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Associados elegem os conselhosAssociados elegem
Deliberativo e Fiscal da ABRATI  

Os associados da ABRA-

TI, reunidos em Brasília no

dia 23 de julho, elegeram 

os membros do Conselho 

Deliberativo e do Conselho

Fiscal que estarão à frente da

Associação pelos próximos

três anos. 

A chapa apresentada foi

eleita por aclamação durante 

a concorrida reunião. Tam-

bém na mesma ocasião, o

presidente eleito do Conse-

lho, Paulo Porto Lima, anun-

ciou os nomes que comporão

a Diretoria, já dentro dos

moldes do novo Estatuto, 

aprovado recentemente.

Após a eleição os mem-

bros da mesa diretora fize-

ram um relato aos empre-

sários presentes sobre o

atual momento do setor e as 

providências que deverão ser 

tomadas para que o segmen-

to possa continuar prestando

os bons serviços que presta

há mais de 80 anos. Outros 

temas também foram debati-

dos, na maioria relatos sobre

assuntos em andamento, ora

em fase de estudos.
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Na reunião, da esq. para a dir., Cláudio Nelson Abreu, Diretor Administrativo Financeiro; José Luiz

Santolin, Diretor-Geral; Paulo Porto Lima, Presidente do Conselho Deliberativo; Renan Chieppe, Vice-

Presidente do Conselho Deliberativo e Telmo Joaquim Nunes, Diretor de Relações Institucionais. 

CONSELHO DELIBERATIVO
Nome Associada Cargo

Paulo Alencar Porto Lima Expresso Guanabara S/A Presidente

Renan Chieppe Viação Águia Branca S/A Vice-Presidente

Abílio Gontijo Júnior Empresa Gontijo  de Transportes Ltda Conselheiro

Marcelo Antunes Auto Viação 1001 Ltda Conselheiro

Eduardo Tude de Melo Empresa Auto Viação Progresso S/A Conselheiro

Francisco Carlos Mazon Viação Santa Cruz S/A Conselheiro

Pedro Antônio Teixeira Planalto Transportes Ltda Conselheiro

Joaquim Constantino Neto Empresa de Onibus N.S. da Penha S/A Conselheiro

Paulo Humberto Naves Gonçalves Empresa de Transportes Andorinha S/A Conselheiro

CONSELHO FISCAL
Roger  Mansur Pluma Conforto e Turismo S/A Cons. Fiscal Titular

Hugo Eugênio Fleck Viação Ouro e Prata S/A Cons. Fiscal Titular

Joel Fernandes Rodrigues Viação Cidade do Aço S/A Cons. Fiscal Titular

Luiz Antonio Pretti Viação Pretti Ltda Cons. Fiscal Suplente

Rinaldo Pires de Miranda Viação Riodoce Ltda Cons. Fiscal Suplente

Florisvaldo Aparecido Hudinik Expresso Princesa dos Campos S/A Cons. Fiscal Suplente

Veja no quadro à direita 

a composição do Conselho 

Deliberativo e do Conselho 

Fiscal da ABRATI.
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Após a reunião, a Diretoria convidou os presentes
para um almoço na sede da entidade, também
com a presença de alguns fornecedores do setor

Integrantes do Conselho Deliberativo: Renan Chieppe, Eduardo

Tude, Abílio Gontijo Júnior, Paulo Porto Lima, Marcelo Antunes,

Francisco Mazon e Paulo Humberto Gonçalves.

Integrantes do Conselho Fiscal: Luiz Antônio Pretti, Joel Fernandes 

Rodrigues, Hugo Fleck, Florisvaldo Hudinik e Roger Mansur. Não

está na foto o Conselheiro Rinaldo Pires de Miranda.  

Integrantes da Diretoria: Telmo Joaquim Nunes, Diretor de

Relações Institucionais, José Luiz Santolin, Diretor-Geral e Cláudio

Nelson Abreu, Diretor Administrativo Financeiro.

Ao lado de Paulo Porto Lima, Presidente do Conselho, o

empresário pioneiro Dimas José da Silva fez questão de

comparecer e destacar a importância do encontro.
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Hugo Fleck, Ataíde de Almeida e Doreni Caramori.

