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Mercado de ônibus em janeiro 
reflete as aquisições do setor

Marca Unidades %

MERCEDES-BENZ 1.455 56,6

VOLKS 701 27,3

SCANIA 92 3,6

VOLVO 39 1,5

AGRALE 232 9,0

IVECO 50 1,9

TOTAL 2.569 100,00

Conforme dados divulgados pela 

Associação Nacional dos Fabricantes 

de Ônibus — FABUS —, em janeiro de 

2010 foram comercializados 2.569 

ônibus no mercado brasileiro. O movi-

mento de vendas continuou refletindo 

a participação do setor interestadual 

e internacional de passageiros — um 

dos principais compradores de ônibus 

no Pais — cujas empresas estão em 

processo de renovação de frota.

A tabela abaixo detalha a participa-

ção percentual e o número de unidades 

vendidas por montadora.

A Marcopolo lançou em Caxias do 

Sul uma campanha nacional de incenti-

vo ao uso do transporte coletivo. 

Com o slogan “Cuide do futuro do 

nosso planeta — Ande mais de ônibus 

— Faça andar essa ideia”, a empresa 

pretende mostrar que a utilização do 

ônibus traz vantagens para a qualidade 

de vida das comunidades e para o meio 

ambiente, além de contribuir para a 

redução dos congestionamentos nas 

cidades. 

Rubens de la Rosa, diretor-geral da 

Marcopolo, lembrou que, utilizando o 

mesmo espaço físico ocupado nas ruas 

e avenidas por cinco automóveis, um 

único ônibus articulado tem capacida-

de para transportar 160 passageiros 

com conforto, rapidez e segurança. 

Em oposição, a lotação média de um 

automóvel nas cidades é de apenas 

duas pessoas.

Marcopolo lança campanha de 
incentivo ao uso do ônibus

“É preciso conscientizar a comuni-

dade para a importância do transporte 

urbano na melhoria da qualidade de 

vida, preservação ambiental e redução 

dos congestionamentos. E isso, a cada 

dia, passa a ser fundamental para o 

futuro, não somente em grandes me-

trópoles, mas em cidades médias e 

pequenas”, salienta o executivo.

Ele previu que, no caso dos gran-

des centros urbanos, será cada vez 

mais importante a implementação de 

sistemas do tipo BRT (Bus Rapid Tran-

sit), em vias exclusivas e com ônibus 

modernos, bilhetes pré-pagos, controle 

eletrônico e GPS.

Além disso, salientou, esse siste-

ma, adotado com sucesso em diversas 

cidades do mundo, tem custo até vinte 

vezes menor que o do metrô, por exem-

plo, e pode entrar em funcionamento 

na décima parte do tempo.  

De 30 de maio a 2 de junho 

próximos, políticos, empresários, 

dirigentes industriais, pesquisadores 

e jornalistas do mundo inteiro esta-

rão reunidos no Rio de Janeiro para 

debater os desafios da mobilidade 

rodoviária sustentável. Trata-se da 

décima edição do Michelin Challenge 

Bibendum, um esforço conjunto dos 

setores e pessoas envolvidos com o 

assunto transportes. Pela primeira vez 

o evento estará sendo realizado no 

continente sul-americano. A proposta 

é oferecer aos representantes das 

classes política e econômica, e aos 

formadores de opinião, informações 

objetivas sobre os mais recentes avan-

ços tecnológicos na área, os quais 

possibilitam ou facilitam a mobilidade 

rodoviária sustentável — ou seja, mais 

limpa, mais segura e mais eficiente.

Encontro mundial 
sobre mobilidade  
sustentável

A Viação Itapemirim está distri-

buindo aos seus passageiros a edição 

de fevereiro da revista de bordo “Na 

poltrona”. A matéria de capa focaliza o 

compositor Noel Rosa, cujo centenário 

de nascimento está sendo comemo-

rado este mês. A publicação também 

apresenta matérias sobre turismo (os 

fortes históricos de Florianópolis), 

História (os 150 anos da visita de 

D. Pedro II ao Baixo São Francisco) 

e tecnologia (as várias formas de ler 

do mundo contemporâneo), além de 

música, responsabilidade social, meio 

ambiente e entrevistas.

A tiragem da revista é de 200.000 

exemplares por edição.

Sai a edição de 
fevereiro da revista 
“Na poltrona”
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

Converter o período destinado ao 

intervalo não usufruído de 30 minutos 

diários em forma de bonificação-lanche 

não é um ajuste coletivo que possa ser 

reconhecido pela Justiça do Trabalho. 

