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Mandado de segurança con-

cedido pelo desembargador Flavio 

Rostirola, do Conselho Especial 

do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, autorizou o 

consórcio formado pelas empre-

sas Socicam, JCGontijo Engenha-

ria e Construtora Artec a cobrar 

taxa de embarque na rodoviária 

interestadual de Brasília. O dinhei-

ro arrecadado será depositado 

em uma conta da Justiça até o 

julgamento final do mérito da ação 

movida pelo Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios, que 

questiona a constitucionalidade da 

cobrança da taxa por ato adminis-

trativo. A taxa é de R$ 2,00 para 

embarques em viagens até 250 

quilômetros e de R$ 3,23 para tre-

chos acima dessa quilometragem. 

Taxa de embarque 
volta a ser cobrada 
em Brasília

De 8 a 10 de abril próximo, 

o Sindicato das Empresas de 

Transportes de Passageiros no 

Estado de São Paulo — SETPESP 

— promoverá no Hotel Villa Rossa, 

na cidade de São Roque-SP, o XVI 

Congresso de Responsabilidade 

Civil e Direito Aplicado ao Trans-

porte Terrestre de Passageiros. 

Voltado aos profissionais do 

setor de transporte, o congresso 

terá a participação de ministros, 

desembargadores, advogados, 

professores, acadêmicos e em-

presários do setor. 

Assembleia da ABRATI aprova 
as contas de 2010 da Diretoria  
e o orçamento para este ano

Após a parte formal da Assembleia, presidida pelo empresário Roger Mansur, o Presidente 

Renan Chieppe fez uma explanação sobre diversos assuntos de interesse das associadas.

SETPESP discute 
responsabilidade 
civil no transporte

Reunidos em Assembleia Geral 

Ordinária em Brasília no último dia 23, 

os associados da ABRATI aprovaram 

o relatório de prestação de contas da 

Diretoria da Associação relativas ao 

ano de 2010. A Assembleia foi presi-

dida pelo empresário Roger Mansur, 

da Pluma Conforto e Turismo. Ao se 

iniciarem os trabalhos, o presidente da 

ABRATI, Renan Chieppe, pediu ao su-

perintendente José Luiz Santolin que 

lesse o documento e desse as expli-

cações necessárias sobre os diversos 

itens que constavam do relatório. Após 

a leitura, o superintendente da ABRATI 

fez a apresentação da proposta de 

orçamento para o exercício de 2011. 

Todos os itens foram aprovados pela 

assembleia.

Encerrada a parte formal do en-

contro, o presidente Renan Chieppe 

fez aos associados uma explanação  

sobre o andamento de vários assun-

tos de interesse da categoria e que 

se encontram em tramitação junto a 

diversos órgãos governamentais.

Jú
lio

 F
er

na
nd

es

Relatório 
das 
atividades 
em

2010

(3,1)  -1- Inf Mar 2011.indd 29/3/2011 10:58:23(3,1)  -1- Inf Mar 2011.indd 29/3/2011 10:58:23



2 INFORMATIVO ABRATI - MARÇO/11

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

Presidente 
Renan Chieppe 
Vice-Presidente
Paulo Alencar Porto Lima 
Superintendente 
José Luiz Santolin

Secretário-Geral
Carlos Augusto Faria Féres
Editor responsável
Ciro Marcos Rosa

Produzido por Plá Comunicação Ltda.

Endereço: SAUS Quadra 1 - Bloco J 
Edifício CNT Torre A – 8º andar - Entrada 10/20 
CEP 70070-944  –  Brasília – Distrito Federal
Fones: (61) 3322-2004 – Fax: (61) 3322-2058 – 3322-2022    
E-mail: abrati@abrati.org.br
Internet: http://www.abrati.org.br

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Segundo a Abidipa — Associação 

Brasileira dos Importadores e Distri-

buidores de Produtos Automotivos —, 

em abril o preço dos pneus no Brasil 

deverá ser reajustado em 10%. Em 

junho, haverá um segundo reajuste, da 

ordem de 6%. Os reajustes afetarão os 

produtos importados e os fabricados 

no Brasil. Conforme a Abidipa, eles são 

consequência dos aumentos nos pre-

ços da borracha e do petróleo, maté-

rias primas básicas para a fabricação 

de pneus. Nos últimos doze meses o 

preço da borracha no mercado interna-

cional subiu de US$ 2.500 a tonelada 

para US$ 5.400 a tonelada.