Roger Mansur, Eden Affonso, Cláudio Nelson Abreu, Telmo Joaquim

Nunes, Paulo Bongiovani e Flávio Coelho Dantas.
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Ciro Pastore, Carlos Bernaud, João Paulo Cunha Ranalli,

Paulo Porto Lima e Walter Barbosa.     

Ciro Pastore, Laércio Mazon e Wilson Pereira.

Letícia Pineschi Kitagawa, Luiz Carlos de Melo Marques, Marcelo

Antunes, Abílio Gontijo Júnior, Francisco Mazon, Eduardo Tude, 

Gabriela Villela, Christina Villela e Ana Luiza Dória Vilanes.   

Washington Coura e Hugo de Fáveri.

Paulo Jacob, Alexandre Gulin, Florisvaldo Hudinik e Dácio Ferreira da Silva.

Wilson Pereira e 

Paulo Bongiovani.

Renan Chieppe, Laércio Mazon e Paulo Porto Lima.

Cesário Mariano, Dimas José da Silva, Paulo Humberto Gonçalves,

Antônio Bruzi e Almir Spironeli.  

Da esq. para a dir., Fernando Alves, Maria Fernanda, Socorro Calixto, 

Clodoaldo Caetano, Cleo Santana e Patrícia Diniz, todos da ABRATI.
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Duas Vans Sprinter prestam
apoio aos alemães na Copa

A Volvo aderiu,

no Brasil, à visão 

Zero Acidentes, 

lançada recente-

mente pelo Grupo

Volvo na Europa, 

e que tem como 

ideal de futuro a 

meta de zero aci-

dentes envolvendo 

seus veículos. As 

ações para atingir 

esse estágio, ten-

do como foco de atuação o transporte

comercial, serão desenvolvidas pelo

Programa Volvo de Segurança no Trân-

sito, que vem sendo implementado há

vários anos pela montadora.

O Programa Volvo de Segurança

no Trânsito foi pioneiro nos esforços

para reunir a sociedade em torno de

Zero Acidentes, a nova meta da Volvo no Brasil
ações que contribuam com o aumento

da segurança.

Para atingir a nova meta, o PVST

está desenvolvendo ações para engajar 

na visão de zero acidentes os conces-

sionários da marca, clientes, transpor-

tadores, funcionários, fornecedores,

governo e a sociedade. 

“Mesmo com os veículos conside-

rados os mais seguros do mercado,

sabemos que eles, isoladamente, não

podem evitar todos os acidentes. Que-

remos somar esforços. Para atingir 

este ideal de futuro é importante con-

tar com o envolvimento das empresas

e entidades do setor de transportes,

que serão diretamente beneficiadas

pelo aumento da segurança e redução

de prejuízos humanos e financeiros

decorrentes dos acidentes”, destaca

Anaelse Oliveira, responsável pelo

Programa Volvo de Segurança no 

Trânsito.

Serão realizadas campanhas de 

mobilização, eventos nacionais e deba-

tes sobre temas voltados à segurança 

no transporte comercial.  

Anaelse Oliveira

Em setembro,
entra no ar o novo
site da ABRATI Duas vans Mercedes-Benz 415 CDI

15+1 (com 15 assentos para os passa-

geiros mais o banco do motorista)foram

transformadas em escritórios móveis e

cedidas pela montadora à embaixada

da Alemanha no Brasil nos meses

de junho e julho. Foram usadas para

prestar atendimento e apoio consular 

a turistas, membros de delegações e 

representantes da mídia daquele país 

durante os jogos da Copa do Mundo de 

futebol. Caracterizadas com as cores 

da bandeira alemã e ostentando iden-

tidade visual própria, elas prestaram 

serviços em Salvador, Fortaleza, Recife 

e Rio de Janeiro.

O novo site da ABRATI deverá 

entrar no ar na primeira semana 

de setembro contendo várias 

inovações e facilidades tecnoló-

gicas, sendo a mais importante 

delas um portal de compra de 

passagem on line, exclusivo 

da Associação. Com um clique, 

o passageiro escolhe a rota e 

encontra horários e preços de 

bilhetes das empresas associa-

das. Essa iniciativa da ABRATI 

vem em resposta aos frequentes 

relatos de fraudes eletrônicas, 

que prejudicam usuários e em-

presas de ônibus. É uma alterna-

tiva segura de viajar com ainda 

mais comodidade.

