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A Diretoria da ABRATI e seu corpo de juristas acom-

panham atentamente toda a movimentação em torno da 

questão da prorrogação dos contratos de permissão das 

operadoras do setor de transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros. 

O Presidente Sérgio Augusto de Almeida Braga vem 

mantendo permanente contato com os Associados. No dia 

25 de junho, com a presença maciça dos empresários do 

setor, a Diretoria da ABRATI promoveu reunião em Brasília 

para manter toda a categoria informada das providências que 

estão sendo preparadas para que se encontre uma melhor 

Contratos: questão 
da prorrogação 
mobiliza a ABRATI

Associados reunidos em Brasília para discutir questão dos contratos.

forma de resolver o problema da prorrogação dos contratos, 

medida que, se não for adotada, poderá provocar um colapso 

no segmento, que atua há mais de 70 anos na área. 

Também no dia 16 de julho, os Associados e a Diretoria 

mantiveram outra reunião, em Salvador, Bahia, onde o mes-

mo assunto foi tratado e atualizado para os presentes.

No dia 7 de julho, o presidente 

do Conselho Nacional de Desestati-

zação, Miguel Jorge, propôs a edição 

de decreto autorizando a inclusão 

de 1.824 linhas interestaduais e 

internacionais de ônibus no Programa 

Nacional de Desestatização, PND. 

Foi proposta, ainda, a designação 

da ANTT como responsável pela 

execução e acompanhamento do pro-

cesso de desestatização das linhas, 

sob a supervisão do Ministério dos 

Transportes. 

No dia 18.07.2008, foi publicado 

o decreto do Presidente da República 

incluindo aquelas 1.824 linhas rodo-

viárias, para serem licitadas, no Pro-

grama Nacional de Desestatização.

Antes disso, em 31 de julho, a 

Agência Nacional de Transportes 

Terrestres vai realizar em sua sede, 

em Brasília, uma outra Audiência Pú-

blica, também para colher sugestões 

referentes às Minutas de Edital de 

Permissão e Contrato de Permissão, 

relativos à delegação de Serviços de 

Transporte Rodoviário Interestadual 

de Passageiros. Cada interessado 

disporá de 3 minutos para se mani-

festar, com direito ao tempo adicional 

de 1 minuto. 

As Minutas de Edital e Contrato 

estão disponíveis, na íntegra, desde 

o dia 14 de julho de 2008, no endere-

ço eletrônico http://www.antt.gov.br 

– Audiência Pública nº 087/2008.

Minutas de 
edital de 
permissão

1.824 linhas no 
Programa de 
Desestatização

Em seguida ao decreto presi-

dencial, a ANTT divulgou o Aviso de 

Audiência Pública nº 89/2008, rela-

cionando 130 linhas com origem e 

destino na Região Nordeste, divididas 

em seis lotes, para efeito de licita-

ção. Ao mesmo tempo, anunciou a 

realização, em agosto, de Audiências 

Públicas com o objetivo de receber 

contribuições sobre a modelagem e 

os projetos básicos daqueles seis lo-

tes. De acordo com o aviso de Au diên-

cia Pública divulgado pela ANTT, as 

audiências serão realizadas em São 

Luís, Maranhão (4 de agosto), Forta-

leza, Ceará (6 de agosto), Salvador (8 

de agosto), Recife (dia 12 de agosto) 

e em Brasília (14 de agosto).

 

Licitação para 
130 ligações no 
Nordeste
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

ABRATI defende na Câmara o 
setor rodoviário de passageiros

O superintendente da ABRATI, 

José Luíz Santolin, compareceu à au-

diência pública realizada na Comissão 

de Desenvolvimento Econômico da Câ-

mara dos Deputados,  ocasião em que 

defendeu o setor de transporte rodo-

viário interestadual e internacional de 

passageiros, atualmente ameaçado 

de sofrer um colapso pela iminência 

da licitação de todas as linhas opera-

das pelas permissionárias.