Matéria prima sobe e o preço dos 
pneus deverá sofrer dois reajustes

Gol assume a 
liderança com 39,77% 
do mercado aéreo 

Pela primeira vez em sua trajetória 

de dez anos, em fevereiro a Gol colo-

cou-se à frente das demais empresas 

aéreas do País, atingindo um índice de 

39,77% de participação no mercado. 

No mês, sua taxa de ocupação de 

assentos foi de 72,3%. 

No dia 1º de março, em Brasília, o 

Presidente da ABRATI, Renan Chiep pe, 

também na condição de diretor-geral 

da Unidade de Passageiros do Grupo 

Águia Branca, participou, como convi-

dado, do lançamento do Programa de 

Gestão e Liderança em Transportes 

Urbanos, promovido pela Associação 

Nacional das Empresas de Transportes 

Urbanos — NTU — e vários parceiros. 

O objetivo do programa é preparar o 

setor de transportes para os novos de-

safios que se anunciam. Renan fez um 

talk show produtivo voltado à reflexão 

dos participantes sobre como a educa-

ção pode ser uma importante aliada no 

enfrentamento de tais desafios. 

Ao lado de Renan no talk show 

estiveram Eugênio Mussak, professor 

e consultor especialista em educação 

(formado em medicina na UFPR, com 

especialização em fisiologia humana) 

e Cláudio Moura e Castro, consultor 

especialista em educação (formado em 

economia pela UFMG e com mestrado 

pela Universidade de Yale e doutorado 

pela Universidade Vanderblit).  

Só nos dois primeiros dias, 77 

empresários e executivos de todos os 

estados inscreveram-se para participar 

do programa. São 200 vagas para todo 

o Brasil. As inscrições continuam aber-

tas até 31 de março e podem ser feitas 

no site www.ibmeconline.com.br/ntu

Renan Chieppe durante sua participação no talk show. 

Renan Chieppe participa do lançamento de 
programa de gestão em transporte urbano   
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Duas vezes por semana, na linha 

Rio de Janeiro—Brasília, a Util oferece 

aos passageiros o serviço de comis-

sários ou comissárias de bordo, que 

atendem aos passageiros e prestam 

informações turísticas sobre as cida-

des ao longo da rota. Durante a via-

gem, os passageiros são informados, 

por exemplo, de que Juiz de Fora tem 

um dos maiores festivais de música 

clássica do mundo, ou que Paracatu 

tem a vegetação típica do Cerrado.  

Também são prestadas informa-

ções históricas e culturais sobre as 

cidades do Rio de Janeiro e Brasília. O 

ônibus com comissário ou comissária 

tem duas saídas por semana: terças e 

quartas, do Rio de Janeiro, e quintas e 

sextas, de Brasília, sempre às 20h30. 

Em Juazeiro do Norte o novo box 

da Guanabara tem padrão semelhante 

ao de uma agência de viagens e segue 

o mesmo conceito dos existentes nas 

rodoviárias de Fortaleza e Brasília. Ocu-

pa área de  100 metros quadrados e 

conta com ambiente climatizado. Aco-

moda as pessoas com mais conforto e 

em espaço maior. Os  funcionários são 

preparados para lidar com o software 

que controla e divide os clientes de 

acordo com sua necessidade e priori-

dade. A Guanabara mantém um progra-

ma destinado a sensibilizar os agentes 

terceirizados sobre a importância da 

melhoria contínua da qualidade dos 

serviços, o programa Agência Top 10. 

Todos os anos, o programa premia as 

dez melhores agências do ano e as 

agências destaques por regional.

