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Movimento de passageiros 
cresceu 30% em dezembro

O mês de dezembro apresentou 

forte demanda nas viagens de ôni-

bus interestaduais, estimada pelas 

empresas em 30% mais que no mês 

de novembro. Nos períodos de pico, 

vésperas de Natal e Ano Novo, o 

movimento aumentou em mais de 

50%, o que exigiu das empresas a 

colocação de carros extras para vários 

destinos. 

Mais uma vez, as empresas 

operadoras responderam de maneira 

pronta e eficiente ao forte aumento 

da demanda. O atendimento, nessa 

circunstância, não sofreu qualquer 

percalço ou solução de continuidade, 

porque as empresas regulares de 

ônibus interestaduais mantêm, em 

perfeitas condições, frotas de reserva 

sempre à disposição dos usuários, 

bem como motoristas treinados, além 

de funcionários administrativos e de 

manutenção.  

Além do Natal e Ano Novo, tam-

bém nos períodos de Carnaval e nas 

férias de julho as viagens de ônibus 

apresentam movimento bastante 

acima do normal. É nesses períodos, 

principalmente, que sobressai a im-

portância dos vultosos investimentos 

feitos de forma contínua pelas empre-

sas em equipamento, treinamento e 

reciclagem. 

Eles trazem, como resultado, o 

alto padrão de qualidade que os usuá-

rios brasileiros estão acostumados 

a elogiar em sucessivas pesquisas 

realizadas pela ABRATI. Na mais re-

cente delas, por exemplo, o índice de 

satisfação apurado foi de 87,6%.

Mais uma vez, as empresas responderam com eficiência, sem atropelos e sem atrasos, ao 

forte aumento da demanda por passagens em um transporte seguro e confortável.
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A ABRATI está convocando 

uma reunião da Diretoria com as 

empresas associadas no dia 12 

de fevereiro próximo, quinta-feira, 

às 10 horas, na sede da entida-

de, em Brasília. Na pauta estão 

diversos assuntos de interesse do 

setor, com ênfase nos estudos da 

ANTT para implantação do Projeto 

da Rede Nacional de Transporte 

Rodoviário Interestadual de Pas-

sageiros, o ProPass – Brasil.

Associados têm 
reunião em Brasília 
dia 12 de fevereiro

Desde o dia 5 de janeiro de 

2009 as operadoras de trans-

porte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros já 

podem acessar o módulo on-line 

do Sistema de Gerenciamento 

de Permissões, da ANTT, que 

substitui o TRANSP. O sistema 

recebe e registra operações de 

alteração e ampliação de horá-

rios e frequências, implantação 

de serviços diferenciados, tarifa 

promocional, alteração de en-

dereço etc. O módulo on-line do 

SGP estará em fase de testes 

até o dia 9 de fevereiro e durante 

esse perío do as empresas ainda 

deverão encaminhar à Agência, 

como habitualmente, todas as al-

terações que realizarem pelo site. 

O acesso ao módulo exigirá auten-

ticação prévia, com os mesmos 

dados utilizados para acessar o 

sistema de controle de Dados dos 

Serviços de Transporte Rodoviário 

de Passageiros – SISDAP.

Acesso ao Sistema 
de Gerenciamento 
de Permissões
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Senado aprova projeto favorável 
à prorrogação das autorizações

O plenário do Senado Federal 

aprovou na segunda quinzena de de-

zembro proposta do Senador Eliseu 

Resende (DEM-MG) que permite à 

União prorrogar por 15 anos as auto-

rizações para a prestação de serviços 

de transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros. A 

proposta foi incluída pelo Senador no 

projeto de lei nº 18/00, que já estava 

na pauta de votações do Senado, e 

que trata do Plano Nacional de Viação 

(PNV), instituído pela Lei nº 5.917, de 

1973. O PL nº 18/00 foi aprovado pe-

los senadores e introduziu alterações 

e atualizações no Plano Nacional de 

Viação. Porém, ainda terá de ser apre-

ciado pela Câmara dos Deputados.

