
DEZEMBRO 2009

Evento de confraternização de fim de ano 
reúne associados e convidados em Brasília

O presidente Renan Chieppe dá as boas-vindas aos convidados. 

O tradicional evento anual promovido pela ABRATI, patrocinado pela Mercedes-Benz, copatrocinado pela Ipiranga e com o apoio da FABUS, 

reuniu quase 400 pessoas nos salões do Clube do Exército, em Brasília. 

Na noite do dia 2, tendo como cenário o Clube do Exército, a 

Diretoria da ABRATI recepcionou seus associados e numerosos 

integrantes dos poderes Executivo e Legislativo num coquetel e 

jantar de confraternização.

Quase 400 pessoas compareceram ao evento, que teve o 

patrocínio da Mercedes-Benz do Brasil, o copatrocínio da Ipiranga 

Produtos de Petróleo e o apoio da FABUS, Associação Nacional 

dos Fabricantes de Ônibus.

A confraternização propiciou aos empresários uma oportuni-

dade única de troca de ideias com seus pares e também com 

autoridades presentes.

Pela manhã, associados e a Diretoria da ABRATI se reuniram 

para fazer um balanço da atuação do setor em 2009 e avaliar as 

perspectivas para 2010.  Páginas 4 a 13 e 16    

Patrocínio

ApoioCo-patrocínio
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A Mercedes-Benz vence em três 
categorias do Prêmio NTC 2009
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sobre o PAC Transporte e Logística

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

Presidente 
Renan Chieppe 
Vice-Presidente
Paulo Alencar Porto Lima 
Superintendente 
José Luiz Santolin

Secretário-Geral
Carlos Augusto Faria Féres
Editor responsável
Ciro Marcos Rosa

Produzido por Plá Comunicação Ltda.

Endereço: SAUS Quadra 1 - Bloco J  
Edifício CNT Torre A – 8º andar - Entrada 10/20  
CEP 70070-944  –  Brasília – Distrito Federal
Fones: (61) 3322-2004 – Fax: (61) 3322-2058 – 3322-2022    
E-mail: abrati@abrati.org.br
Internet: http://www.abrati.org.br

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Com base em escolha feita por 

transportadores de todo o País, a 

Mercedes-Benz foi eleita a melhor mon-

tadora de caminhões médios e semipe-

sados, melhor montadora de veículos 

semileves e leves, e melhor fabricante 

de motores para caminhões do Brasil. 

A escolha se deu no âmbito do XII Prê-

mio NTC Fornecedores do Transporte 

2009, concedido pela NTC&Logística 

— Associação Nacional do Transporte 

de Cargas e Logística.  Os troféus 

correspondentes à premiação foram 

entregues no dia 8 de dezembro.    

O Prêmio NTC reconhece os forne-

cedores de produtos e serviços que 

mais contribuíram para o desenvolvi-

mento da atividade de transportes.

O vice-presidente da ABRATI, Paulo 

Porto Lima, participou como painelista 

do II Seminário sobre o PAC Transporte 

e Logística, realizado no auditório da 

Confederação Nacional de Transportes 

pelo Ministério dos Transportes e pela 

Escola da Advocacia-Geral da União. 

Paulo Porto falou sobre o Projeto 

Nacional de Transporte Rodoviário 

Interestadual de Passageiros, dando 

aos participantes uma visão clara do 

que é o sistema hoje e como funciona 

para atender a todos os municípios 

brasileiros.

O representante da ABRATI apre-

sentou ainda os números básicos do 

setor de transporte terrestre de passa-

geiros, destacando a preocupação com 

a qualidade dos serviços prestados 

pelas empresas associadas à ABRATI, 

que investem continuamente para 

oferecer viagens confortáveis, seguras 

e regulares aos 141 milhões de pas-

sageiros que fazem uso desse modal 

de transporte.

Paulo Porto, vice-presidente da ABRATI.

A ANTT quer ampliar a comunicação 

dirigida aos usuários dos serviços e da 

infraestrutura de transportes, segundo 

informou o superintendente da Explo-

ração da Infraestrutura da Agência, 

Rubens Dalmolin, durante audiência 

pública na Comissão de Viação e Trans-

portes da Câmara dos Deputados. 

O superintendente acredita que 

uma nova estratégia pode ajudar a 

reduzir o número de acidentes em 

rodovias e em áreas urbanas. Como 

exemplos de ações nesse sentido 

mencionou a recuperação de rodovias; 

a melhoria da sinalização vertical e 

horizontal; a fiscalização do peso dos 

veículos e a revisão do ma nuais de 

sinalização de obras.

