
JANEIRO 2008

A Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres — ANTT — rea-

lizou, entre os dias 18 e 27 de 

janeiro, Audiência Pública, na mo-

dalidade Intercâmbio Documental, 

com o objetivo de tornar pública e 

colher sugestões para a proposta 

de alteração da Resolução nº 

1421/2006, que fixa procedi-

mentos relativos à utilização de 

um único ônibus para a operação 

simultânea de serviços de trans-

porte rodoviário interestadual 

de passageiros, de uma mesma 

permissionária. 

Audiência pública 
sobre operação de  
mais de um serviço

O Ministério dos Transportes bai-

xou a Portaria nº 274, de 19.12.07, 

que disciplina o conteúdo, a siste-

mática e a apresentação do conjunto 

de documentos que compõe o Plano 

de Outorgas referente à prestação 

do serviço de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de pas-

sageiros. 

Em seu Art. 1º, a Portaria es-

tabelece: “Os Planos de Outorgas 

elaborados pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres — ANTT — re-

ferentes à prestação dos serviços de 

transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros, inclusi-

ve os com característica semi-urbana, 

serão submetidos à aprovação deste 

Ministério de acordo com o disposto 

nesta portaria”.

O Art. 2º diz que os planos de 

outorgas poderão compreender uma 

ou mais linhas de transporte, desde 

que da mesma natureza. Já o Art. 3º 

preceitua que quando a outorga tiver 

por objeto o ingresso de novo operador 

em ligação já atendida, a ANTT deverá 

observar o procedimento do Art. 4º, e 

o disposto no Art. 11, parágrafo 2º do 

Decreto 2.521, de 1988, assim como 

critérios técnicos específicos fixados 

mediante Instruções Normativas 

editadas pela Secretaria de Política 

Nacional de Transportes do MT.  

O Art. 4º  determina que a ANTT 

encaminhe os Planos de Outorgas à 

SPNT/MT instruídos com os respecti-

vos estudos de viabilidade técnica e 

econômica da proposta, que conterão 

ainda as seguintes informações: a) 

seleção dos serviços a serem licita-

dos; b) estudo de mercado de cada 

ligação; c) projeto básico, que conterá: 

a demanda estimada, a indicação do 

itinerário, com as rodovias e vias ur-

banas percorridas e respectivas exten-

sões, os secionamentos sugeridos, se 

houver, e suas extensões, o número 

de transportadoras que deverão operar 

os serviços, e respectiva frota inicial 

necessária, a freqüência inicial e du-

ração estimada da viagem, a vigência 

do contrato, a tarifa de referência a 

ser praticada e outras informações 

que permitam uma avaliação precisa 

da viabilidade econômica; d) estudo 

dos efeitos dos serviços propostos em 

relação aos existentes, se for o caso; 

e) valor mínimo e forma de pagamento 

pelas outorgas, se for o caso; e f) de-

liberação da Diretoria da ANTT sobre 

o Plano de Outorga.

O Art. 5º diz que os Planos de 

Outorgas serão analisados pela SPNT/

MT e pela Consultoria Jurídica — CON-

JUR/MT — quanto aos aspectos técni-

cos e jurídicos, respectivamente.

Finalmente, o Art. 6º dispõe que 

a aprovação dos Planos de Outorgas 

constará de despacho do Ministro 

de Estado dos Transportes, após o 

que a ANTT promoverá os respectivos 

atos administrativos subseqüentes 

visando à licitação e contratação dos 

serviços.

O texto completo da Portaria nº 

274 pode ser acessado no site da 

ABRATI (www.abrati.org.br). 

Ministério dos Transportes 
baixa portaria que disciplina   
o Plano de Outorgas

Proibida venda de 
bebidas alcoólicas 
nas rodovias

A partir de 1º de fevereiro, 

fica proibida a venda de bebidas 

alcoólicas na faixa de domínio das 

rodovias federais. Medida provi-

sória com a proibição foi baixada 

pelo presidente da República no 

último dia 4 de janeiro. Veja na 

página 2 o texto completo da 

Medida Provisória nº 415.  

A ANTT homologou no dia 23 

de janeiro o resultado do leilão de 

concessão do lote 03, correspon-

dente à Rodovia 393/RJ, realizado 

em 2007. O resultado foi favorável 

ao Consórcio Acciona, e era o 

único que ainda não havia sido 

homologado.

