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Decisão do governo 
coloca o setor na 
iminência de colapso 
e desemprego 
em massa

PLUMA

O conforto faz jus ao nome



Com uma combinação perfeita entre tecnologia, conforto, design e 

segurança, a Marcopolo produz soluções que trazem, em sua concepção, o 

que existe de mais moderno e avançado no segmento de ônibus rodoviários 

para aproximar pessoas em médias e longas distâncias.
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Permissões
Concordo inteiramente com o 

que foi expressado pelo presidente 

da ABRATI em sua edição passada a 

respeito das permissões e concessões 

de serviços de ônibus. Não entendo 

as razões que levam sucessivos 

governantes a jamais adotarem uma 

legislação definitiva para esta questão. 

Pelo visto o assunto deve render muito 

voto, já que os políticos estão sempre 

mexendo com ele sem nunca chega-

rem a lugar algum. Depois, não gostam 

quando os estrangeiros comentam 

que no Brasil o governo faz tudo para 

atrapalhar a vida dos empresários e 

das empresas. 

Antônio Custódio das Neves

ITUMBIARA — GO

Ônibus
É bom que a Revista ABRATI mostre 

as exposições e feiras de ônibus que 

acontecem em outros países, como fez 

no número 51 com a Bus World, reali-

zada em Kortrijk, Bélgica. Assim, a gen-

te pode ver que a maior diferença entre 

os ônibus brasileiros e os estrangeiros 

é mais de variedade e menos de qua-

lidade. Também é bom que empresas 

como a Marcopolo participem desses 

eventos, para que os fabricantes e 

empresários do exterior acompanhem 

os avanços e a atualização tecnológica 

dos nossos produtos. Cumprimentos 

pela edição de dezembro. 

  Ernesto F. Bruzzi

MATINHOS — PR

Elogio I
Sou leitor recente da Revista ABRA-

TI, mas percebo o cuidado de vocês em 

dar um panorama do setor de ônibus 

no Brasil e no mundo. Parabéns pela 

edição de dezembro, que valorizou al-

gumas empresas como a Guanabara, 

a 1001 e a Cometa. Apreciei também 

saber que nosso país está preocupado 

em usar ônibus com combustível feito 

a partir de fontes renováveis. 

Crisanto Martins de Souza

MARANGUAPE — CE

Etanol
A Grande São Paulo e outras gran-

des concentrações urbanas do país 

necessitam urgentemente que suas 

frotas urbanas sejam substituídas por 

ônibus movidos a etanol. Seria a ma-

neira de reduzir aos poucos a terrível 

poluição do ar. É inaceitável que os 

testes em São Paulo fiquem restritos 

a um ou dois coletivos.

Benedito de Oliveira

DIADEMA — SP

Elogio II
Excelente, tanto na parte das re-

portagens quanto na das fotografias, 

a edição número 51 da Revista ABRATI 

(dezembro/2007). Vocês se supera-

ram e conseguiram, mais uma vez, dar 

uma idéia perfeita do que é o setor de 

transporte rodoviário de passageiros 

em nosso país. Gostei especialmente 

da parte dedicada ao Grupo JCA.

Caio Ambrósio Soares 

CABO FRIO — RJ

Site
Sou da União dos Busólogos do 

Planalto — PlaBus. Organização que 

reúne hobbystas, estudantes, profis-

sionais e formadores de opinião do 

Transporte de Passageiros por Ônibus. 

Nosso grupo é de Brasília e tem par-

ticipação ativa no mundo dos ônibus. 

Tentamos ser a voz dos ônibus junto à 

sociedade e temos tido sucesso nesse 

desafio. Gostaríamos, então, de ter o 

nosso site divulgado.

Delvanor Paz 

www.plabus.com 

BRASÍLIA — DF
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A grave ameaça que 
    pesa sobre o setor
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A intenção do governo federal de licitar todas as linhas operadas pelo 

sistema de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros, em outubro de 2008, mostra-se inviável do ponto de vista 

prático e pode levar ao colapso o setor, com desemprego em massa e 

vultosos pedidos de indenização por parte dos atuais permissionários.

Seria o desmonte de um setor que vem funcionando a contento há mais 

de 70 anos, sem nenhum subsídio governamental e nenhum incentivo 

para investimentos. Não existem linhas de crédito, ao contrario do que 

ocorre com outros segmentos da economia, de menor importância social 

e econômica que o de transporte de pessoas por rodovia.

Trata-se de um setor onde a carga tributária é das mais elevadas, 

chegando a 38% do faturamento bruto, e onde, inexplicavelmente, é 

cobrado bem mais que no setor de transporte aéreo, só para ficar num 

exemplo. O transporte aéreo é isento do pagamento de ICMS, enquanto 

no transporte terrestre essa alíquota chega até a 25% em alguns esta-

dos. Ora, é sabido que as classes de maior poder aquisitivo são as que 

se utilizam desse modal, enquanto as de menor poder aquisitivo viajam 

mais por ônibus.

Existe uma ampla e variada legislação aplicada ao transporte rodo-

viário. São decretos, leis, resoluções e portarias que muitas vezes se 

contradizem. Em 1993, por exemplo, o Presidente Itamar Franco baixou 

decreto estipulando que as permissões teriam a validade de 15 anos 

prorrogáveis por mais 15 anos. Já o Presidente Fernando Henrique Cardo-

so, editou novo decreto acabando, sem explicações, com a possibilidade 

de prorrogação.

Sabemos todos que o transporte rodoviário de passageiros é uma 

atividade de capital intensivo, dados os vultosos investimentos que são 

necessários para se implantar uma linha de longa ou média distância. São 

garagens, pontos de parada, pontos de apoio, carros de reserva nesses 

pontos, e pessoal especializado ao longo das rotas. É uma atividade que 

requer tempo longo para o retorno do capital investido.

E nada disso parece estar sendo levado em conta pelas autoridades 

governamentais, ao pretenderem colocar todo o sistema em licitação. As 

reações são grandes. Renomados juristas já se pronunciaram favoravel-

mente à prorrogação. E a quem interessaria o desmonte de um sistema 

que está funcionando bem e vem sendo reconhecido, em sucessivas 

pesquisas de opinião, como muito bom?

Por sua enorme importância e por suas implicações junto à população 

e junto a um dos mais tradicionais segmentos empresariais do país, o as-

sunto está sendo tratado em detalhes nesta edição da Revista ABRATI. 

O transporte 
rodoviário de 

passageiros é 
uma atividade que 

requer tempo longo 
para o retorno do 
capital investido.

E nada disso 
parece estar sendo 

levado em conta 
pelas autoridades 

governamentais, 
ao pretenderem 

colocar todo 
o sistema em 

licitação. 

Sérgio Augusto de Almeida Braga
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B A G A G E I R O

URBANOS

MAIS ÔNIBUS CAIO 
PARA BRASÍLIA

LANÇAMENTO

CAVALO 
MECÂNICO 
LEVE 6X2

MEIO AMBIENTE

MERCEDES-BENZ CONQUISTA PRÊMIO 
POR SEU PROGRAMA DE PRODUÇÃO 
MAIS LIMPA

A Mercedes-Benz do Brasil 

conquistou o Prêmio Top 

Ambiental da ADVB — As-

sociação dos Dirigentes 

de Vendas e Marketing do 

Brasil. A empresa ganhou 

reconhecimento pelo seu 

Programa de Produção Mais 

Limpa, conjunto de iniciativas 

voltadas à redução no con-

sumo de matérias-primas, 

recursos naturais e geração 

de resíduos. A iniciativa tam-

bém visa melhorar processos 

industriais e reduzir custos. 

Implantado no segundo se-

mestre de 2005 pela área de 

Meio Ambiente da Mercedes-

Benz do Brasil, em parceria 

com o SENAI, o Programa 

de Produção Mais Limpa 

divide-se em duas etapas, 

a primeira de treinamento 

para conscientização e capa-

citação dos colaboradores, 

e a segunda envolvendo o 

acompanhamento para a 

viabilização dos projetos.

Linha de montagem de chassis para ônibus da Mercedes-Benz.

COMPETIÇÃO

ESCOLHENDO 
O “MELHOR 
MOTORISTA”

No dia 15 de março, em 

Ribeirão Preto-SP, Roberto 

César Octaviani, de 37 anos, 

venceu a quarta semifinal 

da competição “Melhor Mo-

torista de Caminhão do Bra-

sil”, promovida pela Scania. 

Roberto César Octaviani é 

motorista da transportadora 

Trans Zaneti há 19 anos.

Novo lote de ônibus 

urbanos Caio foi entregue a 

empresas de Brasília para 

operação entre as cidades 

cidades satélites e o Plano 

Piloto do Distrito Federal.

A Volkswagen Cami-

nhões e Ônibus am-

pliou sua linha de cami-

nhões extrapesados. 

O novo lançamento 

é o VW Constellation 

25.320 Titan Tractor 

6x2, alternativa iné-

dita e sob medida de 

cavalo mecânico leve 

com terceiro eixo de 

fábrica. Destina-se a 

operar principalmen-

te em rotas curtas 

e médias, com apli-

cações logísticas de 

cargas volumosas ou 

densas. As primeiras 

15 unidades já foram 

vendidas.

BALANÇO

VOLVO DO BRASIL CONSIDERA 
EXCELENTE O DESEMPENHO DE 2007

Em 2007, a Volvo do Brasil superou a marca dos 10 mil 

caminhões vendidos na América Latina. Seu faturamen-

to alcançou R$ 3,6 bilhões. Do total comercializado, 

7.900 unidades se destinaram ao mercado brasileiro, 

configurando um resultado 50% superior ao de 2006. A 

performance foi atribuída pela montadora ao sucesso 

da nova linha F e à consolidação da linha VM.
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CARROÇARIAS

INDUSCAR LIDERA PRODUÇÃO DE URBANOS
SOFISTICAÇÃO

CAMINHÃO DE LUXO FEITO PARA 
MOTORISTAS AUTÔNOMOS

FROTA

IVECO FAZ SUA MAIOR VENDA DE STRALIS

Em fevereiro, a Navistar apresentou na Feira de Chica-

go, EUA, o caminhão da foto abaixo — o International 

LoneStar. Foi projetado especialmente para profissio-

nais autônomos que buscam um veículo sofisticado e 

confortável — um espécie de “lar na estrada”. Além do 

desenho externo bastante original, o interior inclui piso 

de madeira no dormitório da cabine, sofá-cama com 

almofadas traseiras, poltronas giratórias que se trans-

formam em sala e escritório, mesa de trabalho com plug 

para laptops, sistema que permite ao motorista falar ao 

celular sem tirar as mãos da direção, sistema de som 

estéreo, cama embutida “king size” e frigobar.

A Induscar, de Botucatu-

SP, liderou a produção de 

ônibus urbanos também 

em 2007. Registrou 

participação de mercado 

de 38% no segmento 

e produziu 22% mais 

carroçarias urbanas do 

que em 2006. Foram 

comercializadas 5.965 

unidades. A encarroçadora 

apontou o aquecimento do 

mercado, as facilidades de 

financiamento, a

substituição de frotas 

municipais e o incremento 

das exportações como 

fatores que mais 

influenciaram no seu 

desempenho em 2007. 

Do total de carroçarias 

produzidas no Brasil 

em 2007, a Induscar 

respondeu por 6.710 

unidades, com 23,8% de 

participação. A empresa 

gerou 11% mais empregos 

do que em 2006.

A Iveco vendeu 280 caminhões pesados Stralis, versão 6x2, 

para a empresa Cocal Transportes, de Uberlândia. Foi a 

maior venda desse modelo em único lote da montadora no 

Brasil. As primeiras 120 unidades já foram entregues.