Foi o que entendeu a Seção Especia-

lizada em Dissídios Individuais do Tri-

bunal Superior do Trabalho, restabele-

cendo sentença que manda a empresa 

Executiva Transportes Urbanos pagar, 

acrescido de 50%, o valor referente ao 

tempo de intervalo para descanso não 

usufruído. 

Para a SDI-1, o acordo colocado 

em prática representa uma ofensa à 

proteção da saúde e da segurança do 

trabalhador, considerados princípios 

irrenunciáveis, conforme o novo en-

tendimento expresso na Orientação 

Jurisprudencial 342. O ministro Aloysio 

Corrêa da Veiga, relator do recurso 

de embargos, esclareceu que a atual 

orientação, revisada recentemente 

(novembro de 2009), “apenas possibi-

lita dar validade a um intervalo menor 

para a categoria, mas não admitiu a 

supressão”.

Tribunal Superior do Trabalho entende que o período 
de intervalo não é substituível por benefício extra

A reclamação foi feita por um co-

brador que conseguiu que a 2ª Vara 

do Trabalho de Santos atendesse a 

seu pedido quanto ao intervalo. Após 

recurso da empregadora, o Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região 

(SP) retirou, da condenação imposta 

à empresa, o pagamento com acrésci-

mo. Com recurso ao Tribunal Superior 

do Trabalho para reverter a situação, 

inicialmente a 3ª Turma manteve o 

posicionamento do TRT, por consi-

derar válida a cláusula coletiva que 

prevê, em jornada ininterrupta de sete 

horas e 33 minutos, a supressão do 

intervalo intrajornada convertido em 

remuneração, devido às peculiarida-

des das atividades desenvolvidas pela 

categoria. 

O trabalhador interpôs embargos 

à SDI-1. 

Em sua análise do recurso, o mi-

nistro Corrêa da Veiga afirmou que a 

jurisprudência do TST tem prestigiado 

os itens pactuados em norma coletiva, 

invocando o princípio da autonomia 

da vontade coletiva, mas as decisões 

também têm traçado limites à interpre-

tação a ser dada, “com o fim de garan-

tir o respeito a princípios inafastáveis 

de proteção à saúde e à segurança do 

trabalhador, como no caso do intervalo 

para descanso intrajornada”.

A Orientação Jurisprudencial pres-

supõe que, diante da natureza do 

serviço e em virtude das condições 

especiais de trabalho dos condutores 

e cobradores de transporte público 

coletivo urbano rodoviário, é válido 

acordo que estipule redução do inter-

valo intrajornada, desde que garantida 

a redução da jornada para, no mínimo, 

sete horas diárias ou quarenta e duas 

semanais, não prorrogada, e com 

intervalos para descanso menores e 

fracionados ao final de cada viagem, 

não descontados da jornada. No caso 

do cobrador da Executiva Transportes, 

houve supressão total do intervalo, e 

não redução. Diante disso, o relator 

concluiu não ter como reconhecer o 

ajuste, “por representar ofensa a princí-

pio  irrenunciável trabalhista”, e assim 

a SDI-1 restabeleceu a sentença.
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Grupo de Trabalho formado pela 
ABRATI já está em atividade

A ABRATI realizou ao longo 

de fevereiro, em seis capitais, 

reuniões técnicas para aborda-

gens mais detalhadas sobre as 

exigências trazidas pela regu-

lamentação do INMETRO, em 

especial as Portarias 444/2008, 

368/2009, Edital 1/2010 e 

Informativos 20 e 21, e que 

instituem uma nova forma de 

controle e fiscalização dos tacó-

grafos usados pelos ônibus em 

geral. As reuniões ocorreram em 

Brasília, Florianópolis, Salvador, 

São Paulo, Fortaleza e Belo 

Horizonte. 

Participaram colaboradores 

das empresas associadas, espe-

cialmente aqueles que fazem a 

gestão operacional/manutenção 

de tais equipamentos. A finalida-

de dos encontros foi a de melhor 

esclarecer as novas exigências e 

tirar dúvidas em geral sobre os 

procedimentos adotados.

A nova exigência decorre de 

mandamento do Código de Trân-

sito e de lei específica que regula 

as atividades do CONMETRO e 

obrigam, inclusive os poderes 

públicos concedentes dos servi-

ços de transportes, a fazerem a 

fiscalização do correto uso dos 

tacógrafos, sob pena de multas 

para as inconformidades e apli-

cação de sanções restritivas 

da prestação dos respectivos 

serviços.

