante lançamento dos últimos 

anos no Brasil. Foi realizado na Hidre-

létrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. 

Com o novo veículo, a linha Actros 

no país — que atende ao segmento 

de alta potência — passou a contar 

com os modelos rodoviários 2546 LS 

6x2 e 2646 LS 6x4, além da versão 

basculante 4844 K  8x4, próprio para 

operações fora-de-estrada severas.

O Actros 2546 LS 6x2, assim 

como outras versões da linha Actros, 

Mercedes-Benz lança o Actros 2546 LS 6x2 
e amplia a sua linha de caminhões pesados

A Mercedes-Benz apresenta em seminário 
da NTU soluções para o transporte urbano

introduzem inovadoras tecnologias de 

segurança ativa como, por exemplo, 

um sistema de orientação de faixa de 

rolagem com câmeras de vídeo, que 

emite alertas sonoros quando o cami-

nhão ameaça sair do traçado normal da 

via. Um sistema de segurança parecido 

(mas baseado em radar) também evita 

a aproximação excessiva do caminhão 

em relação ao veículo que vai à frente, 

emitindo alerta sonoro e, conforme o 

risco envolvido, atuando automatica-

mente no sistema de frenagem. O novo 

veículo também conta com sistema de 

bloqueio de deslocamento para trás, 

favorecendo a partida em rampas, e 

com sensor de chuva e iluminação, 

com acionamento automático dos 

faróis e dos limpadores de parabrisa.
Demonstração do novo modelo do pesado 

Actros na barragem da usina de Itaipu.

Calhas especiais e elevado do Expresso Tiradentes, sistema de BRT de São Paulo.

A Mercedes-Benz participou do 

Seminário NTU 2010, em Brasília, 

destinado a reforçar as discussões em 

torno da preparação das cidades brasi-

leiras para a Copa do Mundo de 2014.

Além da contribuir com os debates 

acerca da implantação e operação do 

sistema BRT (Bus Rapid Transit),  a 

montadora expôs o chassi O 500 U 

Low Entry, considerado ideal para o 

transporte urbano de grande número 

de passageiros.

O 500 U Low Entry permite em-

barque e desembarque ao nível da 

calçada, assegurando maior conforto 

para os usuários

Com base na preparação das 

cidades brasileiras que sediarão os 

jogos da Copa do Mundo de Futebol 

de 2014, o seminário deste ano, que 

reuniu empresários, gestores públi-

cos e especialistas, teve como tema 

o transporte de qualidade para uma 

vida melhor.

Com produtos e assessoria espe-

cializada, a Mercedes-Benz coloca-se 

como parceiro forte e confiável na 

implantação e operação de sistemas 

como o BRT. Suas soluções para o 

transporte coletivo de passageiros 

ganham destaque no seminário,  rea-

lizado na capital federal.
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O Santos FC apresentou o novo 

ônibus que passa a ser utilizado para 

o transporte da sua equipe profissional 

de futebol. É um Mercedes-Benz com 

carroçaria G7 Marcopolo e foi obtido 

por empréstimo pelo período de um 

ano. O nome “Baleia 77” foi trocado 

para “Baleião”. A carroçaria está intei-

ramente adaptada para proporcionar 

conforto total aos atletas, inclusive 

com sala de jogos e espaço para pro-

cedimentos de fisioterapia. 

Santos apresenta seu novo ônibus, que tem 
chassi Mercedes-Benz e carroçaria Marcopolo
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Compras do setor rodoviário de passageiros 
resultam em maior produção da Marcopolo

A Marcopolo comercializou mais 

de 2.000 ônibus rodoviários modelo 

Geração 7 no primeiro semestre de 

2010. O acentuado crescimento da 

produção da encarroçadora teve como 

principal destaque os fornecimentos 

para o setor de transporte rodoviário 

de passageiros. 

