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Com o apoio da ABRATI, a 

Associação Nacional do Trans-

porte Público – ANTP – lançou o 

Prêmio ANTP de Boas Práticas, 

edição 2011, para distinguir as 

empresas de transporte rodoviá-

rio interestadual e internacional 

de passageiros com as melhores 

práticas operacionais. Pág. 3

ANTP lança Prêmio 
Boas Práticas para  
setor interestadual

ABRATI critica o modelo 
de licitação das linhas 
apresentado pela ANTT

A Diretoria da ABRATI, represen-

tada pelo seu Presidente, Renan 

Chieppe, tem manifestado para várias 

áreas governamentais, em contatos 

que vem mantendo em Brasília, assim 

como para a imprensa nacional, a dis-

cordância do setor quanto à proposta 

de licitação das linhas interestaduais. 

A ABRATI tem lutado pela implanta-

ção de um modelo que preserve a atu-

al infraestrutura operacional que cobre 

todo o País, os milhares de empregos 

altamente qualificados e a universa-

lidade de atendimento aos usuários, 

tudo em grande sinergia com outros 

segmentos de transporte rodoviário 

que compõem a rede nacional inte-

grada de mobilidade de pessoas entre 

as cidades, com presença em todos 

os municípios, segundo o dirigente.

“O modelo de rede divulgado pela 

ANTT caminha na direção oposta, 

sem integração com demais siste-

mas de estados e municípios, com a 

eliminação de milhares de pontos de 

atendimento e a consequente redução 

da oferta. Revela, equivocadamente, 

uma expectativa de produtividade 

impossível de ser atingida, que leva-

rá, se permanecer nesse formato, à 

provável desestruturação do sistema 

atual, que é considerado eficiente e 

de baixo custo”, acrescenta Renan 

Chieppe. 

Segundo o dirigente, “a ABRATI 

sempre esteve disposta a oferecer 

contribuições para uma adequada 

condução do assunto, de modo a pre-

servar os pilares de sustentação do 

sistema, que opera há 70 anos sem 

custos orçamentários e sustentado 

unicamente pela via da tarifa paga 

pelos usuários. Estes, o avaliam se-

guidamente como satisfatório, como 

apontam pesquisas de satisfação 

feitas pela ABRATI e pela própria ANTT. 

Não há nenhum clamor de usuários 

ou de outros segmentos diretamente 

envolvidos que postulem mudanças 

profundas. Registre-se ainda que se 

trata de um serviço de natureza essen-

cial e de elevada conotação social que, 

no entanto, suporta uma carga fiscal 

na casa dos 40%”. 

No último dia 12 de agosto, o 

jornal Valor publicou matéria aler-

tando para as críticas apresentadas 

pela ABRATI com relação ao modelo 

divulgado de licitação. A reportagem 

afirma que o modelo desorganiza a 

Seminário vai 
debater incentivo 
ao uso do ônibus

A ABRATI realizará em sua 

sede, em Brasília, no dia 5 de 

outubro, seminário visando desen-

volver uma agenda para incentivar 

o uso do ônibus nos desloca-

mentos. O encontro deverá reunir 

não só as empresas associadas 

como também sindicatos e as-

sociações estaduais que repre-

sentam o setor, objetivando um 

intercâmbio maior de ideias. Será 

uma oportunidade ímpar para os 

órgãos estaduais poderem expor 

suas principais preocupações, 

ao mesmo tempo em que tomam 

conhecimento do estágio em que 

se encontra o setor federal.

Já estão confirmadas pa-

lestras do jornalista Alexandre 

Garcia e do aclamado publicitário 

Washington Olivetto, que darão 

um panorama de quem vê o setor 

de fora, além de mesa de debates 

com empresários do segmento. 

Após o seminário, das 9 às 13 

horas, a ABRATI receberá os pre-

sentes para um almoço. 

(continua na página 2)

Renan Chieppe, Presidente da ABRATI.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

atual estrutura de frota e incentiva a 

migração dos usuários para os ônibus 

piratas. A notícia diz ainda que um dos 

principais motivos das queixas das 

empresas é a definição de uma frota 

operacional de 6,1 mil veículos, com 

adicional de 10% de reserva.

“Nada com menos de 10 mil ôni-

bus vai atender bem ao mercado. É 

uma expectativa dos passageiros ter 

mais opções de horários. Ele leva, em 

benefício de uma pequena redução 

da tarifa, à diminuição da oferta e 

expõe o usuário a meios alternativos 

de transporte”, afirma Renan Chieppe 

na reportagem do Valor. 