ANTT homologa 
resultado de 
leilão de rodovia
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É a seguinte a íntegra da Medida 

Provisória nº 415, de 4.01.08, que 

proibe a venda de bebidas alcoólicas 

na faixa de domínio das rodovias fe-

derais a partir de 1º.02.08: 

    “Art. 1o  São vedados, na faixa 

de domínio de rodovia federal ou em 

local contíguo à faixa de domínio com 

acesso direto a rodovia, a venda vare-

jista e o oferecimento para consumo 

de bebidas alcoólicas. 

§ 1o  A violação do disposto no 

caput implica multa de R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais). 

§ 2o  Em caso de reincidência, a 

multa será aplicada em dobro e sus-

pensa a autorização para acesso a 

rodovia pelo prazo de dois anos.

Art. 2o  O estabelecimento comer-

cial situado na faixa de domínio de 

penalidade de suspensão da autoriza-

ção para acesso a rodovia. 

Art. 4o  Para os efeitos desta Medi-

da Provisória, entende-se por bebidas 

alcoólicas as bebidas potáveis que 

contenham álcool em sua composição, 

com grau de concentração igual ou 

acima de meio grau Gay-Lussac. 

Art. 5o  O art. 10 da Lei no 9.503, 

de 23 de setembro de 1997 - Código 

de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar 

acrescido do seguinte inciso: 

“XXIII – um representante do Minis-

tério da Justiça.” (NR) 

Art. 6o  As pessoas físicas e jurídi-

cas terão até 31 de janeiro de 2008 

para se adequar ao disposto nos arts. 

1o e 2o.” 

O presente texto pode ser acessa-

do no site www.abrati.org.br

rodovia federal ou em local contíguo à 

faixa de domínio com acesso direto a 

rodovia que inclua entre sua atividade 

a venda ou o fornecimento de bebidas 

ou alimentos deverá fixar, em local de 

ampla visibilidade, aviso indicativo da 

vedação de que trata o art. 1o. 

 Parágrafo único.  O descumpri-

mento do disposto no caput implica 

multa de R$ 300,00 (trezentos re-

ais). 

Art. 3o  Compete à Polícia Ro-

doviária Federal a fiscalização e a 

aplicação das multas previstas nos 

arts. 1o e 2o. 

 Parágrafo único.  Configurada 

a reincidência, a Polícia Rodoviária 

Federal comunicará o Departamento 

Nacional de Infra-Estrutura de Trans-

portes — DNIT — para aplicação da 

pedição do referido Relatório, para fins 

de deferimento de pleitos que exijam 

o adimplemento destas, sem prejuízo 

do atendimento dos demais requisitos 

legais e regulamentares”. No Art. 2º, a 

Resolução preceitua que “O não cum-

primento dos demais requisitos legais 

e regulamentares, no prazo de que tra-

ta o art. 1º, obriga, quando necessária, 

a atualização das certidões vencidas e 

a emissão de novo Relatório de Multas 

e respectivo pagamento, pela empresa 

interessada”.

O governo proíbe a venda de bebidas alcoólicas na 
faixa de domínio de todas as rodovias federais 

Pela Resolução nº 2.484, de 

13.12.07, a ANTT regulamentou o 

prazo de validade dos Relatórios de 

Multas, relativo aos serviços de trans-

porte rodoviário de passageiros. 

O Art. 1º estabelece que “As 

multas definitivas, constantes do 

Relatório de Multas, relativas à pres-

tação dos serviços de transporte ro-

doviário interestadual e internacional 

de passageiros deverão ser quitadas 

e apresentadas à ANTT, em até 30 

(trinta) dias, contados da data de ex-

Pela sua Resolução nº 2.491, de 

13.12.07, a ANTT aprovou a Revisão 

nº 1 do Manual de Contabilidade do 

Serviço Público de Transporte Rodo-

viário Interestadual e Internacional 

de Passageiros, a ser utilizado como 

padrão de contabilização por todas 

as permissionárias reguladas pela 

Agência. A Revisão nº 1 é o Anexo II da 

Resolução nº 2.491 e está nos sites 

da ANTT na internet (www.antt.gov.br) 

e da ABRATI (www.abrati.org.br).  