A Volvo busca o índice zero de acidentes

envolvendo veículos da marca.
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A Caio Induscar forneceu à Polícia 

Militar do Estado de São Paulo vinte 

unidades rodoviárias do ônibus Solar II, 

destinadas ao transporte dos policiais 

militares no território paulista. Os car-

ros operam em linhas de curta, média 

e longa distâncias e foram escolhidos 

em licitação. A Mercedes-Benz é a 

fornecedora dos chassis. 

Os novos veículos têm ar condicio-

nado, poltronas reclináveis revestidas 

de tecido, porta-pacotes e cinto de 

segurança subabdominal retrátil. A 

pintura tem as cores e a logo da PM.

No próximo IAA – Salão Internacio-

nal de Veículos Comerciais –, a Daimler 

AG vai apresentar o Mercedes-Benz

Future Truck 2025, descrito pela cor-

poração como “o caminhão para longo

percurso do amanhã”. A edição 2014

do IAA acontece entre 25 de setembro

e 2 de outubro, em Hanover. O cami-

nhão, anunciado no início de julho em

Magdeburgo, Alemanha, foi projetado

para atender ao conceito de condução

autônoma, considerado a chave do

transporte de cargas do futuro, tendo

como objetivo aumentar a segurança

e a eficiência da operação, ao mesmo

tempo reduzindo o consumo de com-

bustível e as emissões.

O futuro é um cenário em que,

dentro de dez anos, os caminhões

poderão ser conduzidos em regime

autônomo pelas rodovias e vias expres-

sas europeias. Os motoristas não terão

mais motoristas, mas sim “gestores

de transporte”, que irão operar em

Desde o dia 1º de julho a operação

comercial da Scania no Brasil tem novo

diretor-geral. É ele Mathias Carlbaum,

que ocupava cargo similar na Scania

Ibérica. Com vasta experiência interna-

cional do setor de transporte, Carlbaum

ingressou na Scania como trainee na

sede da empresa e em 2001 tornou-

-se o diretor de Vendas & Marketing

para a Espanha. Em 2005, veio para o

Brasil e assumiu a direção de Vendas &

Marketing de Caminhões e Ônibus para

a America Latina. Regressou depois à

Europa, onde desde 2010 atuava como

diretor-geral da Scania Ibérica.

A Daimler apresenta o Mercedes-Benz Future
Truck 2025, uma das atrações do próximo IAA 

atraentes estações de trabalho sobre

rodas com novos campos de atuação

profissional. Com isso, aumentará a

eficiência do transporte, com trânsito

mais seguro para todos os usuários

da estrada e com redução da taxa de

emissões de CO
2
.

O “Future Truck 2025” com “High-

way Pilot” (piloto rodoviário) é o Merce-

des-Benz Actros 1845, com motor de  

449 cv de potência e torque máximo de 

2.200 Nm. Utiliza o câmbio Mercedes 

PowerShift 3 de 12 marchas, totalmen-

te automatizado.

O caminhão roda a 80 km/h em estradas de longa distância, sem interferência do motorista. 

Mathias Carlbaum o novo diretor-geral.

Ônibus Solar II faz
o transporte de  
policiais militares

Mathias Carlbaum é o novo 
diretor-geral da Scania no Brasil
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A Mercedes-Benz apresentou na

Transpo Sul 2014, em Porto Alegre, 

as soluções da marca para transporte

e logística, trabalhando o conceito 

Confort, uma filosofia de desenvolvi-

mento com a qual a companhia busca

oferecer maior valor agregado aos seus 

caminhões. O conceito resulta da soma 

dos fatores economia, conforto, força 

e desempenho. 