Citando declarações do presidente 

da ABRATI, o jornal acrescenta que 

“o principal problema surgirá na alta 

temporada, quando a frota menor 

pode ser insuficiente para atender 

à demanda”. O Valor registra ainda 

que a associação pedirá a extensão 

do prazo de 30 para 60 dias, da 

consulta pública aberta para discutir 

o novo plano.

 Outro ponto registrado pela ABRA-

TI junto ao jornal Valor como falho no 

projeto apresentado é a parte dos 

índices de ocupação. Constata-se 

que na linha Rio–São Paulo a taxa de 

ocupação, todos os dias do ano, seria 

de 98%, quando as empresas que 

hoje operam aquele serviço mostram 

ocupação média de 60%. Em linhas 

ABRATI critica o modelo de 
licitação das linhas...    (conclusão) 

como Vitória–São Paulo e Rio–Belo 

Horizonte, os índices projetados estão 

acima dos 92% de ocupação. Esse 

extremo de desempenho, mesmo se 

fosse possível de alcançar, contraria 

o interesse dos usuários por impor 

supressão de oferta em maior número 

de faixas de horários durante o dia. Ou 

seja, o modelo não leva em conta o 

desejo do usuário do serviço.

Para a Associação, o Modelo de 

licitação proposto, dentro de uma 

visão teórica e simplista de formação 

de lotes, tenta uma nova distribuição 

de linhas, que presume proibição das 

empresas de disputarem seus atuais 

mercados, sem se preocupar com 

as atuais relações de trabalho exis-

tentes entre as empresas e 70.000 

trabalhadores. Acaba, na verdade, por 

se configurar como uma proposta do 

Estado brasileiro que poderá promover 

a demissão de aproximados 40.000 

profissionais dessas empresas. Deste 

universo de trabalhadores, cerca de 

20.000 postos deverão ser extintos 

quando se reduz drasticamente a ofer-

ta e a frota, e cerca de 20.000 ficarão 

sujeitos à própria sorte, podendo ser 

aproveitados ou preteridos face de 

fatores como idade, proximidade de 

aposentadoria, local de moradia ou ou-

tras questões que qualquer trabalha-

dor precisa enfrentar ao se candidatar 

a uma vaga no mercado de trabalho.

A Mutual Seguros, que opera na 

área de seguros de responsabilidade 

civil para empresas de transportes 

de passageiros e de fretamento, 

estendeu para o nível operacional da 

companhia a aplicação do seu Projeto 

Inovação, depois de tê-lo aplicado ao 

corpo executivo. O projeto está foca-

do no alinhamento e motivação dos 

colaboradores. 

Na segunda etapa, realizada no 

dia 15 de julho, foram incluídas mais 

120 pessoas, elevando para 167 pro-

fissionais o número dos que passaram 

por treinamento em relação a temas 

que envolvem mercado de trabalho e 

desenvolvimento de competências, in-

tegração, motivação, alta performance 

e inteligência emocional.

Mutual Seguros 
reforça compromisso 
com a excelência

A matriz da Mercedes-Benz, na 

Alemanha, está iniciando uma série 

de ações comemorativas, ao longo de 

125 dias, para assinalar os 125 anos 

da invenção do primeiro automóvel mo-

torizado. A programação, denominada 

“Evento do Agradecimento” (Thank You 

Event), inclui performances multimídia 

e uma exposição de veículos.

Mercedes-Benz 
comemora 125 anos 
em 125 dias 

(1,1)  -2- Inf Ago 2011.indd 17/8/2011 14:16:49(1,1)  -2- Inf Ago 2011.indd 17/8/2011 14:16:49



33INFORMATIVO ABRATI - AGOSTO/11

Lançada com o apoio da ABRATI a primeira
edição do Prêmio ANTP de Boas Práticas

A Associação Nacional de Trans-

portes Públicos acaba de instituir o 

Prêmio ANTP de Boas Práticas, des-

tinado a distinguir as empresas de 

transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros que 

mais se destacarem nas boas práticas 

operacionais. O Presidente da ABRATI, 

Renan Chieppe, anunciou o apoio da 

Associação à iniciativa e convidou as 

associadas a se engajarem na disputa 

pelo prêmio. Ele afirmou sua certeza 

de que a realização contribuirá para 

difundir e aumentar o bom conceito 

que essas empresas têm junto à opi-

nião pública e aos Poderes Públicos.

Conforme explicou a ANTP, o 

objetivo do prêmio é dar visibilidade 

e reconhecimento aos esforços das 

empresas destinados à promoção do 

transporte de passageiros rodoviários 

de média e longa distância.