Santolin, que representou o Pre-

sidente da ABRATI, apresentou os 

números do setor e falou sobre as 

elevadas incidências tributárias que 

afetam os usuários de tais serviços. 

Destacou o ICMS, tributo do qual é 

isento o transporte aéreo, usado por 

pessoas de maior renda. 

O superintendente criticou o mo-

delo que está sendo estudado como 

proposta a ser aplicada em anun-

ciada licitação do setor, prevendo a 

realização de leilão que permitiria a 

delegação do serviço por menor preço 

em detrimento da qualidade. 

O setor de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de pas-

sageiros continua sendo um dos mais 

desconcentrados do Brasil. Mesmo 

no caso das maiores empresas, os 

percentuais de participação no mer-

cado não chegam a 13%. A legislação 

brasileira admite o percentual de 20%. 

O setor apresenta ainda outras carac-

A desconcentração é uma das 
características mais importantes

terísticas importantes: não requere 

subsídios oficiais, está presente em 

praticamente todas as localidades 

brasileiras e assegura atendimento à 

totalidade da demanda por transporte 

rodoviário de passageiros no país. O 

quadro abaixo mostra os percentuais 

de participação de mercado das seis 

maiores operadoras brasileiras.

As 6 maiores empresas – participação em passageiros.km transportados

Nº Empresa Passageiros.km transportados Participação (%)

01 Viação Itapemirim S/A 3.485.091.922 12,24

02 Empresa Gontijo de Transportes Ltda. 1.791.683.669 6,30

03 Cia. São Geraldo de Viação 1.708.827.485 6,00

04 Viação Anapolina Ltda. 1.380.863.831 4,85

05 Expresso Guanabara S/A 1.317.170.798 4,63

06 Viação Cometa S/A 806.437.984 2,83

No dia 15 de julho, em cerimônia 

que teve a presença do ministro dos 

Transportes, Alfredo Nascimento, 

foi empossado o novo Diretor-Geral 

da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres, Bernardo José Figueiredo 

Gonçalves de Oliveira. Outro cargo de 

diretor passou a ser ocupado por Mário 

Rodrigues Júnior. Os dois novos dire-

tores terão  mandato de quatro anos, 

prorrogáveis pelo mesmo período. 

Bernardo José Figueiredo Gonçal-

ves de Oliveira é graduado em Econo-

mia e pós-graduado em Elaboração e 

Análise de Projetos. Iniciou sua carreira 

profissional em 1973, no Geipot. Foi 

superintendente de transportes da Si-

derbras e presidente da Comissão de 

Transportes do IBS. Dirigiu a Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos 

da Região Metropolitana de Belo Hori-

zonte. De 1990 a 2003. trabalhou na 

iniciativa privada. Foi diretor da Valec 

– Engenharia, Construções e Ferrovias 

S/A. Trabalhava desde outubro de 

2005 na Casa Civil. 

Mário Rodrigues Júnior é graduado 

em Engenharia, com pós-graduação em 

Engenharia de Transportes. Trabalha 

há 25 anos no segmento de transporte 

rodoviário, ferroviário e fluvial. De 2000 

a 2007 trabalhou no Departamento 

de Estradas de Rodagem do Estado 

de São Paulo (Dersa), e na Ferrovia 

Paulista S/A (Fepasa) onde foi Diretor 

Administrativo e Financeiro.

ANTT empossa 
seu novo 
Diretor-Geral

(1,1)  -2- Inf Jul08.indd 22/7/2008 12:22:44(1,1)  -2- Inf Jul08.indd 22/7/2008 12:22:44



3INFORMATIVO ABRATI - JULHO/08 3

Mercedes-Benz lidera as vendas de 
caminhões e ônibus no semestre

A nova versão da linha de microôni-

bus Piá, da Comil, com modelos ur-

banos e rodoviários, acaba de chegar 

ao mercado. As principais mudanças 

foram feitas na parte dianteira dos 

Comil apresenta novas versões 
urbana e rodoviária do micro Piá

A partir do dia 1º de agosto, Ro-

berto Leoncini, atual gerente executivo 

de Vendas de Caminhões, assume a 

diretoria da área de Vendas de Veícu-

los da Scania Brasil, reportando-se 

diretamente a Christopher Podgorski, 

diretor geral da Scania Brasil. 

