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Estradas
Depois de ler a reportagem sobre 

as rodovias concedidas do Estado de 

São Paulo, na revista ABRATI nº 47, a 

gente fica tentando entender por que 

em todos os outros estados, mesmo 

aqui em Minas Gerais, a situação é 

totalmente diferente, para não dizer 

arrasadora. Parece tão fácil tomar o 

mesmo caminho dos paulistas! Alguém 

vai lembrar que se trata de um estado 

muito rico, verdadeiro país dentro do 

Brasil, e eu até concordo. Mas será 

que é só por isso? Será que em ou-

tros lugares as administrações estão 

fazendo direito o seu dever de casa? 

E o governo central, por que não usa 

corretamente o dinheiro da Cide? 

Camila Ribeiro Passos

Rua Varnhagen, nº 407

Vila São Francisco

CONSELHEIRO LAFAYETE – MG

Transpen I
Fiquei satisfeito de ver vocês mos-

trarem a minha empresa preferida, a 

Transpen, que realmente está sempre 

melhorando os seus serviços e a sua 

frota, que é bastante nova e bem cui-

dada. Para fazer justiça, temos que 

dar uma parte do crédito à indústria 

encarroçadora do Brasil. Os ônibus são 

tão bonitos que as próprias empresas 

ficam motivadas a comprar. Imagino 

que elas comprariam muito mais se 

não tivessem que pagar tantos impos-

tos. O Brasil precisa parar de tributar 

tudo o que é essencial, como infeliz-

mente acontece com o transporte de 

passageiros. 

Gener Pereira

JAGUARIAÍVA – PR

Transpen II
Parabéns pelo belo trabalho sobre 

a Transpen. Vocês de certo consi-

deraram rotina, mas eu gostaria de 

destacar o aspecto de pontualidade 

dessa empresa. Quase que dá para 

acertar o nosso relógio pela passagem 

dos ônibus dela aqui por Itararé. Os 

ônibus estão cada vez mais bonitos 

e dá gosto ver um deles encostar na 

rodoviária. Parabéns também pela 

qualidade da revista. 

Otacílio Wagner dos Santos

ITARARÉ – SP

Antigos
Como admirador de ônibus, fico 

satisfeito em ver que, mesmo nos 

dias corridos de hoje, existem alguns 

empresários (infelizmente poucos) que 

se preocupam em preservar seus anti-

gos veículos. Na verdade, eles estão 

preservando um pedaço de sua própria 

história. Tenho a certeza de que ao 

contemplar um veículo preservado de 

sua frota passada, um desses empre-

sários conscientes vê passar pela sua 

cabeça um monte de acontecimentos, 

de coisas boas e dificuldades, de luta 

e de vitórias. Ou seja, da sua própria 

vida e da trajetória da empresa. Aqui 

no Paraná, na cidade vizinha de Lon-

drina temos uma empresa modelo que 

tem sabido manter vivo muito do seu 

passado.  

Virgílio Moura Ferreira

Rua José de Freitas, 208

APUCARANA – PR

Progresso
Sugiro que a Revista ABRATI faça 

uma grande reportagem sobre a Pro-

gresso, de Recife. É uma das melhores 

e mais tradicionais companhias de 

Pernambuco na área de transporte de 

passageiros e não me lembro de ela 

já ter aparecido na revista. Aliás, aqui 

no Nordeste outras empresas também 

poderiam ser mostradas.

Adenilton Pessoa 

PAULISTA – PE
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arta do PresidenteC

É hora 
  de crescer

Hoje a pressão fiscal 
sobre o PIB brasileiro 

já está na ordem 
de 39%, drenando 

assim recursos que 
poderiam ampliar o 

fomento, alavancando 
o crescimento.

Os setores 
produtivos da 

economia arcam 
com essa pesada 
tributação e vêem 

sua capacidade 
competitiva 

diminuída ante 
outras economias, 

comprometendo, 
portanto, o nosso 

potencial de 
crescimento. 

O 
setor de transporte acompanha com natural ansiedade o início 

do segundo mandato do Presidente Lula. Equipe mesclada de 

antigos e novos colaboradores, certamente oxigenada, com objetivos 

diferentes dos do primeiro mandato e, tudo indica, disposição para 

trabalhar no sentido de levar o país à frente, aumentando os níveis 

de crescimento econômico. Ninguém tem dúvida de que esta é a 

hora de crescer.

Embora no âmbito fiscal ainda não se tenham boas notícias, 

a política econômica caminha no rumo desenvolvimentista. Hoje a 

pressão fiscal sobre o PIB brasileiro já está na ordem de 39%, dre-

nando assim recursos que poderiam ampliar o fomento, alavancando 

o crescimento.

Os setores produtivos da economia arcam com essa pesada 

tributação e vêem sua capacidade competitiva diminuída ante ou-

tras economias, comprometendo, portanto, o nosso potencial de 

crescimento. 

O restabelecimento de direitos e a isonomia de tratamento 

tributário em relação aos outros modais são fatores essenciais à 

recuperação do setor de transporte público de passageiros.

O tratamento igualitário no que diz respeito à boa qualidade da 

prestação dos serviços é outro fato de fundamento para a recuperação 

da demanda, principalmente quanto a obrigações fiscais, trabalhistas, 

de regularidade e segurança na prestação dos serviços, o que já há 

algum tempo vem sendo fator de vantagem competitiva pela crescente 

informalidade dos transportadores clandestinos.

Benefícios sociais que não contam com eficazes mecanismos de 

controle comprometem o equilíbrio da equação financeira do setor, 

além de aumentar as vantagens competitivas de outros modais de 

transporte, agravando substancialmente o custo das passagens para 

a clientela do setor de transporte rodoviário de pessoas, compro-

metendo preceito constitucional quando à “modicidade das tarifas 

públicas”.

Esses são os fundamentos que, solvidos com o apoio do Ministé-

rio dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

e do Governo federal propiciarão aos empreendedores deste setor 

responder ao apelo popular no que diz respeito ao aumento do nível 

de emprego e renda, contribuindo de maneira significativa para me-

lhores taxas de crescimento de nossa economia.

Está posto o desafio: nos ajudem a contribuir para alcançar as 

metas de crescimento que a Nação exige.

Sérgio Augusto de Almeida Braga

Jú
lio
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B A G A G E I R O

O deputado Eliseu Padilha, ex-minis-

tro dos Transportes, foi escolhido 

para presidir a Comissão de Viação 

e Transportes da Câmara dos De-

putados, e já assumiu a função. O 

deputado Mauro Lopes, de antiga 

PADILHA PRESIDE A COMISSÃO DE TRANSPORTES

CÂMARA

Jú
lio

 F
er

na
nd

es

SÃO PAULO TEM A MAIOR FROTA DE 
ÔNIBUS MERCEDES-BENZ DO PAÍS 

URBANOS

total de coletivos. Nos 

últimos dez anos, foram 

comercializados em São 

Paulo cerca de 85.000 

ônibus Mercedes-Benz. Só 

no ano passado, chegaram 

às ruas da capital paulista 

cerca de 1.000 novas 

unidades da marca.  

A cidade de São Paulo, 

maior metrópole da 

América Latina, é o 

principal mercado dos 

ônibus Mercedes-Benz no 

Brasil. São mais de 25.000 

ônibus da marca em 

circulação, correspondendo 

a quase 65% da frota 

INSTITUTO JELSON DA COSTA ANTUNES 
PASSA A FUNCIONAR EM SEDE PRÓPRIA

FORMAÇÃO

Trajetória, auxilia jovens de 

baixa renda a concluírem 

o ensino médio. O outro, 

Oficina de Ensino, oferece 

a jovens de 18 a 24 anos 

ensino profissionalizante 

voltado à área de 

transportes. Na nova sede, 

funcionará também o 

Museu do Ônibus.  

O Instituto Jelson da 

Costa Antunes, criado em 

2004, já está funcionando 

em sua sede própria, na 

Rodovia Amaral Peixoto, 

km 2,5, em Niterói-RJ. 

Neste momento, o Instituto 

trabalha em dois projetos 

que o seu fundador e 

patrono, Jelson da Costa 

Antunes, falecido no ano 

passado, considerava 

capitais. O primeiro, 

denominado Fortalecendo 

vinculação ao setor de transporte 

rodoviário de passageiros, será o 2º 

vice-presidente da Comissão. Tam-

bém o deputado Camilo Cola, que 

até 2007 dirigia o Grupo Itapemirim, 

será um de seus integrantes.

Deputados federais Eliseu Padilha e Camilo Cola. Deputado federal Mauro Lopes.

Em São Paulo, a empresa Identicar, que 

desenvolveu o DNA Security, sistema de 

gravação em baixo relevo do número do 

chassi em diversas partes e peças do 

veículo, anunciou que o serviço agora 

está disponível também para veículos 

pesados e de passageiros. A idéia é au-

xiliar os grandes frotistas e motoristas 

autônomos a tornar economicamente 

inviável o roubo, furto, adulteração, 

receptação e fraude de seus veículos. 

Lançado há três anos para automóveis, 

o dispositivo inibe a remarcação de par-

tes e componentes do veículo.

SEGURANÇA

GRAVAÇÃO DO CHASSI 
DE VEÍCULOS PESADOS 
E DE PASSAGEIROS

Articulado 0 500 UA da Mercedes-Benz
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A Marcopolo adquiriu 

39,59% das cotas 

societárias da San Marino, 

empresa localizada em 

Caxias do Sul-RS que 

também se dedica à 

produção de carroçarias 

de ônibus. As duas 

companhias 

manterão atividades 

independentes. Na San 

Marino, o sócio Adelir José 

Boschetti seguirá como 

diretor de engenharia e 

Jaime Pasini permanecerá 

ASSOCIAÇÃO

MARCOPOLO COMPRA 39,59% 
DA EMPRESA SAN MARINO 

com a direção comercial.

Já José Antonio Boff, 

o terceiro sócio, vai se 

dedicar a outras atividades 

empresariais. Paulo Bellini, 

presidente do Conselho 

de Administração da 

Marcopolo, assinalou 

que o fato de ambas 

as empresas estarem 

localizadas em Caxias do 

Sul, permitirá partilhar do 

parque fabril na cidade, 

tradicional fornecedor de 

insumos do ramo.

RODOVIA

ÔNIBUS SCANIA TRANSPORTARÁ A 
SELEÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ

PAN-AMERICANOS

Neste ano, a Confederação Brasileira de Judô contará 

com um ônibus Scania exclusivo para o transporte dos 

atletas. O veículo, cedido em comodato para a CBJ pela 

Scania, é um K 310 com tração 4x2 e carroçaria Marco-

polo Paradiso 1200, personalizado com motivos alusivos 

ao judô, além do slogan “Força que Vale Ouro”.

Lançadas em 2003, as 

PPPs – parcerias público-

privadas – continuam 

no terreno das boas 

intenções. Com exceção, 

talvez, do trecho da BR-116 

entre Minas e Bahia, com 

contrato previsto para este 

ano, outras parcerias estão 

sem projeto. É o caso do 

Ferroanel de São Paulo, 

da BR-381 em Minas, 

e da variante ferroviária 

Guarapuava, no Paraná.