Aprovada a Revisão 
nº 1 do Manual 
de Contabilidade

Resolução da ANTT regulamenta  
validade dos Relatórios de Multas
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Mercedes-Benz vendeu mais de 43 
mil caminhões e ônibus em 2007

Balanço relativo a 2007, divulgado 

pela Mercedes-Benz, aponta vendas 

superiores a 31.000 caminhões e 

12.000 ônibus da marca no ano. O 

volume total de vendas é baseado 

no critério do Departamento Nacio-

nal de Trânsito, que classifica como 

caminhões os veículos acima de 3,5 

toneladas de Peso Bruto Total. 

No segmento de caminhões, o 

desempenho da montadora foi impul-

sionado principalmente pela venda de 

7.390 caminhões pesados.

De acordo com Gero Herrmann, pre-

sidente da Mercedes-Benz do Brasil, os 

resultados alcançados pela montadora 

em 2007 são conseqüentes da deter-

minação da empresa em trabalhar na 

geração constante de novas soluções 

e tecnologias e em buscar a excelência 

dos clientes. 

“O desempenho da Mercedes-Benz 

no ano, especialmente em caminhões 

pesados, reflete também a estabili-

dade econômica e o crescimento do 

país”, acrescenta Herrmann. 

O Departamento de Manutenção 

da Viação Cometa recebeu no dia 16 

de janeiro a certificação IQA — Insti-

tuto da Qualidade Automotiva — para 

sua garagem de São Paulo. O IQA é 

um órgão de certificação especializado 

no setor automotivo, acreditado pelo 

INMETRO, que avalia empresas do 

ramo e seus serviços.

Para atribuir o certificado, o IQA 

analisou os processos desenvolvidos 

pela Viação Cometa voltados, princi-

palmente, à segurança dos passagei-

ros. Outros critérios também foram 

levados em consideração, tais como 

a preocupação com o meio ambiente 

(reciclagem de materiais usados nos 

processos de manutenção), a preocu-

pação com a segurança e capacitação 

dos funcionários. Na Cometa, todos os 

colaboradores utilizam equipamentos 

de proteção individual (EPI’s) e rece-

bem treinamentos freqüentes.

O processo de auditoria do IQA 

teve início há quatro anos. Em maio 

de 2007, a Cometa passou por rigo-

rosos processos de vistoria para a 

certificação, válida por dois anos e 

com avaliações semestrais. Poderá 

ser renovada e expandida às demais 

garagens da empresa. 

Segundo o auditor responsável 

pela Certificação de Serviços Auto-

motivos do IQA, José Palacio, a pro-

cesso de certificação proporciona o 

aumento da satisfação de clientes e 

melhora a eficiência e efetividade das 

operações internas, resultando assim 

em elevação da rentabilidade e em 

consolidação da imagem da empresa 

junto aos consumidores. A Cometa é 

a primeira empresa do segmento de 

transporte rodoviário de passageiros 

a receber o certificado IQA.

Há sete anos a Induscar apostava  
na marca Caio: sucesso absoluto

Garagem da Cometa 
em São Paulo é 
certificada pelo IQA 

Há sete anos, um experiente grupo 

empresarial paulista criou a Induscar 

e assumiu a administração da marca 

Caio, presente no mercado há mais de 

60 anos. Desde 2001, foram produzi-

dos na fábrica de Botucatu (SP) mais 

de 40 mil veículos.  

A encarroçadora  emprega cerca 

de 3.000 colaboradores e tem ca-

pacidade instalada para produzir 40 

carroçarias/dia, entre rodoviários, 

urbanos , midis, micros, minis e furgão 

de cargas. Todos os modelos podem 

ser montados sobre os diversos tipos 

de chassis disponíveis no mercado.

A Induscar é detentora da certifi-

cação ISO 9001. Sua preocupação 

vai muito além da qualidade dos 

produtos e serviços, como demonstra 

o seu compromisso com os colabo-

radores, com a sociedade e com o 

meio ambiente, traduzido em ações 

e programas voltados ao maior bem-

estar de todos.  

 “A Induscar pretende continuar 

a trajetória de crescimento com qua-

lidade, e humanizada. Somos uma 

empresa unida, com um grande cora-

ção”, enfatiza Maurício Cunha, diretor 

industrial da encarroçadora.