Leoncini, 44 anos, é casado e pos-

sui formação superior em Engenharia 

Industrial Mecânica e MBA em Gestão 

de Negócios.

Há 19 anos na Scania, exerceu 

funções na área de Vendas de Cami-

nhões. Foi representante distrital, ge-

rente da área de Soluções de Negócios 

e gerente executivo de Vendas.

Como responsável pela área 

de Vendas de Veículos da Scania 

Brasil, Leoncini passa a coordenar 

as gerências das áreas de Vendas 

de Caminhões, Vendas de Ônibus, 

Inteligência de Mercado e Engenharia 

de Vendas.

Scania Brasil tem 
novo diretor de 
Vendas de Veículos

A Mercedes-Benz do Brasil fechou 

o primeiro semestre deste ano na pri-

meira colocação do ranking de vendas 

de caminhões e ônibus. De janeiro 

a junho, a montadora vendeu 7.710 

ônibus e 19.246 caminhões. Esses 

volumes correspondem a uma partici-

pação de 50% no mercado de ônibus 

e de 31% no mercado de caminhões. 

Um dos recordes alcançados foi a 

comercialização de 1.033 caminhões 

pesados em junho.

O crescimento nas vendas de ur-

banos foi o destaque da atuação da 

montadora no mercado de ônibus nos 

primeiros seis meses de 2008. Quan-

do ao mercado de caminhões, que já 

vinha aquecido, registrou aumento 

ainda maior da demanda, originada 

principalmente em setores como cons-

trução civil, mineração, cana-de-açúcar 

e grãos. São aplicações que exigem 

caminhões com grande capacidade 

de carga. 

Para demonstrar a rentabilidade 

dos caminhões Atego, de sua fabrica-

ção, a Mercedes-Benz lançou a ação 

itinerante “Atego Road Show”. Numa 

primeira etapa, até dezembro deste 

ano, os semipesados 1518, 2425 

e 2428, especialmente preparados, 

percorrerão 25 cidades dos estados do 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e 

Mato Grosso do Sul.  
Caminhão Atego 2428: um dos líderes de 

comercialização.

carros. O design externo acompanha a 

tendência de estilo futurista. As linhas 

são leves, bem definidas e cautelosa-

mente arrojadas. 

O Piá Rodoviário trouxe para o 

segmento de microônibus o requinte 

da linha Campione, com novo 

porta-pacotes e nova iluminação 

interna. Novas cores internas 

trazem maior conforto visual. Já 

o Piá Urbano teve seu interior 

reformulado com a tecnologia 

e a qualidade do interior do 

Svelto 2008. 

Roberto Leoncini, novo Diretor de Vendas 

de Veículos da Scania Brasil.
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A Volkswagen Caminhões e Ônibus 

está adotando medidas para aumentar 

a produção da fábrica de Resende (RJ). 

Atualmente, a montadora emprega 

4.500 pessoas e produz 214 veículos 

por dia, em dois turnos de trabalho. O 

terceiro turno será aberto em setem-

Volkswagen vai aumentar sua 
produção de ônibus e caminhões

No primeiro semestre de 2008, a 

Induscar/Caio, de Botucatu, São Paulo, 

produziu, em média, 645 carroçarias 

por mês. Houve crescimento de 15% 

na produção. As exportações também 

aumentaram e 12 países já compram 

os ônibus da marca. Entre eles figuram, 

por exemplo, o Líbano e a Jordânia. 

Fora do continente americano estão 

ainda Angola, Nigéria e África do Sul. 

Na América Latina são compradores 

Chile, Costa Rica, Equador, Peru e Re-

pública Dominicana, entre outros.  