Foram expostos os caminhões 

extrapesados Actros 2546 6x2 estra-

deiro, Axor 2544 6x2 e Atego 2430 

6x2 Econfort e demonstrado o sistema

de gestão de frota FleetBoard, produto

que, além de serviços de telemetria 

(como análise de desempenho, estado 

técnico, manutenções, telediagnósti-

A Volvo Bus Latin America está

fornecendo mais 155 ônibus para o

sistema Transmilênio, da capital da

Colômbia, Bogotá. Desta vez serão 72 

articulados e 83 biarticulados que se 

destinam a ampliar a frota e a capacida-

de de transporte do Sistema Integrado

de Transporte Público da cidade. O

valor do negócio é de U$ 28 milhões.

Bogotá está investindo na ampliação

dos corredores do Transmilênio, com 

a abertura de cinco novas estações de

embarque e desembarque e a extensão

do sistema para outras cidades da

Região Metropolitana.

Os novos veículos foram adquiridos

pelo Consórcio Express (60 biarticula-

dos e 52 articulados) e pela Gmovil

(23 biarticulados e 20 articulados).

Os articulados têm 18,5 metros de

comprimento e capacidade para 160 

O Sistema Transmilênio (Bogotá) está recebendo 
mais 155 ônibus articulados e biarticulados Volvo

passageiros; os biarticulados, 27 me-

tros e capacidade para transportar 250

passageiros por viagem. 

Todos são equipados com caixa de

transmissão automática, freio a disco e

EBS (um sistema de controle eletrônico

dos freios que oferece mais eficiência 

e estabilidade às frenagens). Outra

vantagem é que possuem controle de

aceleração inteligente, de modo que

somente a potência necessária seja

empregada nos arranques e retomadas

de velocidade. Isso permite reduzir o

consumo de combustível.

O presidente da Volvo Bus Latin

America, Luis Carlos Pimenta, elogiou

a prioridade dada há anos pelos ges-

tores públicos de Bogotá ao sistema

de transporte urbano da cidade, com

a utilização de ônibus mais amigáveis

com o meio ambiente.Linhas do sistema estão sendo estendidas.

O conceito Confort: caminhões desenvolvidos para oferecer maior valor agregado.

Mercedes-Benz expõe na Transpo Sul algumas 
de suas soluções para transporte e logística

co), passa a oferecer os serviços de

segurança para o veículo (casco) e

para a carga.  Nos dois extrapesados, 

a montadora destacou os eixos trasei-

ros HL-8, sem redução nos cubos, que 

atendem às configurações de bitrem

com PBTC de 57 toneladas e bitrenzão/

rodotrem com PBTC de 74 toneladas.
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A Guerino Seiscento incorporou 25

novos ônibus à frota, por conta do seu

programa de renovação. São 10 carros

com carroçaria Neobus New Road 380

e chassi Scania e 15 ônibus modelo

New Class N10 da Neobus, com chas-

sis MAN-Volkswagen. 

Os ônibus contam com poltronas

em couro, sistema de mídia interna,

climatização, Wi-Fi e computador de

bordo. “É o que existe de melhor em

conforto, segurança e sofisticação.

São veículos de primeiro mundo para

atender nossos clientes na área de

transporte interestadual de passagei-

ros”, destaca o empresário Guerino

Seiscento.

A Guerino Seiscento opera uma

das mais modernas frotas de ônibus

do Brasil. São mais de 350 unidades,

que oferecem segurança e conforto aos

usuários nos segmentos municipal, in-

termunicipal, interestadual, fretamento

e turismo.

Atualmente, são atendidas 100

cidades. A empresa atende diariamente

às seguintes linhas: Londrina a Campi-

Guerino Seiscento amplia seu programa de 
renovação de frota e adquire mais 25 ônibus

nas e Maringá; Tupã a Lins, Araçatuba e 

Rio Preto; Assis a Campinas, Londrina e 

Lins; Araçatuba a Rancharia; Rinópolis 

a Osvaldo Cruz e Araçatuba; Ourinhos a 

Rio Preto; Presidente Prudente a Marília 

e Assis; Londrina a Cornélio Procópio, 

Marília, Presidente Prudente, Rio Preto, 

Franca e Bauru.

Nos últimos anos, principalmente 

em razão das linhas federais que 

passou a operar para todo o norte do 

Estado do Paraná, a empresa cresceu 

cerca de 50%. O número de colabora-

dores já é superior a 500.