INFRA-ESTRUTURA

PPPs AINDA 
DEPENDEM DE 

PROJETOS

A Iveco entregou 16 City 

Class versão escolar e 

18 caminhões EuroCargo 

170E22 para o governo do 

Estado de Minas Gerais. Os 

veículos foram vendidos por 

intermédio do Fundomaq 

(Fundo Máquinas de 

Desenvolvimento), 

programa mineiro que ajuda 

as prefeituras a renovar 

suas frotas de ônibus, 

microônibus, tratores, 

caminhões e máquinas.

MINAS GERAIS

ÔNIBUS E 
CAMINHÕES IVECO 
PARA PREFEITURAS

A equipe brasileira 

de judô para os Jogos 

Pan-Americanos.

Em março, a NovaDutra 

es tá completando 11 anos 

de concessão da Via Dutra. 

De acordo com números 

divulgados pela concessio-

nária, 2006 foi o ano que 

apresentou o menor número 

de mortes em acidentes na 

rodovia desde que ela assu-

miu sua operação, em março 

de 1996. Segundo estudos 

do SOS Usuário da NovaDu-

tra (serviço de atendimento 

COM MENOS ACIDENTES, NOVADUTRA 
COMEMORA 11 ANOS DE CONCESSÃO

a motoristas, passageiros e 

pedestres), houve queda de 

16,6% no número total de 

mortos (de 276 em 2005, 

para 230 em 2006) e de 

mais de 50% se comparados 

os números de 2006 com os 

números de 1996. O estudo 

também revelou redução de 

28,4% no número de vítimas 

graves, que caíram de 412, 

em 2005, para 295, no ano 

passado.  
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xposiçãoE

Baixas emissões e  
    show de tecnologia
Embora sem descuidar da criatividade e do arrojo de linhas, os ônibus mostrados em Madri por 

ocasião da FIAA 2006 trouxeram novos e importantes avanços em termos de motores com emissões 

cada vez mais baixas de poluentes. Graças à tecnologia, as montadoras se antecipam à legislação 

ambiental, oferecendo desde já motores Euro V ao mercado. 

O Noge, com seu atraente design na 

dianteira e as enormes portas de acesso para 

manutenção na traseira, continua sendo uma grande atração.
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Por Cláudio Nelson C. R. Abreu

Diretor da Viação Santa Cruz e da ABRATI

De Madri, Espanha

A Marcopolo apresentou o seu urbano Viale,  sobre chassi MAN 18-310, produzido em 

Portugal, que despertou grande interesse junto aos empresários espanhóis. 

O 
show de tecnologia embarcada e 

o empenho dos fabricantes em 

construir motores capazes de atender 

com eficiência às mais avançadas 

normas de emissão de poluentes 

– duas preocupações que já estavam 

fortemente presentes na IAA, realizada 

em Hannover, no mês de setembro 

último – repetiram-se de 14 a 17 de 

novembro, em Madri, na Espanha, 

por ocasião da 8ª edição da FIAA 

(Feria Internacional del Autobús y del 

Autocar). 

O curioso é que, apesar de ser 

recente a implantação dos motores 

Euro 4 (outubro de 2006), as principais 

montadoras já estavam mostrando na 

capital espanhola seus motores Euro 

5, norma que só passará a ser exigida 

na Europa daqui a mais de dois anos, 

em outubro de 2009. E a explicação 

é simples: o governo espanhol está 

concedendo uma desgravación fiscal 

para quem antecipar a compra de 

chassis de ônibus equipados com 

motores Euro 5.

Como não poderia deixar de ser, 

também na exposição madrilenha ficou 

patente que continuam acaloradas 

as discussões sobre qual é o melhor 

sistema – EGR ou SCR. 

A FIAA é organizada pela IFEMA, 

entidade que tem representações 

em vários países, inclusive no Brasil. 

Realizada nos anos pares, desta vez a 

mostra contou com 157 expositores, 

sendo 122 espanhóis e 35 estrangei-

ros, entre eles a brasileira Marcopolo, 

representada pela sua unidade de 

Portugal, que, em seu estande de 

22 mil m2 mostrou, com destaque, o 

rodoviário top de linha Viaggio III 370 

e o Viale.

O elevado número de expositores 

espanhóis, boa parte ligada à produ-

ção de ônibus, explica-se facilmente. 

A Espanha talvez seja um dos poucos 

países da Europa que conta com uma 

vasta rede de linhas de ônibus rodoviá-

rias de curta, média e longa distâncias, 

concorrendo eficientemente com os 

trens e com os aviões. Forte também 

no turismo (é o segundo maior destino 

do mundo, só perdendo para a França 

e, segundo dados da Organização 

Mundial de Turismo, em 2005 recebeu 

55,9 milhões de turistas), faz todo 

sentido que a Espanha tenha em seu 

território muitas plantas de montado-

ras e encarroçadoras, sendo a maior 

exportadora de ônibus do continente.

Como nas exposições anteriores, 

houve alguns lançamentos nesta oi-

tava edição, porém com repercussão 

limitada ao mercado europeu propria-

mente dito. Particularmente, chamou 

nossa atenção o fato de a Irizar, a 

maior entre as encarroçadoras locais, 

ter desenvolvido um projeto específico 

de midibus montado sobre chassi MAN 

14-280 HOCL. Parece que está se dis-

seminando na Europa a preocupação 

com o menor custo por passageiro 

transportado.

REVISTA ABRATI, MARÇO 2007 11



No estande da Mercedes-Benz, o Tourismo reestilizado, com linhas muito próximas às do modelo top, o Travego. 

xposiçãoE

No estande da Setra (Mercedes-Benz), o modelo S419 UL, com suas linhas despojadas e funcionais. 
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Uma novidade 

bastante significativa: 

o midibus 

desenvolvido pela Irizar, 

maior encarroçadora 

da Espanha, utilizando o 

chassi MAN 14-280 HOCL.

A AYATZ – uma empresa 

com 106 anos – 

destacou as qualidades 

e a beleza das 

linhas do seu 

double-decker.

Carroçaria Sunsundegui montada sobre chassi Volvo B9R.  

A carroçaria modelo Aura exemplifica o capricho da encarroçadora 

espanhola Beulas com o acabamento.

REVISTA ABRATI, MARÇO 2007 13



Dentre as empresas de ônibus espanholas que operam linhas 

regulares destacam-se as do Grupo Alsa, a Continental Auto e o Grupo 

Avanza. Os grupos são, respectivamente, o primeiro, o segundo e o 

terceiro colocados no ranking de vendas espanhol. Em 2005, con-

forme os últimos dados disponíveis, suas receitas totais somaram 

688,5 milhões de euros, conforme registrou o periódico Nexobus. Pois 

bem. O Grupo Alsa é controlado desde 2005 pelo 

grupo inglês National Express. Já o Grupo Avanza 

está sob o controle de uma empresa de capital de 

risco européia, chamada Doughty Hanson, desde 

o final de 2006. Finalmente, a Continental Auto é 

controlada pela megaconstrutora ACS, mas poderá 

ser comprada proximamente pelo grupo britânico 

First Group. Não deixa, pois, de ser um paradoxo 

que grupos espanhóis tradicionais estejam saindo 

de um setor que, no entanto, é suficientemente 

atrativo para estrangeiros que buscam ganhar escala 

em seus negócios.

xposiçãoE

Modelo Winner da Salvador Caetano com a pintura da National Express, do 

Reino Unido. No detalhe, à direita, aviso na parte interna do WC: em caso de 

emergência, a porta pode ser destravada com o auxílio de uma moeda.

Safari HD, da TEMSA, que estuda implantação de fábrica no Brasil.  
O top de linha Marcopolo Viaggio III 370, produzido na 

planta portuguesa.
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Em sólida parceria com a Scania, a Irizar mostrou mais um vistoso modelo PB, montado sobre o chassi Scania K 380.

No Cityliner HD, a Neoplan suavizou as conhecidas linhas da dianteira do rodoviário Starliner HD.

REVISTA ABRATI, MARÇO 2007 15







ançamentoL

Nas ruas, a nova 
    linha VolksBus
Ainda antes do lançamento dos chassis VW 15.190 EOD e VW 17.230 EOD, da nova  linha VolksBus da 

Volkswagen, frotistas já haviam adquirido 1.000 unidades do  produto. São oito modelos destinados a 

utilizações urbanas e rodoviárias.

Ônibus com chassi VW 15.190 EOD: motorização mais 

potente e, ao mesmo tempo, mais econômica.
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A 
Volkswagen Caminhões e Ônibus 

já está comercializando em todo 

o Brasil a linha de chassis Volksbus 

2007. Presente no mercado de ôni-

bus há 13 anos, a montadora oferece 

oito diferentes produtos, que vão do 

segmento semileve ao rodoviário. Atu-

almente, mais de 30 países utilizam 

os modelos desenvolvidos na fábrica 

VW de Resende-RJ.

Desta vez, a grande novidade é a 

motorização mais potente e, ao mesmo 

tempo, mais econômica dos modelos 

urbanos equipados com motor diantei-

ro. Ao projetar os chassis VW 15.190 

EOD e VW 17.230 EOD, o experiente 

time de engenharia da montadora 

conseguiu reunir, numa mesma solu-

ção de transporte, menor consumo de 

combustível e maior torque e potência 

de operação. Também desenvolveu um 

novo cockpit do motorista que facilita 

os encarroçamentos. 

A aceitação dos produtos foi tes-

tada antes do lançamento, junto a 

consumidores de todas as regiões do 

Brasil. No ano passado, já como con-

seqüência dos testes, foram vendidas 

1.000 unidades dos novos chassis de 

15 e de 17 toneladas. 

No Brasil, o segmento de ônibus 

urbano com motor dianteiro represen-

ta, em média, 50% do volume total de 

vendas. É constante a necessidade 

de atualização dos produtos devido a 

fatores como a redução do número de 

passageiros transportados por quilô-

metro rodado, a oficialização das co-

operativas no transporte das grandes 

cidades e a diminuição da velocidade 

média dos ônibus. Por isso, os dois 

novos lançamentos estão voltados ao 

aumento da rentabilidade do frotista, 

com base na premissa de que a qua-

lidade e a boa relação custo-benefício 

são prioridades dos compradores 

brasileiros.  

Os novos modelos com turbinas 

redimensionadas e novas calibrações 

permitem vantagens técnicas como 

faixa plana de torque atingida em rota-

ções mais operacionais, e maior torque 

e potência em rotações mais baixas, 

proporcionando melhores arrancadas 

e retomadas de velocidade. Tudo isso 

se traduz em menor consumo de com-

bustível e melhor desempenho.

As transmissões dos modelos 

também mudaram. O novo escalona-

mento, aliado às novas relações de 

eixo traseiro, adequam ainda mais 

o veículo às condições de tráfego. A 

relação 4,56:1 passa a ser de série 

para os modelos, em substituição às 

antigas relações. Os veículos têm o 

Rotaflex como item opcional.

COCKPIT INTELIGENTE

Os novos VW 15.190 EOD e VW 

17.230 EOD têm cockpit que facilita o 

encarroçamento, tornando o processo 

produtivo mais ágil; requerem menos 

retrabalhos por parte do encarroçador. 

O painel de instrumentos passa a ser 

fornecido na cor preta, em todos os 

modelos Volkswagen, harmonizando    -

se com as molduras desenvolvidas pelas 

maiores empresas encarroçadoras.

