
NOVEMBRO 2007

A Secretaria de Política Nacio-

nal de Transportes do Ministério 

dos Transportes (SPNT) dará iní-

cio a um debate público voltado 

para a realização de estudos, 

que atenderão à necessidade de 

prever soluções para a demanda 

de transportes de passageiros em 

todos os modais.

O evento inicial será no próxi-

mo dia 12 de dezembro, na sede 

do Ministério, com um workshop 

sobre transporte Interestadual e 

Internacional de passageiros, no 

âmbito do Plano Nacional de Lo-

gística e Transportes, o PNLT.

A ABRATI tomará parte no 

debate e levará aos demais parti-

cipantes os desafios que hoje se 

apresentam para as empresas 

prestadoras de serviços de trans-

porte rodoviário de passageiros. 

Entre eles, a ação predatória dos 

transportadores piratas e o atual 

quadro de insegurança jurídica 

que afeta as permissionárias.

Debate público 
sobre transporte 
de passageiros

De 21 a 23 de novembro, o 

Diretor Administrativo-Financeiro da 

ABRATI, Cláudio Nelson C. Rodrigues 

de Abreu, e o Superintendente, José 

Luiz Santolin, participam em Sevilha, 

Espanha, da 19ª Semana Nacional do 

Automóvel e do Ônibus. O evento é 

organizado pela FENEBUS (a entidade 

nacional representativa dos empresá-

rios espanhóis do setor de ônibus), 

por sua Junta de Andaluzia. O Brasil 

é um dos países convidados, ao lado 

da China, Portugal, Chile, Argentina 

e México. 

Concluída a programação de 

trabalho, que terá várias palestras 

e debates, será anunciada oficial-

mente a constituição da Associação 

Ibero-Americana de Empresários de 

Transporte por Ônibus (AITBUS), da 

qual a ABRATI fará parte. Entre outras 

iniciativas, a nova entidade deverá con-

vocar e organizar encontros periódicos 

nos diversos países-membros, sempre 

tendo em vista o objetivo de reforçar a 

união dos setores representados.   

Na 19ª Semana serão discutidos 

os problemas que afetam mais dire-

tamente o transporte por ônibus nos 

países participantes. 

Além das sessões de trabalho, 

estão programados dois encontros 

específicos entre delegações parti-

cipantes, para uma avaliação das 

possibilidades de intercâmbio e de 

negócios entre os empresários. A pa-

lestra dos representantes da ABRATI 

será proferida no dia 23, e mostrará 

um panorama do transporte rodoviário 

de passageiros no Brasil.   

ABRATI participa da Semana 
do Ônibus em Sevilha, Espanha

XIX
Semana Nacional
del Autocar
y del Autobús
Sevilla 20-23 Noviembre 2007
Hotel Alfonso XIII

Junta de Andalucía

Pesquisa da CNT comprova que as 
estradas continuam em mau estado

Nova pesquisa da Confederação 

Nacional do Transporte sobre a si-

tuação das estradas avaliou 87.592 

quilômetros em todo o País. Os re-

sultados praticamente confirmaram 

o quadro do ano anterior. Mais de 

74% das rodovias apresentam algum 

tipo de comprometimento, seja no 

piso, seja na sinalização vertical ou 

horizontal, seja ainda na geometria. 

Apenas 22.893 quilômetros (26,1%) 

receberam avaliação positiva. Pág. 6 Esperança é a concessão à iniciativa privada.
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Viação Motta chega aos 40 anos 
prestando serviços de qualidade

Marcopolo prevê 
faturamento até 10% 
maior em 2008

A Comil investe no mercado de 
reposição e em assistência técnica

As equipes internas e externas de 

pós-venda da Comil foram submetidas 

a treinamentos e a um processo de 

A Viação Motta, uma das mais 

importantes empresas de transporte 

rodoviário de passageiros da região 

da Alta Sorocabana, no Estado de São 

Paulo, completou em 2007 40 anos 

de atividades. Com sede em Presiden-

te Prudente e servindo a mais de 400 

localidades nos estados de São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás 

e Distrito Federal, a Viação Motta foi 

fundada em 1967 por Pedro Cassimiro 

Motta, empresário que dedicou toda 

sua vida ao transporte de pessoas e 

cargas. Suas primeiras linhas ligaram 

o Oeste paulista ao antigo Estado de 

Mato Grosso (Campo Grande, Doura-

dos, Bela Vista, Rondonópolis e Cuia-

bá), sendo a travessia do rio Paraná 

feita em balsa.

