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A ANTT baixou a Portaria nº 50, 

de 29 de fevereiro último, destinada 

a unificar as ações de fiscalização na 

região do entorno do Distrito Federal, 

de modo a melhor prevenir a prática 

do transporte informal, executado em 

detrimento do transporte rodoviário 

semi-urbano prestado pelas empresas 

regulares.

O texto da Portaria é o seguinte:

“Considerando que à Superinten-

dência de Serviços de Transporte de 

Passageiros compete adotar medidas 

para inibir e coibir o transporte clan-

destino interestadual e internacional 

de passageiros, por meio de ação 

fiscalizatória, direta ou por convênio, 

de sua execução em rodovias, ter-

minais e garagens, e aplicando as 

penalidades de multa e advertência, 

em casos de descumprimento de 

cláusulas contratuais e da legislação 

aplicável; resolve:

Art. 1º Extinguir o Núcleo de Coor-

denação de Fiscalização dos Serviços 

de Transporte Rodoviário Semi-urbano 

de Passageiros para a região do entor-

no do Distrito Federal.

Art. 2º Atribuir à Superintendên-

cia de Serviços de Transporte de 

Passageiros a adoção das medidas 

administrativas decorrentes deste ato, 

bem como o acompanhamento e a 

fiscalização da prestação dos serviços 

de transporte referidos no art. 1º e as 

ações direcionadas a inibir o transpor-

te informal na região do entorno do 

Distrito Federal."

Supas assume a fiscalização 
do transporte clandestino no 
entorno do Distrito Federal

O Presidente da ABRATI, Sér-

gio Augusto Braga, advertiu que a 

intenção da ANTT de licitar todas 

as linhas atualmente operadas 

pelas empresas permissionárias 

de transporte rodoviário de passa-

geiros pode levar o setor a um co-

lapso. As conseqüências, afirma, 

seriam desemprego em massa e 

vultosos pedidos de indenização 

por parte das empresas. Juristas 

também alertam para os riscos 

de um desmonte do sistema, 

que opera com qualidade há 70 

anos. Pág. 6  

Sérgio Braga vê 
risco de colapso 
para o setor

Nos primeiros dois meses e 

meio de 2008, a Polícia Rodoviá-

ria Federal multou 987 veículos 

que circulavam nas rodovias baia-

nas fazendo transporte clandes-

tino de passageiros. A previsão 

é de que esse número tenha se 

elevado por ocasião dos feriados 

prolongados da Semana Santa. 

Na Bahia, quase cinco mil veícu-

los (ônibus, carros, vans, kombis 

e microônibus) são utilizados 

nessa prática ilegal. O número 

corresponde a mais que o dobro 

da frota de 2.200 ônibus das 

empresas regulares que atuam 

no transporte intermunicipal no 

Estado. As estatísticas foram le-

vantadas pela Associação Baiana 

das Empresas de Transportes 

Rodoviários — Abemtro.

Transporte pirata 
aumenta nas 
estradas da Bahia

Início das obras da nova rodoviária  
de Brasília está previsto para maio 

Objeto de inúmeras 

promessas feitas por mais 

de uma administração, as 

obras da nova rodoviária 

de Brasília nunca saíram 

do papel. Agora, o governo 

do Distrito Federal informa 

que, em maio, finalmente, 

elas poderão ser inicia-

das. Antes, o Tribunal de 

Contas do Distrito Federal 

terá que liberar o processo 

de licitação, interrompido 

no ano passado por incon-

sistência técnica. 

Controle 
de operação 
e segurança

Bilheterias

Lojas

Lojas

Passarela de acesso
à área de embarque 
e desembarque

Praça de 
alimentação Embarque 

e desembarque
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O Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social — BNDES 

— completou em fevereiro desem-

bolsos totais de R$ 66,6 bilhões, 

realizados ao longo dos últimos 12 

meses. Desse total, 18% — ou R$ 

12,1 bilhões — foram destinados 

para investimentos em transportes 

terrestres. Houve um crescimento de 

71,4% do volume de recursos para 

esse segmento. 