A capacidade técnica de carga dos 

chassis também foi alterada. No mo-

delo 15 toneladas, o peso bruto total 

Ônibus com chassi VW 17.230 EOD: o PBT passou a ser de 17.200 quilos. O fabricante destaca a distribuição ideal de carga após encarroçado.
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técnico passou para 15.500 quilos; e, 

no ônibus 17 toneladas, para 17.200 

quilos. O aumento da capacidade téc-

nica garante maior durabilidade aos 

componentes e distribuição ideal de 

carga após encarroçado. Vale lembrar 

que agora todos os ônibus Volkswa-

gen deixam a fábrica de Resende 

apenas transportados por carretas, 

assegurando-se a entrega de produtos 

zero quilômetro e contribuindo para a 

segurança das estradas do Brasil e da 

América do Sul. 

RODOVIÁRIO

No fim do ano passado, a mon-

tadora já havia apresentado o VW 

18.320 EOT, nova geração do chassi 

rodoviário. O modelo tem motorização 

Cummins ISC eletrônica Euro III, com 

sistema de injeção de combustível 

ançamentoL

Common Rail e 320 cv, traduzindo-se 

em baixo nível de ruído, maior potên-

cia em menor rotação e agilidade nas 

retomadas e ultrapassagens. 

A caixa de transmissão tem novo 

escalonamento de marchas, adequado 

à potência e ao torque do motor. A em-

breagem possui platô com maior área 

de ventilação, o que resulta em maior 

durabilidade. A suspensão traseira 

ganhou nova geometria do bolsão de 

ar, amortecedor recalibrado e travessa 

dianteira reforçada. Já a suspensão 

traseira agora tem dois amortecedores 

recalibrados, em vez dos quatro do 

modelo anterior, melhorando o balanço 

lateral do veículo. 

Do seu antecessor VW 18.310 OT, 

o modelo herdou itens diferenciais 

como o chassi tipo bogie com sistema 

flexível de alongamento de marchas, 

a coluna de direção ajustável e as 

rodas de alumínio. Um exemplar desse 

chassi rodoviário seguiu em 2006 para 

a IAA, na Alemanha, onde é utilizado 

pelo Grupo Volkswagen no transporte 

da diretoria e de convidados VIPs.

Também no ano passado, criando 

tendências de consumo em diversos 

segmentos, a Volkswagen já havia 

iniciado a comercialização dos chas-

sis VW 5.140 (semileve) e VW 8.150 

(minibus) com motores de alta rotação 

– este último com nova distância entre 

eixos. Os modelos VW 9.150 EOD e 

VW 17.260 EOT (agora também dispo-

nível com chassi tipo bogie e coluna 

de direção ajustável) permanecem 

como soluções ideais para aplicações 

urbanas. 

A Volkswagen ocupa a vice-lideran-

ça em vendas domésticas de ônibus.

Produzido no Brasil e com encarroçamento Irizar, este rodoviário 18.320 EOT foi 

enviado para a Alemanha por ocasião da última IAA, em setembro de 2006. Agora, 

está sendo usado pela Volkswagen alemã para transportar diretores e convidados.
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odoviáriaR

O 
Consórcio Novo Rio, por intermé-

dio da Socicam, a maior empresa 

de administração e operação de termi-

nais rodoviários do país, está iniciando 

em março um projeto de revitalização 

da Rodoviária Novo Rio (Santo Cristo 

–RJ). O anúncio das obras já havia sido 

feito em novembro do ano passado 

por Altair Moreira, diretor da Socicam, 

e se insere em um processo mais 

amplo que abrange outros terminais 

administrados pela empresa.

Novo Rio passa
   por revitalização

As obras, que incluem a climatização do andar superior do terminal, estão começando 

este mês e terão investimentos de  R$ 7 milhões pelo Consórcio Novo Rio. 

“A meta é modernizar o conceito de 

rodoviárias no Brasil, valorizando o co-

mércio local, oferecendo mais conforto 

e segurança, ampliando os serviços à 

população e melhorando a percepção 

do usuário”, explica Altair Moreira. 

Atualmente, a empresa gerencia 25 

terminais urbanos e 18 terminais 

rodoviários em todo o Brasil.  

 “Acreditamos que a modernização 

da Novo Rio complementará as ações 

de revitalização da zona portuária, 

onde está localizado o terminal. A 

Rodoviária Novo Rio exerce, desde a 

sua construção, em 1965, importante 

função logística para a população ca-

rioca e para o desenvolvimento turísti-

co da cidade, justamente por possuir 

localização excepcional, já que está 

próxima das principais vias de acesso 

da cidade, como  a Ponte Rio-Niterói, 

a Linha Vermelha e Avenida Brasil”, 

complementa Roberto Faria, diretor da 

Socicam Rio.
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Desde 1990, o terminal Novo 

Rio é administrado pela Socicam por 

delegação do Consórcio Novo Rio, por 

contrato de concessão com a Compa-

nhia de Desenvolvimento Rodoviário e 

Terminais do Estado do Rio de Janeiro 

– Coderte –, órgão ligado à Secreta-

ria Estadual de Transportes. De lá 

para cá, diversas obras de melhoria, 

contratuais e não contratuais, foram 

realizadas pela empresa, totalizando 

um investimento de cerca de R$ 9 

milhões. É um exemplo de parceria pú-

blico-privada bem-sucedida no esforço 

de potencializar os serviços públicos. 

Entre as obras mais importantes rea-

lizadas destacam-se a construção de 

novas plataformas, rampas e passa-

relas; a modernização das bilheterias; 

novo conjunto sanitários-banhos; a 

mudança de piso e do lay-out do 

desembarque; e a melho-

ria do sistema de 

 som.   

 O investimento estimado da Soci-

cam na revitalização da Novo Rio será 

da ordem de R$ 7 milhões. “A primeira 

etapa das obras contemplará a amplia-

ção da passarela central, transforman-

do-a em um grande salão, onde ficará 

posicionada grande parte dos guichês 

das empresas de transporte e as lojas. 

No setor de embarque superior ficarão 

os estabelecimentos comerciais e uma 

grande praça de alimentação”, explica 

Roberto Faria. Todo o setor receberá 

sistema de ar condicionado e terá suas 

instalações reformadas, a exemplo do 

setor de desembarque (com reforma 

de piso, teto, pintura, novos assentos, 

novos sanitários). Haverá  elevadores 

panorâmicos para mais fácil acesso 

dos usuários, principalmente idosos 

e portadores de neces-

sidades especiais. 

A comunicação vi-

sual também será 

modernizada. 

Passarela central e praça de 
alimentação serão ampliadas

Ao longo dos anos, o 

terminal vem recebendo 

diversos melhoramentos.
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A P R O X I M A N D O  P E S S O A S

www.marcopo lo . com.b r

Em qualquer ponto do planeta, as pessoas continuam 

indo de um lugar para outro. Qual a razão disso? 

Simples, as pessoas querem se aproximar, conversar, 

vivenciar experiências. Assim é o mundo, assim são 

as pessoas e assim é a Marcopolo que avança numa 

única direção, aproximando pessoas com conforto e 

segurança.





ontadoraM

N
o início do século XX, o nome 

Scania Vabis identificava duas 

marcas diferentes no mercado auto-

motivo da Suécia. A Maskinfabriks 

– Aktiebolaget Scania i Malmö iniciou 

suas atividades no transporte em 

1900 fabricando bicicletas e vagões 

50 anos de ônibus  
    pesados Scania
Com uma história plena de inovações, em cinco décadas a Scania transformou 

completamente o cenário do transporte rodoviário de passageiros no Brasil.

ferroviários, migrando alguns anos 

depois para a produção de automó-

veis. Já a Vagnfabriks – Aktiebolaget i 

Södertälje, que o leitor pode chamar de 

Vabis, entrou no ramo automotivo em 

1897, quando fabricou seu primeiro 

carro. Mantendo estilos opostos – a 

Ônibus fabricado pela extinta encarroçadora Eliziário, do 

Rio Grande do Sul, utilizando o chassi Scania B75.
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Scania baseou seus produtos em modelos e componentes estran-

geiros, enquanto a Vabis acumulou experiência no desenvolvimento 

de produtos adequados ao mercado sueco –, as duas marcas 

fundiram seus nomes e suas atividades em 1911, de maneira a 

eliminar os altos custos de produção e promover a expansão de 

suas atividades. O primeiro ônibus da marca saiu das linhas de 

montagem nesse mesmo ano.

No Brasil, a história da Scania tem início em 1952, quando 

começaram a chegar por aqui os primeiros produtos com a marca 

Scania Vabis, pelas mãos da importadora Vemag – Veículos e Má-

quinas Agrícolas S/A. Criada em 1945, ela se tornou a distribuidora 

e montadora de marcas conceituadas, entre elas Studebaker e 

Kenworth. A Vemag também foi a pioneira na fabricação de automó-

veis no país, com a perua DKW-Vemag, em 1956, sendo a primeira 

empresa a ter seu plano de produção aprovado pelo Geia – Grupo 

Executivo da Indústria Automobilística, criado naquele ano pelo 

governo Juscelino. As importações de produtos Scania Vabis come-

çaram com o modelo de caminhão L 71 Regent, veículo adequado, 

1952 Início da representação e distribui-

ção oficial da marca no Brasil pela Vemag. 

1956 Chegada do chassi B71, primeiro 

produto para ônibus da Scania no Brasil, 

importado da Suécia.

1957 Constituição oficial, em 2 de ju-

lho, da Scania Vabis do Brasil S/A Motores 

Diesel.

1959 Lançamento do chassi B75, já 

montado no Brasil, com o motor D10, seis 

cilindros e 165 HP. 

1962 Lançamento do chassi B76, com 

motor, primeiro modelo de ônibus montado 

na nova fábrica da Scania, em São Bernardo 

do Campo.

1968 Lançamento do chassi B110, com 

motor turbo alimentado DS 11 RO1A, de 285 

cv, e suspensão a ar no eixo traseiro.

1972 Lançamento do BR115, primeiro 

chassi rodoviário com motor traseiro pro-

duzido pela Scania do Brasil. O motor era o 

D11, de 215 cv. 

1976 – Lançamento do BR116, atuali-

zação do chassi anterior, utilizando motor 

de 305 HP.

1983 Introdução das linhas K (motor 

traseiro) e S (motor dianteiro). As linhas B e 

BR deixam de ser produzidas.

1990 É iniciada a produção da série 3.

1999 Começa a ser produzida a série 4, 

equipada com variados avanços em tecnolo-

gia de motores e componentes.

Muitos avanços 
em meio século

Carroçaria Ciferal montada sobre o chassi BR 111, importado da Suécia e  

testado pela Cometa. Deu origem ao chassi brasileiro Scania BR 115. 

A primeira carroçaria Dinossauro, produzida para a Cometa e montada 

sobre o chassi BR 115, fabricado pela Scania no Brasil.
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segundo a montadora, aos severos 

serviços em terras brasileiras. So-

mente quatro anos depois a marca 

trouxe ao Brasil o seu primeiro 

chassi para ônibus (um lote de 

18 unidades), denominado B71 

e originado no chassi para cami-

nhão L71. Dotado de algumas 

características semelhantes às 

do caminhão – como o motor, a 

transmissão e o eixo traseiro 

–, o B71 era um veículo forte, 

capaz de enfrentar os rigores 

do transporte naquela época. 

Uma das primeiras empresas 

a adquirir o chassi foi a Viação 

Garcia, de Londrina-PR, que 

se surpreendeu com o ren-

dimento do veículo em suas 

linhas que ligavam o norte do 

Paraná à capital paulista.

Com o início da expansão da malha 

viária nacional, o setor de transporte 

rodoviário dava passos mais ousados 

para integrar logisticamente o Brasil. 

