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ABRATI alerta associadas 
sobre as exigências de 
acessibilidade em veículos

Portaria do Diretor-Geral da 

ANTT, Bernardo Figueiredo, desig-

nou Sonia Rodrigues Haddad para 

ocupar o cargo de Superintenden-

te de Serviços de Transportes de 

Passageiros daquela Agência. 

Beatriz Abib de Falco Marinelli foi 

designada substituta eventual da 

Superintendente. Uma terceira 

portaria designou Helio Mauro 

França para desempenhar as 

funções de Superintendente da 

ANTT. 

A ABRATI oficiou em agosto a 

todas as associadas para informar 

sobre a edição da Portaria Inmetro 

168/2008, a qual aprova o Regu-

lamento Técnico da Qualidade para 

Inspeção da Adaptação de Acessibili-

dade em Veículos de Características 

Rodoviárias. Tal Portaria, em seu art. 

8º, repete a exigência da cadeira de 

transbordo nos terminais e pontos de 

parada, já feita pela NBR 15.320, em 

seus itens 5.2.1, alínea “f” e 5.4.

O ofício da Associação lembra que 

o art. 5º da portaria do Inmetro fixa 

prazo de 24 meses para os casos 

em que forem feitas adaptações de 

acessibilidade, nas situações em 

que haja necessidade de intervenção 

física no veículo. Também chama 

atenção para as exigências de sinali-

zação feitas pela portaria do Inmetro, 

e que constam desde 2006 da NBR 

15.320, estas já exigíveis de imediato. 

A Portaria 168 apresenta gráficos 

ilustrativos sobre todos os dispositivos 

sinalizadores exigidos.

A ABRATI recomenda a análise de  ta-

lhada das leis  10.048 e 10.098/2000, 

do De  cre  to 5.296/2004 e da Norma 

Brasileira ABNT 15.320/2006, além 

da citada portaria Inmetro, já que a 

legislação deverá gerar exigências de 

organismos fiscalizadores em nível 

estadual e federal.

Sônia Haddad 
é a nova titular 
da SUPAS

Decreto baixado pelo presidente 

da República em 27 de agosto de 

2008, com o número 6.550, dispõe 

sobre a estrutura e o funcionamento 

do CONIT – Conselho Nacional de Inte-

gração de Políticas de Transporte. 

O CONIT é um órgão de assesso-

ramento vinculado à Presidência da 

República. É presidido pelo Ministro 

dos Transportes e conta com a par-

ticipação de outros nove ministérios: 

Casa Civil, Defesa, Justiça, Fazenda, 

Desenvolvimento, Indústria e Comér-

cio Exterior, Planejamento, Cidades, 

Meio Ambiente e a Secretária Es-

Decreto dispõe sobre a estrutura 
e o funcionamento do CONIT 

pecial de Portos da Presidência da 

República.

Entre várias outras atribuições, 

caberá ao CONIT propôr medidas 

destinadas a harmonizar as políticas 

nacionais de transporte com as políti-

cas de transporte dos estados, Distrito 

Federal e municípios, visando à arti-

culação dos órgãos encarregados do 

gerenciamento dos sistemas viários e 

da regulação dos transportes interes-

taduais, intermunicipais e urbanos.

O texto completo do Decreto nº 

6.550 pode ser acessado no site da 

ABRATI (www.abrati.org.br).

ANTT colhe 
sugestões para a 
Resolução nº 2550

O intervalo intrajornada de 

motorista de transporte coletivo 

não pode ser reduzido. O entendi-

mento é da 2ª Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho, que man-

teve decisão, nesse sentido, do 

Tribunal Regional do Trabalho da 

3ª Região (Minas Gerais).

Intervalo de 
motorista não 
pode ser reduzido

Desde o dia 15 de setembro 

de 2008 a ANTT está realizando 

Audiência Pública na modalidade 

Intercâmbio Documental para 

colher sugestões à Proposta de 

Resolução que substituirá a Reso-

lução ANTT nº 2550, de 14.02.08. 

O prazo para apresentação das 

sugestões vai até o dia 17 de 

outubro.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

O governo espera poder realizar 

em março próximo o leilão de con-

cessão do primeiro trem de alta velo-

cidade do Brasil, ligando as cidades 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, com 

extensão ao aeroporto de Viracopos, 

em Campinas. A perspectiva é ter o 

novo sistema em operação na Copa 

do Mundo de 2014.

Segundo o secretário nacional de 

Política de Transportes do Ministério 

dos Transportes, Marcelo Perrupato, 

a idéia é que o consórcio vencedor da 

licitação dê início às obras no fim de 

2009. Ele explicou que o investimento 

pesado exigirá que a obra seja feita 

em conjunto entre o governo e a ini-

ciativa privada, porém evitou dizer de 

quanto deverá ser a participação do 

governo. O projeto do trem-bala tem 

custo estimado de R$ 20 bilhões, mas 

o valor não é definitivo, inclusive por-

que ainda falta a decisão final sobre o 

traçado dos cerca de 500 quilômetros 

da linha.