Dos 15 segmentos que compõem 

as estatísticas setoriais do BNDES, 

o de transportes terrestres foi o que 

mais recebeu recursos no período. O 

segmento inclui os modais ferroviário, 

metroviário e rodoviário de carga, 

passageiros e escolar, e recebeu 85% 

a mais do que a segunda liberação 

setorial: o de energia elétrica, com 

R$ 6,6 bilhões. Do total liberado pelo 

banco para transportes terrestres, 

R$ 7 bilhões foram para carga geral 

— crescimento de 71% em relação 

aos 12 meses anteriores. Já os finan-

ciamentos para transporte ferroviário 

de carga cresceram 218%, atingindo 

liberações de R$ 1,6 bilhão. 

de gerar mais empregos (sobretudo 

empregos familiares) e reduzir as im-

portações de petróleo. A capacidade 

instalada do país para a produção de 

biodiesel é de 2,5 bilhões de litros por 

ano. Hoje, com a exigência de mistura 

de 2% ao diesel, estão sendo produzi-

dos cerca de 840 milhões de litros. 

A situação atual do biodiesel no 

Brasil é de descompasso entre os 

elevados investimentos já feitos pela 

indústria processadora nessa área, a 

capacidade instalada muito maior do 

que a demanda real e a relativa escas-

sez de matéria-prima — principalmente 

de soja, cujo comportamento no mer-

cado está atrelado às condições de 

oferta e procura mundiais. 

Transportes terrestres lideraram 
os financiamentos do BNDES

O percentual de mistura de biodie-

sel ao diesel de petróleo subirá para 

3% a partir do dia 1º de julho de 2008, 

segundo confirmou o Ministério de 

Minas e Energia na primeira quinzena 

de março. Existe ainda a possibilidade 

de ser antecipada de 2013 para 2010 

a obrigatoriedade de mistura de 5% 

de biodiesel ao diesel de petróleo. A 

proporção atual é de 2%. O Ministério 

pediu à Anfavea que intensifique os 

testes com a mistura de 4% — exi-

gência que poderia ser feita a partir 

do início do próximo ano.

A elevação gradativa do percentual 

de adição é justificada pelo governo 

pela necessidade de melhorar a qua-

lidade do ar nas grandes cidades, 

A empresa Transporte Coletivo Ce-

lico, que opera na região de São José 

do Rio Preto, no interior do Estado de 

São Paulo, conseguiu na Justiça uma 

sentença que a desobriga de manter 

a gratuidade para idosos, maiores 

de 65 anos, prevista no Estatuto do 

Idoso, regulamentada pelo Decreto nº 

34.753, de 1992, e contida na legis-

lação estadual desde 1992. 

A Celico foi desobrigada de manter 

a gratuidade até que o governo reve-

ja os contratos de concessão, mas 

decidiu não cobrar as passagens dos 

idosos até que o Tribunal Justiça do 

Estado também se pronuncie.

Justiça suspende 
transporte gratuito 
de idosos em SP

Governo antecipa a exigência de 
adição do biodiesel 3% ao diesel
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Sest/Senat oferece 
mais sete 
cursos on-line

O Sistema Sest/Senat lançou sete 

novos cursos nas áreas de logística, 

marketing e gestão para resultados. 

Estão disponíveis em ambiente virtual 

de aprendizagem, possibilitando aos 

alunos a utilização de diversos recur-

sos de comunicação. Os cursos são 

os seguintes: Logística Conceitos e 

aplicações; Logística Custo e nível de 

serviço; Logística Gestão de estoques 

e armazenagem; Logística Gestão do 

transporte e da frota; Logística Infor-

mação e novas tecnologias; Gestão 

para Resultados; e Marketing para 

Empresas de Transporte Coletivo.  
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Mercedes-Benz conquista prêmio 
ambiental por produção mais limpa

Com o seu programa de “Produção 

mais Limpa”, a Mercedes-Benz do Bra-

sil conquistou o Prêmio Top Ambiental 

da ADVB — Associação dos Dirigentes 

de Vendas e Marketing do Brasil. O 

programa é um conjunto de iniciativas 

voltadas à redução no consumo de 

matérias-primas, recursos naturais 

e geração de resíduos. A iniciativa 

também visa a melhoria de processos 

industriais e a redução de custos. 