Mas as opções não eram muitas quan-

do se falava em caminhões e ônibus 

apropriados para viagens de longas 

distâncias, já que na época o país 

ainda não contava com uma verdadeira 

indústria automobilística. A criação do 

Geia visou justamente estimular as 

grandes montadoras mundiais a se 

instalarem aqui. Essa política 

e o mercado receptivo, além 

da qualidade e desempenho 

apresentados por seu primeiro 

produto aqui oferecido, foram 

fatores decisivos que levaram 

a Scania a estabelecer bases 

sólidas em terras brasileiras. 

CAMINHÃO

Em 2 de julho de 1957 foi 

oficialmente constituída a Sca-

nia Vabis do Brasil S/A Motores 

Diesel, ainda apoiada na parceria 

com a Vemag. De lá saiu o primei-

ro caminhão Scania de fabricação 

brasileira, atendendo às exigências 

do Geia para um mínimo de 35% 

de itens nacionalizados. Dois anos 

mais tarde, a montadora resolveu 

então abrir uma linha de montagem 

de motores no bairro do Ipiranga, 

em São Paulo. O primeiro modelo de 

motor a ser produzido foi o D10, bloco 

com seis cilindros, diesel e 165 cv, 

fundido pela COFAP, que passou a 

equipar os caminhões montados na 

Vemag. Nesse mesmo ano a Scania 

iniciou, simultaneamente no Brasil e 

na Suécia, a montagem do chassi B75, 

produto exclusivo para ônibus e consi-

derado “jeitoso”, já que podia equipar 

carroçarias simples ou sofisticadas. 

Concebido com balanço dianteiro 

curto, o B75 se destacava pela sua 

robustez e pela potência (“de sobra”, 

como afirmava a montadora), contras-

tando com os ônibus de menor porte 

que circulavam naquela época. O motor 

era o mesmo D10 (10,26 litros) com 

injeção direta, instalado na dianteira 

do veículo. O chassi ainda apresentava 

como inovações a direção hidráulica, 

a caixa de câmbio sincronizada (5 

velocidades) e os freios pneumáticos 

Bendix-Westinghouse. Outra novidade 

presente no chassi eram os suportes 

Ônibus com o chassi Scania B75. Ficou conhecido como “Papo Amarelo”, por causa da faixa 

anodizada que circunda a janela. A partir de 1978, a Cometa padronizou a frota com Scania.

ontadoraM

Anuncio de lançamento (1959) do B75, 

primeiro chassi da Scania no Brasil.
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para a montagem das carroçarias, que 

podiam ser rodoviárias ou urbanas. 

Com suspensão composta por molas 

metálicas, o peso bruto total do  B75 

era de 14.500 kg. Desse momento em 

diante, quem pensasse em chassi pe-

sado pensava logo na marca Scania.

SUCESSO

O sucesso do ônibus Scania ficou 

comprovado com a parceria Scania 

Vabis e Viação Cometa, iniciada em 

1961, quando a empresa paulista 

adquiriu seus primeiros chassis B75, 

que receberam carroçarias da marca 

Ciferal. Uma parceria duradoura: de 

1968 até 2002, a Scania foi a marca 

exclusiva em ônibus da empresa pau-

lista. Tal vínculo levou a montadora a 

dar à Cometa, até o início dos anos 

2000, o título de maior cliente mundial 

Scania.   

Com o passar dos anos, e che-

gando aos tempos atuais, variados 

modelos Scania de chassis foram 

colocados no mercado. O sucessor do 

B75 foi o modelo B76, já produzido na 

nova fábrica, e sob nova razão social, 

da Scania Vabis do Brasil – Veículos 

e Motores (a primeira fora da Suécia), 

erguida em 1962 na cidade de São 

Bernardo do Campo, berço do pólo au-

tomobilístico brasileiro. O novo mode-

lo, que mantinha as características do 

veículo anterior, trouxe como novidade 

o motor com maior potência – 195 cv. 

Foi com esse chassi, com carroçaria 

Eliziário, que a Viação Minuano iniciou 

o primeiro serviço leito do Brasil em 

rotas de longas distâncias, na linha 

Porto Alegre – São Paulo. O marco 

histórico deu-se no ano 1963.

Para substituir a linha B76, a Sca-

nia lançou em 1968 o chassi B110 

Inovações 
tecnológicas
• Primeira montadora no Brasil 

a equipar seus chassis para 

ônibus com direção hidráulica.

• Primeiro chassi para ônibus 

produzido no Brasil com sus-

pensão pneumática.

• Primeiro motor turbo alimenta-

do brasileiro para ônibus.

• Pioneirismo com o sistema de 

freios de estacionamento com 

alto fator de segurança.

• Testes com ônibus rodoviário 

e urbano movidos a álcool em 

1980 e no ano 1997.

• Uso do câmbio automático em 

chassis rodoviários.

• Controle da elevação e rebai-

xamento da suspensão (ajoe-

lhamento).

Ônibus modelo Diplomata, da Nielson, para longo percurso, usando o chassi B 110.

O chassi B76 equipou o Corujet, ônibus de design inovador lançado pela CAIO em 1965.
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(que se transformaria no B 111, lança-

do em 1976), com um inovado motor 

turbo alimentado, o DS-11 RO1A com 

285 cv, também localizado na área 

frontal do quadro. O modelo se des-

tacava por novidades como o freio de 

estacionamento de alta segurança e a 

suspensão a ar no eixo traseiro.

MOTOR TRASEIRO

A era do chassi com motor traseiro 

da marca iniciou-se em 1972, quando 

foi lançado o BR 115, produto total-

mente novo, incorporando o motor D11 

ontadoraM

B07, com 215 cv, suspensão metálica 

(opcional pneumática) nos dois eixos 

e a possibilidade de montagem do 

bagageiro passante, sem longarinas, 

nas carroçarias. Antes disso, a Scania 

importou da Suécia quatro chassis, 

modelos BR 111 com o motor D11 

(205 cv) posicionado transversalmente 

na traseira, para testes em algumas 

empresas. O laboratório serviria para 

comprovar a eficácia de um modelo 

com motor traseiro para as operações 

brasileiras. O BR116 entrou no mer-

cado nacional em 1976, já equipado 

com um motor de 305 cv, 11 litros, 

montado longitudinalmente.  

No fim dos anos 1970, em decor-

rência do processo de urbanização, os 

grandes centros metropolitanos brasi-

leiros passaram a apresentar maior 

demanda por serviços de transporte 

coletivo, exigindo veículos com maior 

capacidade de transporte. Em 1978, 

a Scania lançou seu modelo de chassi 

urbano articulado, até então inédito 

no mercado brasileiro, e denominado 

B111 RS. Podia receber carroçaria 

com até 18 metros de comprimento, 

com capacidade de transporte de 

180 passageiros. Estava equipado 

com o motor DS11, turboalimentado, 

de 296 cv, câmbio de 5 velocidades, 

suspensão pneumática nos eixos tra-

seiros e articulação Recrusul-Schenk.  

Goiânia foi a primeira capital a recebê-

lo. Algumas unidades de carroçarias 

rodoviárias também foram montadas 

sobre esse chassi.

DIFERENÇAS

Em substituição aos modelos B 

e BR, em 1983 foram lançadas as 

linhas K (motor traseiro) e S (motor 

dianteiro) 112. Os novos chassis 

diferiam de seus antecessores em 

termos de quadro, suspensão, motor 

(11 litros, intercooler), diferencial, sis-

tema direcional e de freios. Três anos 

depois a Scania apresentou o primeiro 

chassi rodoviário com terceiro eixo 

original de fábrica, o K112 T, visando 

as carroçarias maiores, do tipo high 

deck, o que aumentou o seu PBT de 

15 t para 18,5 t. Outro fato relevante 

nessa década foi a apresentação do 

primeiro ônibus urbano brasileiro com 

dois andares, sobre o chassi K112, 

veículo operado pela extinta CMTC, de 

São Paulo. Em 1988, foi a vez de ser 

apresentado o F112 HL,  desenvolvido 

para operações urbanas ou do tipo fora 

Carroçaria Trinox, da Cobrasma, montada sobre o chassi Scania K112 para a Viação Garcia.

Carroçaria produzida pela CMA (encarroçadora criada pela Cometa), utilizando o chassi Scania 

K124, de 420 cv. 
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de estrada (com quadro alto e suspen-

são reforçada), equipado com motor 

dianteiro de 220 ou 310 cv.

A série 3, composta pelos chassis 

K e KT, S e SAL (articulado), foi lançada 

em 1990. Pouco depois veio o chassi 

L113, para o segmento urbano e de 

fretamento, com motor traseiro longi-

tudinal inclinado a 60 graus. 

PIONEIRISMO

Em 1995, em mais uma demons-

tração de pioneirismo, a Scania lançou 

– apenas para demonstração – o 

chassi rodoviário K113, de configura-

ção 8x2, para carroçarias com um ou 

dois pisos. A legislação da época não 

permitia seu tráfego pelas rodovias 

brasileiras, mas em novembro de 1996 

um decreto federal deu nova redação 

ao regulamento que determinou di-

mensões e pesos máximos para os 

veículos comerciais. Estava permitida 

a operação do chassi 8x2, considera-

do hoje o mais sofisticado modelo da 

linha rodoviária de ônibus Scania.  

A chegada da série 4 ao mercado 

ocorreu três anos depois,  trazendo o 

conceito modular e a padronização do 

número de componentes mecânicos. 

Os modelos da nova série também 

receberam toda a tecnologia dos 

veículos fabricados na Suécia, com a 

introdução dos motores eletrônicos, o 

que permitiu sensível diminuição das 

emissões poluentes. 

No ano 2001 a montadora pro-

moveu seu destacado lançamento do 

chassi urbano L 94 IB 6x2*4, com 

15 metros de comprimento e terceiro 

eixo. Antecipando-se aos concorrentes 

em chassis urbanos, a Scania desen-

volveu-o como solução em serviços 

que requerem ônibus com grande 

capacidade em transporte, mas sem 

articulação. O L94 trouxe ainda o 

inédito terceiro eixo direcional, opção 

que proporciona economia de pneus e 

maior manobrabilidade em curvas.

LABORATÓRIOS 

A participação das empresas de 

ônibus tem sido uma constante no 

desenvolvimento de novos produtos 

Scania. Dois exemplos marcantes são 

a Viação Cometa e a Empresa Gontijo, 

entre outras importantes companhias 

do setor, que têm servido como labo-

ratórios para novos chassis. São os 

grandes frotistas mundiais da marca.

Atualmente a linha de ônibus da 

Scania é formada por sete tipos de 

chassis, sendo três na versão urbana 

– K230, K270 4x2 (também na versão 

metropolitana) e 6x2 (15 metros) e o 

K 310 articulado (todos com opção de 

serem construídos com piso baixo). As 

configurações rodoviárias são quatro:  

K310, K340 4x2, K380 4x2 e 6x2, e  

K420 6x2 e 8x2. Todos os veículos 

têm motores com gerenciamento 

eletrônico (o que minimiza os efeitos 

das emissões poluentes), potências 

que variam entre 230 cv e 420 cv e 

suspensão a ar. São considerados os 

chassis com maior valor agregado do 

mercado brasileiro de ônibus.

Na trajetória brasileira da mon-

tadora , entre 1957 e 2006, foram 

produzidos 45.655 chassis Scania. 