ANTT vai ampliar 
comunicação aos 
usuários de rodovias

Itapemirim realiza 
onze encontros com 
agentes terceirizados

A Viação Itapemirim realizou nos 

meses de setembro, outubro e início 

de novembro onze encontros com 

seus agentes de vendas de passagens 

de todo o País. Os encontros fazem 

parte da política de relacionamento da 

companhia com as pequenas e médias 

empresas que lhe prestam esse tipo de 

serviço terceirizado. Os objetivos são  

integrar e valorizar todos os colabora-

dores, além de colher sugestões sobre 

as operações de vendas.

Um dos prêmios foi o de melhor montadora 

de caminhões médios e semipesados.
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

Parte da nova frota da Real Expresso: os mais modernos ônibus brasileiros.

O empresário José Augusto Pinheiro 

fala na solenidade, tendo ao lado 

sua esposa, Conceição Pinheiro.

A Real Expresso apresenta sua nova frota de ônibus 
rodoviários Mercedes-Benz com carroçaria Marcopolo

Em concorrida solenidade na sede 

da Brasília Motors, concessionária 

Mercedes-Benz, a Real Expresso apre-

sentou oficialmente ao público sua 

nova frota de ônibus, composta por 

50 veículos Mercedes-Benz O 500, 

todos encarroçados com a linha mais 

moderna da Marcopolo, a Geração 7 e 

ostentando o novo visual adotado pela 

empresa. O evento, presidido pelo em-

presário José Augusto PInheiro, reuniu 

empresários e autoridades do setor de 

transportes da Capital Federal.

A sistemática substituição anual de 

uma parte da frota, de modo a manter 

sempre reduzida a média de idade dos 

carros, é uma das práticas fundamen-

tais do programa de qualidade desen-

volvido pela Real Expresso.

Nem mesmo as eventuais incerte-

zas quanto ao futuro da atividade de 

transporte interestadual de passagei-

ros impedem a companhia de colocar 

sempre em primeiro lugar o conforto e 

a segurança dos seus usuários, ao lado 

da eficiência dos serviços.

A Real Expresso é uma empresa 

que sempre se destacou pelo pionei-

rismo e vanguarda no transporte rodo-

viário de passageiros. Foi precursora 

de diversas inovações posteriormente 

adotadas como padrões. Sua operação 

é pautada na regularidade, conforto e 

segurança dos serviços. 

A nova frota entrou em operação 

no dia 10 de dezembro, operando as 

rotas da empresa do Distrito Federal 

para São Paulo, Uberaba, Barreiras e 

Salvador. 
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Na noite do dia 2, confraternização e proveitosa 
troca de ideias entre empresários e autoridades

Renan Chieppe e Constantinos Basile Valtas, da Mercedes-Benz do 

Brasil, empresa que patrocinou a festa de confraternização da ABRATI.

Marcelo Aragão e Eden Affonso, ambos da Ipiranga 

Produtos de Petróleo, copatrocinadora da festa.
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Jacob Barata Filho, 

Bernardo Figueiredo, 

Renan Chieppe, Senador 

Eliseu Resende e Paulo 

Sérgio Passos, secretário 

executivo do Ministério 

dos Transportes.

Antônio Carlos Medeiros e Deputado 

João Miguel Feu Rosa.Anuar Helayel e Luiz Carlos Caparelli.

Aguinaldo Mariano (Mercedes-Benz) e 

José Luiz Santolin. Marcos Aurélio Mourão, Rubens Lessa, Dimas José da Silva e Valdecir Castro.
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Rubens Ramoni, Walter Anversa Barbosa e Paulo Gilberto Corso.

Ciro Pastore, Laércio Mazon e Wilson Pereira.

Pedro Constantino, Senador Acyr Gurcaz, Senadora Serys Slhessarenko, 

Renan Chieppe, João Gurcaz e Luís Antônio Pretti.

Dimas José da Silva e 

Roger Mansur.

Carlos Russomano e Gerson Oger.

Abílio Gontijo Júnior, Sebastião Gonçalves e Jacob Barata Filho.
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ApoioCo-patrocínio

Luiz Roberto Ribeiro, 

Marcelo Antunes, 

Alexandre Antunes Andrade 

e André Oliveira.

José Luiz Paiva Mota e Pedro Nemésio Farias.

João Gustavo Haenel Filho, Altair Moreira, Alberto Velasco, Martinho Moura e Paulo Porto Lima. 

Antônio Bruzzi, Carlos Cavalcanti, Heloísio Lopes, Bernardino Rios Pim e Darcy Norte Rebello.

Francisco de Oliveira e Washington Coura.
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Lauro Marques, Jucimara Miotto, Orlando Zibini Júnior, Alexandre Romano e 

Constantinos Basile Valtas, todos da Mercedes-Benz, patrocinadora da festa. Eduardo Monteiro Pinto e Marco de Luca.

Bernardo Figueiredo e Luiz Wagner Chieppe.

Letícia Sampaio e Carlos Alberto Medeiros.