Estimula o comprometimento dos cola-

boradores com os objetivos propostos 

e eleva o nível de conscientização para 

a preservação ambiental. 

Implantado no segundo semestre 

de 2005 pela área de Meio Ambiente 

da montadora, em parceria com o Se-

nai, o programa divide-se em duas eta-

pas, sendo a primeira de treinamento 

para conscientização e capacitação 

dos colaboradores, de acordo com a 

metodologia do programa. A segunda 

etapa envolve acompanhamento para 

viabilização dos projetos. Para as 

ações já implementadas, foram trei-

nados 220 colaboradores. 

O case premiado abrangeu nove 

ações já implementadas pelo Progra-

ma de Produção Mais Limpa: a) reuso 

de óleo para primeiro abastecimento 

de motores; b) reutilização dos paletes 

recebidos na importação de peças para 

exportação de produtos; c) reaprovei-

tamento de embalagens procedentes 

da importação de peças; d) redução 

no consumo de solvente utilizado 

para lavagem de botas na pintura de 

cabinas; e) redirecionamento na desti-

nação dos resíduos de fisioterapia no 

ambulatório; f) redução no consumo 

de combustível com a melhoria das 

rotas internas; g) redução na geração 

de resíduos de embalagens do óleo lu-

brificante utilizado na oficina mecânica 

de manutenção de veículos industriais; 

h) reutilização de componentes telefô-

nicos visando à redução na geração 

de resíduos; i) reaproveitamento de 

paletes de madeira descartados.

A Volvo do Brasil considerou ex-

celente seu desempenho no país em 

2007. O faturamento total da monta-

dora foi de R$ 3,6 bilhões, tendo sido 

ultrapassada a marca de 10 mil cami-

nhões vendidos na América Latina. Só 

no mercado brasileiro foram colocadas 

7.900 unidades — resultado 50% 

superior aos 5.100 veículos comercia-

lizados no país em 2006. No total, a 

Volvo vendeu 10.600 caminhões nos 

mercados latino-americanos. 

Também foram vendidos 1.200 

ônibus Volvo no Brasil e nos demais 

mercados onde a companhia atua. Em 

2007, a Volvo lançou novos chassis 

rodoviários no mercado — o B12R e 

o B9R —, produzidos em sua fábrica, 

em Curitiba.

A Volvo registra 
recordes históricos 
em 2007

Nova fábrica, voltada ao segmento 

de pneus de mineração e terraplena-

gem, foi inaugurada em março pela 

Michelin. Fica junto à atual unidade 

industrial de Campo Grande, no Rio 

de Janeiro-RJ, que produz pneus para 

ônibus e caminhões. O investimento 

foi de US$ 200 milhões, gerando 400 

empregos diretos e 2 mil indiretos. A 

capacidade de produção é de mais de 

40 mil toneladas de pneus por ano. Na 

nova unidade serão fabricados pneus 

de 25 a 49 polegadas. O maior deles 

tem três metros de altura e pesa 1,5 

tonelada. Cerca de 80% dos pneus 

produzidos na nova unidade serão 

destinados à exportação, devendo 

atender principalmente aos mercados 

da América do Sul.Linha de montagem de ônibus da Mercedes-Benz: produção mais limpa.
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Michelin inaugura 
nova fábrica de pneus 
no Rio de Janeiro
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Mercedes-Benz está contratando 
mais 500 novos colaboradores

Marcopolo trabalha 
com 15 diferentes  
chassis no mundo

Induscar liderou a produção de 
ônibus urbanos no ano passado

Em 2007, a Induscar, de Botucatu-

SP, produziu 5.965 ônibus urbanos, 

22% a mais que em 2006, quando 

havia produzido 4.900 unidades. O 

novo recorde foi alcançado no sétimo 

ano do início de suas atividades. A 

participação da encarroçadora no 

mercado elevou-se a 38%. 