Sempre, e principalmente, a partir 

dos dois conceitos – pioneirismo e 

vanguarda – que fizeram o sucesso da 

marca nesses 50 anos.

Para o segmento de turismo ou para viagens de longos percursos, a Scania produz um sofisticado chassi rodoviário com quatro eixos 

destinado a receber carroçarias com dois pisos.
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odoviário de passageirosR

A
o consolidar e sistematizar em 

uma nova edição do Anuário os 

principais dados do ano 2005 sobre 

a atuação do sistema brasileiro de 

transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros, os téc-

nicos da ANTT deram seqüência a um 

importante trabalho. Trata-se de dotar 

as empresas operadoras e os estu-

diosos do assunto de um instrumento 

estatístico que se tornou fundamental 

para o planejamento das ações e para 

a perfeita compreensão do verdadeiro 

alcance dessa importante atividade.

Desconcentração é 
    a marca do sistema
Os números e informações do Anuário Estatístico 2006, ano-base 2005,  divulgados pela Agência 

Nacional de Transportes Terrestres, mostram, mais uma vez, que a desconcentração e a quase-

pulverização do universo das empresas que atuam no setor é a sua mais marcante característica. 

Como em outras oportunidades, as 

estatíticas destacam o insubstituível 

papel desempenhado pelo transporte 

rodoviário de passageiros na integra-

ção do Brasil, país continental. Elas 

também evidenciam a composição 

harmônica do sistema e sua perfeita 

adequação às necessidades do país.

No momento em que o governo fe-

deral trabalha a tese da concentração 

dos investimentos públicos e privados 

em infra-estrutura  de transporte e em 

determinados programas voltados à 

aceleração do crescimento, é oportuno 

lembrar que o transporte rodoviário 

de passageiros, além de eficiente e 

acessível, continua mantendo grande 

potencial de desenvolvimento.      

Por considerar sempre oportuno  ter-

se uma visão de conjunto do setor que 

transporta mais de 95% dos viajantes 

brasileiros, a Revista ABRATI resume, 

nesta edição os pontos principais da 

publicação da ANTT. Todos os números 

aqui reproduzidos constam do Anuário 

Estatístico do Transporte Rodoviário 

Coletivo Interestadual e Internacional 

de Passageiros de 2006/2005.

Evolução do número de passageiros transportados (em milhões)

141,17

136,36

132,79

135,84

2002 2003 2004 2005

142,00

140,00

138,00

136,00

134,00

132,00
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Dados e informações gerais

Quantidade de empresas (1) 207

Quantidade de veículos – ônibus 13.212

Quantidade de motoristas 22.760

Quantidade de serviços (2) – Semi-urbano 379

Quantidade de serviços (2) – Acima de 75 km 2.797

Passageiros transportados – Semi-urbano 73.383.230

Passageiros transportados – Acima de 75 km 67.788.468

Passageiros.km transportados – Semi-urbano 3.486.826.116

Passageiros.km transportados – Acima de 75 km 26.762.314.054

Viagens realizadas – Semi-urbano 1.824.604

Viagens realizadas – Acima de 75 km 2.384.934

Distância percorrida pela frota – km 1.453.494.640

(1) Empresas constantes do Anuário Estatístico 2006/2005 da ANTT.

(2) Total de linhas – serviços básicos, complementares e diferenciados.

Fonte: Anuário Estatístico 2006/2005 da ANTT.

Obs.: Incluídas as empresas e os respectivos serviços autorizados por decisão judicial.

Presença certa em todos os lugares do país 

Distribuição da frota 
por ano de fabricação

Até 1995 4.651 34,78

1996 1.130  8,45

1997  1.109  8,29

1998  926  6,92

1999  878  6,56

2000 1.082  8,09

2001 993  7,42

2002 644  4,81

2003  770  5,76

2004  834  6,23

2005 360  2,69

TOTAL 13.377  100,00

Ano de
fabricação

N° de
veículos

Percentual
(%)

7.696

3.747

724 1.053

160

01 SÃO PAULO (SP) – CURITIBA (PR) 709.564 

02 SÃO PAULO (SP) – BELO HORIZONTE (MG) 611.600 

03 RIO DE JANEIRO (RJ) – BELO HORIZONTE (MG) 405.347

04 BRASÍLIA (DF) – BELO HORIZONTE (MG) 86.305

05 RIO DE JANEIRO (RJ) – CURITIBA (PR) 82.591

06 SÃO PAULO (SP) – RECIFE (PE) 54.586

07 SÃO PAULO (SP) – PORTO ALEGRE (RS) 53.549

N° Ligação Movimento total

Composição da frota 
por tipo de serviço

Movimento de passageiros entre Grandes Centros 
Nacionais e alguns Centros Nacionais – 2005

Ligação
Passageiros

2004 2005

Evolução do movimento de passageiros entre três Grandes Centros Nacionais – 2005

BRASÍLIA (DF) – SÃO PAULO (SP)  77.063  102.689  118.905  91.003

RIO DE JANEIRO (RJ) – BRASÍLIA (DF)  90.694  105.572  106.888  69.828

SÃO PAULO (SP) – RIO DE JANEIRO (RJ)  819.478  1.133.161  1.279.749  1.347.395

TOTAL  987.235  1.341.422  1.505.542  1.508.226

20032002

Operado por mais de 200 empre-

sas de todos os tamanhos, o sistema 

de transporte rodoviário de passagei-

ros gera mais de 80 mil empregos 

direitos e cerca de meio milhão de 

indiretos. Sua atuação diuturna em 

todos os pontos do território nacional 

tornou realidade a ligação permanente 

das mais remotas localidades a todos 

os grandes centros nacionais. 
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Passageiro.km é o principal 

indicador utilizado pelo poder 

concedente e pelas empresas de 

transporte rodoviário de passagei-

ros. Corresponde à quilometra-

gem total percorrida, multiplicada 

pelo número de passageiros 

transportados. Por exemplo: em 

uma linha de 100 km de exten-

são, um ônibus que transporta 46 

passageiros movimenta 4.600 

passageiros.km. Multiplicando-se 

passageiro.km pelo coeficiente 

tarifário, tem-se o faturamento 

obtido com a viagem. 

01 VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A  3.701.558.037

02 CIA. SÃO GERALDO DE VIAÇÃO  2.037.361.360

03 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.  1.881.100.711

04 VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.  1.492.164.017

05 EXPRESSO GUANABARA S/A  1.170.151.869

06 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A  885.793.591

07 VIAÇÃO COMETA S/A  860.430.171

08 VIAÇÃO GARCIA LTDA.  772.599.378

09 EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A  704.088.625

10 TRANSBRASILIANA – TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  687.141.365

11  PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A  631.594.259

12  TAGUATUR – TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.  586.792.733

13  AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.  575.988.670

14  VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A  570.074.608

15  REUNIDAS S/A – TRANSPORTES COLETIVOS  545.027.668

16  VIAÇÃO MOTTA LTDA.  535.535.320

17  UNESUL DE TRANSPORTES LTDA.  493.281.780

18  NACIONAL EXPRESSO LTDA.  481.963.487

19  EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.  458.850.413

20  AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.  445.802.468

21  REAL EXPRESSO LTDA.  425.958.008

22  RÁPIDO PLANALTINA LTDA.  416.142.344

23  UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A (UTIL)  402.608.931

24  VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A  376.499.554

25  EUCATUR – EMP. UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  316.678.077

26  VIALUZ – VIAÇÃO LUZIÂNIA LTDA.  311.437.854

27  VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA.  260.619.095

28  EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A  260.193.586

29  VIAÇÃO RIODOCE LTDA.  250.175.976

30  VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.  228.292.710

As trinta maiores empresas 
por passageiros.km transportados

Passageiros.km 
transportados

N° Empresa

odoviário de passageirosR

Números mostram 
um mercado 
bem distribuído

Passageiro.km, 
o indicador mais
importante 

As operadoras brasileiras 

de transporte rodoviário de 

passageiros dividem-se entre 

empresas de grande, médio e 

pequeno portes. A soma de sua 

atua ção forma um dos mais efi-

cientes sistemas de transporte 

de passageiros do planeta.

2002 135.828.026 29.922.470.140 4.357.293 1.475.382.253

2003 132.780.432 30.338.980.979 4.292.937 1.471.808.302

2004 136.356.382 29.741.868.168 4.230.281 1.482.502.468

2005 141.171.698 30.249.140.170 4.209.538 1.453.494.640

Ano
Transporte de passageiros

Passageiros Passageiros.km

Quantidade de 
viagens realizadas

Distância percorrida 
pela frota – km

Transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros
Evolução do sistema
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01 VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.  28.458.325

02 TAGUATUR – TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.  10.839.795

03  EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.  8.236.848

04  RÁPIDO PLANALTINA LTDA.  6.601.035

05  VIALUZ – VIAÇÃO LUZIÂNIA LTDA.  6.561.108

06  OSVALDO MENDES & CIA. LTDA. (EMPRESA DOIS IRMÃOS)  5.715.997

07  VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A  3.222.397

08  VIAÇÃO COMETA S/A  2.783.959

09  EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A  2.306.935

10  AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.  2.230.568

11  EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.  2.112.388

12  VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA.  2.005.804

13  REUNIDAS S/A – TRANSPORTES COLETIVOS  2.005.603

14  UNESUL DE TRANSPORTES LTDA.  1.998.692

15  EXPRESSO GUANABARA S/A  1.964.346

16  VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A  1.749.179

17  VIAÇÃO GARCIA LTDA.  1.654.888

18  CIA. SÃO GERALDO DE VIAÇÃO  1.572.049

19  VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA.  1.378.864

20  VIAÇÃO MOTTA LTDA.  1.286.389

21  TRANSBRASILIANA – TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  1.283.717

22  AUTO VIAÇÃO CAMBUÍ LTDA.  1.283.692

23  VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA.  1.125.214

24  VIAÇÃO RIODOCE LTDA.  1.118.595

25  AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA.  1.092.621

26  AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.  1.091.208

27  VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA.  1.089.274

28  VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S/A  1.037.609

29  UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A (UTIL)  1.012.927

30  EXPRESSO GARDÊNIA LTDA.  980.636

As trinta maiores empresas por passageiros transportados

Passageiros
transportados

EmpresaN°

Evolução dos passageiros.km transportados

29,93

30,34

29,74

30,25

2002 2003 2004 2005

31

30

29

Evolução da distância  
percorrida pela frota 
(em bilhões de km)

Evolução do número de 
viagens realizadas 

(em milhões)



rogressoP

A 
frota atual da Viação Progresso, 

empresa que tem sua sede na 

cidade fluminense de Três Rios, é de 

110 ônibus rodoviários e urbanos, 

além de microônibus. Em média, a 

companhia transporta 600.000 pas-

sageiros por mês e roda aproximada-

mente 800.000 quilômetros. 

Da jardineira ao   
     Scania Vissta Buss
Em 54 anos, uma pequena empresa familiar, que começou com apenas duas jardineiras, 

transformou-se em uma sólida companhia com forte atuação no segmento de transporte 

rodoviário de passageiros, com linhas interestaduais, intermunicipais e urbanas.

A administração dos negócios já  

está a cargo da terceira geração da fa-

mília Soares. Depois de mais de meio 

século de muita dedicação, dificulda-

des, vitórias e importantes conquistas, 

eles afirmam que não existe fórmula 

para o êxito de uma sociedade. Mas 

fazem questão de ressaltar que, no 

caso da Viação Progresso, pelo menos 

cinco palavras, que foram sistemati-

camente transformadas em prática 

diária, se tornaram responsáveis pela 

credibilidade que a empresa logrou 

conquistar em toda a região onde atua. 

