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Mesmo sem saber como ficará o 

novo desenho do sistema de trans-

porte rodoviário de passageiros, as 

empresas interestaduais de passagei-

ros continuam dando sequência aos 

seus programas de investimentos e  

priorizando o melhor atendimento ao 

passageiro. 

O presidente da ABRATI, Renan 

Chieppe, registra que, neste ano, 

a obstinação dos empresários em 

aperfeiçoar cada vez mais os seus 

serviços coincide com um momento 

de incerteza, já que o governo preten-

de promover a licitação de todas as 

linhas interestaduais, de acordo com 

cronograma já definido. 

Renan atribui os investimentos  à 

confiança dos empresários no merca-

Empresas investem cada vez 
mais em tecnologia, conforto e 
segurança para os passageiros 

do e às suas suas elevadas responsa-

bilidades sociais e de cidadania. O fato 

é que as montadoras e encarroçadoras 

de veículos para transporte de pas-

sageiros continuam abarrotadas de 

pedidos, o que traz como resultado a 

geração de novos empregos em toda 

a cadeia produtiva do sistema e em 

maior volume de impostos para os 

cofres governamentais.

"Confio em que todas as empresas 

seguirão trabalhando em suas metas 

de qualidade, utilizando tecnologias e 

ferramentas voltadas cada vez mais à 

segurança e ao conforto das viagens 

e alcançando índices sempre mais 

elevados de profissionalização da sua 

mão de obra", disse Renan Chieppe.  

         Leia mais na páginas 3 e 4

A Mercedes-Benz realizou 

em sua unidade industrial de 

Campinas, nos dias 18 e 19 de 

maio, a segunda edição do Show 

Bus, um dos maiores eventos 

do segmento de ônibus no País. 

Este ano, a ênfase foi para os 

ônibus destinados a operar nos 

sistemas de transporte rápido de 

passageiros — os BRTs. Pág. 6

Estudo feito pelo IPEA — Ins-

tituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada — mostra que 70% das 

obras rodoviárias do PAC apre-

sentam algum tipo de atraso. 

Também segundo o mesmo estu-

do, apenas 13% da demanda por 

recursos para as rodovias estão 

contemplados pelo plano. Pág 2

Refletindo a boa reação do 

mercado de ônibus, a Marcopolo 

teve em 2010 o seu melhor pri-

meiro trimestre, na comparação 

com o mesmo período em anos 

anteriores, alcançando receita 

líquida consolidada de R$ 679,2 

milhões e lucro de R$ 69,1 mi-

lhões. Foram produzidas 6.134 

unidades em janeiro, fevereiro e 

março, com evolução de 55,9% 

na produção mundial. 

Mercedes-Benz 
realiza 2ª edição 
do Show Bus

IPEA vê atraso 
em 70% das obras 
rodoviárias do PAC 

A Marcopolo tem 
o seu melhor 
primeiro trimestre

Confiança no mercado e tradição de bons serviços motivam os altos investimentos das 

empresas em tecnologia, veículos e treinamento de pessoal.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

ABRATI é admitida como membro
do Conselho Nacional de Turismo

STJ suspende decisão 
que autorizava  
transporte irregular

O setor perde Abrão Abdo Izacc

O setor de transporte rodoviário 

de passageiros perdeu em maio uma 

de suas maiores lideranças. Morreu o 

Dr. Abrão Abdo Izacc, diretor do Gru-

po Odilon Santos e atuante dirigente 

empresarial, com participação em 

diversas associações de classe, sin-

dicatos, federações e confederações, 

sempre ligado ao transporte. Com sóli-

da formação jurídica, Dr. Abrão esteve 

sempre presente nas grandes causas 

do setor, ouvido que era por todos 

os empresários e dirigentes quando 

se tratava de temas de importância 

relevante. Ao falecer, Dr. Abrão, além 

de diretor do Grupo Odilon Santos, era 

também diretor da ABRATI, da qual foi 

um dos fundadores.

A ABRATI tornou-se membro per-

manente junto ao Conselho Nacional 

de Turismo, órgão máximo da Política 

Nacional de Turismo. No Conselho 

estão representadas todas as áreas 

de governo que tratam das atividades 

e negócios ligados às ações turísticas 

no País, as entidades públicas do 

sistema de regulação e os organismos 

de fomento ao setor. 