Serão objeto de avaliação e de 

reconhecimento as melhores práticas 

inscritas pelas empresas nas seguin-

tes categorias do Prêmio:  

1) Ações de atendimento aos clien-

tes, como a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados, ou de promoção 

de novos serviços, e as destinadas à 

melhoria do relacionamento com os 

clientes, usuários e a comunidade. 

2) Ações que busquem ampliar a 

adesão dos colaboradores aos seus 

valores e projetos e as que tenham 

o objetivo de melhorar a capacitação 

e qualificação dos colaboradores e o 

clima interno de trabalho. 

3) Ações de responsabilidade 

social e ambiental voltadas ao forta-

lecimento da inserção da empresa na 

sociedade em geral, ou que envolvam a 

redução e compensação dos impactos 

das ações da empresa sobre o meio 

ambiente, bem como as ações volta-

das à melhoria da qualidade de vida 

nas comunidades onde as empresas 

atuam.

A primeira edição do prêmio será 

realizada ainda em 2011. Tem abran-

gência nacional, é de natureza institu-

cional e as inscrições das empresas 

interessadas começam a ser recebidas 

por meio eletrônico pela ANTP no próxi-

mo dia 1º de setembro, estendendo-se 

até 31 de outubro. O formulário de 

inscrição e os demais documentos 

referentes ao processo de inscrição 

estarão disponíveis no site da ANTP. 

Cada empresa inscrita deverá enviar 

à ANTP um Relatório Descritivo para 

cada Boa Prática.

O julgamento das ações inscritas 

ocorrerá ao longo do mês de novem-

bro e o anúncio dos vencedores, com 

outorga de certificados, se dará na 

noite de 7 de dezembro, durante o 

jantar anual de confraternização dos 

associados da ABRATI. Cada organiza-

ção poderá inscrever uma boa prática 

em cada categoria, sendo vedada a 

inscrição de uma única boa prática 

em mais de uma categoria. 

Cada Relatório Descritivo deverá 

conter uma descrição da Boa Prática, 

considerando os aspectos: 

– Descrição do contexto da expe-

riência: objetivos, metas projetadas, 

público alvo.

– Relato da experiência: concep-

ção, etapas ou atividades envolvidas, 

recursos tecnológicos, de planeja-

mento e gestão utilizados; proposta 

de divulgação – recursos de mídia e 

de promoção. 

– Envolvimento da empresa e de 

parceiros: identificação dos segmen-

tos da(s) empresa (s) envolvida(s); 

impacto sobre as práticas da(s) 

empresa(s).

– Avaliação da experiência: resul-

tados obtidos, indicativos do grau de 

satisfação do público-alvo, dos parti-

cipantes e da comunidade; indicativo 

do grau de satisfação dos acionistas 

e impactos sobre o posicionamento 

da empresa no mercado.

Por ocasião da entrega dos certi-

ficados de participação, na noite de 

7 dezembro de 2011, será lançada a 

chamada à segunda edição do Prêmio 

ANTP-ABRATI de Boas Práticas.

Em parceria com a empresa urba-

na Viação Saens Peña, a Mercedes-

-Benz está testando na cidade do Rio 

de Janeiro 30 ônibus abastecidos com 

um combustível alternativo composto 

de 30% de diesel de cana e 70% de 

Ônibus urbanos testam S50 com diesel de cana
diesel S50. O ponto de partida para 

a experiência foram os testes bem-

-sucedidos realizados em São Paulo 

com ônibus urbanos abastecidos com 

uma mistura de 10% de diesel de cana 

e 90% de diesel S50. Verificou-se que 

houve uma redução de 9% nas emis-

sões de Material Particulado, sem que 

houvesse aumento das emissões de 

Óxidos de Nitrogênio. Os testes no Rio 

de Janeiro estão sendo realizados com 

ônibus modelo OF 1722.
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A Mercedes-Benz apresentou a em-

presas atacadistas e a distribuidores, 

em recente exposição realizada em 

Recife, o chassi Sprinter e o caminhão 

semipesado Atego 2425, pondo em 

relevo características como agilidade, 

baixo consumo e menor custo opera-

cional. Lembrou, por exemplo, que a 

Sprinter Street pode circular livremente, 

mesmo em áreas de restrição, como 

ocorre na cidade de São Paulo. 