Enquanto isso, os governos do Rio 

de Janeiro e de São Paulo começaram 

a discutir a construção de uma nova 

rodovia para ligar os dois estados, 

com custo estimado inicialmente em  

R$ 3,1 bilhões. A obra ainda não tem 

data para ser iniciada.

A Itapemirim imprimiu em papel 

reciclável um primeiro lote (1 milhão de 

unidades) de bilhetes de passagens. 

É a primeira vez que uma empresa de 

transporte rodoviário de passageiros 

utiliza papel reciclável para essa finali-

dade. A impressão foi feita pela Gráfica 

Itabira, do Grupo Itapemirim.

A Itapemirim acredita que a impres-

são de passagens em papel reciclado 

pode constituir um diferencial perante 

os clientes, na medida em que se 

trata de uma ação pioneira que ajuda 

a preservar o meio-ambiente. 

Há cerca de três anos, a Itapemirim 

promove uma campanha de combate 

ao tráfico de animais silvestres. Além 

disso, seus ônibus têm os motores cui-

dadosamente regulados para reduzir a 

emissão de poluentes.

Itapemirim passa a 
imprimir bilhetes 
em papel reciclado

Aspectos técnicos e operacionais 

do transporte rodoviário de passagei-

ros e de carga entre Brasil e Uruguai, 

foram tratados na XVIII Reunião Bila-

teral Brasil/Uruguai dos Organismos 

Nacionais Competentes de Aplicação 

do Acordo sobre o Transporte Interna-

cional Terrestre (ATIT), realizada nos 

dias 4 e 5 de setembro na cidade de 

Montevidéu, no Uruguai. 

Reunião bilateral 
Brasil-Uruguai 
trata do ATIT 

Leilão do trem-bala previsto para março

Petrobras informa que fornecerá 
em 2009 o diesel que polui menos

A Petrobras informou no dia 15 

de setembro que, “a partir de 2009”, 

vai fornecer à rede distribuidora óleo 

diesel na classificação S-50 (com 

concentração de 50 partes por milhão 

de enxofre), exclusivamente para o 

abastecimento de veículos novos. 

A informação deixa dúvidas porque, 

até o último instante, a Petrobras se 

declarava impossibilitada de atender 

à exigência da Resolução nº 315, do 

Conama (Conselho Nacional de Meio 

Ambiente). 

Por meio de liminar, a Justiça 

Federal em São Paulo determinou 

que a Petrobras passe a fornecer o 

diesel S-50 a partir de 1º de janeiro 

de 2009. Porém, em se tratando de 

liminar, a determinação ainda poderá 

ser cassada. 

O assunto deu margem a que se 

estabelecesse um jogo-de-empurra 

entre a Petrobras, as montadoras e a 

Agência Nacional de Petróleo. Todas 

se dizem favoráveis ao diesel S-50 e, 

sete anos atrás, comprometeram-se 

formalmente em atender à resolução 

do Conama. Mas o tempo passou e 

pouca coisa foi feita. Tanto assim 

que no dia 15 de setembro o gerente 

de soluções comerciais da Petrobras, 

Frederico Kremer, ainda explicava: 

“Estamos investindo até 2012 cerca 

de US$ 8,2 bilhões para a redução do 

enxofre. As unidades são complexas. A 

construção leva cinco a seis anos.”

(1,1)  -2- Mont_Inf Set08.indd 29/9/2008 12:10:58(1,1)  -2- Mont_Inf Set08.indd 29/9/2008 12:10:58



3INFORMATIVO ABRATI - SETEMBRO/08 3

O Sistema Integrado Martins, 

maior atacadista-distribuidor brasileiro, 

adquiriu 725 caminhões de vários 

modelos da marca Iveco. Foi a maior 

aquisição em um único lote da Martins 

desde sua fundação, há 54 anos, e 

também a maior venda já realizada 

pela Iveco no mercado brasileiro. Um 

ano atrás, a montadora havia forne-

cido outros 183 caminhões ao mesmo 

grupo. A nova compra faz parte do pla-

no de renovação da frota da Martins, 

hoje composta de 1.170 veículos. Os 

novos caminhões serão entregues em 

lotes até fevereiro de 2009.

Sistema Integrado 
Martins compra 725 
caminhões Iveco

Mais 550 caminhões Mercedes-Benz 
para as distribuidoras de bebidas

De acordo com informação publi-

cada pelo jornal “Gazeta Mercantil”, a 

partir de novembro próximo a Artecola 

Indústrias Químicas, fabricante de 

adesivos e laminados especiais, pas-

sará a deter 54% do controle da MVC 

Componentes Plásticos, que pertence 

à Marcopolo e tem sede em São José 

dos Pinhais-PR.  