COMBUSTÍVEL

ÔNIBUS MERCEDES-BENZ EM CONDIÇÕES 
DE TESTAR O BIODIESEL 100 POR CENTO

A Mercedes-Benz do Brasil 

se prepara para iniciar os 

testes de operação com 

biodiesel puro (100%). Foram 

concluídos os ensaios em 

bancos de prova. Os ônibus 

de testes já rodaram 1,5 mi-

lhão de km com biodiesel.



ermissõesP

Colapso e desemprego

Decisão do Governo pode gerar colapso e desemprego em massa no setor 

de transporte rodoviário de passageiros. A possibilidade de as empresas 

transportadoras de passageiros que operam o sistema interestadual e internacional 

virem a ter seus contratos de permissão interrompidos abruptamente no mês de 

outubro de 2008 uniu empresários, trabalhadores e usuários do sistema em torno de 

um objetivo de interesse comum: evitar o desmonte desse segmento de transporte 

que interliga todos os municípios brasileiros. 

ameaçam o setor

Sí
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A unidade de pensamento em relação 

à ameaça que pesa sobre o siste-

ma, levou até mesmo os trabalhadores 

e os usuários do transporte interesta  -

du al e internacional a entrarem com 

ações na Justiça. Eles se declaram 

preocupados com a iminência de um 

desmonte do setor, que inevitavelmente 

acontecerá caso se confirme a propala-

da intenção governamental, manifesta-

da pela Agência Nacional de Transportes 

Terrrestres, de licitar todas as linhas 

federais até outubro de 2008. 

A questão tem provocado, no 

decorrer do tempo, inúmeras inter-

venções por parte do poder público. 

Desde 1971, o governo já editou vários 

decretos e uma lei para regulamentar o 

setor. Os primeiros decretos estabele-

ciam contratos por prazo indetermina-

do, que estimulavam o permissionário 

a investir para prestar o melhor serviço 

possível, já que tinha garantida a per-

missão “enquanto bem servisse”. Em 

1993, um decreto assinado pelo Pre-

sidente Itamar Franco fixou prazo para 

os contratos: 15 anos, prorrogáveis 

por mais 15. Em 1998, outro decreto, 

do Presidente Fernando Henrique Car-

doso, estabeleceu prazo de 15 anos 

e, sem qualquer justificativa, suprimiu 

o direito à prorrogação.

O advogado Darci Norte Rebelo, um 

dos maiores especialistas em direito 

do transporte no país, e que milita já 

há mais de 40 anos na área, considera 

que, agora, o Governo Federal está 

querendo fazer a cerimônia fúnebre do 

transporte interestadual. “É a morte 

anunciada do sistema”, diz o jurista:

“O desenlace foi decretado pelo 

Presidente Fernando Henrique através 

do Decreto 2.521/98, cujo art. 98 pres-

creveu que todas as permissões desse 

setor passavam a ser improrrogáveis 

e teriam seu termo em 7 de outubro 

de 2008. O Presidente Itamar Franco, 

anteriormente, autorizado pela regra 

do artigo 175, parágrafo único, inciso 

I, da Constituição, por meio do Decreto 

952, de 7 de outubro de 1993, artigo 

94, mantivera as permissões interes-

taduais e internacionais pelo prazo de 

quinze anos, prorrogáveis por mais quin-

ze, podendo as permissionárias que 

prestassem serviços de boa qualidade 

prorrogar a permissão até 7 de outubro 

de 2023. Mais de 300 contratos foram 

firmados com esta regra”. 

Conforme a reiterada avaliação 

dos especialistas, o Brasil possui hoje 

um sistema de transporte rodoviário 

de passageiros tido como um dos 

melhores do mundo. É o sistema com 

o maior alcance dentre todos os paí-

ses, já que atinge todos os municípios 

brasileiros. Opera com tarifa módicas, 

como mostra o quadro comparativo da 

página 13, e tem avaliação altamente 

positiva da parte dos usuários, confor-

me pesquisa feita pelo Vox Populi no 

final do ano passado.

A POSIÇÃO DA ABRATI

A ABRATI defende a manutenção 

do sistema tal como está, uma vez 

que a proposta da ANTT, que pretende 

realizar a licitação de cada linha de 

transporte separadamente, é inviável 

do ponto de vista prático — entre 

outras razões, porque vai inviabilizar 

o sistema de “subsídio cruzado”, que 

permite a cada empresa manter o 

equilíbrio econômico-financeiro das 

linhas de que é permissionária. O 

“subsídio cruzado” constitui um dos 

principais fatores da regularidade e 

continuidade operacionais do setor: 

possibilita a uma empresa manter, 

com a mesma eficiência, linhas rentá-

veis e linhas não rentáveis, de forma 

a atender adequadamente ao público 

Sérgio Augusto de Almeida Braga: modelo 

proposto é inadequado.
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usuário de diferentes regiões do país, 

e, sobretudo, sem requerer do governo 

subsídios ou favores especiais para 

sustentar as linhas deficitárias. 

Em inúmeros contatos e reuniões 

mantidas com as autoridades do Poder 

Concedente, o presidente da ABRATI, 

Sérgio Augusto de Almeida Braga, 

tem alertado para o grave risco de 

um colapso no setor e sobre a impos-

sibilidade de fazer, de uma só vez, 

licitações para todas as linhas regidas 

pelo Governo Federal. 

Já o advogado Darci Norte Rebelo, 

está convencido de que falta melhor 

comunicação entre determinados es-

calões do Governo:

“Acredito que o Presidente da Re-

pública não está informado do papel 

que lhe caberá nessa operação licita-

tória, que pretende desmontar todo 

o atual sistema, com seus 15.000 

ônibus e 3.176 serviços, para permitir 

o ingresso de empresas sem qualifi-

cação técnica que venham a ofertar 

maior desconto sobre a tarifa e, em 

razão disso, operar um sistema de 

baixa qualidade e segurança. Na área 

social, o desmonte do sistema atual 

provocará milhares de avisos prévios, 

sem garantia de reemprego, a angústia 

de muitas famílias e o desprestígio do 

Governo Federal”, salienta.

ermissõesP

O que o passageiro acha do 
preço pago pela passagem

Base: percentual dos usuários que sabem 
quanto custou a sua passagem de ônibus

Outro conhecido especialista em 

transporte de passageiros, Jocimar 

Moreira, advogado em Brasília, asses-

sor e consultor jurídico de empresas de 

ônibus, além de professor universitário 

de Direito Civil, faz um apelo ao bom 

senso:

“O transporte coletivo rodoviário de 

passageiros é uma atividade de risco, 

que requer das autoridades públicas e 

dos empresários elevado senso de res-

ponsabilidade e dedicação, seja com 

o trato dos instrumentos de outorgas, 

seja com o trato e fiscalização das 

empresas que inesperadamente se 

apresentam para a prestação destes 

serviços.” 

Finalmente, Sérgio Augusto Bra-

ga ainda adverte para o modelo de 

operação proposto pela ANTT. “Ele 

não retrata a melhor solução para o 

interesse público”, diz o presidente 

da ABRATI. 

Darci Norte Rebelo: falta comunicação. Jocimar Moreira: apelo ao bom senso. 
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A operação por linhas traria deseconomia
Há uma série de razões que justi-

ficam a posição da ABRATI, contrária 

ao modelo de operação por linhas. Em 

primeiro lugar — no panorama jurídico 

e fático atual — essa opção implicaria 

um sistema anti-econômico, incapaz 

de adaptar-se às modificações das 

demandas dos usuários, às alterações 

dos centros de maior ocupação demo-

gráfica, às modificações na situação 

das rodovias.

O modelo de contratação restrito a 

linhas foi concebido e implementado 

noutra época, já superada. Era um 

modelo adequado para uma etapa de 

ocupação do território nacional na qual 

as alterações demográficas ocorriam 

em ritmo acelerado. A dinâmica de 

ocupação territorial das regiões do 

interior do país estava apenas come-

çando, com a abertura e implantação 

dos principais eixos rodoviários hoje 

existentes. Por outro lado, era um 

modelo adequado para um cenário 

jurídico que dispensava a realização de 

licitação prévia para a outorga da “per-

missão”. Ao longo de quase cinqüenta 

anos, em meados do século passado, 

foi-se estruturando progressivamente 

a malha de linhas outorgadas às di-

versas empresas, de forma a compor 

hoje um todo integrado, consistente e 

harmonioso. Embora cada permissão 

tenha sido planejada e implantada sob 

o conceito de “linha”, na verdade cada 

qual se encaixou como peça ajustada 

ao complexo total do sistema. 

Dessa forma, a rede total de 

permissões de transporte rodoviário, 

operada por centenas de empresas, 

apresenta hoje funcionalidade e coe-

são até mesmo surpreendentes, quan-

do se consideram os fatores adversos 

e os obstáculos que tiveram de ser 

superados para garantir seu funciona-

mento ajustado às necessidades dos 

usuários e sem requerer privilégios ou 

favores especiais do governo. 

José Luiz Santolin, superintendente 

da ABRATI, explica que, no contexto 

daquela época, sempre que surgia 

a necessidade de alteração de itine-

O preço da passagem em alguns países (serviços similares)

País Extensão (em km) Preços (em US$)*

EUA 500 48,75

Argentina 500 36,25

Chile 500 28,41

Espanha 500 25,60

México 500 23,55

Uruguai 500 19,75

Brasil 500 14,15
*Dólar cotado a R$1,80

rário, de prolongamento da linha, de 

mudança de seus pontos terminais, 

adotavam-se tais providências indepen-

dentemente de maiores formalidades. 

Bastava uma autorização de alteração 

do contrato por parte da Administra-

ção. Assim como não se cogitava de 

licitação para a contratação original, 

não se exigia certame licitatório para 

tais mudanças.

“A administração pontual do sis-

tema era muito dinâmica e desburo-

cratizada. Acompanhava com muita 

agilidade a evolução sócio-econômica 

das regiões do país. Atualmente, isso 

é inviável. Hoje, a delegação do serviço 

de transporte de passageiros depende 

de prévia licitação. E se consolidou o 

entendimento de que mesmo mudan-
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ças no itinerário, prolongamentos de 

linhas, alterações de seus termos etc., 

exigem uma nova licitação”, ressalta 

Santolin. Assim, o modelo de operação 

por linha impede que o contrato seja 

adaptado às mudanças de ocupação 

populacional ou às alterações de qua-

lidade em estradas.

OPERAÇÃO POR LINHAS

José Luiz Santolin recorre a um 

exemplo: 

“Imagine-se que o contrato preveja 

a delegação de uma linha entre as ci-

dades X e Y, uma a 400 km da outra. 

Passados alguns anos, a cidade Y 

tem sua população e sua relevância 

econômica significativamente diminuí-

das — de modo a não justificar mais 

a manutenção da linha. Simultânea 

e vinculadamente a isso, a cidade 

Y2, a 10km de distância da cidade 

Y, apresente um grande crescimento 

populacional e aumento de importância 

econômica. Justifica-se, assim, que 

a linha existente antes entre X e Y 

passe agora a formar-se entre X e Y2. 

Todavia, no cenário atual — tendo sido 

o contrato de delegação feito para a 

linha — prevalece o entendimento de 

que não caberia sua pura e simples 

alteração, de modo a substituir-se Y 

por Y2. Haveria a necessidade de uma 

nova licitação e um novo contrato para 

essa nova linha. Por outro lado, a linha 

entre X e Y seria mantida, em condi-

ções econômicas insustentáveis.”

OPERAÇÃO POR ÁREA

Já em um modelo de contratação 

por área, esse problema não existiria. 

Em primeiro lugar, na medida em que 

a licitação e o contrato já abrangessem 

toda a região em que estivessem inse-

ridas as cidades X, Y e Y2, haveria res-

paldo para a pura e simples mudança 

da linha mediante a alteração de um 

de seus pontos terminais.

“Em segundo lugar, o modelo de 

operação por área propicia uma óbvia e 

significativa economia de custos para o 

prestador do serviço — o que também 

implica tarifas mais módicas para os 

usuários”, defende o superintendente 

da ABRATI. E acrescenta:

“Manter uma garagem para apenas 

quatro carros que operam em uma 

determinada linha é proporcionalmente 

muito mais caro do que manter uma 

garagem para 30 ou 40 carros que 

operam em várias linhas. A mesma 

constatação aplica-se para todos os 

outros custos envolvidos. Trata-se 

de uma noção basilar, extraível da 

experiência cotidiana. Não é preciso 

ser especialista para chegar a essa 

conclusão. De todo modo, qualquer 

estudo técnico sério e isento dará essa 

mesma resposta.”

No modelo de operação por linhas, 

pulveriza-se a prestação do serviço. 

Muitas empresas têm de manter suas 

estruturas próprias, cada uma delas 

destinando-se a um número pequeno 

de veículos. Pode-se até supor que 

uma mesma empresa seja vencedora 

em licitações relativas a várias linhas. 

Mas nada garantirá que essas linhas 

estarão todas em uma mesma região. 

É possível que uma empresa passe a 

explorar 15 ou 20 linhas, todas com 

pontos terminais em lugares distintos 

— exigindo-se, em todos os casos, 

estruturas próprias, não aproveitadas 

simultaneamente para várias linhas.