De 2 a 6 de fevereiro, a Cone Sul 

Treinamentos em Trânsito e Trans-

porte dará em Curitiba um curso de 

capacitação em transporte coletivo 

de passageiros. Informações pelos 

telefones (41) 3039-0053 e (41) 3039-

6509, ou no site da Cone Sul (www.

conesulmopp.com.br).

Capacitação em 
transporte coletivo 
de passageiros 

A ABRATI convocou reunião da Di-

retoria com as empresas associadas 

para o dia 12 de fevereiro próximo, 

quinta-feira, às 10 horas, na sede da 

entidade, em Brasília. Serão debati-

dos diversos pontos que envolvem a 

atividade, com ênfase nos estudos da 

ANTT para implantação do Projeto da 

Rede Nacional de Transporte Rodoviá-

rio Interestadual de Passageiros.

Petrobras conclui que novo diesel 
exige a renovação de toda a frota

A atual frota brasileira de veículos 

a diesel não tem tecnologia adequada 

para atender aos níveis de emissão 

de poluentes estabelecidos pelo 

Proconve (Programa de Controle de 

Poluição do Ar por Veículos Automo-

tores). A solução seria trocar toda 

a frota brasileira de transporte de 

cargas, principalmente os veículos 

com mais de 10 anos de uso. É a 

conclusão a que chegou o diretor de 

abastecimento da Petrobras, Paulo 

Roberto Costa, em entrevista na qual 

divulgou um balanço dos primeiros 

dias de utilização do óleo diesel S-50, 

de baixo teor de enxofre, por toda a 

frota cativa de ônibus das cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro.

Paulo Roberto Costa entende que 

o poder público deveria adotar políti-

cas de estímulo à substituição dos 

veículos tecnologicamente defasados, 

que são a maioria.

Esses veículos seriam transforma-

dos em sucata e reciclados: “Não é 

possível melhorar o ar apenas com um 

combustível melhor. Nenhum veículo, 

atualmente, tem a tecnologia para 

atender aos níveis que a etapa P-7 do 

Proconve estabelece”, afirma o diretor 

da estatal. Segundo ele, com o atual 

nível de tecnologia, os caminhões, por 

exemplo, poderiam reduzir suas emis-

sões em 10%; mas só a combinação 

do combustível com veículos mais 

modernos poderia melhorar em 75% 

esses níveis. 

O diretor afirmou que até 2013 a 

empresa pretende investir R$ 6 bilhões 

para capacitar-se a fornecer em todo 

o Brasil o diesel S-10 (10 ppm de 

enxofre) para todos os veículos novos 

e, mais tarde, em 2014, o S-500 (500 

ppm de enxofre). Desde 1º de janeiro, o 

nível nacional é de 1.800 partículas por 

milhão; até então era de 2000 ppm. 

No dia 1º de janeiro o preço do 

querosene de aviação (QAV) foi redu-

zido em 16,7% pela Petrobras, devido 

à queda do preço do barril de petróleo 

no mercado internacional. O sindicato  

das empresas aéreas informou que 

a redução não será repassada aos 

preços das passagens.

Querosene de 
aviação fica 16,7% 
mais barato

Associados têm 
reunião no dia 12 
em Brasília

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Minas reajusta tarifas 
metropolitanas e o 
serviço intermunicipal

Pela sua Resolução nº 073/2008, 

a SETOP determinou a atualização 

da base tarifária para o Transporte 

Coletivo Metropolitano Intermunicipal 

de Passageiros do Estado de Minas 

Gerais, com vigência a partir de 

29.12.08. Simultaneamente, baixou 

a Resolução nº 074, reajustando em 

9,07% a tarifa do transporte inter-

municipal.   
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Em dezembro, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, e no Terminal 

Novo Rio, no Rio de Janeiro, atores caracterizados de palhaços trabalharam no 

entretenimento dos passageiros que aguardavam embarque. A iniciativa foi da 

Viação Itapemirim e teve o objetivo de tornar o ambiente de espera mais amigável, 

divertido e menos estressante para os seus clientes, tendo em vista a grande 

movimentação de fim de ano nos dois terminais. 

Mercedes-Benz lidera vendas de ônibus e caminhões

Mais de 37.500 caminhões Mercedes-Benz 

foram vendidos no mercado interno.