Para um único país, o Chile, a 

Induscar/Caio vendeu 530 modelos 

articulados. O contínuo aquecimento 

do mercado de ônibus tem determi-

nado um ritmo bastante forte para a 

Demanda por ônibus aumenta e a 
Induscar/Caio está produzindo mais

O volume de novas contratações será o maior de toda a indústria de ônibus e caminhões.

A fábrica da Induscar/Caio, em Botucatu, 

está trabalhando a toda capacidade. 

bro, devendo gerar até 1.200 novos 

empregos diretos. Para atingir a pro-

dução de 300 veículos por dia, serão 

investidos até o fim do ano R$ 50 mi-

lhões. Os primeiros 800 colaborado-

res já estão sendo contratados pelas 

parceiras do Consórcio Modular.

produção. A capacidade da fábrica 

— onde trabalham mais de 3.000 co-

laboradores — é de até 40 carroçarias 

padrão por dia.

Quatro operadoras urbanas de 

Goiânia, Goiás, vão implantar um 

sistema inteligente de transporte (em 

inglês, ITS4mobility) em 1.400 ônibus 

da frota que roda na capital e em 17 

cidades da região metropolitana. O 

“sistema inteligente de transporte 

para a mobilidade” será fornecido pela 

Volvo do Brasil e constitui uma avan-

çada plataforma tecnológica destinada 

a proporcionar funcionalidades de con-

trole de tráfego para as operadoras, 

além de informações em tempo real de 

interesse dos passageiros. É o maior 

contrato que a montadora celebrou até 

agora em nível global. 

O ITS4mobility proporcionará, 

entre outras facilidades, o controle 

da sinalização de destino dos ônibus, 

tanto interna como externamente, 

e permitirá o anúncio das próximas 

paradas dos veículos. Nos ônibus, os 

passageiros terão, por auto-falantes 

e em telas, dados atualizados sobre 

as próximas paradas, além de outras 

informações.

Em painéis instalados nos pontos 

de parada, eles terão disponíveis 

informações sobre os horários de 

saída de todas as linhas de ônibus 

que servem aos locais mais próximos. 

Serão beneficiados cerca de 800 mil 

passageiros por dia.

Na Alemanha, a Volvo Buses vai 

apresentar, em setembro, seu novo 

ônibus híbrido, o 7700 Hybrid. O veícu-

lo será mostrado pela primeira vez na 

feira de ônibus e caminhões de Han-

nover — a IAA. A tecnologia híbrida da 

Volvo contempla uma redução de até 

m30% no consumo de combustível, 

com redução das emissões de gases. 

Também reduz significativamente o 

nível de ruído do veículo.

Sistema inteligente 
Volvo no transporte 
urbano de Goiânia

(3,1)  -2- Inf Jul08.indd 22/7/2008 12:22:44(3,1)  -2- Inf Jul08.indd 22/7/2008 12:22:44



5 INFORMATIVO ABRATI - JULHO/08

(1,1)  -1- Inf Jul08.indd 22/7/2008 12:22:20(1,1)  -1- Inf Jul08.indd 22/7/2008 12:22:20



6INFORMATIVO ABRATI - JULHO/08

No dia 25 de junho, o juiz federal 

Nicolau Konkel Júnior, da Vara Fede-

ral Ambiental, Agrária e Residual de 

Curitiba, deferiu pedido de liminar em 

mandado de segurança, determinando 

abstenção da cobrança de multas ao 

condutor e à empresa transportadora 

no caso de passageiros não utilizarem 

cinto de segurança. 

O juiz também determinou que as 

empresas beneficiárias da liminar infor-

mem seus clientes sobre a existência 

da decisão judicial que responsabiliza 

os passageiros pelo uso de cintos de 

segurança, estando, portanto, sujeitos 

Uso do cinto de segurança em 
ônibus é obrigação do passageiro

Na cidade de São Paulo, os auto-

móveis em circulação equipados com 

falso catalisador ou com a vida útil 

desse equipamento comprometida, 

serão detectados por um sistema de 

monitoramento remoto que, em apenas 

um segundo, mede a emissão de ga ses 

pelo escapamento. 