São elas honestidade, união, respeito, 

disciplina e persistência.
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Mas há outros segredos. Por 

exemplo: o empenho em celebrar 

conquistas, por menores que sejam. 

Este é um hábito constante na Viação 

Progresso. A data de maior impacto 

para toda equipe é o aniversário da 

empresa, dia 11 de novembro. A base 

de sustentação para manter os colabo-

radores entusiasmados e dispostos a 

se tornarem cada vez mais competiti-

vos é alcançada, principalmente, por 

meio de momentos de valorização e 

confraternização entre as equipes e 

suas lideranças. 

Os colaboradores sabem que na 

empresa existem sempre bons moti-

vos para se comemorar – e não só os 

aniversários de cada mês, mas datas  

significativas como o Dia Internacional 

da Mulher, o Dia do Rodoviário, o Dia 

das Crianças. O fecho de todas elas 

é a confraternização pela chegada do 

final do ano, marcando o cumprimento 

de mais uma jornada.

Com nova pintura e nova logomarca, os modernos ônibus Busscar 

Vissta Buss, montados sobre chassis Scania K310, foram apresentados à 

população das cidades fluminenses e mineiras servidas pela Progresso.
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Um dos ônibus da nova frota deixa Joinville-SC rumo à sede da Progresso, em Três Rios-RJ.

Nova logomarca simboliza fase inovadora

mpresaE

A entrada da terceira geração nos 

negócios se deu em 1987, quando 

os sócios-fundadores Arlindo, Hélio e 

Sebastião Soares, atentos à vocação e 

ao interesse dos filhos pela empresa, 

decidiram afastar-se da direção e se 

tornar sócios-conselheiros.

Momento importante em anos re-

centes foi a contratação da consultoria 

empresarial que estudou e implantou 

novo modelo de governança coorporati-

va na empresa. Foram implementadas 

várias mudanças em 2005 e 2006, e 

promovidas diversas ações, começan-

do com a nova estrutura administrati-

va, composta da Diretoria, do Conselho 

de Admi nistração e do Conselho de 

Família. A partir da criação, em novas 

bases, da área comercial, e da defini-

ção do posicionamento estratégico, a 

companhia incrementou a busca por 

menores custos na operação, melhor 

capacitação dos colaboradores e a im-

plementação do projeto da qualidade. 

traços e cores para representar maior 

dinâmica e movimento, sem deixar de 

lado a seriedade e a tradição. A nova 

logomarca é vista não como apenas 

uma nova face, mas como símbolo de 

uma fase inovadora.

Simultaneamente, os investimentos 

foram concentrados em renovação de 

frota, melhorias nas instalações da 

ma  triz, reformulação e reestiliza  ção 

dos guichês. Com a criação da nova lo-

gomarca,  os colaboradores passaram 

a usar novos uniformes. A mudança 

na identidade visual implicou novos 

Em primeiro plano, ao lado de outros veículos 

com a pintura antiga da empresa, o ônibus onde foi montada 

a exposição móvel que conta a história do transporte e da empresa.
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A Progresso tem como Visão ser 

reconhecida como referência por exce-

lência operacional em transportes, e 

como Missão encantar os clientes para 

que possam confiar suas vidas às mãos 

da empresa, tendo como princípios a 

segurança e o atendimento exemplar. 

A política da qualidade está basea-

da nesses valores e nos seguintes 

princípios: encantar clientes, aper-

feiçoar seus colaboradores, utilizar 

ferramentas da qualidade e da tecno-

logia na busca da redução de custos, 

conciliar os interesses da empresa às 

necessidades do mercado, da socieda-

de e do meio ambiente. 

Atualmente, a Progresso conta com 

uma equipe de mais de 500 colabora-

dores, atuando em serviços interes-

taduais, intermunicipais e municipais 

nos estados de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. A idade média de sua frota é 

de 5,5 anos; no caso dos veículos que 

operam o serviço executivo, disponível 

nas principais linhas, é inferior a dois 

anos. São 44 veículos rodoviários 

convencionais, 20 rodoviários com ar 

condicionado, 30 veículos urbanos e 

16 microônibus. 

Além da garagem central, instalada 

na sede, em Três Rios-RJ, há mais 

cinco garagens de apoio nas cidades 

de Barra Mansa, Vassouras e São 

José do Vale do Rio Preto, no Rio de 

Janeiro; Além Paraíba e Juiz de Fora, 

em Minas Gerais.

A venda de passagens é informati-

zada e processa-se on-line. A adoção 

do sistema resultou em melhor gestão 

do fluxo de passageiros transportados, 

garantiu maior agilidade no atendimen-

to, segurança nas reservas e aumento 

significativo no índice de passageiro 

equivalente por quilômetro.

Na gestão administrativa, é utiliza-

do um sistema integrado que possibili-

ta racionalizar processos, diminuindo 

trabalho e, principalmente, melhorando 

a informação que serve de base para 

alimentar os indicadores gerenciais. 

A Progresso está capacitando e 

treinando seus colaboradores tendo 

em vista a futura implantação de um 

núcleo de pesquisa na empresa. O 

núcleo irá desenvolver pesquisas cons-

tantes, tanto de satisfação do cliente 

como sobre possíveis mudanças nos 

serviços, para que as decisões sejam 

tomadas com segurança e mais conhe-

cimento. No momento, eventualmente 

são realizadas pesquisas dentro dos 

próprios ônibus, quando se trata de 

fazer mudanças de horários. Os clien-

tes opinam também sobre a qualidade 

do serviço e dão sugestões quanto ao 

serviço de atendimento ao cliente.

Um canal permanente à dispo-

sição dos usuários é o site www.

viacaoprogresso.com.br, com todas 

as informações sobre a Progresso, 

permitindo contato com as principais 

Nova gestão aliada à política da qualidade 

Apresentação dos ônibus com a nova pintura aos colaboradores da Regional de Vassouras-RJ. 

Frota (rodoviário, urbanos e micros) .............................................................110

Frota auxiliar ....................................................................................................20

Quilometragem percorrida (ano) .......................................................9.600.000

Passageiros transportados (ano)........................................................ 7.200.000

Diesel consumido (litros/ano) ............................................................2.711.000

Os números

Principais linhas

Três Rios (RJ)–Juiz de Fora (MG)

Barra Mansa (RJ)–Juiz de Fora (MG)

Barra Mansa (RJ)–Carangola (MG)

Três Rios (RJ)–Petrópolis (RJ)

Três Rios (RJ)–Paraíba do Sul (RJ)

Vassouras (RJ-Barra do Piraí (RJ)
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áreas da empresa e a consulta sobre 

os horários de todas as linhas.

COMUNIDADE

Tradicionalmente, faz parte da 

política da companhia a atuação jun-

to à comunidade, empreendendo e 

apoiando ações de responsabilidade 

social. Exemplo disso é a parceria 

desenvolvida desde o início de 2006 

com o Sesi Rio de Janeiro e a Secre-

taria de Cultura do Estado do Rio de 

Janeiro (prevista na Lei Estadual nº 

1.954/92 e regulamentada pelo De-

creto nº 28.444/01) que resultou no 

Projeto Teatro Sobre Rodas. O projeto 

apresenta a peça teatral “Viajar com 

Alegria”, e a iniciativa tem como ob-

jetivo conscientizar crianças e jovens 

sobre o valor do transporte coletivo e 

de um comportamento adequado. As 

apresentações são feitas em escolas 

públicas da região onde a Progresso 

presta seus serviços.

Outra iniciativa foi a criação do 

programa “Portas Abertas: Progresso 

Recebe Você”, em que usuários, es-

tudantes e comunidade são recebidos 

para conhecer de perto o trabalho e o 

dia-a-dia dos colaboradores de uma 

empresa empenhada em oferecer via-

gens com conforto e segurança.

 Ao completar 50 anos, a empresa 

montou, em um ônibus, uma exposição 

itinerante que conta a história desse 

meio de transporte, desde que ele sur-

giu, no século XIX, e também a história 

da própria Viação Progresso. O objetivo 

era comemorar o cinqüentenário da 

empresa, mas o interesse despertado 

fez que a exposição fosse transforma-

da em programa permanente.

mpresaE

Modelo de gestão

O novo modelo de gestão busca inves-

tir em todos os setores da empresa, 

mantendo os valores e a qualidade 

dos serviços. Neste quadro, algumas 

das principais ações:

ÁREA COMERCIAL

– Serviços de transporte de acordo 

com a necessidade do cliente (linhas 

regulares, turismo, fretamento e en-

comendas)

– Campanhas para atender a deman-

das específicas (exposições, feiras 

e eventos)

– Canais de Relacionamento

– Serviço de Atendimento – Fale Direto 

Progresso (e-mail, telefone, aerogra-

ma postal)

– Programa Portas Abertas

– Pesquisas de Mercado

ÁREA OPERACIONAL

– Segurança – investimento em tec-

nologia para que cada vez mais os 

clientes Progresso tenham tranqüili-

dade em confiar suas vidas à equipe 

de profissionais da empresa

– Confiança – fortalecendo cada vez 

mais a manutenção dos veículos

– Qualidade no atendimento – va-

lorizar e investir na capacitação do 

cliente interno (colaboradores) para 

que este trabalho possa se refletir no 

atendimento ao cliente externo

ÁREA ADMINISTRATIVA

– Gestão – implantação de software 

integrado para melhorar a gestão 

corporativa

NÚCLEOS DE APOIO 

(ligados diretamente à diretoria)

– Qualidade – desenvolvimento do 

Programa 5S e início do processo de 

busca da certificação

– Pessoas – A prestação dos serviços 

é realizada basicamente por pessoas, 

investindo-se cons tan temente em 

capacitação e treinamento

– Tecnologia – a utilização racional 

de todos os recursos tecnológicos, 

contribuindo para redução de custos

Ao centro, os sócios-fundadores Arlindo Soares da Silva, Esmeraldina Vieira Soares e Paulo 

Soares, ladeados pelos diretores André Luiz Barbosa Soares e Marco Aurélio Vieira Soares.
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Seu Chiquinho, um 
ideal e duas jardineiras

Agência de venda de passagens na rodoviária de Três Rios.

PESSOAS 

A companhia valoriza as pessoas e acredita 

na sua energia, determinação e competência. 

Promove a integração, o diálogo e o trabalho em 

equipe, e entende que a confiança e a tolerância 

são adquiridas por meio da coerência em palavras 

e atitudes.

SEGURANÇA 

Ela respeita a vida como elemento básico. 

Investe muito em tecnologia e capacitação para 

que o cliente e os colaboradores confiem suas 

vidas às mãos da empresa.

SOLUÇÃO 

A Progresso entende que é parte da solução. 

Que deve criar alternativas criativas, com viabili-

dade econômica e excelência operacional. Deve 

conhecer as pessoas e os processos, indicar fa-

lhas, analisar possibilidades e propor soluções. 

MELHORIA

A empresa gosta dos desafios. Busca o novo 

e acredita no desenvolvimento humano e tecno-

lógico. Por isso, promove mudanças que tragam 

excelência em seus serviços, redução de custos 

e maior competitividade.