A partir de agora os temas do setor 

de turismo que forem do interesse das 

operadoras de transporte rodoviário de 

passageiros poderão ser levados pela 

ABRATI ao Conselho de Turismo para 

análise e debate. 

Déficit de recursos para rodovias é de R$ 183 bilhões  

Uma decisão do Tribunal de Justiça 

da Bahia (TJBA) que autorizava o Sin-

dicato das Empresas de Transportes 

Especiais da Bahia (Seteba) a fazer 

transporte irregular de passageiros, foi 

suspensa pelo presidente do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), ministro 

César Asfor Rocha. A ação contrária 

à decisão do TJBA foi proposta pela 

da Agência Estadual de Regulação de 

Serviços Públicos de Energia, Transpor-

tes e Comunicação da Bahia (Agerba).

A posição da Seteba era a de que a 

Agerba não poderia fiscalizar os veícu-

los utilizados por seus sindicalizados, 

pois ao sindicato caberia a defesa 

dos direitos coletivos ou individuais 

da categoria. A partir dessa alegação, 

o TJBA concedeu liminar para garantir 

que os veículos do sindicato não fos-

sem apreendidos. A

A Agerba recorreu então ao STJ, 

argumentando que a decisão violava 

o princípio da separação dos poderes 

e a ordem pública, e punha em risco a 

vida de milhares de passageiros.

O déficit de investimentos no setor 

rodoviário brasileiro já chega a R$ 183 

bilhões. Somente para pavimentar e 

construir estradas seriam necessários 

R$ 144 milhões. A conclusão consta 

de um estudo do IPEA — Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. 

O estudo mostra que somente 12% 

das rodovias do País (170.000 km) 

têm pavimentação. O trabalho faz uma 

comparação: no Brasil, 9% (ou 14.OOO 

km) do total da malha são concedidos 

à exploração pela iniciativa privada, 

enquanto a média mundial é de 2%.  

Neste momento, a CNT está levan-

tando os dados para a sua décima-

quarta pesquisa anual das rodovias 

brasileiras. A pesquisa abrange 100% 

da malha federal e vários trechos sob 

jurisdição estadual, além dos trechos 

concessionados.

Abrão Abdo Izacc: defesa serena do setor.
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A constatação é do presidente da 

ABRATI, Renan Chieppe: 

"Coerentes com sua condição de 

operadoras de um dos mais moder-

nos e eficientes sistemas de trans-

porte rodoviário de passageiros do 

planeta, as empresas interesta duais 

conti nuam se dedicando à constante 

renovação de suas frotas, ao aper-

feiçoamento dos seus processos de 

gestão e ao aprimoramento do seu 

padrão de atendimento".  

As operadoras partem da premissa 

de que ônibus novos significam o uso 

de tecnologias mais avançadas, que 

resultam em mais conforto e seguran-

ça para os passageiros. Também há 

menos emissões de gases poluentes 

e de materiais particulados, o que se 

traduz em menor impacto ambiental e 

racionalização de custos.

Selecionamos dez exemplos de 

empresas regulares que, apesar 

dos obstáculos representados pela 

excessiva tributação, o transporte 

pirata, a concorrência do setor aéreo 

e as incertezas de ordem jurídica, 

prosseguem, sem esmorecimento 

e com muita confiança no mercado, 

o seu esforço para aperfeiçoar cada 

vez mais o sistema brasileiro de 

transporte rodoviário de passageiros. 

Empresas interestaduais investem cada vez mais em 
tecnologia, conforto e segurança para os passageiros

No segundo semestre, a 

Viação Águia Branca, do Grupo 

Águia Branca, de Cariacica, 

Espírito Santo, vai incorporar a 

suas operações 90 unidades 

dos novos ônibus da Geração 

7, todos dotados de chassis 

Mercedes-Benz. Na verdade, 

seis carros já entraram em 

serviço em duas das linhas 

da empresa. 