Para saber-se sobre toda a 

legislação que regula a matéria 

pode ser acessado o site www.

inmetro.rs.gov.br/cronotacografo

ABRATI faz 
reuniões técnicas 
em seis capitais

A Diretoria se reúne em Brasília e 
debate temas de interesse do setor

O Grupo de Trabalho integrado 

por representantes das empresas 

associadas à ABRATI e encarregado 

de colaborar na elaboração de proposi-

ções do setor, tendo em vista a futura 

realização de licitações pela ANTT, já 

iniciou suas atividades. A primeira 

reunião de trabalho ocorreu no dia 4 

de fevereiro, na sede da Associação, 

em Brasília. 

Também a superintendência da 

ABRATI vem recebendo, via-email, 

as contribuições enviadas pelas as-

sociadas.

Conforme a solicitação da Di-

retoria da ABRATI, as sugestões e 

propostas das associadas são feitas 

num contexto de evolução do ProPass 

e referem-se especialmente aos con-

ceitos relativos ao Modelo Funcional, 

Requisitos de Qualificação, Modelo de 

Gestão e Controle do Sistema.  

A formação do GT atendeu às 

disposições do Ofício-Circular ABRATI 

064/2009, encaminhado às empre-

sas associadas. 

O Grupo de Trabalho, coordenado 

pelo superintendente José Luiz San-

tolin, tem os seguintes integrantes: 

Breno de Lira Castelo Branco, Cláudio 

Nelson C. R. Abreu, Darcy Ferreira, 

Eduardo Abrahão, Haroldo Melo 

Guimarães, José Geraldo Ferreira, 

Jocimar Moreira, Luiz Antonio Pretti, 

Roger Mansur Teixeira e Washington 

Peixoto Coura.    

A Diretoria da ABRATI se reuniu 

em Brasília no dia 2 de março para 

debater uma série de assuntos de 

interesse dos associados e que têm 

sido acompanhados pela entidade. 

Entre os temas abordados es-

tavam a evolução do processo do 

ProPass, a criação de uma comissão 

integrada por representantes da ABRA-

TI e por membros da ANTT com vistas 

ao tratamento de temas que afetam 

o setor, e a situação do processo de 

licitação das linhas junto ao Tribunal 

de Contas da União.

Site da ABRATI em reformulação
Visando a dar uma nova apre-

sentação e torná-lo mais amigável 

ao acesso público, a ABRATI está 

promovendo uma reformulação do seu 

site na internet. 

Várias reuniões foram feitas com a 

empresa responsável pelo novo forma-

to e até o fim de abril os associados 

poderão contar com as informações 

atualizadas sobre o setor com apre-

sentação mais moderna.  

A nova página terá como novidade 

a maior facilidade de navegação, além 

de novos itens informativos. Também 

o público em geral terá um espaço 

para tirar dúvidas e obter informações.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A Empresa Gontijo de Transportes 

já está operando na linha Belo Hori-

zonte-Rio de Janeiro-Belo Horizonte 

os seus novos ônibus Scania K420, 

todos da Geração 7 da Marcopolo, 

modelo Paradiso 1200. São parte 

Gontijo inicia operação dos ônibus 
Scania com carroçaria Geração 7

de um total de 215 novas unidades 

adquiridas no fim do ano passado. 

Os ônibus, com ar-condicionado e 46 

lugares, estão rodando já com a nova 

pintura, criada pelo escritório Villela 

Design, de Belo Horizonte. 

A nova pintura preserva os pontos de identidade característicos dos ônibus da Gontijo.

Em virtude da decisão da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres 

de iniciar em 1º de fevereiro a autua-

ção dos ônibus que trafegarem com 

excesso de peso em rodovias fede-

rais, a ABRATI encaminhou à Agência 

farta documentação que mostra a 

controvérsia existente a respeito do 

tema. Já em 1995, a Associação tinha 

recorrido à Justiça para demonstrar 

que, em relação a esse assunto, as 

empresas se acham em uma situação 

inusitada: compram o veículo produ-

zido pela indústria de acordo com 

as normas de fabricação aprovadas 

pelos órgãos públicos; em seguida, 

Controvérsia no excesso de peso
licenciam o ônibus nos Detrans e são 

autorizadas a prestar o serviço para 

o qual os veículos foram destinados. 

E então, quando os passageiros são 

embarcados, verifica-se o excesso 

de peso.