Heron Manzini, Paulo Sérgio Passos, Joel Fernandes e José Luiz Santolin.

Luiz Wagner Chieppe, Denise Gazinelli Cruz, Otávio Cunha, 

Alexandre Resende e Senador Renato Casagrande.
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Abílio Gontijo Júnior e Deputado Mauro Lopes.

Alberto Velasco, Antônio Bruzzi, Martinho Moura e Marcelo Fontana.

José Antônio Schmitt, Pedro Teixeira e Telmo Joaquim Nunes.

Fernando Santos, Wilson Taranto e Roberto Mouty Faria.

Marcos Aurélio Mourão, 

Valdecir Castro, Paulo 

Humberto Gonçalves 

e Sidnei Braga. 
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Sidnei Braga, Marcos Aurélio Mourão e Cláudio Flor.

Paulo Porto Lima e Bernardo Figueiredo. Abimael Parejo, Ivan Lima e João Paulo Cunha Ranalli.

Newton Gibson, Heloísio Lopes e Bernardino Rios Pim.

Paulo Sérgio Passos, Wando Borges e Gislaine Borges.

Senador Eliseu Resende, Valdir Cardoso, Paulo Passos e Hélio Derene.
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Abílio Gontijo Júnior e José Paulo Gandolfo.

Marcos Bicalho e Alexandre Resende. Eden Affonso, Sidnei Braga e Milton Ferreira da Silva Júnior (Grupo Ipiranga)

Laise de Freitas e Miguel Petribu.Cláudio Nelson e Telmo Joaquim Nunes.

Joel Fernandes Rodrigues e José Felinto. 
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Paulo Bellini é líder empresarial 
do Estado do Rio Grande do Sul

No mês de novembro, a Mercedes-

Benz vendeu 3.620 caminhões nos 

segmentos acima de 3,5 toneladas de 

PBT. O acumulado do ano elevou-se a 

30.387 unidades. Foi o segundo melhor 

mês da montadora em 2009 e também 

o segundo melhor desde abril de 1981. 

Os setores atacadista, de comércio 

varejista, construção civil, distribuição 

de bebidas e agronegócio puxaram as 

vendas de novembro. No mesmo perío-

do, a Mercedes-Benz vendeu 1.041 

ônibus no mercado interno.

O presidente do Conselho de Admi-

nistração da Marcopolo, Paulo Bellini, 

foi eleito líder empresarial do setor de 

Paulo Bellini: indicação do Fórum de Líderes. 

Distribuidores puxaram as vendas no mês.

O Volare modelo W8 atende às normas 

internacionais para blindados.

automóveis, caminhões, tratores, ôni-

bus e motos do Estado do Rio Grande 

do Sul. A indicação foi feita pelo Fórum 

de Líderes Empresariais do Estado, 

sendo a premiação realizada na cidade 

de São Paulo.

”Fico muito feliz e honrado por 

participar desse importante fórum. 

Para mim e para todos da Marcopolo, 

a escolha representa o reconhecimento 

das nossas ações para o crescimento 

da companhia e — no que também é 

fundamental — para a valorização do 

capital humano, na formação e qua-

lificação dos nossos colaboradores”, 

destacou Paulo Bellini.

Mercedes-Benz lidera 
vendas de caminhões 
em novembro

Volare entrega o primeiro blindado

Em 2009, mercado 
de carroçarias teve 
redução de 19%

Desenvolvido para o transporte de 

autoridades e empresários na Nigéria, 

foi entregue pela Volare o primeiro 

miniônibus blindado da marca. A inova-

ção, do modelo W8, foi produzida em 

parceria com a empresa de veículos 

blindados Amalcaburio, de Caxias do 

Sul, Rio Grande do Sul.

Para dar uma idéia dos cuidados 

adotados para atender às normas inter-

nacionais,  Nelson Gehrke, diretor-geral 

da Volare, informa que a grande área 

O setor fabricante de carroçarias 

de ônibus deverá encerrar 2009 com 

uma produção da ordem de 25.600 

unidades, o que representará queda de 

19% em relação às 31.607 carroçarias 

produzidas em 2008.  

Do total fabricado no ano, 21.500 

unidades deverão ser comercializadas 

no mercado doméstico e 4.100 expor-

tadas. Caso a estimativa se confirme, 

a queda das vendas internas em 2009 

será de 15% sobre as 25.119 unidades 

vendidas em 2008. Já as exportações,  

ficarão 37% abaixo das 6.488 carroça-

rias exportadas no ano passado. 

envidraçada do veículo recebeu vidros 

laminados de 23 mm de espessura.

Michelin lança o Refil em Salvador
O Refill, um serviço da fabricante 

de pneus Michelin destinado a propor-

cionar maior durabilidade aos pneus da 

marca, já está funcionando também em 

Salvador, Bahia.  