Em outras palavras, a atomização 

absoluta dos contratos, gerada pelo 

modelo de operação por linhas, impede 

o estabelecimento de uma economia 

de escala no setor. É a atuação em 

escala que permite a redução dos 

custos — e das tarifas. A operação por 

linhas é menos produtiva e mais cara 

ermissõesP

José Luiz Santolin: risco de pulverização 

da prestação dos serviços.
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para o usuário. O modelo de operação 

por áreas é o que, na prática, está 

vigindo hoje. Portanto, não há motivo 

para alterá-lo, já que é extremamente 

bem-avaliado pelos consumidores. Um 

avanço possível, seria através dos con-

sórcios de empresas por áreas.

TARIFAS BARATAS

Em terceiro lugar, o modelo de 

operação por áreas permite que as 

operações se equilibrem. Estabelecida 

a área geográfica em que o delegatá-

rio atua — prevendo-se igualmente 

determinadas linhas que ele deve 

necessariamente operar —, uma 

linha que autonomamente não seria 

viável do ponto de vista econômico, 

passaria a sê-lo quando considerada 

na equação geral da área em que ela 

estiver inserida.

O sistema operacional vigente 

funciona assim no modelo que se pre-

tende. Já está formalmente declarada 

a inviabilidade econômica de nove 

das linhas que se pretende levar a 

licitação, nos moldes propostos pela 

ANTT na Audiência Pública 072/2007. 

Ora, o único modelo apto a viabilizar a 

exploração dessas linhas é o que está 

vigindo hoje. 

Basta comparar o que se passa no 

âmbito de outros serviços públicos, 

como é caso, por exemplo, da tele-

fonia. Haverá localidades despidas 

de interesse econômico para uma 

exploração autônoma. A solução en-

contrada é incluí-las no âmbito de um 

contrato de delegação de uma região 

mais ampla, que abranja, assim, ou-

tras áreas revestidas de maior atrati-

vidade para os potenciais operadores 

de telefonia.

FLEXIBILIDADE

Em quarto lugar, a operação por 

áreas é o modelo mais compatível 

com a idéia de incentivo à concorrência 

As propostas que o setor 
está levando ao Governo

As empresas operadoras do transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros propõem que seja reconhecido o direito à 

prorrogação das atuais delegações, exatamente porque esse direito foi 

outorgado pelo Dec. 952/1993 e as empresas têm elevados investimentos 

ainda não amortizados. Somente com o tempo fixado em dito Diploma Legal 

será possível obter o retorno dos investimentos realizados.

Alternativamente, elas entendem que, se licitar por licitar for uma prio-

ridade do Poder Público, que sejam feitas as indenizações previstas na 

legislação vigente, de acordo com o art. 42, §3º da Lei 8.987/95.

Se, no entanto, não existir essa prioridade, que o processo seja todo 

revisto, com a participação de empresas, usuários, trabalhadores e demais 

atores envolvidos na cadeia de sua prestação, para que se construa uma 

nova modelagem por áreas e não mais por linhas, com admissão de con-

sórcios e mecanismos que assegurem a prestação em todos os pontos 

demandados, com competição onde couber, e que os custos para os usu-

ários sejam acessíveis.

entre diferentes operadores do serviço. 

É inimaginável pura e simplesmente 

sobrepor uma multiplicidade de delega-

tários em uma mesma linha, pretenden-

do-se assim supostamente incentivar 

uma maior concorrência. A tendência 

é de que isso inviabilize a atividade de 

todos eles. Não haverá “espaço” para 

que cada um deles possa dedicar-se a 

assumir características peculiares, dife-

renciadas, perante a clientela. A gama 

de variações tende a ser restrita.
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Grau de satisfação dos usuários com o transporte rodoviário de passageiros (%) 2007

A operação por área amplia esse 

espectro. Os operadores podem va-

ler-se da maior flexibilidade quanto a 

itinerários, pontos terminais, extensão 

das linhas etc. para desenvolver uma 

atividade mais adequada para diferen-

tes perfis de usuários.

Enfim, se se pretende ampliar 

a concorrência, isso deve ser feito 

num ambiente de atuação amplo e 

flexível.

A idéia de operação por linhas é 

um conceito já superado. 

Nas operações para transporte ur-

bano e metropolitano de passageiros, 

já não se usa mais a idéia de linha. O 

certame e subseqüente contratação 

têm por objeto áreas, regiões geográ-

ficas delimitadas. Tomem-se como 

exemplos as licitações desenvolvidas 

recentemente em São Paulo, capital, e 

em Blumenau, Santa Catarina. 

No âmbito do transporte aéreo, 

igualmente não mais se concebe a 

delegação por linhas. O parâmetro ado-

tado é sempre o da área de atuação 

ermissõesP

Base: 100% dos 
entrevistados pelo 
Instituto Vox Populi

— por todas as razões aqui expostas. 

Razões que, acredita o advogado Darci 

Norte Rebelo, serão consideradas: 

“O Presidente da República, que 

tem diploma honoris causa de bom 

senso, poderá, com um leve deslizar 

da caneta do poder, revogar o art. 98 

do Decreto 2.521/98 e repristinar o 

anterior de Itamar Franco, honrando a 

palavra estatal por este manifestada. 

Foi essa a proposta que fizemos à audi-

ência pública, e que agora renovamos 

publicamente”.
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O sistema de transporte rodoviário 

interestadual e internacional coletivo 

de passageiros sempre foi regula-

mentado: desde as “Instruções” de 

1946, e que vigiram por 25 anos, até a 

edição do Decreto 68.961/71, depois 

passando pela regência dos Decretos 

90.958/85, 92.353/86 (este modi-

ficado pelos Decretos 96.756/88 e 

99.072/90), 952/93 e, atualmente, 

pelo 2.521/98. Há também, em face 

da criação da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, ANTT, a Lei 

10.233/01 e o seu Decreto regula-

mentador, de nº 4.130/02. Existe 

também a tratar do tema a Medida 

Provisória 2.217-3, vigente por força 

da Emenda Constitucional 32.

A Constituição de 1946 nada 

dispôs sobre a realização de licitação 

pública para outorga de concessões e 

permissões.

A Constituição de 1967/1969 

também silenciou quanto à obrigato-

riedade de licitação para outorga de 

concessões ou permissões de serviços 

públicos de transporte, limitando-se a 

delegar à legislação ordinária a compe-

tência para disciplinar-lhes o regime.

O Decreto nº 90.958, de 14 de 

fevereiro de 1985, alterou as normas 

do regime de outorga, aos dispor, em 

seu art. 11, que a exploração dos ser-

Prorrogações foram previstas desde o início
viços será adjudicada “a) pelo regime 

de concessão, através de concorrência 

pública; b) pelo regime de permissão, 

através de seleção sumária de trans-

portadora”.

No caso de concessão, o vencedor 

da licitação assinaria contrato de 20 

anos, renovável por iguais períodos, 

“desde que a concessionária, a critério 

do DNER, bem se desempenhe de suas 

obrigações contratuais e regulamenta-

res” (art. 17, II, do Regulamento).

No regime de permissão, o DNER 

assinaria um “termo de obrigações” 

com o vencedor da seleção sumária, as-

segurando-lhe “a outorga da permissão, 

enquanto bem servir, com a observân-

cia deste Regulamento e da legislação” 

(art. 20, I, do Regulamento).

A atual Constituição do Brasil abri-

gou, pela primeira vez no Direito Pá-

trio, no art. 175, norma de hierarquia 

constitucional a exigir licitação para a 

outorga de concessões ou permissões 

de serviços públicos de transporte: 

“Incumbe ao poder público, na forma 

da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de 

serviços públicos”.

Em 1993, o Presidente Itamar 

Franco editou o Decreto nº 952, de 7 

de outubro de 1993, que dispôs “sobre 

a outorga de permissão e autorização 

para a exploração de serviços de 

transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros”. Revo-

gou e substituiu por completo o regu-

lamento até então vigente, baixado 

pelo Decreto nº 92.353/86, alterado 

pelo Decreto nº 99.072, de 8 de março 

de 1990.   

Apesar de já vigorar a Constituição 

de 1988, com seu art. 175, não obs-

tante o fundamento legal invocado pelo 

novo Decreto, foi ainda o art. 1º, letra 

“e”, do Decreto-lei nº 512, de 21 de 

março de 1969, e que já fora de igual 

forma a base de todos os anteriores 

Regulamentos, desde o Decreto nº 

Quando Presidente, Itamar Franco baixou 

decreto possibilitando prorrogações.
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68.961/71, regularmente recepciona-

do pela Constituição Federal de 1988. 

Não havia, na época, lei federal que 

regulasse o sistema. O decreto do 

Presidente Itamar Franco estabelecia 

em seu artigos 10 e 94 que “O prazo 

das permissões de que trata este 

Decreto será de 15 anos, podendo ser 

prorrogado por igual período”.

A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, dispôs sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação 

de serviços públicos, conforme previsto 

e requerido pelo art. 175 da Constitui-

ção. Tendo disciplinado amplamente 

todos os aspectos relevantes pertinen-

tes à matéria, a Lei nº 8.987/95 cuidou 

com acuidade, em seu art. 42, das 

situações factuais preexistentes, ao 

dispor que “as concessões de serviço 

público outorgadas anteriormente à en-

trada em vigor desta Lei consideram-se 

válidas pelo prazo fixado no contrato ou 

no ato de outorga”.

Naquele instante, o prazo outorga-

do era o previsto no Decreto 952/93, 

de 15 anos prorrogáveis por igual 

período, sendo que somente parte 

das permissões existentes estava com 

seus contratos firmados.

O Decreto nº 2.521/98, assinado 

pelo Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, atualmente em vigor, revogou 

o Decreto nº 952/93, aprovando novas 

disposições regulamentares para dis-

ciplinar a “exploração, mediante per-

missão e autorização, de serviços de 

transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros”. Além de 

normatizar todos os demais aspectos 

pertinentes à licitação e à prestação 

do serviço permitido, o novo decreto 

estabeleceu que o prazo das permis-

sões será de 15 anos, sem previsão 

de prorrogação (art. 8º).

Quando da edição do Decreto 

952/93, o Poder Concedente, repre-

sentado pelo Departamento de Trans-

portes Rodoviários, da Secretaria de 

Transportes Terrestres do Ministério 

dos Transportes, convocou empresas 

e firmou cerca de 300 contratos com 

várias delas, de um total de mais de 

2.000 contratos por serem firmados, 

onde estão consignados prazos de 15 

anos, prorrogáveis por igual período, 

isso entre 1993 e 1998. Esses con-

tratos têm seus prazos contados da 

data da publicação de seus extratos 

no Diário Oficial e trazem cláusula 

que fixa em que condição se dará a 

prorrogação.

O Decreto 2.521/98 trouxe em 

seu Art. 99, §1o a figura da improrro-

gabilidade, além de impôr no seu §2o 

o aditamento a contratos já firmados 

com prazo de 15 anos prorrogáveis por 

igual período, para a redução do prazo, 

inclusive com contagem retroativa de 

tempo. De 1998 até o presente foram 

firmados cerca de outros 300 contra-

tos, estes com prazos improrrogáveis 

de 15 anos, e aproximadamente 100 

termos aditivos aos contratos que 

continham 15 anos mais o direito de 

prorrogação por igual período. 

Para a firmação dos contratos, em 

1998, pela Portaria 3/98, o Ministro 

de Estado dos Transportes exigiu que 

todas as empresas permissionárias, 

em prazo fixado na portaria, apresen-

tassem no protocolo da Secretaria 

de Transportes Terrestres relação de 

documentos para instrução da elabo-

ração e posterior assinatura dos con-

tratos. Mesmo tendo isso sido feito, 

como se deduz dos números acima 

citados, o Ministério não conseguiu 

processar e assinar todos os contra-

tos, restando ainda mais de 1.000 

contratos por serem assinados. Está 

evidente que as empresas que não têm 

ermissõesP

Decreto do então Presidente Fernando 

Henrique Cardoso não previu a prorrogação.
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todos ou nenhum de seus contratos 

firmados, assim se acham na razão 

direta da inação do Poder Público, que 

não cumpriu os prazos estabelecidos 

nos referidos Decretos.

Assim, algumas empresas não 

firmaram nenhum tipo de contrato, 

embora explorem linhas de transporte 

regularmente outorgadas há mais de 

40 anos.