Pela Util, a viagem de ônibus entre Brasília e 
Rio de Janeiro passa a ser um passeio turístico

As viagens regulares entre Rio e Brasília se tornam um passeio turístico e cultural. 

Guanabara inaugura seu novo box de venda de 
passagens na rodoviária de Juazeiro do Norte

Anualmente, o programa Top 10 reúne o pessoal das agências terceirizadas para a entrega 

dos prêmios às dez agências do ano e às agências destaques regionais.
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Os ônibus Mercedes-Benz conquistam seis 
das sete categorias do Prêmio Lotus 2011

A Mercedes-Benz foi a grande 

vencedora do Prêmio Lotus 2011, 

conquistando seis das sete categorias 

referentes a ônibus e sendo reconheci-

da como Marca do Ano, Marca do Ano 

em Chassis Urbanos e Marca do Ano 

em Chassis Rodoviários. O chassi OF 

1722 foi escolhido Chassi do Ano pela 

sétima vez, sendo seis consecutivas. 

“Este é mais um importante 

reconhecimento à qualidade e à 

rentabilidade asseguradas por nossa 

linha de produtos para transporte de 

passageiros", destacou Ricardo Silva, 

vice-presidente de Ônibus América 

Latina da Mercedes-Benz. 

A linha de chassis da Mercedes-

-Benz conta com 14 modelos para 

ônibus urbanos e 10 modelos para 

ônibus rodoviários.

A montadora também conquistou 

o título de "Caminhão Leve do Ano", 

conferido ao modelo 710 da LInha 

Tradicional, que chegou assim a sua 

décima conquista no Prêmio Lotus. 

Com as sete vitórias deste ano, a 

Mercedes-Benz alcança 122 prêmios 

nos 18 anos do evento da Editora 

Frota, que publica a revista Frota&Cia.

A Fidens Engenharia, uma das 

maiores empresas do setor de cons-

trução pesada no Brasil, adquiriu 50 

unidades do caminhão Actros 4844 

K 8x4 basculante, destinado a opera-

ções severas fora-de-estrada. Também 

comprou dois cavalos-mecânicos 

Actros 2646 LS 6x4 para aplicação 

rodoviária e 20 caminhões pesados 

2726 6x4, da Linha Tradicional da 

O 710, da Linha Tradicional da Mercedes-Benz: Caminhão Leve do Ano.

Fidens Engenharia compra 72 caminhões, na maioria 
do modelo Actros, para dar suporte à sua expansão

Mercedes-Benz do Brasil. Com os no-

vos caminhões, a companhia passa a 

contar com 150 caminhões da marca 

em sua frota de mais de 440 veículos.

A aquisição dos 72 veículos tem o 

objetivo de dar suporte à expansão e 

diversificação dos negócios da Fidens, 

em um processo que envolve tanto a 

internacionalização da empresa quanto 

a entrada em novos segmentos no Bra-

O chassi O 500 RS foi premiado como o Chassi Rodoviário do Ano.

sil, entre eles a prestação de serviços 

para os setores de óleo e gás, energia 

e concessão de aeroportos e portos, 

numa perspectiva de crescimento 

continuo para os próximos anos.

Segundo Carlos Henrique Frau-

ches, CEO da Fidens, “o mercado 

está aquecido e a perspectiva é de 

crescimento contínuo para os próxi-

mos anos".
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A Arriva London, operadora de 

transporte coletivo urbano de Londres, 

está utilizando nas suas linhas 20 

ônibus híbridos Volvo B5L equipados 

com carroçarias Wrighbus Gemini 2. 

Os ônibus híbridos da Volvo, no caso 

do transporte da capital inglesa, têm 

duas plataformas e utilizam um motor 

elétrico e um pequeno motor diesel 

que podem ser operados de forma 

independente ou simultaneamente. O 

motor elétrico recebe energia de uma 

bateria que, por sua vez, é recarrega-

da com a energia obtida por meio do 

sistema de freios. 