O Refill resulta da soma das cha-

madas Tecnologias de Durabilidade 

Michelin, aplicadas às carcaças, e que 

englobam banda de rodagem, processo 

Michelin e sistema de qualidade Miche-

lin, apoiado pela Garantia Refill.

Com a aplicação desse conjunto de 

tecnologias — garante o fabricante —, 

o rendimento quilométrico é superior a 

40% na vida total do pneu, se compa-

rado à atual oferta do mercado, e faz o 

pneu usado Michelin ficar novo de novo, 

permitindo o máximo aproveitamento de 

sua vida útil.

A Bahia tem 4% da frota nacional de 

veículos de carga, totalizando mais de 

79.000 caminhões e ônibus. 
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Três veículos Mercedes-Benz lembram que há 75 anos 
a montadora vem transportando carros de corrida

Para comemorar os 75 anos de-

corridos desde que seus caminhões 

começaram a transportar carros de 

corrida, a Mercedes-Benz reuniu três 

caminhões de épocas diferentes. 

O caminhão Actros transporta atual-

mente carros da Fórmula 1 e do cam-

peonato de turismo DTM. Em 2010, 

por exemplo, eles serão novamente 

utilizados nas provas da Fórmula 1, 

desta vez pela nova equipe Mercedes 

Grand Prix.

Outro exemplar é o Mercedes-Benz 

Lo 2750 dos anos 1930. O número 

“2750” refere-se a sua capacidade de 

carga útil. Em seu lançamento, ele foi 

considerado um caminhão de 2,75 to-

neladas. Hoje, seria classificado como 

um veículo de 6,5 toneladas de peso 

bruto total — PBT. 

O terceiro caminhão dessa família 

não teve uma designação oficial e 

ficou sendo conhecido como “Maravi-

lha Azul”, por causa de sua carroçaria 

compacta azul, a cabine avançada e 

elementos de design que revelam um 

automóvel esportivo disfarçado de 

transportador de carros de corrida.

De automóvel a “Maravilha Azul”.

O Actros transporta os campeões de hoje.

Na década de 1930: proteção com lona.

A montadora Scania e a empresa 

Vale Soluções em Energia (VSE) vão 

desenvolver no Brasil motores para ge-

ração de eletricidade a partir do etanol 

Scania e VSE desenvolverão motor 
movido a combustíveis alternativos

e do gás natural. 

Memorando de en-

tendimento nesse 

sentido foi assi-

nado pelas duas 

companhias em 

Estocolmo, Sué-

cia, visando ao 

estabelecimento 

de um acordo de 

cooperação tecno-

lógica. Trata-se da 

primeira parceria 

entre uma empre-

sa brasileira e uma sueca voltada para 

o desenvolvimento e integração de uma 

família de motores movidos a combus-

tíveis alternativos.

Representantes das duas empresas assinam o documento. 

De acordo com informação distri-

buída pelo Banco Mercedes-Benz, o 

estabelecimento registrou crescimento 

de 25% nos financiamentos concedidos 

em outubro de 2009, em comparação 

com o mesmo mês de 2008. Foram 

financiados R$ 275,2 milhões, contra 

R$ 219,7 milhões no ano passado. 

O número de unidades financiadas 

(1.699 veículos da marca Mercedes-

Benz) aumentou em 64%. 

O Finame manteve-se como o 

produto mais procurado, com 88% de 

participação. Foram liberados R$ 243,1 

milhões por meio dessa modalidade, 

com acréscimo de 66% na comparação 

com o mesmo mês de 2008.

Banco Mercedes-Benz 
financia R$ 275,2 
milhões em outubro
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A Diretoria da ABRATI reuniu-se com os as-

sociados no dia 2, no auditório da sede, para 

um balanço dos trabalhos realizados no ano de 

2009 e para debater as expectativas do setor 

em relação ao próximo ano.

Na oportunidade, o presidente Renan Chiep-

pe expôs aos associados o andamento dos vá-

rios projetos de interesse da categoria no âmbito 

dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, 

e seus possíveis desdobramentos.

Houve grande interesse dos empresários em 

conhecer mais de perto as últimas posições da 

Agência Nacional de Transportes Terrestres — 

ANTT — com relação às licitações das linhas 

federais, previstas para o fim do ano que vem. 

Também suscitaram sua atenção as determina-

ções emanadas do Tribunal de Contas da União 

sobre o assunto.

Na última reunião do ano, Diretoria e associados 
debatem expectativas do setor para o ano que vem

Os associados mostraram grande interesse pelos possíveis desdobramentos da questão das licitações no âmbito da ANTT. 

O presidente Renan Chieppe fez um balanço das atividades desenvolvidas pela 

Associação ao longo de um ano marcado por incertezas para o setor. 