O setor representado pela ABRA-

TI não é contrário à pesagem dos 

veículos e muito menos favorável à 

prática do excesso de peso por eixo; 

mas vê-se diante da situação de im-

possibilidade de cumprir as normas 

regulamentares vigentes, conforme 

detalhamento exposto em expediente 

remetido ao Denatran e anexado na 

carta enviada à ANTT.

Em janeiro e fevereiro, a Viação Ita-

pemirim distribuiu 6.000 kits escolares 

para seus colaboradores e familiares 

em todo o Brasil. O programa existe 

desde 2003 e é voltado aos colabo-

radores e dependentes que estão 

estudando. Foram distribuídos quatro 

modelos de kits, de acordo com cada 

período escolar: educação infantil (pré-

escola), ensino fundamental 1ª fase 

(primário), 2ª fase (ginásio) e ensino 

superior (faculdade ou pós-graduação).

O kit é composto de mochila, estojo 

porta-canetas, cadernos, caderno de 

desenho, canetas, borracha, lápis/

lapiseira, régua, lápis de cor e mar-

cador de texto. O tema do combate 

ao tráfico de animais silvestres foi 

utilizado nas ilustrações das capas dos 

cadernos,sendo  mostrados exempla-

res da fauna brasileira.  A Itapemirim 

mantém, desde 2006, uma parceria 

com a ONG Renctas (Rede Nacional 

de Combate ao Tráfico de Animais 

Silvestres). 

Os cadernos são confeccionados 

com papel reciclado e também apre-

sentam uma ilustração alusiva a outro 

projeto importante da Itapemirim, a 

Biblioteca Móvel. Dois ônibus especial-

mente adaptados transportam os livros 

e percorrem todo o Brasil. O projeto 

existe desde outubro de 2005 e já 

atendeu a mais de 265 mil pessoas, 

tendo visitado 19 estados e percorrido 

cerca de 121 mil quilômetros.

Viação Itapemirim 
distribui 6.000 
kits escolares
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A Expresso do Sul, que opera na 

linha Rio de Janeiro-São Paulo, reno-

vou sua frota com ônibus Geração 7 

da Marcopolo e adotou nova marca e 

programação visual. Também lançou 

uma nova operação, denominada GTV 

— Grand Turismo Veículo —, que reúne 

em um mesmo ônibus os serviços Exe-

Expresso do Sul usa novos G7 
para operar seu novo serviço GTV

cutivo e Leito. Os ônibus receberam 

configuração especial. 

Na classe Executiva são 24 poltro-

nas padrão semileito. Na classe Leito,  

são nove poltronas no padrão leito, 

revestidas em couro e dotadas de des-

cansa-pernas. O GTV oferece lanche, 

TV, DVD, frigobar e ar-condicionado.

O novo visual dos ônibus da Expresso do Sul: serviços Leito e Executivo em um só veículo.

Os caminhões transportam alimentos para distribuição às vítimas do terremoto.

Desde o ano passado, a Caio 

Induscar vem exportando para a Áfri-

ca do Sul 40 unidades mensais de 

suas carroçarias Mondego e Apache 

S22.  As carroçarias são produzidas 

parcialmente desmontadas (CKD) na 

fábrica da Caio Induscar, em Botuca-

tu. A montagem dos veículos naquele 

país é feita pela empresa Caio África, 

joint venture criada em 2006 com a 

participação de uma encarroçadora 

local. Os ônibus vão integrar o sistema 

de transporte criado pela África do Sul 

especialmente para a Copa do Mundo, 

que começa em junho. 

O ônibus Mondego vai operar nos 

corredores de transporte rápido (Bus 

Rapid Transit). O Apache S22 é um 

urbano convencional, com a diferen-

ça de que dispõe de elevador para 

facilitar o acesso de portadores de 

necessidades especiais.

Caio Induscar fornece 
ônibus para a Copa 
da África do Sul

A Daimler Trucks doou 20 unida-

des dos seus caminhões Fuso Canter 

à coordenação do esforço humanitário 

que vem sendo desenvolvido para 

atender as vítimas do terremoto que 

devastou recentemente a capital do 

Haiti, Porto Príncipe, e áreas adjacen-

Daimler Trucks doa 20 caminhões 
para ações humanitárias no Haiti

tes. Os veículos estão sendo usados 

principalmente na distribuição de ali-

mentos à população do país. Também 

foi feita uma doação de 250.000 euros 

à Cruz Vermelha Internacional, destina-

dos ao atendimento dos haitianos na 

parte de saúde.