Em 2008, foram comercializados 

mais de 27.000 ônibus novos – urba-

nos e rodoviários – no mercado brasi-

leiro. Mais de 13.000 desses ônibus 

eram da marca Mercedes-Benz. A 

quantidade total de ônibus produzidos 

pela montadora de São Bernardo do 

Campo foi de 22.600 unidades, sendo 

que 9.400 se destinaram ao mercado 

externo. A Mercedes-Benz manteve, 

assim, a posição de liderança em 

vendas de ônibus, tanto no atacado 

como em número de emplacamentos. 

Também continuou sendo a maior 

exportadora desses veículos.

As vendas totais de ônibus Merce-

des-Benz no mercado interno, desde 

1956, superaram a marca de 374.000 

unidades. Atualmente, dos cerca de 

434.000 ônibus da frota circulante 

do país, cerca de 70% são Mercedes-

Benz. Isso significa que, de cada 10 

ônibus em circulação no Brasil, 7 são 

da marca. 

Em 2008, a montadora apresen-

tou novas soluções para o transporte 

urbano e rodoviário de passageiros, 

lançando, por exemplo, novas versões 

de modelos rodoviários da linha O500, 

além do chassi OF 1218 para o seg-

mento de midibus.

A Mercedes-Benz do Brasil tam-

bém comercializou mais de 37.500 

caminhões no mercado interno, ob-

tendo 30,05% de participação nesse 

segmento, que em 2008 alcançou 

novo recorde histórico de vendas, 

superando a marca de 126.000 

unidades comercializadas. Mais de 

8.300 caminhões foram fornecidos a 

mercados externos.

A companhia lançou novas so-

luções para o transporte de carga, 

entre elas o caminhão pesado Actros 

Atores trabalham no entretenimento de 
passageiros em terminais rodoviários 

Um ônibus Apache Vip reestilizado, 

modelo 2008/2009, produzido pela 

Caio sobre chassi Mercedes-Benz, 

modelo OF- 1722/60 e equipado 

com elevador para deficientes físicos, 

presta serviços atualmente à fábrica 

da Mercedes-Benz, em São Bernardo 

do Campo. É operado pela Kuba Trans-

portes Gerais Ltda.

O Apache Vip é o veículo líder nas 

vendas da Caio e foi projetado para 

atender aos mais exigentes critérios 

de compra das operadoras de trans-

porte de passageiros, inclusive no 

que se refere a acessibilidade, como  

elevadores para deficientes físicos, 

pixo baixo e outros dispositivos de 

maior conteúdo tecnológico. 

4144 8x4 para nichos da mineração, 

o semipesado 1718 para transporte 

de bebidas e o leve 710 Plus VUC 

para circulação em zonas de restrição 

de regiões metropolitanas, como, por 

exemplo, a de São Paulo.

Apache Vip, da 
Caio, presta serviços 
a montadora
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A Scania foi a vencedora do Prêmio 

NTC Fornecedores do Transporte, pro-

movido pela NTC & Logística (Associa-

ção Nacional do Transporte de Cargas e 

Logística) na categoria "montadora de 

veículos pesados". É a nona vez que 

a montadora vence nessa categoria. O 

troféu foi recebido por Roberto Leon-

cini, diretor de Veículos da Scania no 

Brasil. Para ele, o prêmio representa, 

principalmente, o reconhecimento dos 

clientes com a marca. 

Os selecionados para as 12 catego-

rias da premiação foram escolhidos por 

Scania é eleita pela NTC & Logística a 
melhor montadora de veículos pesados

Volkswagen Caminhões e Ônibus 
agora pertence ao Grupo MAN

Neste mês de janeiro, está che-

gando ao Brasil, trazida pela Ford, 

a linha de comerciais leves Transit. 

Produzida na Turquia pela Ford Oto-

san, de acordo com projeto inglês, a 

família de furgões e vans tem poten-

cial para impactar esse segmento do 

mercado brasileiro, com a oferta de 

uma atualizada geração de veículos 

comerciais. A primeira vez que se co-

gitou a introdução da linha Transit no 

Brasil foi em 1995, quando a Ford fez 

detalhados estudos de mercado para 

sua produção local. 