A Empresa Gontijo, de 

Belo Horizonte, foi uma das 

primeiras a dar a largada na 

compra dos novos ônibus da 

Geração 7. Sua aquisição, no 

fim do ano passado, alcançou 

215 unidades. A companhia 

proveitou para mudar a pintura 

de seus carros. Ao mesmo 

tempo, manteve a preferência 

pelo chassi Scania. 

A Expresso Guanabara, 

de Fortaleza, foi a primeira 

do segmento interestadual 

a receber os novos ônibus 

da Geração 7 da Marcopo-

lo, pouco depois do seu 

lançamento. Sua frota, 

que já tinha uma das mais 

baixas idades médias do 

País, ficou ainda mais nova 

e ganhou em eficiência. 

A Viação Garcia, de Londrina, adquiriu 100 unida-

des do Marcopolo G7, nos modelos Paradiso 1050 

e Paradiso 1200. Todos têm chassis Volvo modelos 

B9R e B12R, equipados com sistema de segurança 

ativa e caixa de câmbio eletrônica. Os novos carros se-

rão entregues no segundo semestre pela Marcopolo.

A Gardenia (Geração 6), a 

Pássaro Verde (Geração 7) e 

a Riodoce (Campione Comil) 

também compraram ônibus 

novos. Adotaram nova progra-

mação visual e aumentaram 

ainda mais o conforto interno 

de seus carros.
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A Viação Planalto, de Santa Maria, Rio Grande 

do Sul, é outra empresa que renovou parte de sua 

frota com ônibus de mecânica Mercedes-Benz e 

carroçarias da Geração 7 da Marcopolo. A Planalto 

é uma das marcas mais lembradas em seu Estado 

e uma das mais tradicionais do País.

A Real Expresso, de Brasília, também foi 

uma das primeiras a renovar parte de sua frota, 

incorporando 50 ônibus com chassi Mercedes-

Benz encarroçados pela Marcopolo com mode-

los Geração 6 e Geração 7. A companhia vem 

trabalhando intensamente no aperfeiçoamento 

ainda maior dos seus processos de gestão.

A Viação Motta, de Presidente Prudente, São Paulo, com-

prou um lote de 16 ônibus novos. Os chassis são Mercedes-

Benz e a carroçaria é Marcopolo Geração 7. Reconhecida como 

uma das melhores transportadoras de passageiros, cargas e 

encomendas em sua área geográfica de atuação (Sudeste e 

Centro-Oeste), ele estuda a possibilidade de adquirir mais um 

lote dos mesmos ônibus no segundo semestre.



5 INFORMATIVO ABRATI - MAIO/10

Viação Garcia incorpora 100 novos 
ônibus Volvo Marcopolo G7 à frota

A Caio Induscar está produzindo 

e começou a enviar para o México as 

primeiras unidades de um lote de 150 

carroçarias urbanas dos modelos Mon-

dego piso baixo e Millenium piso con-

vencional. Todas seguem parcialmente 

desmontadas (CKD) e estão sendo 

montadas naquele país pela Volvo 

local. Os nomes foram mudados para 

Access e Procity, respectivamente. A 

exportação decorre de um contrato 

que prevê o fornecimento de mais 250 

unidades em 2011.

Caio Induscar 
fornece 400 urbanos 
à Volvo México

Volvo, essa foi sua maior venda a uma 

só empresa no primeiro semestre. A 

Marcopolo também classificou o pedi-

do como um dos maiores deste ano. 

Os novos ônibus passarão a operar 

nas rotas da Garcia nos estados do 

Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

A Viação Garcia comprou 100 

ônibus dotados de chassis Volvo B9R 

e Volvo B12R, encarroçados pela 

Marcopolo com os modelos Paradiso 

1200 e 1050, da sua nova Geração 

7. As entregas começam a ser feitas 

em junho. O investimento total é de 

aproximadamente R$ 55 milhões e a 

compra faz parte da renovação perió-

dica da frota da empresa. Segundo a 

Daimler tem lucro bruto de 1,2 
bilhão de euros no 1º trimestre

A Daimler AG divulgou os dados 

preliminares relativos aos resultados 

financeiros da empresa no primeiro 

trimestre de 2010. O faturamento no 

perío do foi de 21,2 bilhões, e o lucro 

bruto, antes dos juros e impostos 

(EBIT), chegou a 1,2 bilhão. 