Em 2009, o Brasil consolidou-se 

como o maior mercado mundial da 

marca Scania. A informação consta do 

balanço mundial da montadora sueca, 

divulgado em fevereiro. A Scania tam-

bém retomou a liderança do mercado 

de caminhões no Brasil, alcançando 

26,3% de participação, com cresci-

mento de seis pontos percentuais em 

relação ao resultado de 2008. 

Foram comercializados 8.324 

caminhões da marca no mercado 

brasileiro, ou 4% a mais que no ano 

anterior. No que se refere aos ônibus, 

a Scania comercializou 770 unidades, 

com queda de 6% em relação a 2008.

Mercado brasileiro é 
novamente o maior 
da Scania no mundo 
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A Mercedes-Benz do Brasil está 

realizando mais uma edição do Road 

Show, ação desenvolvida nas pró-

prias instalações dos clientes, e que 

tem como objetivo demonstrar as 

vantagens dos veículos da marca no 

transporte rodoviário de cargas. O 

Road Show é realizado em parceria 

com os concessionários da marca e 

possibilita aos clientes dirigir os ca-

minhões com o acompanhamento de 

Road Show demonstra vantagens  
dos caminhões Mercedes-Benz

instrutores da fábrica. Itabaiana, em 

Sergipe, e Santos, no litoral paulista, 

foram as duas primeiras cidades do 

calendário de 2010. 

O Road Show deste ano também in-

clui palestras técnicas para motoristas 

sobre condução econômica e preserva-

ção do meio ambiente. Os motoristas 

são alertados sobre a importância do 

seu desempenho na condução e ma-

nutenção de caminhões para diminuir 

a emissão de poluentes. 

Entre o material impresso distri-

buído aos participantes inclui-se um 

manual com recomendações sobre 

dirigibilidade ecológica. Os motoristas 

são conscientizados para as boas 

práticas no dia-a-dia de trabalho, com 

dicas sobre condução, aceleração, 

frenagem, combustíveis, sistema de 

injeção, emissões, regulagem do motor 

e do veículo, e manutenções.Os próprios clientes dirigem os caminhões. A nova identidade destaca robustez.

Linha de montagem da Volvo em Curitiba.

Em janeiro, a Volare, de Caxias do 

Sul, passou a ostentar uma nova iden-

tidade de marca em seus veículos. A 

empresa é a líder nacional em miniôni-

bus. A nova identidade é apresentada 

como sendo mais jovem, dinâmica e 

robusta. Reforça as características 

e atributos funcionais e emocionais 

dos veículos da marca, entre eles 

versatilidade, agilidade, modernidade 

e robustez.

Volare destaca 
nova identidade 
visual da marca

De acordo com informação divul-

gada pela Volvo do Brasil, o Brasil é 

o primeiro mercado da Volvo Trucks 

no mundo. Contabilizando as vendas 

no País e nos demais mercados 

sulamericanos ao longo de 2009, a 

montadora chegou a “cerca de 10 mil 

caminhões”. A receita alcançada no 

ano passado foi considerada uma das 

três melhores registradas pela compa-

nhia desde que começou a produzir 

veículos aqui, em 1980. 

“Apesar da crise mundial, tivemos 

mais um bom ano”, resumiu Tommy 

Svensson, presidente da Volvo do 

Brasil. “O FH 440 cv foi o caminhão 

pesado mais vendido em 2009”, 

comemorou Bernardo Fedalto Jr., ge-

Brasil é o primeiro mercado de 
caminhões da Volvo Trucks

rente de caminhões da linha F.1, que 

destacou o grande sucesso da nova 

linha F e a consolidação da linha VM. 

A produção da encarroçadora de 

ônibus Caio Induscar, de Botucatu, 

voltou a crescer, apesar da crise in-

ternacional. Desde setembro do ano 

passado, ela está contratando pro-

fissionais qualificados para trabalho 

efetivo e temporário. Já são mais de 

450 admissões. Mesmo na fase de 

maior turbulência, a empresa conse-

guiu reter seus talentos, minimizando 

as demissões. Com o reaquecimento 

da economia, e em consequência do 

aumento da produção, as férias coleti-

vas foram suspensas. Para atender à 

evolução da demanda, a Caio Induscar 

pretende aumentar sua capacidade 

instalada para 12 mil unidades/ano.

Caio Induscar 
está contratando 
mais pessoal
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