Ford apresenta 
a linha de furgões 
e vans Transit

Com o lançamento do chassi OF 

1218, a Mercedes-Benz conquistou o 

Prêmio AutoData 2008 na categoria 

“Veículo Ônibus”. A premiação repre-

senta um reconhecimento aos esfor-

ços de empresas e executivos do setor 

automotivo para gerar novas soluções 

em transporte e buscar aproximação 

cada vez maior com os clientes.

Com o OF 1218, a marca estreou 

no segmento de midibus, categoria 

intermediária entre o microônibus e 

o ônibus urbano básico. O chassi foi 

apresentado pela primeira vez em 

maio do ano passado na unidade da 

empresa em Campinas, São Paulo, por 

ocasião do Show Bus.  

Simultaneamente, a Mercedes-

Benz conquistou mais três troféus, 

sagrando-se vencedora nas categorias 

“Montadora de Veículos Semileves e 

Leves”, “Montadora de Caminhões 

Médios e Semipesados” e “Fabricante 

de Motores para Caminhões”. 

Chassi OF 1218 
conquista o Prêmio 
AutoData 2008

Roberto Cortes e Hakan Samuelsson no 

momento do anúncio da transação.

No dia 1º de janeiro deste ano 

a Volkswagen Caminhões e Ônibus, 

de Resende-RJ, passou a integrar o 

grupo alemão MAN AG. O anúncio da 

transação ocorreu no dia 15 de dezem-

bro, em São Paulo, feito por Hakan 

Samuelsson, presidente da MAN AG, 

e por Roberto Cortes, presidente da 

Volkswagen Caminhões e Ônibus. O 

valor do negócio somou 1,175 bilhão 

de euros, envolvendo exclusivamente 

as operações de caminhões e ônibus 

da Volkswagen na América Latina. A 

Volkswagen AG passa a ter participa-

ção na MAN AG, concentrando seus 

negócios na área de automóveis e 

comerciais leves. 

Não houve mudanças na linha de 

comando brasileira. Roberto Cortes 

permanece à frente da Volkswagen 

Caminhões e Ônibus, reportando-se 

diretamente a Hakan Samuelsson.  

Continuam em seus cargos os mem-

bros da diretoria brasileira e os demais 

executivos. Os caminhões Constella-

tion, Worker e Delivery, assim como 

os ônibus Volksbus, continuam a ser 

vendidos com a marca Volkswagen. 

Tecnologia e componentes MAN 

deverão fortalecer a atual linha de 

produtos.

Para Roberto Cortes, o negócio 

garante o futuro da Volkswagen Cami-

nhões e Ônibus e cria as condições 

ideais para sua expansão: “A MAN 

AG é uma das maiores fabricantes 

de caminhões e ônibus do mundo e 

teremos acesso à tecnologia de ponta 

dos veículos MAN". 

mais de 400 empresas associadas 

à NTC&Logística em todo o Brasil. 

Os votos seguiram critérios de distri-

buição geográfica das companhias. 

Na pesquisa, realizada pelo Instituto 

Datafolha, foram considerados que-

sitos como abrangência da Rede de 

Assistência Técnica, comprometimen-

to com questões ambientais, conforto 

na cabine do motorista, credibilidade 

e confiança na marca, custos de ma-

nutenção, desempenho no consumo 

de combustível, potência, segurança 

e valor de compra e revenda.
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Premiação do 7º Ciclo ANTP de Qualidade acontece 
em setembro, com inscrições até o dia 6 de fevereiro 

Em setembro deste ano acontece 

a premiação do 7º Ciclo ANTP de Qua-

lidade, durante o 17º Congresso Brasi-

leiro de Transporte e Trânsito, previsto 

para o período de 28 de setembro a 

2 de outubro de 2009, na cidade de 

Curitiba-PR.

Para Renan Chieppe, presidente da 

ABRATI, que apóia institucionalmente o 

Prêmio ANTP de Qualidade, a premia-

ção é uma forma de incentivar  as em-

presas do setor a buscarem melhorias 

na gestão do transporte. 