Outras empresas firmaram con-

tratos à luz do Decreto 952/93, onde 

têm prazos de 15 anos, prorrogáveis 

por igual período.

Há empresas que firmaram, além 

dos contratos à luz do Decreto 952/93, 

também outros contratos à luz do Decre-

to 2.521/98, com prazo improrrogável 

de 15 anos, tendo aí, para linhas iguais, 

situações de contrato divergentes em 

relação a prazo de vigência.

Existem ainda empresas que, além 

das situações narradas nos dois pará-

grafos precedentes, firmaram aditivos 

contratuais com redução de prazo e 

retroação da data de vigência.

Em 2007, a Lei 8.987/95 foi alte-

rada em seu artigo 42, com a inclusão 

de prorrogação automática até 2010 

para todas as situações existentes, 

com ou sem instrumento contratual 

formalizado, além de definir todas as 

condições para que o Poder Público, 

se desejar, retome os serviços, após 

os levantamentos e indenizações in-

dispensáveis.

A importância do setor rodoviário de passageiros
Segmento interestadual e internacional
Empresas permissionárias 240

Serviços interestaduais 3.176 linhas

Frota 15.000 veículos

Motoristas empregados 30.000

Total de empregados 70.000

Passageiros transportados em 2007 140 milhões

Faturamento total em 2007 R$ 3 bilhões

Impostos recolhidos R$ 1.140 milhões (38% do faturado)

Consumo total de combustível 600.000.000 de litros

Segmento intermunicipal
Empresas permissionárias 1.870

Serviços intermunicipais 16.254 linhas

Frota 50.000 veículos

Motoristas empregados 70.000

Total de empregados 280.000

Passageiros transportados em 2007 1,3 bilhões

Faturamento total em 2007 R$ 10 bilhões

Impostos recolhidos R$ 3,8 bilhões (38% do faturado)

Consumo total de combustível 870.000.000 de litros

Dados comuns aos dois segmentos
Empresas permissionárias 2.110

Serviços Executados (total de linhas Federais e Estaduais) 19.430

Frota Total 65 mil veículos

a) Empregos produzidos por veículo
 1ª) Na empresa transportadora
 2ª) Na indústria automotiva
 3ª) Na indústria complementar
 4ª) Nos serviços complementares e de apoio

15,0
5,85
2,0
4,65
2,5

Investimento por veículo incorporado à frota R$ 450 mil

Investimento por emprego gerado R$ 30 mil

Participação na matriz de transporte de passageiros no Brasil
Rodoviário 95,0%

Aéreo 3,5%

Outros 1,5%
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Com esta indagação – “quid pro-

dest?” - há dois mil e poucos anos 

Marco Túlio Cícero definiu no Senado 

romano o rumo dos debates sobre uma 

lei polêmica. 

Ou seja: “Que proveito nos traz?”

A pergunta de Cícero ressurge 

atual, diante da inércia governamental 

que está levando a ANTT a licitar todas 

as permissões de transporte rodoviário 

interestadual de passageiros. 

Em 1998, sem qualquer justificati-

va razoável, o governo tornou improrro-

gáveis essas permissões, contrariando 

o anterior decreto nº 952, de 1993, 

que permitia sua prorrogação. Mais 

adiante, em 2001, com fundamento 

em razões perfunctórias e pouco 

convincentes, vetou o artigo 40 da 

Lei 10.233, com o qual o Congresso 

Nacional havia restabelecido a pror-

rogação dos contratos de permissão. 

Desde então, a questão tem sido es-

miuçada por todos os ângulos jurídico-

legais, com a intervenção de tribunais, 

membros do Ministério Público e até 

do Supremo Tribunal Federal, sem que 

“Quid prodest?” Ou: 
“Que proveito nos traz?”

a matéria tenha sido pacificada do pon-

to de vista constitucional e legal. 

É o momento de ampliar o enfoque 

do debate sobre o tema e dar-lhe um 

Norte: 

“Que proveito traz à sociedade bra-

sileira licitar essas permissões?”

Esta é a questão essencial a 

ser elucidada em qualquer situação, 

quando se pretenda manter ou alterar 

o regime legal de uma atividade de 

amplo interesse social. O que melhor 

atende ao interesse do país: manter 

ou alterar as regras que disciplinam 

aquele determinado setor? 

Em nenhum caso haverá resposta 

incontroversa. Sempre existirão “prós” 

e “contras” para qualquer alternativa. 

O que se impõe, portanto, é sopesar as 

vantagens e as desvantagens de cada 

opção. Manter o regime existente, ou 

intervir para alterá-lo? E, se a mudança 

for a melhor alternativa, que alterações 

se deve adotar? De que forma e em 

que prazo? 

Em qualquer circunstância, a res-

posta dos tribunais, dos procuradores 

e dos governantes do Executivo não 

pode ater-se à aplicação rígida, literal 

e ortodoxa do direito positivo. Deve, ao 

contrário, adotar a interpretação das 

normas vigentes que mais seguramen-

te promova a solução de proveito para 

a sociedade e o país. 

Em muitos e relevantes casos, 

nossos tribunais superiores têm agido 

e decidido nessa linha. Há décadas 

jogou-se no lixo da História a máxima 

“dura lex, sed lex”. Prevalece hoje o en-

tendimento sensato de que as normas 

legais — e principalmente sua inter-

pretação pelos operadores do Direito 

ermissõesP

Por Carlos Átila Alvares da Silva — Advogado, Ministro aposentado do TCU.

“Por que insistiria o Governo em colocar 

em risco esse sistema?”

Jo
sé

 A
lb

er
to

/M
ac

ro

20 REVISTA ABRATI, MARÇO 2008



— devem ter como objetivo primordial 

a promoção do interesse público. Disso 

ninguém mais discorda. Especialmente 

quando se trata de regular atividade de 

ampla relevância na vida da sociedade, 

como é o caso, agora, do transporte 

rodoviário de passageiros. 

Então, objetiva e diretamente, é 

preciso responder à pergunta: colocar 

em licitação, de uma só vez, todas as 

permissões do transporte rodoviário 

de passageiros, é a melhor forma de 

promover o interesse público neste 

setor de atividade social?

Renato Alessi, consagrado profes-

sor italiano de Direito Público, alerta 

para o dilema que surge sempre que 

se cogita de identificar o “interesse 

público”. Em toda questão de grande 

relevância social, estão sempre envol-

vidos o “interesse público primário” e 

“interesses públicos secundários”. O 

“interesse público primário” é aquele 

que mais amplamente favorece ao 

maior número possível de segmentos 

da sociedade. É o que melhor atende 

aos objetivos de curto e longo prazo 

do maior número de cidadãos. Já os 

“interesses públicos secundários”, 

percebe-se desde logo por contrapo-

sição ao primeiro conceito, abrigam 

aspectos ou ângulos limitados da 

matéria sob análise. Têm importância 

restrita, quando confrontados com 

o interesse primário. Sem deixar de 

eventualmente ter validade ética ou 

legal, esses interesses secundários 

em geral atendem apenas de forma 

limitada às opiniões específicas ou 

às aspirações menores de um número 

reduzido de membros da sociedade. 

Ainda conforme o professor Alessi, 

muitas vezes os interesses públicos 

secundários espelham somente a 

visão ou até interesses medíocres de 

determinados setores da sociedade 

sobre a questão em jogo.

A solução a ser implementada 

diante de dilema dessa ordem, seja 

mediante novas normais legais, seja 

pela interpretação daquelas já exis-

tentes, deve promover ao máximo o 

interesse público primário. Os inte-

resses públicos secundários somente 

podem ser atendidos na medida em 

que sua serventia não comprometa a 

preservação do primeiro.

No caso do sistema de transporte 

rodoviário de passageiros, facilmente 

se identifica o interesse público primá-

rio da sociedade brasileira, porque a 

lei já nos dá a resposta. Com efeito, 

escorado em décadas de experiência 

na administração do transporte, o 

legislador brasileiro sintetizou na 

norma legal a expressão do interesse 

público primário, no que se refere ao 

transporte rodoviário de passageiros, 

ao estipular que o permissionário deve 

prestar ao cidadão o chamado “serviço 

adequado”, expresso em oito requisi-

tos que devem ser atendidos para que 

se configure o padrão de atendimento 

desejado: pontualidade, regularidade, 

continuidade, segurança, eficiência, 

generalidade, cortesia na prestação e 

modicidade das tarifas. 

O governo comprometerá todos 

esses oito requisitos de qualidade da 

prestação do serviço, em todo o terri-

tório nacional, se efetivamente vier a 

licitar todas as linhas, como pretende. 

Longe de promover a preservação do 

interesse publico primário, arrisca-se 

a atender interesses secundários, 

por certo subjacentes às permanen-

Em parecer aposto a processo de mandado de segurança julgado pelo Supremo Tribunal 

Federal, o Ministério Público Federal reconheceu que as permissões estariam abrigadas pelo 

item XXVI do Art. 5º da Constituição Federal: “a lei não prejudicará... o ato jurídico perfeito”.
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tes reivindicações pela abertura das 

licitações. Alertas já foram lançados 

por todos os dirigentes, técnicos e 

operadores das empresas transpor-

tadoras. Com eles fazem coro, agora, 

seus milhares de empregados e até 

mesmo entidades representativas das 

dezenas de milhões de usuários. 

Pesquisas de opinião, feitas por 

institutos de reconhecida credibilidade, 

apontam o alto nível de satisfação dos 

passageiros, tanto com a qualidade 

dos serviços das empresas permissio-

nárias, quanto com o preço das pas-

sagens, hoje entre os mais módicos 

do mundo — apesar de onerado com 

quase 40% de carga tributária.

Por que insistiria o governo em 

colocar em risco esse sistema, com a 

licitação de todas as linhas, se, com 

os atuais permissionários, ele já aten-

de plenamente ao interesse público 

primário da sociedade? Existiria um 

imperativo constitucional ou legal que 

irretorquivelmente o exija? 

A resposta é um “NÃO” categó-

rico. 

As normas vigentes admitem folga-

da interpretação favorável à preserva-

ção da atual estrutura empresarial e 

operacional, mediante a prorrogação 

das atuais permissões, visto que 

foram outorgadas e contratadas de 

acordo com as condições exigidas 

pela legislação vigente à época de sua 

formalização. Apresentam assim, ine-

gavelmente, características e natureza 

de atos jurídicos perfeitos. 

Aliás, foi este caráter que motivou 

— vale lembrar — o Ministério Públi-

co Federal a reconhecer, em parecer 

aposto a processo de mandado de 

segurança julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal, que as permissões 

do transporte rodoviário interestadual 

de passageiros em princípio estariam 

abrigadas pelo item XXXVI do art. 5º da 

Constituição (“a lei não prejudicará ... 

o ato jurídico perfeito”). 

As normas vigentes, portanto, 

favorecem interpretação a favor da pos-

sibilidade prorrogação dos contratos 

— desde que se reconheça ser esta a 

forma de melhor atender ao interesse 

público primário.

Em primeiro lugar, a norma consti-

tucional. O parágrafo único do art. 175 

da Constituição diz que a lei disporá 

sobre o caráter especial do contrato 

de permissão e sobre as condições 

de sua prorrogação. Logo, a Carta 

Magna admite com todas as letras que 

a regulamentação das concessões e 

permissões pode estipular livremente 

“as condições de sua prorrogação”. 

A matéria ficou livre para o alvitre do 

legislador ordinário e das autoridades 

executivas.

Daí que, em segundo lugar, tanto 

a previsão de prorrogação das per-

missões do transporte rodoviário de 

passageiros, consagrada pelo Decreto 

nº 952/93, quanto sua supressão, 

pelo Decreto 2.521/98, constituem 

decisões discricionárias do Presidente 

Itamar, no primeiro caso, e do Presi-

dente FHC, no segundo caso. 

O texto reformado da Lei 8.987/95 

em nada interfere no caso.

Portanto, em terceiro lugar, nada 

impede que, no pleno exercício da 

mesma discricionariedade, o Presiden-

te Lula opte pelo restabelecimento da 

prorrogação das concessões. 

Basta perguntar: “quid prodest?”

“Que proveito resulta dessa de-

cisão?”

A resposta é óbvia: o proveito de 

preservar o interesse público primário 

dos 140 milhões de usuários do trans-

porte rodoviário de passageiros.

ermissõesP

“Nada impede que, no pleno exercício da 

mesma discricionariedade, o Presidente 

Lula opte pelo restabelecimento da 

prorrogação das concessões.”