Além da sede principal em Tupã,

interior do Estado de São Paulo, a Gue-

rino Seiscento dispõe de garagens em

Londrina, Campinas, Franca, São José

do Rio Preto, Bauru, Lins, Marília, Ara-

çatuba, Adamantina e Assis. “Nosso

objetivo é oferecer um atendimento

de qualidade desde o guichê até o

desembarque do passageiro”, afirma

Guerino Seiscento.

O empresário Guerino Seiscento junto a um dos novos Neobus New Road/Scania.

A frota da Guerino Seiscento é uma das mais modernas do setor interestadual. Exemplo disso são os Paradiso 1200 da Marcopolo, na foto. 
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A Viação Águia Branca incluiu no 

segundo trimestre deste ano mais um

lote de ônibus novos em sua frota, com 

o objetivo de manter a qualidade dos 

serviços oferecidos aos passageiros e 

tornar as viagens ainda mais confortá-

Com mais 100 rodoviários, Águia Branca conclui 
nova etapa do programa de renovação de frota

veis. Os carros receberam carroçarias 

Marcopolo e têm chassis Mercedes-

-Benz 0 500 RSD e O 500 RS, todos 

com as características do Rodoviário 

Luxo.  Do novo lote, 87 são da categoria

Executivo e 13, da convencional.

Os veículos contam com mais

alguns avanços tecnológicos voltados

à segurança e ao conforto dos passa-

geiros, como, por exemplo, sistema de

freios a disco e ABS/ASR, eixo auxiliar 

com tecnologia Era e suspensão KMR.

A Águia Branca mantém e amplia seu rigoroso processo de renovação de frota, de modo a operar sempre com os ônibus mais modernos.

A Agrale é grande fornecedora da Volare.

Com fábrica em Caxias do Sul,

Rio Grande do Sul, a Agrale vai contar 

em breve com uma segunda planta 

industrial, desta vez na cidade de São

Mateus, Espírito Santo. A Agrale segue,

assim, o exemplo da Volare, empresa 

controlada pela encarroçadora Marco-

polo, e que é grande consumidora de

chassis para miniônibus. A Volare  está 

implantando uma nova fábrica naquela

cidade capixaba. Ao instalar-se em São 

Mateus, ambas as fabricantes buscam 

obter ganhos de logística e de custos, a 

Agrale segue o exemplo da Volare e vai construir sua
segunda planta industrial no Estado do Espírito Santo

partir da maior proximidade do Espírito 

Santo em relação aos mercados da

Região Sudeste e aos portos por onde 

elas importam insumos e exportam

seus produtos.

O projeto da futura fábrica da Agrale

prevê área coberta total de 20.000 m2,

sendo que inicialmente serão 7.500

m2. Na primeira etapa da implantação

ela estará oferecendo 200 empregos 

diretos. A intenção é desenvolver pro-

gramas de treinamento para aproveitar 

ao máximo a mão de obra local.
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Com o grande número de viagens extras, aumentou ainda mais o movimento nos terminais.

Ônibus interestaduais transportaram mais de 3,4 
milhões de pessoas durante a Copa do Mundo

Mais de 3,4 milhões de passa-

geiros foram transportados pelas em-

presas brasileiras de ônibus do setor 

interestadual, em suas linhas regula-

res, durante a realização da Copa do 

Mundo de futebol no Brasil, sendo os 

destinos as 12 cidades-sede de jogos 

da competição. A Agência Nacional de 

Transportes Terrestres registrou um 

aumento acentuado dos pedidos das 

empresas para viagens extras, que 

chegaram a 2.653. O maior número 

de viagens extras (596) teve Brasília 

como destino. O segundo destino mais 

solicitado para as viagens extras foi a 

cidade do Rio de Janeiro.

Além do elevado fluxo de passa-

geiros nas linhas regulares, também 

as viagens por fretamento – nacionais 

e internacionais – foram bastante 

requisitadas. Pelo menos 250.000 

passageiros utilizaram essa forma de 

transporte por ônibus. A ANTT regis-

trou um total de 6.869 viagens por 

fretamento, com destaque para os 

passageiros procedentes da Argentina. 