Em relação ao Atego, o fabricante 

destacou a versatilidade de aplicações 

no transporte de cargas e produtos. O 

chassi Sprinter Street 311 CDI levado à 

capital pernambucana tinha entre-eixos 

extralongo de 4.025 mm e estava 

equipado com carroçaria tipo furgão 

integrado à cabina.

São quatro opções de cabinas 

(standard, estendida, leito teto alto e 

leito teto baixo) e quatro variações de 

entre-eixos, o que permite ao cliente 

O semipesado Atego 2445, adequado a 

aplicações no transporte de cargas.

Ambientado dentro de um ônibus 

Marcopolo, o longa-metragem brasilei-

ro “Ponto final”, que teve a encarroça-

dora de Caxias do Sul como uma de 

suas patrocinadoras, foi muito bem 

recebido pela crítica no recente Fes-

tival de Cinema de Gramado, depois 

de ter sido selecionado para a mostra 

competitiva de longa metragem do 

evento. O filme retrata a realidade 

coletiva, com vários personagens em 

busca do único objetivo de encon-

trar a felicidade. São apresentados 

os dramas de quatro personagens 

que utilizam o ônibus no dia a dia, 

expondo suas angústias, incertezas 

e lições de vida, tendo como tema 

principal a indignação e a tristeza do 

empresário Davi, personagem vivido 

por Roberto Bomtempo, que perde 

precocemente a sua jovem e sonha-

dora filha, Beatriz.

Mercedes-Benz demonstra Atego 
e Sprinter a clientes em Recife

Filme "Ponto final" 
foi ambientado em 
ônibus da Marcopolo

escolher o melhor produto para sua 

necessidade.

Os caminhões Atego são indica-

dos para transportadoras, empresas 

de carga própria e autônomos que 

atuam em atividades múltiplas.

D
iv
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Marcopolo investe em capacidade 
produtiva e mais competitividade 

A Scania apresentou nos dias 3, 

4 e 5 de agosto, em Belo Horizonte, o 

recém-lançado caminhão P270, voltado 

ao segmento semipesado. O veículo 

está sendo oferecido com duas confi-

gurações de roda (4x2 e 6x2), e com 

duas opções de cabine, a CP 14 (sem 

leito) e a CP 19 (com leito). 

Conforme demonstrou o fabricante, 

o caminhão P270 pode ser configu-

rado com diversas possibilidades de 

entre-eixos, o que permite a monta-

gem de implementos com diferentes 

comprimentos para transportar cargas 

densas ou volumétricas, respeitando 

as exigências da Lei da Balança. 

Scania apresenta semipesado P270 
em Minas e destaca a versatilidade

A Marcopolo está iniciando um novo 

ciclo de investimentos para dar conti-

nuidade ao programa de crescimento 

de suas operações em todo o mundo. 

A ênfase é no Brasil e no continente 

americano. Até 2016 serão aplicados 

em torno de R$ 350 milhões, tendo em 

vista o lançamento de novos produtos, 

a elevação ainda maior dos padrões 

de competitividade e produtividade 

em todas as suas fábricas e o contí-

nuo desenvolvimento de tecnologia e 

inovação.

Segundo José Rubens de la Rosa, 

diretor-geral da Marcopolo, o novo 

programa tem o objetivo de preparar a 

empresa e suas operações mundiais 

para um novo ciclo de crescimento. 

“Nossa expectativa é que a demanda 

no Brasil continue aquecida nos pró-

ximos anos, em todos os segmentos. 

No exterior, a estabilização de impor-

tantes mercados e a recuperação de 

outros significativamente afetados 

pela crise de 2008 deverão impulsio-

nar as atividades em nossas unidades. 

Precisamos estar preparados, tanto 

em capacidade de produção quanto em 

competitividade e eficiência”, salienta 

o executivo. 

Na visão do diretor-geral da Mar-

copolo, a companhia precisa, como 

fez entre 2008 e 2010, antecipar-se 

e preparar suas operações: “No ano 

passado, concluímos um programa 

de investimento de R$ 330 milhões 

que nos permitiu crescer e atingir re-

sultados recordes. Agora, nossa pers-

pectiva é consolidar a presença nos 

mercados nos quais atuamos, e dar 

um novo salto. A demanda por ônibus 

em todo o mundo deverá aumentar, 

não de maneira linear e nem em todas 

as regiões e, por isso, precisamos ser 

eficientes e competitivos para ter o 

produto certo para cada mercado em 

expansão”, afirma.