A
B

r

22 REVISTA ABRATI, MARÇO 2008



ncarroçadoraE

Comil cresce 
    acima da média
As vendas da encarroçadora gaúcha aumentaram em 2007, superando o desempenho do ano 

anterior. Ônibus urbanos e intermunicipais foram os produtos mais comercializados.
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A Comil encerrou 2007 com cresci-

mento de 17%. A quantidade de 

carroçarias vendidas ficou em torno 

de 2.600 unidades e o faturamento 

atingiu cerca de R$ 300 milhões, o que 

correspondeu a uma evolução de 13% 

sobre o resultado de 2006.

O desempenho deve ser atribuído, 

em boa parte, à forte demanda do mer-

cado interno por ônibus; mas, também, 

ao fato de que, ao longo do ano, a 

Comil preparou-se para crescer. Foram 

realizados investimentos na reestru-

turação da área comercial, na qualifi-

cação dos serviços de pós-venda, em 

tecnologia e no próprio aumento da 

capacidade de produção. Dos 9 ônibus 

que eram produzidos anteriormen-

te, a fábrica passou a 

produzir 12. 

O lançamento do 

Versatile contribuiu 

para impulsionar 

as vendas da 

encarroçadora.

Foram feitas cerca de 200 contrata-

ções de novos colaboradores, elevan-

do o quadro para mais de 2.000.

O maior volume de comercializa-

ção foi alcançado no segmento de 

urbanos, com o modelo Svelto. Para 

esse ônibus, as vendas apresentaram 

crescimento superior a 40% quando 

comparadas com as do ano passado. 

O gerente de administração de vendas 

e marketing da empresa, Henésio 

Stumpf, explicou que o maior acesso 

ao crédito permitiu aos frotistas in-

vestir mais na renovação das frotas, 

ajudando a impulsionar os negócios 

da Comil.  

Também o Versátile, modelo in-

termunicipal, teve papel importante 

para construir o balanço positivo. As 

vendas do modelo aumentaram mais 

de 35%. Em 2007, a Comil registrou 

crescimento na procura por ônibus vol-

tados ao mercado de fretamento, tanto 

para turismo de curta distância quanto 

para o transporte de trabalhadores, de 

acordo com Henésio Stumpf.  

 No ano passado, a encarroça-

dora também continuou buscando 

abrir novos mercados no exterior. 

Esbarrou, porém, em alguma retração, 

principalmente no primeiro semestre, 

quase certamente em razão do forta-

lecimento do real frente ao dólar, que 

afetou a competitividade dos 

produtos da encarroçadora, 

em especial nos segmentos 

de menor valor agregado. 

Ainda assim, foi manti-

do aproximadamente o 

mesmo volume 

que havia sido 

exportado em 

2006, quando 

foram vendidas 

607 unidades.
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Pluma, conforto

Vivendo nova fase, ainda mais dinâmica e criativa, a Pluma Conforto e Turismo 

mostra diariamente aos seus milhares de usuários que, ao adotar nova logomarca 

e nova pintura, assumiu novos valores, além de compromissos ainda mais 

consistentes com a qualidade dos serviços.

do nova fase, ainda mais dinâmica e criativa, a Pluma Conforto e Turismo 

a diariamente aos seus milhares de usuários que ao adotar nova logomarca

muito além do nome
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Em 2002, a Pluma Conforto e 

Turismo, uma das mais tradicio-

nais e certificadas transportadoras 

brasileiras de passageiros, mudou 

de mãos, com o ingresso de um novo 

grupo acionário. Tendo como objetivo 

reposicionar a empresa no mercado 

de transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros, os 

novos controladores estabeleceram 

várias metas e empreenderam inú-

meras ações voltadas à renovação 

e ao crescimento. De lá para cá, a 

Pluma vem mantendo impressionante 

ritmo de atuação, seja na prestação 

dos serviços, seja do ponto de vista 

administrativo. Passado o período 

de aprofundamento do conhecimento 

da realidade da companhia, os acio-

nistas adotaram nova logomarca e 

iniciaram a implantação do sistema de 

administração por objetivos e gestão 

da qualidade. Foram implementados 

vários projetos de reestruturação ad-

ministrativa, buscando maior eficiência 

interna e operacional. 

Entre 2005 e 2007, foi intensi-

ficado o programa de renovação da 

frota, com a incorporação de 60 novos 

ônibus na configuração semi-leito e 20 

unidades do modelo Panorâmico Dou-

ble Deck, denominados Suíte Class. 

São todos veículos de última geração, 

equipados com poltronas executivas 

no salão superior e poltronas leito 

no salão inferior. Ainda no primeiro 

semestre de 2008, serão agregadas 

à frota mais dez unidades do moderno 

ônibus Busscar Jum Buss 380.
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A nova gestão implantou, entre 

outras novidades, um Serviço de 

Atendimento ao Consumidor — SAC 

—, e um canal direto para esclarecer 

dúvidas e acolher críticas ou elogios 

— o CHAT. A eficiência desses ser-

viços é potencializada pelo fato de 

a empresa operar 250 pontos de 

vendas, todos interligados on-line ao 

SRVP — sistema de venda e reserva 

de passagens. Obtém-se assim a 

atualização de dados em tempo real, 

o que assegura total precisão nas 

informações prestadas ao cliente. Em 

relação a passagens, elas podem ser 

adquiridas também via internet, ou por 

intermédio da central de atendimento, 

operada com linha direta. 

Foram ampliados e aprimorados 

os cuidados com o conforto e a se-

gurança dos passageiros, mediante 

rigoroso gerenciamento das práticas 

de manutenção. Um sistema infor-

matizado interliga as 16 garagens da 

transportadora, nas cidades do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Curitiba, Camboriú, 

Florianópolis, Porto Alegre, Uruguaia-

na, Santa Maria, Passo Fundo, Foz 

apaC

Uma empresa cada vez mais focada no cliente 

do Iguaçu, Ponta Grossa, Londrina, 

Criciúma, Buenos Aires, Assunção e 

Santiago do Chile. 

Independentemente do setor de 

atuação, o sistema de administração 

por objetivos e gestão da qualidade tem 

resultado em maior volume de benefí-

cios para os clientes. Com ele, são mais 

eficientemente trabalhados todos os 

aspectos da relação cliente/fornecedor 

e da administração por prevenção. 

As atividades de Manutenção Pre-

ventiva e Corretiva de todos os veí culos 

utilizados na prestação dos serviços 

são desenvolvidas nas próprias insta-

lações da Pluma. A opção pela política 

de manutenção totalmente verticaliza-

da se deve ao fato de que, em razão 

de suas peculiaridades operacionais, 

este tipo de estrutura é o que atende 

do modo mais satisfatório às necessi-

dades da empresa.

A estrutura de manutenção é cons-

tituída por um Diretor Operacional, 

um Gerente Geral e quatro Gerentes 

Regionais, sediados em Curitiba-PR, 

Foz do Iguaçu-PR, Rio de Janeiro-RJ e 

São Paulo-SP. O Escritório de Manuten-

ção, localizado em Curitiba, procede ao 

gerenciamento do sistema. 

Os principais números da Pluma
Frota 246 

Idade média da frota 5 anos 

Km percorridos/ano 41.338.773

Passageiros.km/ano 561.185.925

Funcionários 800

Motoristas 335

Garagens 13 nacionais e 3 internacionais

Área total das garagens 200.000 m2

Filiais 25 nacionais e 3 internacionais

Agências 250

Roger Mansur, diretor-presidente da Pluma, e Roger Duarte, diretor comercial.
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Além de responder pela condução 

dos procedimentos de manutenção 

preventiva e corretiva dos veículos da 

frota, a Oficina de Manutenção, em 

Curitiba, se encarrega dos serviços 

de funilaria e pintura, borracharia, 

estofaria, carpintaria, refrigeração e 

recuperação de agregados — inclusive 

reparação de transmissões, bombas 

injetoras, componentes hidráulicos e 

pneumáticos. 

As atividades são executadas por 

uma equipe de 65 funcionários, entre 

pessoal administrativo e de produção, 

baseado na matriz e nas filiais. As ope-

rações de coordenação e controle da 

manutenção são totalmente informati-

zadas. Como ferramenta de gestão e 

controle, é utilizado o software Globus. 

Todas as informações que compõem o 

universo da manutenção da frota são 

obtidas em tempo real, o que permite 

ao Escritório da Manutenção proceder 

à gestão eficiente das atividades do 

setor, tais como histórico geral da 

frota, gerenciamento de consumo de 

combustíveis e de utilização dos pneus, 

controles de produtividade e custos de 

mão-de-obra direta e indireta, e geren-

ciamento geral de custos.

CIDADANIA

Tais cuidados também estão 

relacionados à atuação da Pluma no 

que concerne à cidadania, com ações 

como, por exemplo, o rigoroso controle 

da emissão de poluentes. A empresa 

tem como prática rotineira a limpeza 

de filtros e, com o auxílio do aparelho 

opacímetro fluxo total, também faz o 

controle do nível dos gases emitidos 

pelos carros.

A frota, cada vez mais moderna e 

confortável, está apoiada em sólida in-

fra-estrutura que só empresas de ponta 

são capazes de proporcionar. Encontra-

se em pleno desenvolvimento o projeto 

de implantação de Salas VIP, a exemplo 

das que já existem nos terminais de Flo-

rianópolis, Passo Fundo, Santa Maria, 

Joinville, Guarapu a va e Garopaba. A pre-

ocupação com o conforto e segurança 

dos passageiros também se traduz na 

oferta de serviços diferenciados em um 

mesmo veículo, como leito e executivo, 

informa o diretor superintendente Regi-

naldo Mansur Teixeira. 

A característica dinâmica da ativi-

dade, além do esforço continuado de 

evolução tecnológica da companhia, 

exigem profissionais cada vez mais 

capacitados. São mantidos programas 

permanentes de treinamento de pes-

soal. Para os funcionários que lidam 

diretamente com o público, há cursos 

de “Relacionamento Humano e Inter-

pessoal”, e de “Atendimento ao Clien-

te”. Para os motoristas, além disso, é 

realizado, a cada seis meses, o “Curso 

de Capacitação e Reciclagem”. Os 

profissionais da Manutenção passam 

por avaliação e por periódicos estágios 

de treinamento, realizados em parceria 

com fornecedores e concessionárias 

de veículos. 

SERVIÇOS 

Atualmente, a Pluma executa 60 

serviços, interligando seis estados 

brasileiros: Minas Gerais, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. Além disso, atin-

ge outros três países sul-americanos 

(Argentina, Paraguai e Chile). 

A empresa também executa servi-

ços de fretamento para viagens de turis-

mo rodoviário, excursões, congressos, 

etc., sempre com as mesmas condi-

ções de conforto e segurança encontra-

das nos seus serviços regulares.

Está em fase de habilitação o 

serviço Pluma Express, que possibilita 

o envio de envelopes e pequenos vo-

lumes de rodoviária a rodoviária. Para 

encomendas maiores, a empresa de-

senvolveu o Pluma Encomendas, com 

logística integrada que permite maior 

flexibilidade de rotas e praças atendi-

das, além de garantir a pontualidade 

na chegada da carga.

Ações sociais também são desen-

volvidas pela companhia, que está 

presente no patrocínio a atletas e no 

incentivo a atividades esportivas.

Nas oficinas da Pluma, são realizados todos os serviços de manutenção corretiva e preventiva.

Os serviços
Linhas-base 36

Serviços complementares 12

Serviços diferenciados 12

Total de serviços 60

REVISTA ABRATI, MARÇO 2008 29



apaC

A Pluma foi fundada em 19 de 

novembro de 1965, a partir da trans-

portadora Expresso Boscatur Ltda., 

que anteriormente se dedicava ao seg-

mento de carga. Em 10 de fevereiro de 

1966, assumiu a denominação Pluma 

Conforto e Turismo S/A.

Sua primeira linha internacional foi 

iniciada em 1971, entre Porto Alegre 

e Buenos Aires, Argentina. Em 1973, 

a linha foi prolongada até a cidade do 

Rio de Janeiro, transformando-se na 

ligação Rio de Janeiro-Buenos Aires. 