Instalado nas vias públicas, o 

aparelho usa raios infravermelho e 

ultravioleta para fazer a medição de 

gases nos automóveis em movimento. 

Com base na coloração e densidade 

dos gases que saem do escapamento, 

os sensores são capazes de acusar a 

presença de elementos menos ou mais 

nocivos ao meio ambiente. Quando as 

emissões superam os limites aceitá-

veis, o equipamento fotografa o veículo 

e os dados são enviados à Prefeitura 

de São Paulo. Em seguida, a Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente encami-

nha uma notificação ao endereço do 

motorista.

Monitoramento 
remoto vai detectar 
catalisador irregular

O Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) aprovou nova redação para a  Sú-

mula nº 228, definindo o salário básico 

como base de cálculo para o adicional 

de insalubridade aos trabalhadores. A 

decisão foi tomada em atendimento 

ao disposto na Súmula Vinculante nº 

4 do Supremo Tribunal Federal (STF), 

publicada no último dia 9 de maio, 

e em analogia à base de cálculo do 

adicional de periculosidade prevista na 

Súmula nº 191. A Súmula do STF veda 

a utilização do salário-mínimo como 

indexador para o benefício.

TST fixa novo critério 
para adicional de 
insalubridade

à penalidade prevista no art. 167 do 

Código de Trânsito Brasileiro (CBT). 

O art. 65 do Código de Trânsito 

Brasileiro impõe ao passageiro a 

obrigatoriedade do uso do cinto de 

segurança em todas as vias do terri-

tório nacional, dirigindo-lhe penalidade 

administrativa, em seu art. 167, em 

caso de inobservância. De acordo com 

o magistrado, o condutor não pode ser 

responsabilizado por ato de terceiro, 

vez que, em princípio, ao definir a 

infração, o referido artigo não aponta 

de forma explícita o sujeito passivo da 

penalidade ali prevista.

Pouco mais de um mês depois de 

sancionada pelo presidente da Repú-

blica, a Lei nº 11.705, de 19.06.2008, 

conhecida como Lei Seca, já vem 

produzindo resultados satisfatórios 

no esforço para diminuir o número de 

acidentes de trânsito provocados por 

motoristas alcoolizados. De acordo 

com os vários levantamentos esta-

tísticos feitos por órgãos estaduais e 

municipais de trânsito, o percentual 

de acidentes reduziu-se tanto nas es-

tradas como nas cidades. A redução 

oscilou entre 14% e 35%, conforme a 

forma de levantamento realizada.

Contudo, mesmo diante dos resul-

tados, mantém-se acesa a polêmica 

acerca da exigência de alcoolemia zero 

estabelecida pela nova lei para quem 

ocupar o volante. Em alguns casos, 

há quem considere a nova legislação 

excessivamente rigorosa. Em outros, 

tem sido questionada a própria cons-

titucionalidade da lei. 

Em um mês, a Lei 
Seca já produz 
bons resultados

Os segmentos de produção de 

ônibus e de implementos rodoviários 

e ferroviários vêm sendo fortemente 

afetados por sucessivos reajustes de 

preços nas matérias-primas, serviços e 

demais insumos, o que coloca em risco 

a sua produtividade. O fenômeno se in-

tensificou desde o fim do ano passado. 

O alerta é do Sindicato Interestadual da 

Indústria de Materiais e Equipamentos 

Ferroviários e Rodoviários —SIMEFRE 

— e da Associação Nacional dos Fabri-

cantes de Ônibus — FABUS. 

Conforme dados fornecidos pelas 

duas entidades, de janeiro a maio, o 

aumento médio dos insumos superou 

os 15%, mas o aço foi majorado em 

até 30%, dependendo da especifica-

ção, prevendo-se ainda um aumento 

adicional de pelo menos mais 15% 

até o fim de 2008. A chapa zincada 

subiu 20%; os laminados a quente, 

30%; os laminados a frio, 20%, e os 

fundidos, 7,5%.

Produção de ônibus e 
implementos enfrenta 
aumento de custos
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