Atualmente, a Viação Motta opera 

95 linhas intermunicipais e interes-

taduais. Sua frota conta com 350 

ônibus de baixa idade média. Ela atua 

também no transporte de cargas. 

reestruturação. O objetivo da encar-

roçadora é conseguir maior agilidade 

e eficiência na área de assistência 

técnica, além de aumentar o volume de 

vendas de peças originais. A cobertura 

da companhia para esses serviços 

está sendo ampliada em todas as 

regiões do País. O programa recebeu 

a denominação de Comil Assist e a 

Comil está adquirindo veículos novos 

para compor a frota dos serviços de 

pós-venda, que rodarão as principais 

cidades brasileiras e estarão efetiva-

mente mais próximos dos clientes.

A Marcopolo, maior fabricante bra-

sileira de carroçarias, espera fechar 

2007 com receita líquida consolidada 

de R$ 2 bilhões, o que corresponderia 

a uma evolução de 14,3% sobre o 

desempenho de 2006. Até o fim de 

dezembro a empresa deverá ter produ-

zido um total de 17 mil unidades, com 

aumento de 8,5% sobre a produção do 

ano passado. 

Para o próximo ano, segundo o 

diretor geral José Rubens de la Rosa, 

a encarroçadora projeta expansão de 

5% a 10% nos seus negócios globais, 

tanto em receita como em produção 

física. Porém, as estimativas finais 

só serão fechadas em dezembro. Será 

necessário considerar o desempenho 

das fábricas implantadas na Índia (em 

parceria com a Tata Motors) e na China 

(em parceria com a Ruspromauto), que 

só recentemente entraram em ritmo 

normal de produção. 

No que diz respeito ao mercado 

interno, as projeções da Marcopolo 

levam em conta não só os pedidos 

existentes em carteira (que se esten-

dem até fevereiro), mas a peculiarida-

de de se tratar de um ano eleitoral. 

Por causa das eleições municipais, o 

mercado de ônibus urbanos deverá se 

manter aquecido até julho. A encarro-

çadora considera ainda a expansão 

(em marcha) dos níveis de emprego e 

o conseqüente aumento da demanda 

por transporte coletivo. 

Frota de carros para assistência técnica.

Ôs modernos ônibus da empresa servem a 

mais de 400 localidades.
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Usuários de transporte coletivo de passageiros 
temem “apagão” rodoviário no Brasil em 2008

A entidade que representa os usuá-

rios de transporte rodoviário coletivo 

de passageiros – CONUT – manifestou 

nos jornais sua preocupação com a 

possibilidade de ocorrer um ‘apagão” 

rodoviário no Brasil. A preocupação se 

deve à situação de insegurança jurídi-

ca vivida pelas empresas brasileiras 

de ônibus dos setores interestadual e 

internacional, cujos contratos de per-

missão vencem em alguns meses. Até 

agora não houve qualquer indicação, 

da parte do governo, quanto à possi-

bilidade de serem renovados.

Em artigo assinado pelo seu 

presidente, José Felinto, a CONUT 

cita dados do Instituto de Defesa do 

Consumidor, segundo os quais mais 

de 140 milhões usuários utilizam apro-

ximadamente 17.900 ônibus em todo 

o território nacional. E lembra: “Os 

serviços públicos são considerados 

essenciais à população e oferecê-los 

de forma ininterrupta e com tarifário 

acessível é dever do Estado, direta ou 

indiretamente.” 

A entidade afirma ser “impres-

cindível que exista um ambiente de 

segurança jurídica não apenas para as 

empresas, mas também para o confor-

to e segurança dos usuários”.