A fábrica da Induscar/Caio em Botucatu: capacidade instalada para produzr 40 unidades/dia.
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Mercedes-Benz fornece 200 
caminhões pesados à Votorantim

Competição “Melhor 
Motorista”: mais de 
20 mil inscritos

Volkswagen Caminhões e Ônibus  
investirá R$ 1 bilhão até 2012

Entre 2008 e 2012, a Volkswagen 

Caminhões e Ônibus vai investir R$ 1 

bilhão na ampliação da sua capacida-

de produtiva, no desenvolvimento de 

novos produtos e novas tecnologias 

que otimizem o consumo de combus-

tível e preservem o meio ambiente. A 

informação foi dada ao presidente da 

República, em Brasília, pelo presiden-

te da montadora, Roberto Cortes. 

A VW informou que suas empresas 

parceiras na fábrica de Resende (RJ) 

contratarão mais 400 empregados 

neste ano. Além disso, em breve a 

montadora vai inaugurar naquela ci-

dade o seu Centro Logístico. 

Comparando os períodos janeiro/

novembro de 2006 e 2007, a Volkswa-

gen Caminhões e Ônibus registrou  

crescimento de 35% nas suas vendas 

domésticas de caminhões. O volume 

de ônibus comercializados foi 40% 

maior e as exportações evoluíram 10%. 

A produção de Resende aumentou 

em 50%.  A previsão é de que, neste 

ano, serão produzidas 240 unidades 

diárias.

Em 2007, o caminhão VW Cons-

tellation 19.320 Titan Tractor foi o 

mais vendido no Brasil, tendo sido 

comercializadas 2.790 unidades no 

atacado. 

Considerando todos os modelos 

de veículos comerciais, a Volkswagen 

Caminhões e Ônibus comercializou, 

de janeiro a dezembro, no mercado 

interno, 29.676 unidades. As vendas 

de chassis de ônibus atingiram 6.779 

unidades,  volume 38% maior que o do 

ano anterior. No ano passado foram 

produzidos na fábrica de Resende 

47.224 veículos — 33% a mais do que 

no ano anterior. Sua produção já está 

vendida até março.

Caminhões Mercedes-Benz Axor ampliam a 

frota da Votorantim e de suas terceirizadas.

e 70 do modelo 2423 betoneira. Os 

veículos se destinam ao programa de 

ampliação da frota própria da Voto-

rantim e de empresas terceirizadas. 

A negociação incluiu um contrato de 

manutenção de fábrica e a transação 

foi financiada pelo Banco Mercedes-

Benz. Antes de fechar o negócio, a 

Votorantim Cimentos testou outras 

quatro marcas.

Os pesados Axor serão utilizados 

no transporte de cimento. O modelo 

2540 opera com multicomposições do 

tipo bitrem de sete eixos, com capaci-

dade que chega a 57.000 quilos bru-

tos. Já os Axor 2640 e 2644 tracionam 

rodotrens de nove eixos, com 74.000 

quilos de PBTC. 

A Mercedes-Benz vendeu 200 ca-

minhões pesados para a Votorantim 

Cimentos, sendo 130 da linha Axor 

O grupo italiano Fiat poderá vir a 

produzir ônibus no Brasil. O plano faz 

parte do programa de investimentos 

da Iveco, empresa do grupo, que já 

fabrica, em Minas Gerais, caminhões 

leves, semi-pesados e pesados, além 

de furgões. Ela é dona da marca Iris-

bus, uma das maiores fabricantes de 

ônibus da Europa, onde mantém três 

fábricas desse tipo de veículo. Além 

dos ônibus —  um plano que ainda 

está em fase de amadurecimento, 

segundo o presidente da Iveco na 

América Latina, Marco Mazzu —, o 

grupo se prepara para grandes saltos 

no mercado dos veículos comerciais. 

No Brasil, a montadora produz cami-

nhões mas ainda não participa do 

segmento de modelos médios. 