A segunda linha internacional foi a 

São Paulo-Assunção, Paraguai, estabe-

lecida em 1974, a partir da absorção 

de parte da Empresa Sul Americana 

de Transportes em Ônibus Ltda. Qua-

tro anos depois, a Pluma deu início à 

O pioneirismo em ligações internacionais

ligação entre Brasil e Chile, com a linha 

Rio de Janeiro-Santiago. É considerada 

a maior linha rodoviária da América do 

Sul, com itinerário normal de 4.320 

quilômetros. O percurso passa a ser 

de 5.370 quilômetros nos meses de 

inverno, quando nevascas fecham o 

Túnel Redentor, na fronteira entre Ar-

gentina e Chile e o serviço passa a ser 

executado via Bariloche, Argentina.

Sede da Pluma Conforto e Turismo, em Curitiba.

Principais linhas da Pluma
Curitiba-PR — Porto Alegre-RS (via BR-101) 

Rio de Janeiro (BR) — Assunção-PY
Foz do Iguaçu-PR— São Paulo-SP
Foz do Iguaçu-BR — Assunção-PY

São Paulo-BR — Assunção-PY
Foz do Iguaçu-PR – Rio de Janeiro-RJ (via Londrina)
Cascavel-PR — São Paulo-SP (via Ponta Grossa-PR)

Curitiba-PR — Criciúma-SC
Foz do Iguaçu-PR — São Paulo-SP (via Maringá-PR)

Curitiba-BR — Assunção-PY

Niterói-BR — Assunção-PY
Foz do Iguaçu-PR — Rio de Janeiro-RJ
Foz do Iguaçu-PR — Juiz de Fora-MG (via BR 393) 
Marechal Rondon-PR — São Paulo-SP
Rio de Janeiro-BR — Buenos Aires-RA (Via Foz do Iguaçu) 
Rio de Janeiro-BR — Santiago-CL
São Paulo-BR – Buenos Aires-RA (via Porto Alegre)
Balneário Camboriú-BR — Buenos Aires-RA
Florianópolis-BR – Assunção-PY
Florianópolis-SC – Foz do Iguaçu-PR
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Irizar Brasil: 10 anos 
   mudando conceitos 
Uma das mais conhecidas encarroçadoras de ônibus do mercado europeu comemora sua primeira 

década de funcionamento no Brasil. Período em que contribuiu fortemente para a adoção de vários 

novos conceitos no mercado de ônibus, principalmente os relacionados à agregação de valor. 

U m paradigma de várias décadas 

foi quebrado em 1998, quando 

a encarroçadora espanhola Irizar se 

instalou em Botucatu, no interior de 

São Paulo, e apostou no desafio de 

concorrer com a indústria brasileira. 

Como se sabe, contrariamente ao que 

acontece na produção de chassis, o 

setor local de carroçarias era domina-

do exclusivamente por empreendedo-

res brasileiros. A indústria brasileira 

de ônibus começou sua jornada em 

meados do século 20, quando surgi-

ram, da tradição familiar oriunda da 

Europa, as primeiras empresas a se 

especializar na fabricação de carro-

çarias, ainda que de forma artesanal, 

e a estabelecer os parâmetros que 

chegaram aos dias de hoje. 

Mas, nesses 10 anos em que 

vem atuando no Brasil, apesar de 

sofrer com os humores da economia 

brasileira, a Irizar mostrou o que po-

dia oferecer de diferente ao setor de 

transportes, com produtos de design 

sofisticado, e com a segurança e o 

conforto oferecidos. “Nestes 10 anos, 

conquistamos a confiança de clientes, 

passageiros e fornecedores, preser-

vando a estratégia inicial da empresa, 

de respeito às pessoas e ao 
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mercado, e praticando políticas éticas 

dos pontos de vista comercial, técnico 

e social”, resume João Paulo Cunha 

Ranalli, gerente de Relações com o 

Mercado da encarroçadora.

A Irizar começou sua história no 

Brasil com um produto altamente 

sofisticado e seletivo. É possível que 

isso tenha suscitado alguma cautela 

no mercado, não tão afeito a veículos 

com alto valor agregado. 

“Quando iniciamos nossa operação 

no Brasil, algumas pessoas que não 

tinham conhecimento da marca teme-

ram que fôssemos mais uma dessas 

empresas aventureiras que vêm de 

fora para tentar a sorte neste merca-

do”, lembra o executivo da Irizar. 

Mas não foi bem assim. A traje-

tória da marca nestes 10 anos ficou 

reconhecida por oferecer veículos 

perfeitamente adaptados ao gosto do 

empresariado brasileiro, como explica 

João Paulo Ranalli: 

“Os produtos Irizar são de classe 

mundial. O que se produz na Europa 

é basicamente o mesmo produto fa-

bricado no Brasil, com as adaptações 

requeridas por cada mercado. Nosso 

carro-chefe é o Century, com os pa-

drões de acabamento Premium, Luxury 

e Semi-Luxury.”

Ele acrescenta que a meta da Irizar 

foi iniciar a operação brasileira com pe-

queno volume, colocando as unidades 

no mercado e conhecendo intimamen-

te o desempenho e a aceitação por 

parte dos clientes e operadoras. E pelo 

menos por enquanto, segundo Ranalli, 

a Irizar não tem planos para expandir 

sua linha de rodoviários no Brasil: 

“O InterCentury e o Century são mo-

delos semelhantes aos produzidos 

na Europa. Porém, nada impe-

de que possamos pro-

duzir em terras 

brasileiras a carroçaria super-premium 

PB, modelo com alto valor agregado, 

desde que haja demanda para ela.”

MERCADO EXTERNO

A partir de sua instalação no Brasil, 

a Irizar passou a buscar também o 

mercado externo. Hoje, mantém em 

sua carteira clientes de mais de 30 

países das Américas, África e Oriente 

Médio. A produção brasileira sempre 

teve sua maior fatia direcionada ao 

mercado externo. A rede de representa-

ção de vendas de carroçarias e peças 

de reposição, e de pontos de serviços 

autorizados, atende todo território na-

cional e numerosos outros países. 

Ao longo dos anos, as vendas 

internas também cresceram e hoje 

a participação da encarroçadora no 

mercado brasileiro é de 6,5%. Cerca de 

30% da produção ficam por aqui. Entre 

os principais clientes nacionais estão 

a Viação Garcia, a empresa Reunidas 

Paulista e o Grupo Jacob Barata. Para 

Ranalli, o Brasil tem fundamental im-

portância no mercado latino, pelo seu 

maior volume de demanda e pelo 

grande potencial de crescimento. 

Com 325 funcionários, a planta 

brasileira está localizada na cida-

de de Botucatu-SP, em terreno 

com área de 39 mil m2,, sendo 

22,5 mil m2 de área construída. 

“Entre 2006 e 2007, fizemos 

investimentos que expandiram as 

instalações físicas e possibilitam a pro-

dução de até quatro unidades por dia e 

1.000 unidades por ano. A intenção é 

seguir crescendo de maneira planejada 

e consistente, preservando os valores 

que têm consolidado a marca Irizar no 

mercado: inovação, alta qualidade, 

atendimento diferenciado permanente 

e uma rede de pós-vendas eficiente”, 

informa Ranalli. Atualmente, são pro-

duzidas duas unidades por dia. 
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Como aspectos mais valorizados nos 

produtos Century e InterCentury, o gerente de 

Relações com o Mercado da Irizar aponta o 

total atendimento às normas de segurança, 

a alta qualidade no acabamento interno e 

externo, o alto grau de conforto oferecido ao 

motorista e aos passageiros, a facilidade de 

manutenção e a padronização dos compo-

nentes, que garante otimização das peças 

de reposição.

Criada em 1889, a Irizar está sediada 

em Ormaiztegi, no norte da Espanha, e tem 

como política de administração cumprir as 

exigências que derivam da qualidade, da 

segurança, do serviço, no atendimento ao 

cliente e nas relações humanas com seus 

colaboradores. Seus produtos para a Eu-

ropa são constantemente agraciados com 

prêmios específicos — prova da essência 

profissional encontrada em sua administra-

ção e produção. Além da matriz, mantém 

unidades fabris na África do Sul, China, 

Índia, Marrocos, México e Brasil. Também 

tem participação nas empresas espanholas 

Masats (sistemas, equipamentos e portas 

de alumínio) e Internacional Hispacold (equi-

pamentos de ar-condicionado). 

A Irizar Brasil produziu em seus 10 anos 3.680 carroçarias. 

No ano passado foram fabricadas 474 unidades. No mercado ex-

terno, o Chile respondeu por 39,7% dos produtos exportados pela 

unidade brasileira em 2007. Em âmbito mundial, o produto Irizar 

está presente em 71 paises. A encarroçadora é líder no mercado 

espanhol de ônibus e ocupa a segunda posição no segmento de 

rodoviários na Europa. Está integrada ao grupo Mondragón Corpo-

ración Cooperativa, fundado em 1956, e que reúne mais de 100 

empresas com atuação nos setores de distribuição, financeiro e 

industrial. Conta com mais de 80 mil colaboradores.

A ampla gama de produtos da Irizar Brasil lhe possibilita ser 

competitiva em todos os mercados e realidades operacionais. Para 

isso, oferece aos clientes carroçarias com ou sem ar-condicionado, 

de 8,40m a 15,00m de comprimento; 3,40m a 3,90m na altura; 

com motor traseiro; com motor dianteiro; com acabamento mais 

luxuoso ou mais simples. Enfim, conforme acentua João Paulo Ra-

nalli, ela está em condições de atender a todas as necessidades 

do mercado, como resultado de um trabalho de seis anos no mer-

cado latino-americano, da política de ouvir seus clientes e buscar 

atendê-los sempre no que for possível. Das linhas de montagem 

de Botucatu saem ônibus integrais (completos) ou em partes, no 

sistema PKD, para exportação.

Ônibus para atender a todas 
as exigências do mercado
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Grassi, a primeira
   carroçaria brasileira
Dois irmãos italianos possibilitaram ao Brasil dar os primeiros passos para uma moderna 

indústria de ônibus. E tudo começou com uma simples bigorna e uma furadeira manual.

O ano era 1889 e o arquiteto italiano 

Thomaz Bezzi, radicado no Brasil, 

estava a passeio na Itália quando, na 

cidade de Treviso, teve sua atenção 

despertada pelo monograma pintado 

na porta de uma carruagem. Procurou 

saber de quem era o trabalho e assim 

conheceu Luigi Grassi, funcionário 

da Carrozzaria Piaresca. O interesse 

de Bezzi tinha explicação: ele era o 

arquiteto responsável pela conclusão 

do Palácio Imperial de São Paulo 

— onde hoje está instalado o Museu 

do Ipiranga — e andava à procura de 

talentos que pudessem trabalhar no 

acabamento interno da obra. Luigi foi 

convidado a transferir-se para o Brasil. 

Chegou a Santos em fevereiro daquele 

ano, na companhia de seu irmão For-

tunato, de apenas 12 anos. 

Mas o emprego durou poucos me-

ses. Em novembro, com a proclamação 

da República, as obras do palácio 

foram interrompidas. Conseguiram 

Preservada pela Viação Itapemirim, esta carroçaria Grassi 1958 mantém toda a sua originalidade. 
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colocação na fábrica de carruagens João 

Hinze e trabalharam ali até 1903, quando 

morreu o proprietário da empresa. Luigi 

abrasileirou o nome para Luís e foi tentar 

a sorte na Argentina. Não teve sucesso. 

Voltou ao Brasil e, em 1904, junto com 

Fortunato, alugou um terreno na Rua Barão 

de Itapetininga e instalou a Indústria de 

Carrosserias Luís Grassi & Irmão. 

O ponto de partida do que seria a 

primeira fábrica brasileira de ônibus foi 

modesto. Dispunham apenas de uma 

bigorna, uma máquina manual de furar e 

um torno velho. Mas a experiência adqui-

rida nos tempos da Carrozzaria Piaresca 

ajuda os irmãos na fabricação de troles, 

coches, tílburis e viaturas para a segurança 

pública e a iniciativa privada. As inovações 

no processo construtivo de seus produ-

tos, como o beneficiamento mecânico da 

madeira utilizada, e a utilização de rodas 

revestidas de borracha macia, marcam o 

sucesso dos veículos da Grassi tracionados 

por animais. 

Com o crescimento da cidade, come-

çam a surgir os primeiros automóveis e, 

com eles, as colisões. A Grassi passa en-

tão a trabalhar no reparo desses veículos. 