O principal destino dos que se deslo-

caram em ônibus fretados foi a cidade 

de São Paulo (3.986 viagens, ou 58%). 

A segunda cidade mais procurada foi 

o Rio de Janeiro (513 viagens) e a 

terceira, Fortaleza (443).

Também foram registrados desloca-

mentos em ônibus fretados de outros 

países. Foram mais de 19.000 pas-

sageiros em 365 viagens. Os ônibus 

eram principalmente da Argentina. O 

Rio de Janeiro foi o principal destino 

das viagens por fretamento de outros 

países (172 viagens)

Durante a Copa, a ANTT adotou 

um novo esquema para aumentar a 

fiscalização, montando um centro ope-

racional para monitorar em tempo real 

as operações de embarque e desem-

barque de passageiros nos terminais 

rodoviários das 12 cidades-sede. O 

centro estava instalado na sede da 

ANTT, em Brasília, e o monitoramento 

foi feito a partir de imagens geradas 

dia e noite nos terminais.

São Bernardo do Campo recebe 28
ônibus escolares da Caio Induscar

Comandos da ANTT 
orientam sobre o uso
do cinto de segurança

A ANTT – Agência Nacional de

Transportes Terrestres – aproveitou o

período de jogos da Copa do Mundo

de Futebol para realizar na cidade de

Lavrinhas, São Paulo, alguns comandos

educativos na Via Dutra, com o objetivo

de conscientizar passageiros de ônibus

sobre a importância do uso do cinto de

segurança durante as viagens. 

A empresa Auto Viação ABC adqui-

riu 28 carroçarias Apache Vip para fazer 

o transporte de alunos da rede pública

da cidade de São Bernardo do Campo,

SP. Os veículos têm capacidade para

até 46 passageiros sentados, além de

um portador de necessidades físicas (é

equipado com elevador). Dispõe de pol-

tronas estofadas, cintos de segurança,

câmera de ré na traseira e ventilador. 

A poltrona do motorista é hidráulica, 

conta com encosto de cabeça e possi-

bilita o deslocamento lateral. Lanternas 

intermitentes na traseira, porta central 

tipo fole e dianteira pantográfica, com 

acionamento pneumático, completam 

os componentes de segurança e 

acessibilidade. A pintura do ônibus foi 

customizada com figuras que lembram 

a sala de aula. 
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Um grupo de transportadores brasi-

leiros recebeu (foto) no início de julho

as primeiras unidades do caminhão 

FH16 750cv, considerado o mais 

potente do mundo, com motor de 16 

litros, 750cv e capacidade de tração de 

até 250 toneladas. Outro destaque do

veículo é a segurança da cabine. É  in-

dicado principalmente para o transporte 

de cargas indivisíveis e operações que

exigem grande desempenho do veículo. 

Volvo entrega primeiras unidades do FH16 de
750cv, que é o caminhão mais potente do mundo

A encarroçadora Comil, de Erechim,

Rio Grande do Sul, conquistou o selo 

E2/R66 para o seu modelo rodoviário

Versatile Gold. O selo é um título de

segurança veicular no quesito tomba-

mentos, o que significa cumprir todos 

os requisitos da norma europeia ECE-

-R66 para esse aspecto. O modelo 

Gold já atendia a todas as normas de 

segurança veicular no Brasil.

Antes de atribuir o selo, a empresa

de auditoria UTAC, da França, realizou 

testes virtuais e físicos para conferir a

segurança de passageiros e condutor 

em casos de tombamento. Em uma 

segunda etapa, foi feita em plataforma 

específica uma simulação real de tom-

bamento. Antes do Versatile Gold, toda 

a linha rodoviária da Comil já havia rece-

Testado na França, o ônibus Versatile Gold, da 
Comil, conquista o selo E2 de segurança veicular

bido, em 2012, a mesma certificação. 

“A certificação também será um grande

atrativo do Versatile na conquista e

fidelização dos clientes, seja dentro

ou fora do país. É o resultado do nosso

esforço como diferencial no mercado”, 

avalia engenheiro de vendas da Comil,

Luciano Cesar Tedesco.