Referindo-se ao vencimento dos 

contratos (outubro de 2008), a CONUT 

pondera que “um colapso no setor de 

transporte coletivo rodoviário causaria 

um transtorno inimaginável, maior até 

que o caos aéreo que ainda se abate 

sobre nós”. E conclui: “Enfim, ainda dá 

tempo de governo, ministérios afetos 

à área, empresários, trabalhadores e 

usuários, esses representando uma 

maioria que não pode silenciar, se 

esforçarem para evitar o pior apagão 

que o Brasil dos últimos anos viven-

ciou – o das estradas vazias de ônibus 

regulares de passageiros e os usuários 

sem poderem se locomover pelo país 

para trabalhar, estudar, fazer turismo 

e voltar para casa. Ou seja, terão su-

primido o direito de ir e vir assegurado 

pela Constituição Federal.”

O jornal Correio Braziliense foi um dos que publicaram a advertência dos usuários.
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Grupo Júlio Simões aumenta frota 
com 200 caminhões Volkswagen 

Marcedes-Benz 
do Brasil e não mais 
DaimlerChrysler

O Grupo Júlio Simões incorporou 

200 caminhões Volkswagen Constella-

tion 19.320 à sua frota. Somente para 

a Lubiani Logística foram destinados 

140 caminhões. As 60 unidades 

restantes se destinam às demais 

operações da empresa. 

A Lubiani Logística foi adquirida 

recentemente pelo Grupo Júlio Simões. 

Com 46 anos de mercado, conta com 

708 funcionários e frota de 1.100 

veículos entre cavalos mecânicos, 

pranchas e carretas. Fundada em 1969 

pelos irmãos Antonio e Hermínio Lu-

biani, e com sede em Piracicaba (SP), 

a empresa consolidou sua reputação 

pela alta qualidade dos serviços presta-

dos para clientes como Ambev, Suzano, 

Ripasa e Cosipa, entre outros. 

A Lubiani já está utilizando os 

novos caminhões em operações como 

transporte de tratores e máquinas, 

armazenagem, contêineres, papel e 

celulose.

Comil espera crescer 17% com a 
venda de 2.600 ônibus em 2007 

A Comil espera fechar o ano com 

evolução de 17% no faturamento. O 

montante total dos negócios deverá 

chegar a R$ 300 milhões, valor que 

supera em 13% o de 2006. As proje-

ções apontam para vendas totais de 

2.600 ônibus. Este ano, a encarro-

çadora investiu na reestruturação da 

área comercial, na qualificação dos 

serviços de pós-venda, em tecnologia e 

no aumento da capacidade da fábrica, 

que passou a ser de 12 ônibus por dia. 

Ao longo de 2007 foram contratados 

cerca de 200 profissionais. O quadro 

atual é de pouco mais de 2 mil cola-

boradores.

O Versatile foi um dos produtos que contribuíram para o bom desempenho da Comil.

A DaimlerChrysler do Brasil Ltda. 

assumiu nova denominação e pas-

sou a ser Mercedes-Benz do Brasil. 

A mudança segue estratégia definida 

pela matriz do grupo, na Alemanha, 

que também muda o nome e assu-

me a denominação de Daimler AG. 

A decisão foi aprovada em encontro 

extraordinário de acionistas realizado 

em Berlim. Na avaliação da Mercedes-

Benz do Brasil, a nova denominação 

assegura uma presença ainda mais 

forte da montadora no País, reforçando 

sua proximidade com os clientes.

Instalada há mais de 50 anos no 

Brasil e atualmente com mais de 13 

mil colaboradores, a empresa con-

firma o compromisso de continuar a 

trajetória da Mercedes-Benz no País, 

mantendo a tradicional e estreita 

parceria com sua rede de concessio-

nários, fornecedores e clientes.

Parte da nova frota destinada à Lubiani.

Diariamente, em Belo Horizonte 

(MG), cerca de 1.200 perueiros estão 

fazendo o transporte clandestino de 

15 a 20 mil passageiros que chegam 

ou saem da capital mineira. A estima-

tiva é da gerência de fiscalização do 

Departamento de Estradas de Roda-

gem de Minas Gerais. O DER diz que 

a fiscalização tem sido intensificada, 

mas não o suficiente para coibir a 

prática ilegal. Os perueiros atuam 

em vários destinos da região metro-

politana e em cidades do interior. O 

DER acredita que novas licitações po-

deriam melhorar o transporte coletivo 

e ajudariam a afastar os perueiros.