RESPONSABILIDADE 

Ela assume suas responsabilidades. Aceita os 

riscos de seu trabalho. Suas decisões respeitam: 

análise dos dados, diferenças, sentimentos, auto-

nomias, mudanças, o futuro e o meio ambiente.

Os valores

A Viação Progresso foi a concretização do ideal de uma família do 

interior do Estado do Rio de Janeiro, constituída por Francisco Soares 

da Costa Filho e Dona Joanna. O casal começou sua vida comum em 

1925, em uma fazenda arrendada, tirando o sustento da família do 

seu próprio trabalho na pecuária e na lavoura. Na década de 1930, o 

casal, com oito filhos, já possuía terras próprias, um armazém muito 

simples e uma pequena padaria. Em 1940, seu Chiquinho decidiu 

mudar-se da zona rural para a cidade de Vassouras-RJ. Em 1941, 

comprou o prédio de uma padaria desativada, adquirindo a prestação 

as máquinas necessárias e reabrindo a padaria. Assim a família 

aprendeu a conquistar clientes e, como era a época da Segunda 

Guerra Mundial, também a superar a falta da farinha de trigo.

Em 1952, já adultos, os filhos, com a aprovação do pai, deci-

diram comprar uma pequena empresa de ônibus, dona de apenas 

dois veículos com carroçaria de madeira. Os veículos operavam uma 

linha urbana, a Estação-Hospital. Anos depois, seu Chiquinho obte-

ve uma concessão do DER-RJ para operar a linha Vassouras-Barra 

do Piraí. Embora de retorno lento, o empreendimento se revelou 

seguro. Tanto que, em 1959, os irmãos Soares propuseram ao pai 

a venda da padaria para, com o dinheiro apurado, comprar  mais 

uma empresa de ônibus, a Viação Nossa Senhora Aparecida, do 

município vizinho de Barra do Piraí. Feitas as duas transações, a 

sede da empresa foi transferida para essa cidade. 

Seu Chiquinho viveria até 1973. Após sua morte, os irmãos 

Soares persistiram no negócio. Sempre que possível, partiam para 

novas aquisições de linhas e empresas. Incorporaram a linha Barra 

do Piraí-Três Rios, da Viação Riviera; a Viação Manchester, com 12 

ônibus, que operava na região de Barra Mansa; e a Viação Popular, 

com dez ônibus, que operava a linha Três Rios-Juiz de Fora.

TRÊS RIOS

Uma importante aquisição foi feita em 1975, junto à Viação 

Salutaris. Numa única transação, a Viação Progresso comprou 32 

ônibus, uma garagem em Três Rios, uma em Paraíba do Sul e 13 

linhas intermunicipais que operavam em Três Rios, Paraíba do Sul e 

Petrópolis. Em decorrência, a sede da empresa foi transferida mais 

uma vez, agora para Três Rios, onde permanece até hoje.

Aquela não foi a última compra, pois uma década mais tarde, em 

1985, foram incorporadas cinco novas linhas até então operadas 

pela Viação Pedro Antônio, dentre elas Barra Mansa-Carangola e 

Barra Mansa-Muriaé. O negócio incluiu ainda 22 ônibus, uma gara-

gem em Barra Mansa e outra em Carangola.
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O 
estudo, desenvolvido em conjunto 

com a Associação Nacional de 

Transportes Públicos (ANTP), contou 

com o apoio do Denatran, Ministério 

da Saúde e Ministério dos Transportes, 

dentre outros. Embora o trabalho não 

tenha tido a preocupação de quantifi-

car os acidentes ocorridos no período 

de um ano, mas sim de estabelecer 

os custos decorrentes dos diversos 

tipos de acidentes nas estradas, os 

pesquisadores verificaram que, tendo 

havido uma pequena diminuição dos 

acidentes de 2004 para 2005, o nú-

mero de mortos nas rodovias federais 

aumentou. O índice de mortos a cada 

Acidentes nas estradas 
   custam R$ 6,5 bilhões
Pesquisa concluída pelo Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do governo federal, 

estabeleceu os custos primários e o custo total dos acidentes ocorridos nas estradas federais no 

período de um ano ( de 1º de julho de 2004 a 30 de junho de 2005). Os resultados podem subsidiar a 

formulação de políticas públicas voltadas à redução do número e da gravidade dos acidentes no Brasil.

1.000 acidentes cresceu de 90,6 para 

95,0 no período estudado.

O levantamento também apontou 

um problema há muito suspeitado, 

mas do qual não havia comprovação 

estatística: uma defasagem entre o 

número de mortos e feridos constante 

dos boletins de ocorrência lavrados 

nas estradas após os acidentes, e o 

número final (portanto real) apurado 

depois que as vítimas são socorridas 

e/ou internadas em hospitais e pron-

tos-socorros. O número de mortos 

é 66% maior, devido aos óbitos que 

ocorrem durante o transporte ou já nos 

hospitais. Além disso, verificou-se que 

cerca de 76% das vítimas que inicial-

mente haviam sido classificadas como 

ilesas, estavam na realidade feridas.

Da pesquisa, emergiu outro dado 

preocupante: os atropelamentos nas 

estradas federais são altamente fatais 

– a cada 3,4 atropelamentos, ocorre 

uma morte. A cada duas horas uma 

pessoa é atropelada. São cerca de 4 

mil atropelamentos por ano. A maioria 

dos acidentes envolvendo pedestres 

ocorre à noite, sendo mais crítico 

o período que vai das 18h às 20h. 

Também os acidentes com motocicle-

tas apresentam incidência de mortes 

bastante elevada. 

À LUZ DO DIA

A pesquisa confir-

mou algumas caracte-

rísticas presentes em 

boa parte dos aciden-

tes, e que deveriam 

servir de advertência 

aos motoristas: apro-

ximadamente 60% dos 

acidentes ocorridos nas 

rodovias federais acon-

tecem à luz do dia, com 

tempo bom e em pistas 

simples. Mais de 70% 

ocorrem com o veículo 

trafegando em linha 

Mortos e feridos nos acidentes de trânsito 
nas rodovias federais – 2004/2005
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O projeto do Ipea
   De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em 2002, no mundo todo, quase 1,2 milhão de 

pessoas morreram em conseqüência de acidentes de 

trânsito nas rodovias. Foram 3.242 mortes a cada dia. 

Estima-se que, a cada ano, no mundo, entre 20 milhões 

e 50 milhões de pessoas saem feridas ou incapacita-

das em decorrência de acidentes de trânsito. 

A estatística se refere aos diretamente envolvidos 

nos acidentes de trânsito. Mas, para se entender o 

impacto causado pelos acidentes, há que considerar 

ainda os indivíduos que, de maneira indireta, se apro-

ximam do problema: familiares, policiais rodoviários e 

outros agentes de controle do trânsito nas estradas, 

pessoal de emergência e de socorro, repórteres e até 

o público que acompanha o noticiário. Por isso, na 

opinião dos autores do trabalho, pode-se afirmar que 

os números referentes aos impactos dos acidentes 

alcançam dimensão epidêmica.

No Brasil, os números disponíveis não são muito 

precisos. Em razão disso, o Ipea vem desenvolvendo 

uma linha de pesquisa que procura quantificar os 

impactos negativos do trânsito. O projeto “Impactos 

Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas 

Rodovias Brasileiras” foi o terceiro nessa linha. O obje-

tivo final tem sido produzir subsídios para a formulação 

de políticas públicas voltadas à redução da quantida-

de e, especialmente, da gravidade dos acidentes de 

trânsito no país. A execução do projeto contou com o 

apoio da ANTP. 

O terceiro estudo utilizou como principais fontes de 

informações: a) o banco de dados Datatran e os bole-

tins de ocorrência, ambos da Polícia Rodoviária Federal; 

b) os bancos de dados dos registros de ocorrências de 

polícias estaduais do Ceará, Distrito Federal, Espírito 

Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 

Paulo; c) o banco de dados do Sistema Nacional de Es-

tatísticas de Trânsito (Sinet) do Denatran; d) pesquisas 

complementares com envolvidos nos acidentes no perío-

do; e) pesquisas de mercado com as prestadoras de 

serviço para obtenção de preços praticados e de outras 

informações adicionais necessárias à composição dos 

custos; f) sistema de informação de morbimortalidade 

(SIM) do Ministério da Saúde.

TIPO DE VEÍCULO Nº DE VEÍCULOS %
AUTOMÓVEL 92.157 48,3
CAMINHÃO 36.815 19,3
CAVALO MECÂNICO 10.787 5,7
SEMI-REBOQUE 1.133 0,6
REBOQUE 533 0,3
CAMINHONETE 9.677 5,1
CAMIONETA 5.573 2,9
MOTOCICLETA 12.168 6,4

MOTONETA 456 0,2
ÔNIBUS 6.566 3,4
MICROÔNIBUS 1.439 0,8
BICICLETA 3.272 1,7
TRATOR 1.230 0,6
TRAÇÃO ANIMAL 233 0,1
TRICICLO 49 0,0
OUTROS 8.643 4,5
TOTAL 190.731 100,0

Fonte: PRF/MJ, Coordenação Geral de Operações, Divisão de Planejamen-
to Operacional, Núcleo de Estatística, Datatran 2004. Elaboração: Projeto 
Ipea/Denatran a partir da transformação dos dados obtidos na fonte.

reta. O maior número de ocorrências se dá nos fins de 

semana e concentra-se nos meses de dezembro, janeiro 

e julho, ou seja, na época das férias escolares.

Em relação ao objetivo precípuo do levantamento, os 

técnicos do Ipea concluíram que os custos médios dos 

acidentes aumentam de maneira acentuada à medida que 

eles são mais graves. Uma vítima que sai ilesa adiciona ao 

acidente um custo médio de R$1.207,00. Já uma vítima 

classificada como ferida, adiciona ao acidente um custo de 

R$38.256,00. E um morto – parece inacreditável – adiciona 

nada menos que R$281.216,00.

Dividindo em três grupos os custos dos acidentes nas 

estradas federais, os técnicos concluíram que, entre 2004 

e 2005, os custos relativos às pessoas representaram 

68,5% do custo total de 6,5 bilhões de reais, a preços 

de dezembro de 2005. Os custos relativos aos veículos 

representaram 31,1% do custo total. Finalmente, os demais 

custos, correspondentes aos danos à propriedade pública 

e privada (sem os veículos, é claro) e aos custos de atendi-

mento do acidente, representaram 0,4% do custo total.

Veículos envolvidos em acidentes 
nas rodovias federais – 2004
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Para encontrar a resposta, os 

pesquisadores do Ipea desenvolve-

ram uma metodologia específica. Os 

custos dos acidentes são muito mais 

amplos e variados do que se pode 

imaginar. Para sua correta avaliação, é 

importante considerar que se referem 

às pessoas, aos veículos, à via, ao 

ambiente onde ocorre o acidente, e 

às instituições públicas envolvidas, 

quer com o atendimento direto ou com 

outras atividades decorrentes do aci-

dente, como os processos judiciais.

No atendimento às pessoas, de-

vem ser considerados os custos do 

atendimento pré-hospitalar, hospitalar 

e pós-hospitalar, como aqueles com 

reabilitação em seqüela temporária ou 

definitiva, procedimentos, medicamen-

tos, transporte, equipamentos etc.