Considerando a produção total 

de carroçarias no país em 2007 

— 28.239 ônibus, segundo a FABUS, 

incluindo todos os modelos —, a In-

duscar colocou-se em primeiro lugar, 

23,8%, equivalentes a 6.710 veículos 

fabricados. 

Como resultado, houve aumento de 

11% na oferta de empregos, tanto efeti-

vos quanto temporários. As vendas da 

empresa ao mercado externo também 

registraram crescimento: 14%. Foram 

exportados 820 veículos. 

Os resultados de 2007 refletiram 

o aquecimento do mercado, favorecido 

pelas novas regras de financiamento, 

pela decisão de grandes comprado-

res de atualizar suas frotas e pelo 

aumento das exportações. O Brasil é, 

atualmente, o quarto maior produtor 

mundial de ônibus, atrás da China, 

Índia e Rússia.

Em 2007, as dez fábricas da Mar-

copolo no Brasil (3), Colômbia, Méxi-

co, África do Sul, Rússia (2) e Índia (2) 

produziram 17.807 ônibus — recorde 

absoluto da empresa. Em 58 anos, a 

encarroçadora atingiu a marca de 200 

mil ônibus produzidos.

A companhia encerrou 2007 com 

receita líquida recorde de R$ 2,129 

bilhões, com evolução de 21,6% sobre 

2006 e 15% acima das estimativas 

iniciais. O lucro líquido alcançou R$ 

132 milhões — 9,5% acima do obtido 

em 2006. Os negócios evoluíram em 

32,5% e a empresa teve participação 

de 41,5% na produção brasileira de 

carroçarias. 

No ano passado, pela primeira vez 

em sua história, ela encarroçou 15 di-

ferentes marcas de chassis, dos mais 

diversos tamanhos e capacidades. 

Mercedes-Benz, Agrale, Volkswagen, 

Scania e Volvo, produzidos no Brasil, 

se constituíram nas marcas principais 

e mais utilizadas. Seguiram-se Mitsu-

bishi e Nissan, do Japão; Isuzu/GMC, 

da Colômbia; Daewoo e Hyundai, da 

Coréia; MAN, da Alemanha; DAF/VDL, 

da Holanda; Iveco, da Itália; Tata Mo-

tors, da Índia, e Voldai, da Rússia.

No ano passado, a Marcopolo 

adquiriu participação acionária em 

duas importantes encarroçadoras da 

América do Sul, a brasileira San Ma-

rino, fabricante dos ônibus Neobus, e 

a Metalpar, da Argentina. 

Para 2008, a empresa programa 

produzir 20 mil ônibus em todo o mun-

do. No Brasil, a encarroçadora estima 

crescimento de 10%, com a produção 

de mais de 15 mil unidades. As novas 

operações na Índia e Rússia deverão 

contribuir significativamente para au-

mentar o volume total de produção.

Até julho deste ano, mais 500 

colaboradores serão contratados pela 

Mercedes-Benz do Brasil para sua 

fábrica de São Bernardo do Campo. 

As contratações são para as áreas 

de produção e de suporte à fabrica-

ção de caminhões e visam atender à 

alta demanda do produto no mercado 

brasileiro. 

O crescimento das vendas de 

caminhões, desde o ano passado, se 

deve ao desempenho de setores como 

construção civil, mineração e agrone-

gócios. Com as novas contratações, 

subirá para 1.000 o número de novos 

colaboradores, desde maio de 2007.  

O quadro de pessoal na fábrica de São 

Bernardo do Campo passará a contar 

com mais de 12 mil colaboradores. 

A empresa encerrou o ano de 2007 

na liderança do mercado de caminhões 

acima de 3,5 toneladas de peso bruto 

total, com 31.166 unidades vendidas 

e participação de 31%. No segmento 

de ônibus, a montadora confirmou 

sua liderança histórica, com 12.607 

unidades comercializadas e participa-

ção de 52%.