A renovação de frota iniciada pelo 

setor no segundo semestre do ano 

passado ganhou impulso este ano e os 

empresários investiram fortemente na 

aquisição de novos veículos.

Os esforços desenvolvidos pelas 

companhias aéreas no intuito de esti-

mular as pessoas a viajarem mais de 

avião não preocupam a encarroçadora, 

conforme recentes declarações do seu 

diretor-geral, José Rubens de la Rosa. 

Ele registrou que as pessoas estão 

viajando mais pelo país e isso significa 

que os ônibus estão sempre presentes 

em seus deslocamentos.

“O aumento do volume de viagens 

acaba beneficiando todos os setores, 

inclusive o nosso. Quando viajam, 

normalmente as pessoas dependem 

muito do ônibus para se movimentar”, 

explicou o executivo.

Em 2010, a produção da Marco-

polo em suas fábricas no Brasil e no 

exterior chegou a 13.007 unidades, 

um resultado 43,8% maior em com-

paração com o mesmo período do ano 

passado. 

A receita líquida superou R$ 1,4 

bilhão e o lucro líquido alcançou R$ 

148,1 milhões. 

Com base nesse desempenho, 

a companhia projeta alcançar uma 

receita líquida de R$ 2,8 bilhões em 

2010, correspondente à produção to-

tal de 26.500 ônibus em suas diversas 

fábricas.

A realização da Copa do Mundo 

no Brasil, em 2014, e a Olimpíada, 

em 2016, deverão contribuir para que 

a companhia siga aumentando ainda 

mais a sua produção. Rubens de la 

Rosa lembrou, como exemplo, que 

mais de 1.000 ônibus foram destina-

dos à Copa da África do Sul. 

Um dado que contribuiu para me-

lhorar o lucro líquido consolidado da 

Marcopolo no primeiro semestre foi o 

fato de as operações no exterior terem 

apresentado aumento de 56,9% no 

primeiro semestre. As unidades ope-

racionais fora do Brasil apresentaram 

significativos aumentos de produção: 

Índia, 145,9%; África do Sul, 77,2%; 

Argentina, 20,2%; Colômbia, 13,8%. A 

mais nova fábrica, no Egito, produziu 

192 ônibus. Só no México o volume 

produzido em 2010 foi menor.

José Rubens de la Rosa, da Marcopolo.
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

O representante da Caio Induscar 

na África do Sul, Caio Buses África 

(Pty), que faz a montagem das car-

roçarias Caio modelo Apache S21 

fornecidas em CKD, é responsável pela 

montagem e distribuição dos carros 

da marca no cone sul do continente 

africano, com instalações fabris na 

cidade de Randfontain, a 80 km de 

Joanesburgo.

No mês passado, saiu da linha 

de produção a primeira unidade en-

carroçada sobre chassis com motor 

Caio faz um ônibus a gás para Moçambique e 
18 G 3400 e G 3600 para os Estados Unidos

movido a gás, que será utilizada para 

demonstração nos países vizinhos, 

tendo como destino final Moçambique.

O país é riquíssimo em reservas 

de gás, e sua exploração é viável 

economicamente, já que irá diminuir a 

importação de petróleo.

O combustível é usado como alter-

nativo, sendo considerado ecológico 

por ter uma menor emissão de CO
2
 

e material particulado, o que o torna 

menos poluente que os outros com-

bustíveis derivados de petróleo.

Ao mesmo tempo, a encarroçadora 

brasileira acaba de embarcar nove 

unidades de rodoviários para os Es-

tados Unidos, de uma encomenda de 

dezoito veículos. São oito unidades do 

rodoviário Giro 3400 e dez unidades 

do Giro 3600.

Os ônibus são distribuídos por todo 

o território dos Estados Unidos pela 

representação Caio North América LCC, 

com sede na cidade de McDonough, 

Georgia, localizada na grande metró-

pole de Atlanta.

O ônibus a gás é uma alternativa interessante, pois polui menos. O carro será demonstrado em vários países africanos.
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