José Rubens de la Rosa

D
iv
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Viação Garcia 
apresenta nova frota 
de ônibus Geração 7 

A Viação Garcia apresentou em 

Londrina sua nova frota de ônibus 

Marcopolo da Geração 7, nos modelos 

Double Decker e Low Driver. É a primei-

ra empresa de transporte rodoviário de 

passageiros do País a adquirir lotes 

desses veículos, lançados em março 

deste ano pela Marcopolo. São 20 

unidades do DD e 20 do LD, alguns 

das quais incorporadas à frota das em-

presas Viação Ouro Branco e Princesa 

do Ivaí, associadas do grupo.

Os ônibus LD têm chassis Volvo e 

os DD são Scania. O investimento foi 

de aproximadamente R$ 30 milhões.

O presidente da Viação Garcia, Ma-

rio Luft, festejou as novas aquisições 

e definiu o momento como de muita 

emoção para as três empresas. 

“Aqui lanço o orgulho da Garcia, o 

arrojo da Ouro Branco com sua nova 

pintura e o azul celeste da Princesa 

do Ivaí. Podemos difundir a qualidade 

e segurança de nossas viagens. Hoje, 

representamos um alicerce de qualida-

de no setor e vamos continuar nosso 

sonho de transformar a Viação Garcia 

na maior empresa de passageiros do 

Brasil”, afirmou Luft.

A apresentação dos modelos foi 

prestigiada por autoridades, empre-

sários e a imprensa, e contou com a 

presença do diretor comercial da 

Marcopolo no Brasil, Paulo Corso. Da 

montadora Volvo estiveram presen-

tes o gerente Comercial Rodoviários 

América Latina, José Luis Gonçalves, 

o gerente Key Customers VBLA (Volvo 

Buses Latin America), Timothy Pieters, 

e o gerente de Pós-venda Serviço da 

Volvo do Brasil, Wilson Lirmann. A Sca-

nia foi representada pelo seu gerente 

de negócios, Carlo Torres.
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No dia 1º de setembro a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres 

estará realizando a última das quatro 

sessões públicas da Audiência Pública 

destinada a colher sugestões para 

o Plano de Outorga dos Serviços de 

Transporte Rodoviário Interestadual 

de Passageiros, operados por ônibus 

do tipo rodoviário. Até aqui foram reali-

zadas três sessões públicas, nos dias 

17, 19 e 23 de agosto últimos. 

Desde o dia 9 de agosto os arqui-

vos relativos ao referido Plano estão 

disponíveis no endereço eletrônico 

http://www.antt.gov.br – Audiência 

Pública nº 120/2011, e na Sede da 

Agência Nacional de Transportes Ter-

restres – ANTT / Superintendência de 

Serviços de Transporte de Passageiros 

– SUPAS, no SBN, Quadra 02, Bloco 

“C”, 2º andar, Asa Norte, Brasília – DF, 

CEP 70.040-020, no horário comercial. 

As consultas devem ser agendadas 

pelo telefone (61) 3410-1411. Os 

arquivos poderão sofrer o acréscimo 

de novos arquivos atinentes ao tema, 

para manifestação. As contribuições 

por escrito podem ser encaminhadas à 

ANTT, das 9 horas (horário de Brasília) 

até as 18 horas (horário de Brasília) 

do dia 12 de setembro de 2011, por 

meio eletrônico, pessoalmente ou por 

via postal, protocoladas na ANTT até 

o prazo e horário estabelecidos, sem 

qualquer prejuízo para as manifesta-

ções formuladas por escrito durante 

as audiências. A participação pessoal 

e a inscrição para manifestação oral 

durante a última sessão pública da 

Audiência dependem de credenciamen-

to, de acordo com os procedimentos 

aplicáveis e disponíveis no endereço 

eletrônico da ANTT. 

As três sessões públicas anteriores 

se realizaram nas seguintes cidades, 

locais e datas:

Fortaleza (CE): Auditório do SEST/

SENAT, no dia 17 de agosto de 2011 

(quarta-feira). 

Porto Alegre (RS): Auditório do 

SEST/SENAT, no dia 19 de agosto de 

2011 (sexta-feira). 

A
na

 O
to

ni

ANTT faz Audiência Pública sobre o Plano de 
Outorga dos serviços de transporte rodoviário

 São Paulo (SP): Auditório da Feco-

mércio, no dia 23 de agosto de 2011 

(terça-feira). 

A última sessão será realizada 

em Brasília (DF), no Auditório da Parla 

Mundi da LBV, no dia 1º de setembro 

de 2011 (quinta-feira), das 9 h às 13 h. 

Informações em www.abrati.org.br

A ANTT quer sugestões sobre os serviços.
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