Atualmente, o Versatile Gold é um dos modelos mais vendidos pela Comil. 

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



12 INFORMATIVO ABRATI - JULHO/14

A iniciativa do Governo e do Con-

gresso Nacional em dar tratamento

similar ao transporte rodoviário de pas-

sageiros, a exemplo do que já ocorre 

no modal aéreo, foi muito bem recebida

pelo setor. Demonstra, cabalmente, a

intenção de fortalecer o serviço pres-

tado pelas empresas e um grande res-

peito pelas companhias que atuam no

segmento há mais de 80 anos quando,

em seu início, os pioneiros chegaram

até a abrir estradas para fazer ligações

entre cidades do interior e as capitais.

Ainda não é possível fazer afirma-

ções conclusivas sobre a mudança do

regime jurídico porque toda a regula-

mentação ainda deverá ser elaborada

pela ANTT – Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres – e somente depois

de conhecê-la é que a ABRATI poderá

formar juízo de valor sobre o assunto.

Neste primeiro momento podemos

dizer que o setor passa a saber qual é

o regime jurídico que lhe será aplicado,

porque desde 1988 estávamos sem

definição clara, especialmente sobre

prazo, prorrogação e segurança jurídica

no todo. Quando o regulamento do novo

regime for conhecido, aí teremos regras

mais claras para possibilitar os inves-

timentos necessários à manutenção e

melhoria dos serviços.

O regime de autorização, tal qual no

setor aéreo e em outros segmentos da

economia de prestação de serviço pú-

blico, tem vantagens palpáveis como a

possibilidade de excluir empresas que

não estejam cumprindo com as obri-

gações estipuladas no regulamento.

Acredito que deva ser algo semelhante

ao que funcionou durante os 50 anos

anteriores a 1988, quando o sistema

foi regido no regime de autorização

enquanto bem servir, o que significa

dizer que a empresa prestará os ser-

viços enquanto cumprir corretamente

todas as exigências regulamentares.

Caso contrário, é excluída do sistema,

perdendo a autorização.

Tenho também uma expectativa de

que os passageiros serão beneficiados

por uma redução tarifária e uma quali-

dade ainda melhor do serviço prestado,

em função das regras a serem defi-

nidas pela ANTT e pela abertura que

será dada ao mercado de passageiros.

Tenho certeza de que, quanto à qualida-

de, haverá um aumento em seus níveis,

que hoje já são bastante elevados,

como comprovam números da própria

ANTT, aferidos em pesquisas qualitati-

vas, que mostram índices de satisfação

de 87% dos passageiros pesquisados.

Esses números são semelhantes aos

que apuramos em pesquisa feita pela

ABRATI com o Instituto Vox Populi.

Com o Prêmio ANTP/ABRATI de

Boas Práticas no Transporte Terrestre

de Passageiros é mostrada a impor-

tância que as empresas do setor dão 

à qualidade dos serviços que oferecem 

aos seus passageiros. A experiência 

acumulada permitiu que as empresas 

desenvolvessem o sistema que hoje 

é referência mundial no transporte de 

passageiros, uma vez que não existe 

similar em outro País.

São mais de cinco mil municípios 

atendidos, a maioria com mais de uma 

ligação diária, permitindo que os cerca 

de 130 milhões de brasileiros que usam 

o sistema possam se deslocar em todas 

as direções com grande grau de facilida-

de. A enorme capilaridade do setor, com 

os baixos preços das passagens aliados 

ao oferecimento de viagens a qualquer 

momento, com o uso de frota reserva, 

faz com que os ônibus sejam o único 

meio de transporte com o qual o passa-

geiro pode contar a qualquer instante. 

Essa estrutura permite que sejam 

prestados relevantes serviços ao Brasil 

em épocas de pico ou em ocasiões 

como a recente Copa do Mundo.

Um transporte de passageiros ainda melhor

Em função das regras a serem definidas pela ANTT, os passageiros poderão ser beneficiados 

por redução tarifária e por uma qualidade ainda melhor do serviço prestado.

Artigo publicado pela Gazeta de Curitiba em 17/07/2014Paulo Porto Lima
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