Os acidentes causam impactos 

sociais e econômicos, como perda de 

produção (quando a vítima interrompe 

suas atividades produtivas e deixa 

de gerar renda e produção); custos 

de remoção ou de traslado da vítima; 

gastos previdenciários da empresa (no 

caso de se tratar de empregado) e do 

próprio sistema de previdência social 

(no caso de afastamento temporário 

ou definitivo); gastos da seguradora 

(como o DPVAT) etc.

Em relação aos custos associados 

aos veículos, têm-se os referentes aos 

danos materiais, os de eventual perda 

de carga (caso de trate de transporte 

de carga), os de remoção dos veículos 

e os de substituição ou reposição do 

veículo que ficou imobilizado ou inuti-

lizado, definitivamente ou não.

Ocorrem ainda custos institucio-

nais, como, por exemplo, aqueles 

relativos ao atendimento policial e aos 

processos judiciais.

Há custos que podem estar asso-

ciados à via e ao ambiente do local 

onde o acidente ocorreu. São relativos 

aos danos à propriedade pública e à 

propriedade privada, implicando repo-

sição ou recuperação.  

Certos custos sequer podem ser 

valorados. Por exemplo, se é extre-

mamente difícil avaliar os verdadeiros 

custos do impacto ambiental causado 

por um determinado acidente de trân-

Quanto   
custa um 
acidente?

sito, é impossível avaliar o custo da 

perda de uma vida humana, ou mesmo 

de uma lesão permanente que impos-

sibilite a vida normal. São custos que 

incidem diretamente sobre as vítimas 

e se estendem às pessoas que lhes 

são próximas.

Finalmente, os acidentes de trân-

sito também podem deixar seqüelas 

consideradas “invisíveis”. São os 

impactos do estresse pós-traumático 

relacionados ou não à gravidade do 

acidente (como, por exemplo, a de-

pressão e a ansiedade) que atingem 

os indivíduos. 

Nível de Gravidade 

do Acidente

Número de 

Casos

Custo Total 

(R$ dez/05)
%

Custo Médio

(R$ dez/05)

SEM VÍTIMA 68.423 1.152.269.508 17,7 16.840

COM VÍTIMA 36.966 3.180.258.879 48,8 86.032

COM FATALIDADE 5.210 2.179.556.664 33,5 418.341

TODOS 110.599 6.512.085.051 100,0 58.880

Elaborada pelo Projeto Ipea/Denatran

Custo do acidente conforme a gravidade – 2004

Acidentes de trânsito conforme 
as fases do dia – 2004

Fonte: Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas Rodovias Brasileiras/Ipea/2006

esquisaP

44 REVISTA ABRATI, MARÇO 2007



1 Apesar de haver uma pequena diminuição do número 

de acidentes de um ano para outro, o número de mortos 

nas rodovias federais aumentou. O índice de mortos a 

cada 1.000 acidentes cresceu de 90,6 para 95,0 entre 

2004 e 2005, computadas as mortes posteriores ao 

acidente.

2 Houve acréscimo de 66% no número de mortos, sobre 

aqueles declarados no local do acidente pela PRF. Além 

disso, 76,7% daqueles que inicialmente foram classifica-

dos como ilesos se revelaram feridos. E 6,2% dos feridos 

no local do acidente foram posteriormente a óbito.

3 Os atropelados são as vítimas com maior incidência 

de morte.  A cada 3,4 atropelamentos ocorre uma morte 

nas rodovias federais. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Santa Catarina e Paraná lideram essa estatística, 

com 54% das mortes de pedestres. Em 12 rodovias fede-

rais ocorrem 75,3% dos acidentes envolvendo pedestres. 

As rodovias BR-116, BR-101 e BR-040 respondem por 

50% das mortes nos acidentes envolvendo pedestres. 

A maioria desses acidentes ocorre à noite, sendo mais 

crítico o período que vai das 18h às 20h. 

4 Também os acidentes com motocicletas apresentam 

incidência de mortes bastante elevada. Embora, no estudo, 

eles tenham representado 10,8% de todos os acidentes, 

causaram 15,2% de todas as mortes no ano de 2004. 

5 Aproximadamente 60% dos acidentes nas rodovias 

federais acontecem à luz do dia, com tempo bom e em 

pistas simples. Mais de 70% ocorrem com o veículo tra-

fegando em linha reta. O maior número de ocorrências 

se dá nos finais de semana e nos meses de dezembro, 

janeiro e julho (época das férias escolares).  

6 Em 28% dos acidentes de trânsito nas rodovias fede-

rais ocorridos em 2004  estava envolvido um veículo de 

carga carregado. Em 2004, a BR-116 e a BR-101 regis-

traram 900 mortes em acidentes com caminhão. O custo 

médio da perda da carga em decorrência de acidente com 

caminhão foi estimado em cerca de R$3.200,00. 

7 Os estados de Minas Gerais e Goiás lideram, respecti-

vamente, as estatísticas do número de acidentes/estado 

e do número de mortos com acidentes envolvendo produ-

tos perigosos. Além das mortes e da perda da carga, há 

os impactos ambientais relacionados a esses acidentes, 

principalmente aqueles com produtos químicos. 

8 As regiões onde houve o maior custo médio dos aciden-

tes são, pela ordem, o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste. 

Os custos médios mais baixos foram os do  Sudeste e do 

Sul.  Nove estados (AP, MA, CE, TO, AM, AC, MS, PI e BA) 

apresentaram custos médios acima de 70 mil reais. Em 

outros nove estados (AL, RR, MT, RO, GO, PA, PB, DF e 

MG) os custos se situaram na faixa entre 70 mil e 60 mil 

reais, que é a média para o Brasil. Abaixo dessa média, 

por ordem decrescente de custos, ficaram: RN, SE, PR, 

SC, PE, SP, ES, RJ e RS. 

9 Os acidentes envolvendo bicicleta apresentaram cus-

to médio mais elevado, evidenciando a vulnerabilidade 

desse tipo de veículo.  Ocorrendo um acidente e nele 

estando envolvida uma bicicleta, pode-se estimar que o 

custo médio do acidente já começa sendo de quase 50 

mil reais. (Enquanto isso, o custo médio do dano material 

causado à bicicleta é de apenas 89 reais.) Isso se deve à 

vulnerabilidade do ciclista, que em geral morre, e à elevada 

participação dos custos relativos às pessoas (especial-

mente perda de produção e cuidados em saúde). 

10 Os custos médios dos acidentes são fortemente 

influenciados pela sua gravidade. Um ileso adiciona ao 

acidente um custo médio de R$1.207,00. Uma vítima 

classificada como ferido pela Polícia Rodoviária adiciona 

R$38.256,00. E um morto, R$281.216,00. Os acidentes 

registrados no Datatran, da Polícia Rodoviária Federal, no 

período de julho de 2004 a junho de 2005, envolveram 

468.371 pessoas. Dessas, 84,4% foram classificadas 

como ilesas; 14,2%, classificadas como feridas; e 1,4%, 

classificadas como mortas. As estimativas mostraram que 

nos acidentes classificados pela Polícia Rodoviária como 

sem vítimas, o custo médio padrão foi de R$16.840,00 

por acidente (valores de dezembro de 2005). Os acidentes 

classificados como não fatais, mas com feridos, tiveram 

custo médio padrão 5 vezes maior; e os acidentes classifi-

cados como fatais tiveram custo médio 25 vezes maior. 

Algumas das conclusões do estudo
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piniãoO

H  
á muitos anos tive um professor 

inglês que havia integrado as 

forças britânicas derrotadas pelos 

japoneses na Birmânia, no começo da 

Segunda Guerra Mundial. Contou-me 

que, nos momentos mais difíceis dos 

combates, seu comandante desanu-

viava o medo com humor e ironia tipi-

camente britânicos: “Nossa situação é 

desesperadora, mas não é séria”.

A história me ocorre quando vejo 

que o governo persiste no erro de 

pretender impor às empresas de 

transporte rodoviário interestadual 

de passageiros o ônus dos custos da 

gratuidade e dos descontos nas passa-

gens em favor dos cidadãos carentes 

idosos ou deficientes físicos.

Para nós, aqui e agora, “a situa-

ção não é séria”. Esperamos que não 

chegue a ser desesperadora, como foi 

para os ingleses na Birmânia. 

A situação aqui não é séria porque 

ninguém mais se impressiona ao ver 

atropelar-se a Constituição para im-

plementar medidas de conveniência 

política de curto prazo. A outorga das 

gratuidades no transporte a cidadãos 

carentes constitui iniciativa de assis-

tência social das mais louváveis. Po-

rém, só pode ser praticada nos estritos 

termos das normas constitucionais 

em vigor. 

A Carta de 1988 é o texto constitu-

cional mais benévolo jamais votado no 

Brasil. Tanto que recebeu o apelido de 

“Cidadã”. Mesmo com toda benevolên-

cia, a Constituição teve o cuidado de 

ressalvar, nos artigos 204 e 195, que 

as ações de assistência social “serão 

Ainda e sempre 
   as gratuidades

realizadas com recursos do orçamento 

da seguridade social” e não podem ser 

empreendidas “sem a correspondente 

fonte de custeio total”. 

É transparente a preocupação do 

legislador constituinte em evitar que a 

demagogia viesse distribuir benesses 

a torto e a direito, sem atenção ao 

lema irrespondível de Milton Friedman: 

“Não existe almoço gratuito”. Quando 

alguém come, alguém paga.

Os dispositivos da Constituição 

não são obscuros, controvertidos ou 

imprecisos, mas explícitos e claros: 

assistência social tem de ser custeada 

pelo orçamento, e benefícios assisten-

ciais só podem ser criados com indica-

ção de sua fonte de custeio. Por isso, 

cesta básica é paga pelo Governo. 

Remédios para pessoas carentes são 

subsidiados pelo Ministério da Saúde. 

Trata-se de ações de assistência social 

custeadas com recursos orçamentá-

rios. Supermercados e laboratórios 

não são obrigados a dar alimento nem 

medicamentos de graça. 

Nenhuma dúvida existe de que as 

gratuidades no transporte constituem 

benefícios típicos de assistência 

social. Se assim não fossem, seriam 

privilégio. No entanto, o Legislativo e 

o Executivo não hesitaram em instituí-

las sem indicar a respectiva fonte de 

custeio e sem incluí-las no orçamento 

da seguridade social. Não pode haver 

mais flagrante violação do texto cons-

titucional. 

Os ônus dos custos destes be-

nefícios foram pura e simplesmente 

lançados à conta das empresas de 

transporte, já esmagadas pela pesada 

carga de tributos e obrigações acessó-

rias. A cada ano, nas penosas nego-

ciações de revisão tarifária, o governo 

cobra das empresas sempre maior 

modicidade tarifária – esquecendo-se 

que, se fossem isentas de tributos, as 

passagens de ônibus poderiam estar 

35% mais baratas...

A situação não é séria. Só não 

é desesperadora, por ora, porque o 

tema aguarda o veredito definitivo do 

Supremo Tribunal Federal. Espera-se 

que a mais alta Corte do país cumpra 

seu papel de guardiã da Constituição 

e imponha ao Executivo seu dever de 

custear os benefícios de assistência 

social que pretender criar.

No plano administrativo, existe so-

lução prática e direta para o problema: 

o governo pode transformar o valor das 

passagens gratuitas em créditos tribu-

tários em favor das empresas trans-

portadoras, e contabilizar a renúncia 

de receita no orçamento da seguridade 

social. Basta ter vontade política e dis-

posição de cumprir a Constituição.  

Carlos Átila Alvares da Silva, 

Ministro aposentado do TCU. 

Advogado.
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