O motor a diesel permanece desa-

tivado nos pontos de paradas. Ao sair 

dos pontos o ônibus utiliza somente o 

motor elétrico, solução que evita ruídos 

e emissão de gases. 

Operadora de transportes de Londres passa a 
usar 20 novos ônibus híbridos de dois andares

Segundo a Volvo Buses, a recicla-

gem da energia do sistema de freios 

reduz o consumo de combustível e de 

energia elétrica, além das emissões de 

O diretor gerente da Arriva, Bob Scowen, comemora a chegada dos híbridos da Volvo.

Caminhões pesados da Mercedes-Benz têm sido os mais vendidos neste início de ano.

No segmento de caminhões pesa-

dos, a Mercedes-Benz é a marca que 

mais tem crescido em vendas nos 

primeiros meses de 2011. Em janeiro 

e fevereiro, a montadora registrou uma 

evolução de 107% nas vendas, em 

comparação com os resultados do ano 

passado. A participação de mercado 

chegou a 25%. O crescimento é atri-

buído principalmente ao desempenho 

dos caminhões Actros e Axor Premium. 

No primeiro bimestre foram empla-

cados 1.986 caminhões Mercedes-

-Benz. O crescimento nas vendas 

confirma que o ritmo da atividade eco-

nômica brasileira continua aquecido 

em áreas como mineração, grandes 

obras de infraestrutura, agronegócios 

e operações logísticas.

Mercedes-Benz foi a marca que mais cresceu 
nas vendas de caminhões pesados em 2011

dióxido de carbono. A redução obtida 

pelos ônibus híbridos em operação 

pode ser de até 35%, afirma Phil Owen, 

diretor de vendas da montadora. 
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

A Comil encerrou o exercício de 

2010 com 3.245 unidades produzidas, 

resultado 22,4% maior que o de 2009. 

Sua participação no mercado chegou a 

10%. Em relação a 2008, o acréscimo 

de produção foi de 5,5%.

A receita líquida atingiu R$ 339 

milhões, 16,8% superior à de 2009, 

sendo o ano lucro líquido de 13,4 mi-

lhões, 21,4% acima do ano anterior. 

O EBITDA correspondeu a 7,4% da re-

ceita líquida. No ano, a encarroçadora 

investiu um total de R$ 12,4 milhões. 

Suas exportações totalizaram R$ 79,7 

milhões, representando 23,5% da re-

ceita da empresa. 

Conforme informação do diretor 

geral da Comil, Silvio Calegaro, de 

janeiro a junho a empresa teve pro-

dução média diária de 12,3 carros. 

No segundo semestre, a média subiu 

para 14,4 unidades, alcançando 16 

unidades/dia em dezembro. Cerca de 

R$ 10 milhões do lucro líquido foram 

gerados nos últimos seis meses do 

ano. A empresa ingressou em 2011 

Comil fabricou 3.245 ônibus em 2010 e teve 
receita líquida de R$ 339 milhões no período

nesse ritmo e estima encerrar o ano 

com a produção de 20 carroçarias/dia.

Segundo o diretor geral, a Comil 

está perto de atingir sua capacidade 

máxima de produção e, em razão 

disso, dada a necessidade de acom-

panhar o mercado, pretende definir 

até o fim de 2011 a construção de 

uma unidade industrial no Sudeste do 

País.  

Justifica a intenção o fato de que 

a região concentra 75% da demanda 

brasileira por ônibus urbanos e as 

principais fornecedoras brasileiras de 

chassis. O plano é também reduzir 

gastos com o transporte dos chassis 

produzidos pela Mercedes-Benz em 

São Paulo e pela MAN (com marca 

Volkswagen) no Rio de Janeiro até o 

Rio Grande do Sul e depois com o en-

vio dos veículos prontos para a região 

Sudeste. Estão sendo avaliadas opor-

tunidades de instalação em São Paulo, 

no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

No segundo semestre, os novos rodoviários Campione ajudaram a incrementar as vendas. 
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