“O prêmio, já em sua sétima edi-

ção, está consolidado e proporciona 

às empresas vencedoras que elas 

sejam referência de boas práticas 

administrativas e gerenciais. A ABRATI 

tem orgulho em apoiar essa premiação 

e acredita que, por meio dela, muitas 

empresas foram despertadas acerca 

da importância de incrementar capaci-

tação, desenvolver novos metódos de 

gestão e estimular a criatividade para 

obtenção de melhores resultados”, 

afirma o empresário. 

Ao longo do ano de 2008, a 

gerência executiva do Prêmio ANTP 

de Qualidade realizou uma série de 

atividades com o objetivo de orientar 

os gestores de transporte público e 

trânsito do país para que melhorem a 

qualidade de seus serviços de forma 

contínua e sustentada.

Mais de 1.100 pessoas de 250 or-

ganizações participaram de workshops 

regionais, de norte a sul do Brasil, e 

dos treinamentos para preparação de 

avaliadores internos. Também foram 

promovidos cursos para formação da 

Banca Examinadora e oficinas voltadas 

para gestores públicos.

De acordo com a Coordenadora 

Nacional do Prêmio ANTP de Qualidade, 

Denise Gazzinelli, mais de 30 organi-

zações aderiram ao Programa de In-

centivo, Treinamento e Educação para 

a melhoria da Eficiência da Gestão do 

Trânsito e Gerência dos Transportes. 

O programa consiste em assumir 

formalmente um compromisso de 

melhoria e realizar uma auto-avaliação 

com base nos critérios do Prêmio ANTP 

de Qualidade.  

Até o dia 6 de fevereiro as organi-

zações interessadas podem oficializar 

sua candidatura para o VII Ciclo.  

Mais informações podem ser 

obtidas pelo e-mail qualidade@antp.

org.br

No período de 26 de janeiro a 31 

de março deste ano, o BNDES estará 

financiando integralmente a compra de 

ônibus urbanos, chassis, carroçarias 

e bens afins. A circular nº 195/2006, 

do banco, que trata deste assunto, foi 

republicada com alterações no último 

dia 9 de janeiro, de modo a assegurar o 

financiamento de 100% do valor desses 

bens pelo Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social. 

Em síntese, a Circular nº 195 

estabelece o aumento do nível de 

participação do BNDES, de 80% para 

100%, em operações que tenham como 

objetivo o financiamento à aquisição 

de ônibus, chassis e carroçarias para 

ônibus, caminhões, caminhões-trator, 

cavalos-mecânicos, reboques, semi-re-

boques, carros-fortes, e equipamentos 

BNDES financia 100% da compra de 
ônibus, caminhões e produtos afins

Em 2009 a Marcopolo, de Caxias 

do Sul-RS, estará completando 60 

anos. Várias atividades e eventos 

estão sendo preparados para assi-

nalar esse marco. Em dezembro, a 

companhia apresentou a logomarca 

que identificará as comemorações. 

A encarroçadora existe desde o dia 6 

de agosto de 1949. Líder da indústria 

de carroçarias de ônibus do país, ela 

comanda atualmente uma rede de 

parcerias de negócios e processos 

produtivos em vários países.

Presente em países da América 

Latina e da Europa, tem negócios tam-

bém na Índia, África do Sul, Rússia e, 

mais recentemente, no Egito. Fazem 

parte dos seus negócios as marcas 

Marcopolo, Volare e Ciferal.

Marcopolo prepara 
as comemorações 
dos seus 60 anos

especiais adaptáveis a chassis, como 

plataformas, guindastes, betoneiras, 

compactadores de lixo e tanques.

Conforme a circular, as condições 

de financiamento referentes a essa 

parcela adicional de participação do 

BNDES, de até 20%, nas operações 

de financiamento dos bens enume-

rados, serão feitas nas seguintes 

condições:

- Remuneração da instituição 

financiadora credenciada a ser nego-

ciada entre o agente financeiro e a 

beneficiária. 

- Custo Financeiro de 14,5% ao 

ano.

- Taxa de intermediação financeira 

de 5% ao ano.

- Remuneração básica do BNDES 

de 0,5% ao ano. 
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