Em 2009, no mesmo período, o 

lucro da Daimler AG havia sido de 1,4 

bilhão de euros. 

Diretores da Comil Ônibus fazem  
visita de cortesia à ABRATI 

A Confederação Nacional do Trans-

porte está concluindo o mapeamento 

das ações ambientais desenvolvidas 

pelas empresas do setor. A pesquisa 

foi iniciada no dia 15 de abril. De-

nominada Sondagem Ambiental do 

Transporte, a consulta servirá para 

orientar futuras ações da CNT voltadas 

a empresas de transporte rodoviário 

de cargas e de passageiros, dentro 

do Programa Ambiental do Transporte 

— Despoluir.

As instruções e o formu lário 

eletrônico de participação estão 

disponíveis no site do Despo-

lu i r  (www.cntdespolu i r .org.br ) .

 Todas as informações específicas 

de cada empresa serão guardadas 

sob sigilo pela CNT e usadas somente 

para uso interno da instituição. Pedi-

dos de esclarecimentos podem ser 

encaminhados a Eduardo Vieira, da 

Coordenação Nacional do Despoluir, 

pelo e-mail eduardovieira@cnt.org.br 

ou pelo telefone (61) 3315-7105.

CNT está mapeando 
ações ambientais do 
setor de transporte

Dario Ferreira, Renan Chieppe e Antonio 

Carlos Abreu.

Chassi Volvo B12R.

No dia 4 de maio, estiveram em 

visita à ABRATI, em Brasília, Dario 

Ferreira, diretor comercial da Comil 

Ônibus, de Erechim-RS, e Antonio 

Carlos Abreu, gerente nacional de 

rodoviários da encarroçadora. Foram 

recebidos pelo presidente da ABRATI, 

Renan Chieppe. O encontro possibi-

litou a troca de informações sobre o 

setor de passageiros rodoviários no 

Brasil. Os visitantes também teceram 

comentários sobre a nova fase de 

desenvolvimento da empresa.
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

Nos dias 18 e 19 de maio, a 

Mercedes-Benz realizou em sua unida-

de industrial de Campinas a segunda 

edição do Show Bus, exposição parti-

cular da montadora que contou com a 

participação das empresas parceiras 

Allison, Voith, ZF, Alcoa, Shell, Mobil. 

Bridgestone, Pirelli e Michelin, e das 

encarroçadoras Marcopolo, CAIO, In-

duscar, Irizar e Neobus.  

A segunda edição esteve fortemen-

te focada nos ônibus destinados a 

operar em sistemas troncais e alimen-

tadores de sistemas BRT (Bus Rapid 

Transit), que são corredores exclusivos 

de tráfego rápido para o transporte de 

passageiros. 

A montadora lançou na ocasião o 

chassi OF 1730 para aplicações inter-

municipais e fretamento, e a versão 

Low Entry do chassi OH 1518 (o OH 

1518 LE). Finalmente, expôs o chassi 

O 500 RSDD 8x2, que marca sua es-

treia no segmento de 8x2, ampliando 

sua linha para as operadoras de trans-

porte rodoviário de passageiros.

Mercedes-Benz dá 
enfase ao BRT na 2ª 
edição do Show Bus

Conforme balanço divulgado pela 

Fenabrave, os segmentos de automó-

veis, comerciais leves, caminhões e 

ônibus registraram em 2010 o melhor 

abril da história da indústria automo-

bilística no Brasil. O acumulado em 

um período de 12 meses também 

foi recorde. Os registros indicam 

que os emplacamentos (computados 

O melhor mês de abril e o melhor 
quadrimestre do setor automotivo 

automóveis, comerciais leves, cami-

nhões, ônibus, motos e implementos 

rodoviários) aumentaram em 15,63% 

na comparação com o acumulado de 

janeiro a abril de 2009. 

A previsão da Fenabrave é de que 

o ano de 2010 deve registrar cresci-

mento superior a 10% em todos os 

segmentos pesquisados.
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A Mercedes-Benz montou do lado de fora da exposição uma réplica de estação de BRT.