Em 1909, os automóveis entram de vez na 

vida dos dois irmãos, quando eles iniciam a 

a fabricação de vários tipos de carroçarias 

para chassis que importavam da Europa. 

Por exemplo, foram eles que trouxeram o 

primeiro automóvel Fiat para o Brasil.

 O NÚMERO UM

O primeiro ônibus motorizado do Brasil 

nasceu em 1910, nas instalações da Indús-

tria Grassi. Foi destinado à Hospedaria dos 

Imigrantes, de Santos, que o utilizava no 

transporte de imigrantes para São Paulo. 

Montada sobre um chassi da marca france-

sa Dion Bouton, a carroçaria tinha desenho 

rústico e simples, não oferecendo nenhum 

conforto ou segurança. Era aberta nas late-

rais e os passageiros se acomodavam em 

bancos feitos com sarrafos de madeira. 

Carroçaria Grassi com chassi Chevrolet de 1928, preservada pela Viação Caprioli. 

O modelo foi um dos primeiros ônibus da empresa campineira.

Em reação à concorrência de outras empresas de ônibus, a São Paulo 

Railway encomenda à Grassi o “King Kong” para a linha São Paulo-Santos.

O “Sinfonia Inacabada”: feito sobre o chassi Volvo B1, foi a primeira 

carroçaria do tipo caixote construída no Brasil.
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A produção em série só seria iniciada 

muitos anos depois, já na década de 1920, 

quando a Grassi abandonaria definitiva-

mente a fabricação de veículos com tração 

animal. A grande seca de 1924, com a 

redução dos níveis de água na represa que 

gerava energia para a Light, paralisou os 

serviços de bonde da cidade. Foi o fomento 

de que a Grassi necessitava para iniciar a 

produção das primeiras jardineiras sobre 

chassis Ford T, com capacidade para 12 

passageiros. Foram logo apelidadas de 

“Mamãe me Leva”, devido ao encantamen-

to das crianças nas ruas com a novidade. 

Os novos ônibus eram semelhantes ao pri-

meiro modelo construído e, como ele, não 

eram nem confortáveis, nem seguros. 

A transição dos modelos abertos para 

os fechados se deu no início dos anos 

1930, quando surgiram os primeiros ôni-

bus dotados de melhorias como poltronas 

um pouco mais confortáveis, bandeira de 

ventilação permanente nas janelas, janela 

de ventilação para o motorista, emprego de 

vidros de segurança e de chapas de aço. 

Mas a estrutura ainda era de madeira. 

Em 1933, o cinema norte-americano 

apresentava ao mundo o filme King Kong 

e já era possível sair de São Paulo e ir até 

Santos em serviços regulares realizados 

por ônibus pelo Caminho do Mar, já concre-

tado em seu trecho serrano. A Cia. Geral 

de Transportes, subsidiária da São Paulo 

Railway, encomendou à Grassi um ônibus 

que oferecesse o mesmo conforto do trem 

na ligação entre as duas cidades. Sobre 

chassi inglês Thornycroft, a encarroçadora 

construiu o modelo King Kong (nome dado 

por suas proporções gigantescas – o topo 

do radiador ficava à altura de um homem), 

com piso em dois planos. Foi uma inova-

ção importante, pois até então os ônibus 

não passavam de jardineiras disfarçadas. 

Modelos semelhantes foram utilizados na 

ligação entre Rio de Janeiro e Petrópolis. 

Na mesma época, desembarcaram no 

Rio de Janeiro, então a capital federal, os 

Para operações urbanas, a Grassi desenvolveu o modelo 

“Metropolitana”, com mecânica ACLO.

Ônibus ACLO (chassi inglês), apelidado de “Camões”, muito popular no Rio 

de Janeiro. Destacava-se pela localização do motorista, ao lado do motor.

Conhecido como “lotação” no Rio e em São Paulo, o “Limousine 53” era construído 

sobre o caminhão Mercedes Benz L312, Torpedo.
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primeiros chassis suecos para ônibus: os 

B1, com motor Hasselman de 75 HP, da 

marca Volvo. A Grassi montou sobre eles 

o modelo denominado Sinfonia Inacabada 

(dizia-se que a frente parecia não ter fim). 

A grande novidade do modelo era o motor 

colocado no interior da carroçaria, algo 

inédito por aqui até então. 

O nome Grassi era famoso nas décadas 

de 1930 e 1940, pois ainda não havia 

nenhuma outra fábrica de ônibus que 

conseguisse atender ao crescente pedido 

para novos veículos. O Brasil se expandia 

para o interior e as cidades careciam de 

mais transporte público. Os chassis eram 

todos importados dos EUA e de países da 

Europa. Marcas como Ford, GMC, Interna-

tional, Mack, ACLO, Magirus Deutz, entre 

outras, dominavam o cenário do transporte 

nacional. Alguns veículos chegavam inte-

grais, mas a maioria dos chassis recebia 

carroçarias Grassi. 

Foi da Grassi o primeiro modelo de 

microônibus produzido no país. Apelidado 

de “perereca”, tinha chassi International 

e, além de ser utilizado no Rio de Janeiro, 

foi exportado para a Argentina.  

Na metade do século XX, a Grassi 

estava instalada em uma grande área na 

Rua Conselheiro Nébias, no centro de São 

Paulo. Produzia carroçarias urbanas e rodo-

viárias, abastecendo cidades de norte a sul 

do Brasil. Era considerada a maior fabrican-

te de ônibus da América Latina e tinha mais 

de 500 funcionários. Um dos grandes dife-

renciais introduzidos por ela nos projetos 

dos ônibus foi a substituição da estrutura 

de madeira pela de metal, dando ao veículo 

mais leveza e resistência. Janelas móveis, 

cortinas, poltronas mais macias, revestidas 

de couro e com pegadores, porta-pacotes 

e outras inovações foram acrescentadas 

em favor da segurança e do conforto dos 

passageiros. 

Algumas das principais ligações viá-

rias já estavam sendo asfaltadas, o que 

motivou o surgimento de novos modelos 

No Brasil, a maioria das empresas de ônibus teve em suas frotas 

carroçarias rodoviárias ou urbanas produzidas pela Grassi.
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O modelo “Gaúcho 53”, cujo estilo lembrava as linhas externas dos automóveis 

mas também tinha algum conteúdo futurista em termos de design.
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de ônibus, como o Gaúcho 53, desen-

volvido para o serviço em estradas 

de rodagem e para longos percursos. 

Entre suas características estavam 

as amplas janelas laterais, duplas e 

de correr; pára-brisa curvo montado 

em guarnições de borracha; poltronas 

almofadadas com encosto alto; porta-

pacotes interno com fundo metálico 

e moderno design externo. Tinha um 

inusitado pára-lama traseiro em forma 

de rabo de peixe. 

A década também promoveu outras 

transformações no transporte por 

ônibus. As grandes empresas que até 

hoje interligam o Brasil, iniciaram suas 

trajetórias nesse período. 

No final dos anos 1950, mais um 

pioneirismo com a marca Grassi foi 

apresentado: o primeiro ônibus elétrico 

(trólebus) totalmente produzido no Bra-

sil. Era um veículo com visual atrativo 

e ambientalmente amigável, e operou 

em São Paulo. 

Na década de 1960, a segunda e 

a terceira gerações da família Grassi, 

formadas por Bruno e Quirino Grassi 

(pai e filho), comandavam negócios em 

franca expansão. Os mais de 1.200 

empregados chegaram a produzir 70 

ônibus por mês. Nesse período, foram 

lançados três tipos de carroçarias 

para operações urbanas e rodoviárias: 

Governador, Presidente e Argonauta. 

Seguiam o conceito de design domi-

nante da época, com linhas externas 

inclinadas, janelas laterais panorâmi-

cas também inclinadas, e detalhes 

no acabamento metálico, com muito 

friso e rebites. Na versão rodoviária, o 

salão de passageiros tinha poltronas 

reclináveis (equipadas com cinzeiros), 

luzes individuais, isolamento térmico 

e acústico, e bagageiros com antepa-

ros. No espaço do motorista, todos 

os instrumentos eram facilmente 

acessados. 

A partir de 1964, porém, especial-

mente devido à questão tarifária, a 

situação financeira de muitas empre-

sas de ônibus foi se agravando, o que 

atingiu diretamente os fabricantes de 

carroçarias. A Grassi foi afetada e aca-

bou transferindo seu controle acionário 

para os empresários Eduardo Saddi e 

os irmãos Walter e Wander Godoy. A 

concorrência entre as encarroçadoras 

nacionais se acirrou, com o mercado 

sendo disputado por marcas como 

Caio, Eliziário, Nicola, Nielson e a Mer-

cedes-Benz. A Grassi ainda se manteve 

de pé por alguns anos, mas não supor-

tou a competição: cerrou suas portas 

em 1970, deixando como legado um 

importante capítulo de pioneirismo na 

história do ônibus no Brasil. 

A carroçaria Grasi Bandeirante: avanço importante na indústria de encarroçamento do Brasil.
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Antes tarde 
   do que nunca...
Onze anos depois das primeiras outorgas de concessões para a exploração de rodovias pela 

iniciativa privada, 2.600 quilômetros de estradas federais foram levados a licitação pelo governo. A 

partir de agora, com a assinatura dos contratos com as empresas vencedoras, os sete lotes licitados 

vão ser mantidos e explorados por três grupos empresariais, sendo dois deles espanhóis. 
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Ao contrário do modelo de con-

cessão que vigorou até agora, 

no caso dos novos sete trechos os 

recursos arrecadados com o pedágio 

não serão em parte repassados ao 

governo. Para que as tarifas fossem 

menores, o governo abriu mão des-

ses repasses, contentando-se com 

o dinheiro dos impostos. Que, aliás, 

não será pouco: o Ministério dos 

Transportes avalia que o montante a 

ser arrecadado pelas concessionárias 

com a cobrança de pedágio nos 2.600 

quilômetros licitados irá gerar R$ 9,3 

bilhões em impostos e contribuições 

para os cofres públicos. 

Ainda é cedo para avaliar todas as 

conseqüências dessa nova concessão 

de rodovias à iniciativa privada. Desde 

já, porém, tem-se como muito positivo 

o fato de o governo, depois de tanta 

procrastinação, finalmente haver opta-

do por essa alternativa. Ela vai resultar 

em importantes investimentos voltados 

à manutenção e melhoria das estradas 

concedidas. Foi esse o compromisso 

assumido pelas empresas. A OHL, por 

exemplo, garantiu que vai despender 

US$ 2,83 bilhões nos cinco primeiros 

anos de contrato. A previsão da ANTT 

é de que, ao longo dos 25 anos de 

contrato, as novas concessionárias 

irão investir cerca de R$ 19,8 bilhões 

nos sete trechos concedidos.

Tomando como referência o que 

aconteceu com as rodovias concedi-

das no governo Fernando Henrique 

Cardoso (o primeiro primeiro leilão foi 

realizado em 1995), pode-se esperar 

que em pouco tempo os novos trechos 

atribuídos à iniciativa privada terão sua 

situação substancialmente melhora-

da. Pelo menos, é a promessa das 

concessionárias, obrigadas a realizar 

imediatamente as obras emergenciais, 

já que a cobrança de pedágio só será 

autorizada depois disso. Quanto às 

outras, de maior envergadura, mais de-

moradas e de alcance mais definitivo. 

virão mais tarde. Prevê-se a cobrança 

de pedágio a partir de junho ou julho.

Sob a alegação da falta de recursos, a duplicação desta rodovia, entre Brasília e Goiás, demorou 18 anos.  

A manutenção feita pelo governo é precária. 
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Os novos trechos privatizados

Lote nº Concessionária Rodovia Trecho Km Valor do pedágio

1 OHL BR-116 São Paulo-Curitiba 401 R$ 1,360

2 OHL BR-381 B. Horizonte-São Paulo 562 R$ 0,997

3 OHL BR-116/376/101 Curitiba-Florianópolis 382 R$ 1,028

4 OHL BR-101 Divisa ES-Ponte Rio-Niterói 320 R$ 2.258

5 BR Vias BR-152 Divisa SP/MG-Divisa SP/PR 321 R$ 2,450

6 OHL BR-116 Curitiba a SC/RS 412 R$ 2,540

7 Acciona BR-393 Divisa MG-RJ-Via Dutra 200 R$ 2,940

Concessão de trechos poderá liberar recursos para atividades de policiamento e fiscalização.