Irisbus (Fiat) pode 
instalar fábrica de 
ônibus no Brasil

Nada menos que 21.107 interes-

sados se inscreveram para participar 

da segunda edição da competição 

“Melhor Motorista de Caminhão do 

Brasil”, organizada pela Scania. O 

número supera em mais de 80% as 

inscrições registradas na edição de 

2005. Até agora, em nenhum país ou 

região onde já ocorreu a competição 

foi alcançado número tão alto de ins-

critos. Das 94 cidades em que a Sca-

nia mantém concessionárias, Caxias 

do Sul (RS) teve o maior número de 

inscrições: foram 1.000 candidatos. 

Agora, os candidatos serão selecio-

nados com base em um questionário 

respondido no ato da inscrição. Os 

480 mais bem pontuados passarão 

para a segunda fase, dividida em 12 

semifinais regionais.
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Artigo de José Augusto Pinheiro sobre prorrogação 
de contratos alcança grande repercussão no setor

Alcançou ampla repercussão no se-

tor de transporte rodoviário de passa-

geiros o artigo do presidente do Grupo 

Real Expresso, José Augusto Pinheiro, 

publicado na edição de dezembro da 

Revista ABRATI, sob o título “O que se 

quer é segurança para trabalhar”. 

A Associação recebeu cartas e 

telefonemas com manifestações de 

apoio às colocações do empresário, 

que fez um alerta quanto à situação 

de absoluta insegurança jurídica vivida 

atualmente pelas empresas de trans-

porte rodoviário interestadual e interna-

cional de passageiros. Situação que, 

segundo disse, “afeta profundamente 

os negócios dos transportadores”. 

O quadro de insegurança decorre 

do fato de que, em outubro próximo, 

vão vencer as permissões para as em-

presas regulares que operam o trans-

porte de passageiros entre os estados, 

e entre o Brasil e países vizinhos. José 

Augusto Pinheiro explicou: 

“O empresário fica inseguro quanto 

à realização dos investimentos que pro-

gramou, pois não sabe se seu negócio 

continuará funcionando ou não. Sabe, 

somente, que o futuro do setor depen-

derá dos humores governamentais.”

O diretor da encarroçadora Mar-

copolo, Valter Gomes Pinto, escreveu 

para parabenizar o empresário:

“Ótimo seu artigo ‘O que se quer 

é segurança para trabalhar’, publicado 

na Revista ABRATI, demonstrando a 

preocupação do setor sobre o ven-

cimento das permissões em 2008. 

Certamente, esperamos, as autorida-

des tomarão providências para bem 

resolver o problemão. Vamos acreditar 

que o novo ano traga luzes positivas 

para o nosso setor.”

No artigo, José Augusto Pinheiro 

— empresário pioneiro que foi pre-

sidente da associação de classe do 

setor — afirma que, em relação ao 

assunto das permissões, há várias 

perguntas não respondidas pelo poder 

concedente, e uma realidade: 

“De certeza mesmo só as cons-

tatações gerais, ouvidas de todos os 

transportadores: o que queremos mes-

mo é segurança jurídica para trabalhar, 

manter os nossos mais de 65 mil em-

pregos diretos nas permissionárias de 

linhas federais e continuar recolhendo 

nossos impostos em dia.”

O Ministro Carlos Átila Álvares 

da Silva, que foi Diretor Executivo da 

ABRATI, também escreveu para desta-

car que as colocações de José Augusto 

Pinheiro foram, “como sempre muito 

objetivas e muito bem fundamentadas, 

especialmente porque formuladas por 

um dos empresários brasileiros mais 

autorizados a fazê-las”. 

Ainda se dirigindo a José Augusto 

Pinheiro, o Ministro Carlos Átila acres-

centou:

“Tive o privilégio de conhecer de 

perto a organização, a seriedade, a 

honestidade, a eficiência e o respeito 

à lei que caracterizam não só a Real 

Expresso, como a maioria das demais 

empresas que construíram com suas 

próprias forças esse excepcional sis-

tema de transporte, que deveria ser 

mais apoiado e mais estimulado pelo 

governo. Na verdade, as autoridades 

cometem grave erro ao não atentarem 

para a necessidade premente de, pelo 

menos, conferir estabilidade e seguran-

ça às empresas legalmente constituí-

das, para que possam ter tranqüilidade 

para continuar a prestar bons serviços, 

como sempre fizeram.” 

O empresário José Augusto Pinheiro.

Valter Gomes Pinto, Diretor da Marcopolo.

Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
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