Perueiros atuam 
cada vez mais 
livremente em BH
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Nova pesquisa anual da CNT aponta que as rodovias 
brasileiras continuam em situação bastante ruim   

Seminário debate 
próxima fase do 
Proconve para óleos

A Confederação Nacional do Trans-

porte divulgou no mês de outubro os 

resultados de mais uma pesquisa 

anual sobre a situação das estradas. 

Desta vez, foram avaliados 87.592 

quilômetros de rodovias em todo o 

País. O trabalho abrangeu toda a ma-

lha rodoviária federal pavimentada, as 

rodovias sob concessão e as principais 

rodovias estaduais. 

Os resultados praticamente con-

firmaram o que havia sido constatado 

no ano anterior: mais de 74% das 

rodovias apresentam algum tipo de 

comprometimento, seja no piso, seja 

na sinalização vertical ou horizontal, 

seja ainda na geometria.

Da extensão total pesquisada, 

apenas 22.893 quilômetros (26,1%) 

receberam avaliação positiva.

O mercado nacional de lubrificantes 

voltados à indústria automotiva passa 

por um processo de transformação, em 

conseqüência das normas estabeleci-

das pela próxima fase do Programa de 

Controle de Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (Proconve). A próxima 

fase entrará em vigor em 2009. Os prin-

cipais fatores que estão influenciando 

essas alterações, especialmente para 

os motores a diesel, estão focados nas 

mudanças da legislação de emissões, 

no melhor rendimento em economia 

de combustível e na durabilidade do 

equipamento em condições severas 

de operação.

Este foi um dos assuntos debati-

dos durante o seminário A Evolução 

Tecnológica dos Óleos Lubrificantes 

e Aditivos Automotivos, realizado em 

São Paulo pela Associação Brasileira 

de Engenharia Automotiva (AEA), no 

dia 18 de outubro. Os participantes 

abordaram também o intenso trabalho 

que vem sendo realizado pela Agência 

Nacional de Petróleo (ANP) com o 

objetivo de aperfeiçoar a organização, 

regulamentação e monitoramento do 

setor produtivo de óleos lubrificantes.

Situação da malha rodoviária

47.777 km 54,5% têm pavimento em estado regular, ruim ou péssimo

57.253 km 65,4% apresentam sinalização com problemas

37.259 km 42,5% não têm acostamento

31.880 km 39,0% apresentam placas com legibilidade deteriorada

7.462 km 8,5% têm placas total ou parcialmente cobertas pelo mato

32.816 km 42,5% não possuem placas de limite de velocidade
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Os dez piores trechos

Ranking Nome Rodovias

100º Maceió AL – Paulo Afonso BA
BR-104, BR-110, BR-423, 

BR-424, PE-177, PE-360

101º Belém PA – Guaraí TO

BR-222, PA-150, PA-151, PA-

252, PA-287, PA-447, 

PA-475, PA-483, TO-336

102º Rio Brilhante MS – Porto Murtinho MS BR-267, BR-419

103º Rio Verde GO – Iporá GO GO-174

104º Araguaína TO – Picos PI BR-135, BR-230, TO-222

105º Teresina PI – Barreiras BA

BR-020, BR-135, BR-235, 

BR-343, PI-140, 

PI-141/BR-324, PI-361

106º Posse GO – Ilhéus BA

BA-030/BR-030, BA-262, 

BA-263, BA-349/BR-349, 

BA-407/BR-407, BA-415/

BR-415, BA-430/BR-430 

107º Curvelo MG – Ibotirama GO

BA-030/BR-030, BA-160, 

BR-122, BR-135, 

MG-122/BR-122   

108º Rio Verde GO – Itumbiara GO BR-452, BR-483

109º Açailândia MA – Miranda do Norte MA BR-222

Os pesquisadores calcularam o 

montante dos recursos necessários 

para colocar o sistema rodoviário 

nacional em padrões satisfatórios de 

segurança e desempenho. Com o es-

tado atual da malha, seria preciso um 

investimento total de R$ 23,6 bilhões. 

Em seguida, o governo teria de gastar 

anualmente R$ 1,34 bilhão para a 

correta manutenção da malha.
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