Outra possível conseqüência da 

nova rodada de concessões será a 

comparação entre as tarifas em vigor 

nas estradas já pedagiadas e aquelas 

que serão cobradas nos sete novos 

trechos concedidos. Uma fonte do 

governo lembrou que na estrada mais 

movimentada do país — a Via Dutra, 

ligando São Paulo e Rio de Janeiro, con-

cedida em 1996 —, para percorrer 100 

quilômetros o usuário paga R$ 7,00 de 

pedágio. Já na rodovia Fernão Dias, en-

tre Belo Horizonte e São Paulo, deverá 

pagar R$ 0,99 para a mesma distância. 

Prevê-se que, pelo menos num primeiro 

momento, o usuário da Dutra deverá 

questionar o motivo da disparidade, 

deixando o poder concedente e a pró-

pria concessionária, a NovaDutra, em 

situação desconfortável.

RESPEITO AOS CONTRATOS 

No entanto, é importante lembrar 

que as concessões anteriores se 

deram em um outro momento do 

país, caracterizado por maior grau de 

incerteza em relação à estabilidade 

da economia. Naquela época, foi com-

preensível que nenhuma candidata a 

concessionária se arriscasse a lances 

audaciosos, como os registrados ago-

ra. Acima de tudo, porém, é importante 

lembrar que as concessões anteriores 

estão devidamente amparadas por 

contratos de longa duração, que devem 

ser respeitados tanto pelas concessio-

nárias como pelo poder concedente.  

Mas, não há dúvida, a licitação 

de outubro poderá se tornar uma re-

ferência. Tanto assim que, ao licitar 

em fevereiro último a exploração do 

trecho oeste do Rodoanel paulista, 

para concessão à iniciativa privada, 

o governo do Estado de São Paulo, 

mostrou-se tão exigente quanto o foi o 

governo federal na licitação de outubro 

passado. Disso resultou uma queda 

expressiva do valor do pédagio, além 

de desconto para ônibus e caminhões. 

O trecho do Rodoanel a ser concedido 

é de 32 quilômetros e a previsão do 

governo paulista é de que o pedágio 

começará a ser cobrado em outubro 

do próximo ano. 

Outra possível conseqüência do 

sucesso da licitação pode vir com 

o tempo. Parcialmente liberado da 

obrigação de ficar sempre correndo 

de um lado para outro para remendar 

uma ampla e cada vez mais degrada-

da malha rodoviária, o governo talvez 

possa, a partir de agora, concentrar-se 

mais na tarefa de melhorar pelo menos 

algumas das rodovias federais que não 

foram licitadas. 
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Empresas vencedoras farão investimentos

Concessão de rodovias foi um passo adiante, mas ainda falta vencer muitos buracos.
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Até que fossem conhecidos os 

vencedores da licitação dos sete 

novos trechos federais, e até que se 

tornasse possível a assinatura dos 

contratos de concessão, o governo 

federal teve de superar uma série de 

obstáculos. O leilão de licitação, por 

exemplo, que foi realizado na Bolsa 

Oficial de Valores de São Paulo, até 

o último minuto esteve ameaçado de 

não acontecer. Além disso, apresentou 

duas grandes surpresas. A primeira 

foi o fato de um único grupo espa-

nhol, identificado pela sigla OHL, ter 

conseguido arrematar cinco dos sete 

lotes licitados. A segunda, o fato de 

que, em todos os sete trechos licita-

dos, as tarifas de pedágio propostas 

situaram-se em níveis sensivelmente 

mais baixos do que aqueles que eram 

esperados. Ou seja, aparentemente 

foi afastado o temor dos usuários de 

que as privatizações resultariam em 

pedágios abusivos.

O menor deságio proposto foi de 

21,17%. O maior, chegou a 65,43%. 

Equivale a dizer que também o governo 

— baseado, talvez, nos valores atual-

mente pagos nas rodovias já concedi-

das — esperava receber propostas de 

pedágio muito acima das que foram 

feitas pelas empresas vencedoras.

A relativa modicidade das tarifas 

propostas provocou a insatisfação e a 

desconfiança de alguns concorrentes 

perdedores, que ainda continuaram 

examinando a possibilidade de recor-

rerem à Justiça, embora no início de 

novembro um comunicado da ANTT 

tenha confirmado a homologação de to-

das as propostas vencedoras. Depois, 

todos os contratos foram assinados. 

Entre os descontentes, houve quem 

insinuasse que duas das vencedoras 

– a OHL Brasil, subsidiária do grupo 

espanhol OHL, e a Acciona, também 

espanhola –, teriam recebido alguma 

forma de ajuda do governo de seu país, 

o que lhes permitira propor pedágios 

reduzidos. O próprio ministro espanhol 

da Indústria, Comércio e Turismo, Joan 

Clos, veio a público para lembrar que 

a Organização Mundial do Comércio 

(OMC) e a União Européia proíbem 

subvenções, subsídios ou qualquer 

outro tipo de ajuda.  

Até que se chegasse ao bater do 

martelo, houve tentativas de tumultuar 

o processo. Primeiro, uma das concor-

rentes potenciais denunciou que deter-

minados cálculos de custos de pedágio 

apresentados no edital pela Agência 

Nacional de Transportes Terrestres 

ostentavam, em algumas folhas, a 

logomarca de uma empreiteira. Escla-

recida a questão, foi a vez de o governo 

do Estado do Paraná pedir uma liminar 

que suspendia a realização do leilão. 

O Paraná queria administrar um dos 

trechos em licitação. Finalmente, 

uma liminar concedida de última hora 

interrompeu os trabalhos. Só depois de 

derrubá-la, a ANTT pôde prosseguir. O 

leilão durou apenas três horas. 
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O Ministro dos Transportes, Alfredo 

Nascimento, informou que a segunda 

etapa do programa de concessões das 

rodovias federais, que teve seu leilão 

realizado em 9 de outubro na Bovespa, 

será utilizado como “modelo piloto” 

para a continuidade do programa de 

desestatização do governo federal. A 

equação utilizada para licitar os sete 

lotes deverá ser aplicada, por exemplo, 

na licitação de trechos das BRs 116 e 

324 no Estado da Bahia. A publicação 

dos respectivos editais é esperada 

ainda para este semestre. 

“Com os preços que foram prati-

cados, vamos continuar com as con-

cessões”, explica o Ministro. “Vamos 

manter esse caminho para podermos 

Governo estuda a concessão de novos lotes
conti nuar a fazer investimentos, divi-

dindo um pouco esse encargo com a 

iniciativa privada. Nos próximos meses 

teremos mais um lote de rodovias e, 

além disso, também vamos iniciar 

estudos para que outras rodovias 

sejam incluídas no programa de con-

cessões.”

No caso da licitação da segunda 

etapa, de acordo com Nascimento, o 

governo percorreu todos os caminhos 

capazes de baratear as tarifas de pe-

dágio. Tomou a decisão de não cobrar 

pela concessão (a chamada outorga) e 

reduziu a Taxa Interna de Retorno, de 

12,88% para 8,95%. 

“O objetivo das concessões passa-

das, era exatamente o de arrecadar. 

Alfredo Nascimento, 

Ministro dos Transportes: 

“O governo percorreu todos os 

caminhos capazes de baratear 

as tarifas de pedágio. 

Com os preços praticados, 

vamos continuar com as 

concessões”.
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De acordo com o Ministro dos Transportes, outras rodovias com grande fluxo de veículos 

poderão ser concedidas à iniciativa privada. 
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O governo cedia as rodovias e recebia 

por isso. O presidente Lula fez a opção 

por não cobrar.”

Na avaliação do titular da pasta 

dos Transportes, a concessão de ro-

dovias com o simples pagamento de 

pedágio já garante o investimento e a 

manutenção constantes, necessários 

em trechos rodoviários estratégicos 

para o desenvolvimento da infra-estru-

tura do país. São rodovias com fluxo 

intenso de veículos, acima de 10 mil 

por dia e que, conseqüentemente, 

apresentam desgaste rápido do pavi-

mento. Mas não apenas isso, observa 

Nascimento:

“A União vai economizar recursos 

que seriam destinados para esses 

2.600 quilômetros e, assim, poderá 

investir nas rodovias que não têm 

viabilidade econômica.”

Apesar da crise internacional, o go-

verno acredita que uma próxima rodada 

de concessões será tão concorrida 

quanto aquela que foi realizada em 

outubro passado. Alfredo Nascimento 

lembra que os grandes investidores 

internacionais estão sempre em busca 

de lugares seguros para colocar o seu 

dinheiro, e assegura que, neste mo-

mento, o Brasil é um desses lugares.



pinião

O direito adquirido e os 
  esqueletos financeiros

O
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Se medidas 
patrióticas não 
forem adotadas, o 
Brasil vai enterrar 
mais um esqueleto, 
assoberbando 
o necessário 
equilíbrio das 
contas públicas.

Telmo J. Nunes, Advogado, Diretor da 

Auto Viação Catarinense e da ABRATI.
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esOs conceitos jurídicos são forjados 

no estudo exaustivo das diversas 

tendências admitidas pela ciência 

do Direito. Por isso que os grandes 

intérpretes abominam conceitos 

legais, por vício de nascimento, já 

que são impregnados política e ideo-

logicamente e não se submetem às 

evoluções das ciências sociais. Pois, 

o conceito de direito adquirido, embora 

protegido pela Constituição, encontra 

definição no § 2º, do art. 6º da Lei de 

Introdução ao Código Civil (Decreto-

Lei nº 4.657/1942): “Consideram-se 

adquiridos assim os direitos que o 

seu titular, ou alguém por ele, possa 

exercer, como aqueles cujo começo 

do exercício tenha termo pré-fixo, ou 

condição preestabelecida inalterável, 

a arbítrio de outrem”.

As permissões de transporte rodo-

viário interestadual e internacional de 

passageiros precedem a atual ordem 

constitucional, na qual vigia o caráter 

de precariedade, podendo ser revoga-

das a qualquer tempo, já que submeti-

das à condição de prazo indeterminado 

“enquanto bem servir”.

Com o advento da Constituição de 

1988, sobreveio para as permissões o 

regime jurídico contratual e a exigência 

de licitação prévia, norma de eficácia 

contida, já que o texto expressamente 

se vinculou à edição de lei. De modo 

que a exigência de licitação para a 

outorga de serviços públicos só se 

aperfeiçoou com a Lei nº 8.987, de 

13/02/1995. E nesse sentido decidiu 

o STF nos autos do MS 26.889 (DJU 

de 18/10/2007) ao suspender deci-

são do Conselho Nacional de Justiça 

— CNJ —, que afastara titulares de 

cartórios do Estado do Mato Grosso, 

nomeados sem concurso público antes 

da edição da Lei 8.935, de 1994.

Por essas razões entendo equi-

vocadas as recentes decisões judi-

ciais de cognição não exaurientes, 

rejeitando o direito de prorrogação 

sob alegação de mau ferimento ao 

princípio da licitação prévia, mormente 

ante a existência do direito adquirido 

em decorrência do teor do art. 94 do 

Decr. 952/93, que antecipou o regime 

jurídico contratual nas permissões dos 

serviços públicos ora tratados.

Não se trata da hipótese reitera-

damente advertida pelo STF de que 

não cabe direito adquirido a regime 

jurídico. Segundo a melhor doutrina, 

entende-se por regime jurídico o con-

junto de direitos, deveres, garantias, 

vantagens, proibições e penalidades 

aplicáveis a determinadas relações 

sociais qualificadas pelo direito. Sendo 

assim, trata-se de regramento abstrato 

conferido pelos diversos diplomas jurí-

dicos, instaurando condutas dentro de 

certos parâmetros, premissas, concei-

tos, idéias e valores de cumprimento 

obrigatório.

O art. 94 do Decreto 952/93 não 

inovou a ordem jurídica, apenas regu-

lou relação jurídica predeterminada e 

individualizada, na forma de ato admi-

nistrativo de efeitos concretos, com 

natureza constitutiva e conseqüente 

outorga de direito subjetivo aos seus 

beneficiários.

A resistência da Administração 

em reconhecer a sua obrigação de 

prorrogar, poderá trazer conseqüências 

danosas às finanças das gerações 

futuras, pela obrigação de indenizar. 

Se medidas patrióticas não forem 

adotadas, o Brasil vai enterrar mais um 

esqueleto, assoberbando o necessário 

equilíbrio das contas públicas.