Sob a marca Caio, a Induscar produz em Botucatu uma completa linha de ônibus urbanos.
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Presidente da ABRATI: "Licitações levariam o setor 
ao colapso, com prejuízos e desemprego em massa"

Além de inviável do ponto de vista 

prático, a intenção do Governo Federal 

de licitar, em outubro próximo, todas 

as linhas operadas pelo sistema de 

transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros, pode 

levar o setor ao colapso, causando 

desemprego em massa e resultando 

em vultosos pedidos de indenização 

por parte das atuais permissionárias. A 

advertência é do Presidente da ABRATI, 

Sérgio Augusto de Almeida Braga. 

O executivo lamenta que uma ati-

vidade tão importante para o país seja 

regida por uma legislação excessiva-

mente ampla: "São decretos, leis, reso-

luções 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 Cardoso, editou novo decreto 

acabando, sem explicações, com a 

possibilidade de prorrogação".  

Sérgio Braga afirma que, se persis-

tir em sua intenção, "o governo estará 

promovendo o desmonte de um setor 

que vem funcionando a contento há 

mais de 70 anos".

O Presidente da Associação ainda 

lembra que o setor de transporte rodo-

viário de passageiros jamais demandou 

qualquer subsídio governamental, 

como também nunca recebeu incenti-

vo para os seus investimentos. Além 

disso, é um setor historicamente sub-

metido a altíssima carga de impostos, 

que drenam 38% do faturamento bruto 

das empresas. E um setor alvo de trata-

mento tributário discriminatório, como 

ocorre no caso do ICMS, cuja alíquota 

chega a 18% para as prestadoras de 

transporte rodoviário de passageiros. 

enquanto as companhias aéreas foram 

isentadas desse tributo. 

"É como se as autoridades desco-

nhecessem que no Brasil 95% das pes-

soas que viajam utilizam o transporte 

rodoviário", observa o Presidente da 

ABRATI. Ele também chama atenção 

para as especificidades do setor:

"Sabemos todos que o transporte 

rodoviário de passageiros é uma ativi-

dade que exige capital intensivo, dados 

os vultosos investimentos necessários 

para se implantar uma linha de longa 

ou média distância. São garagens, pon-

tos 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."

Nesse sentido, também o advoga-

do e professor universitário de Direito 

do transporte, Jocimar Moreira, faz 

um alerta:

“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, 

Sérgio Augusto Braga: "Do ponto de vista 

prático, as licitações são inviáveis".
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es seja com o trato e fiscalização das 

empresas que inesperadamente se 

apresentam para a prestação destes 

serviços.”

Nada disso, no entanto, parece 

estar sendo levado em conta pelas 

autoridades governamentais, quando 

cogitam de colocar todo o sistema 

em licitação. O que leva o advogado 

e ministro do TCU aposentado, Carlos 

Átila Alvares da Silva, a indagar: 

"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? Exis-

tiria um imperativo constitucional ou 

legal que irretorquivelmente o exija?"

E ele próprio contesta: "A resposta 

é um “não” categórico. As normas 

vigentes admitem folgada interpreta-

ção favorável à preservação da atual 

estrutura empresarial e operacional, 

mediante a prorrogação das atuais 

permissões, visto que foram outor-

gadas e contratadas de acordo com 

as condições exigidas pela legislação 

vigente à época de sua formalização. 

Apresentam assim, inegavelmente, 

características e natureza de atos 

jurídicos perfeitos."

Já o advogado e especialista em 

transporte, Darci Norte Rebelo, acha 

que há falta de comunicação entre 

os diversos setores governamentais 

envolvidos com a questão. “Acredito 

que o Presidente da República não 

está informado do papel que lhe caberá 

nessa operação licitatória, que preten-

de desmontar todo o atual sistema. 

O desmonte provocará milhares de 

avisos prévios, sem garantia de reem-

prego, angústia de muitas famílias e 

desprestígio do Governo Federal”.
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