A transação envolve R$ 55 mi-

lhões. Em fevereiro de 2010, a en-

carroçadora gaúcha repassará mais 

6% das ações da MVC à Artecola, que 

ficará ainda com as opções de adquirir 

outros 4% na mesma ocasião e mais 

10% em fevereiro de 2011. A Marcopo-

lo manterá o restante das ações. 

A MVC lidera no país a produção de 

componentes plásticos para a indús-

tria automobilística, principalmente os 

localizados na parte externa de carros, 

caminhões e ônibus. Seu faturamento 

foi de R$ 100 milhões em 2007. 

Marcopolo vende 
controle da MVC à 
gaúcha Artecola

Irizar entre as 150 
melhores empresas 
para se trabalhar

A encarroçadora Irizar Brasil, de 

Botucatu-SP, foi reconhecida como 

uma das 150 melhores empresas 

para se trabalhar no Brasil, segundo 

pesquisa anual das revistas Você S/A 

e Exame, da Editora Abril. A premiação 

ocorreu na noite de 8 de setembro, em 

São Paulo. O levantamento incluiu 550 

empresas de todos os segmentos da 

economia.

Empresa de capital espanhol, a 

Irizar está instalada em Botucatu-SP 

desde 1998. Opera com mais de 300 

funcionários e produz de dois a quatro 

ônibus rodoviários por dia.  

Frotistas de distribuição de bebidas 

opinaram sobre o projeto do caminhão.

Nada menos que 550 unidades do 

caminhão semipesado 1718, configu-

rado especialmente para o transporte 

de bebidas, estão sendo entregues 

pela Mercedes-Benz do Brasil às em-

presas AmBev, Confenar e Cola-Cola 

Femsa. O caminhão admite o uso de 

até 10 paletes (estrados que facili-

tam a acomodação da mercadoria), 

permitindo distribuir maior quantidade 

de produtos por operação. Pode ser 

implementado com carroçaria plana ou 

rebaixada. As entregas serão concluí-

das até novembro próximo.

Com 16.500 kg de PBT – peso bru-

to total —, o modelo 1718 é equipado 

com o motor eletrônico OM 904 LA, 

com potência de 177 cv a 2.200 rpm e 

torque de 69 mkgf entre 1.200 e 1.600 

rpm. O elevado torque do motor eletrô-

nico é um dos principais destaques do 

caminhão, já que o transporte urbano 

de bebidas é caracterizado por intenso 

pára-e-anda, que exige muitas arranca-

das e retomadas de velocidade. 

A capacidade de subida – outra van-

tagem derivada do elevado torque do 

motor – otimiza o tempo de transporte 

mesmo quando o caminhão enfrenta 

ladeiras. 

Fórum Volvo discute 
imagem da empresa e 
segurança no trânsito

“Como a segurança pode melhorar 

a imagem do transporte rodoviário 

de cargas”: este foi o tema da 31ª 

edição do Fórum Volvo de Segurança 

no Trânsito, realizado no dia 4 de 

setembro, em São Paulo. O evento 

reuniu especialistas, transportadores 

do Brasil e dos Estados Unidos, além 

de dirigentes nacionais e internacio-

nais de organizações que congregam 

empresas de transporte. Uma das 

conferências mais importantes foi a 

de Umberto de Pretto, vice-secretário 

geral da União Internacional de Trans-

portes Rodoviários, IRU.

(2,1)  -2- Mont_Inf Set08.indd 29/9/2008 12:10:58(2,1)  -2- Mont_Inf Set08.indd 29/9/2008 12:10:58



4INFORMATIVO ABRATI - SETEMBRO/08

O Finame tem sido a modalidade 

mais procurada do Banco Mercedes-

Benz para financiamento de veículos 

comerciais da marca. Hoje, aproxi-

madamente 64% dos negócios são 

fechados por meio desse produto. 

O Leasing corresponde a 31% dos 

negócios e o CDC (Crédito Direto ao 

Consumidor), a 5%. 

De janeiro a julho, foram finan-

ciados R$ 891,8 milhões por meio 

de Finame, com crescimento de 36% 

em comparação ao mesmo período 

do ano passado. Nos primeiros sete 

meses de 2007, foram liberados R$ 

654,2 milhões.

No total, o Banco Mercedes-Benz 

teve crescimento de 17%, com finan-

ciamentos de R$ 1,4 bilhão.

A Cummins projeta ingressar, até o 

fim deste ano, na lista das empresas 

com receita anual superior a U$ 1 bi-

lhão. Alcançar essa marca significará 

que, em cinco anos, a empresa tripli-

cou a receita e a produção. Em 2004, 

saíam da planta de Guarulhos cerca 

de 30 mil unidades por ano. Agora, 

deverão ser fabricados acima de 90 

mil motores diesel, que são utilizados 

em caminhões, ônibus, na geração de 

energia, em tratores, em máquinas de 

construção e barcos. Também há cinco 

anos, o faturamento da companhia 

era pouco superior a U$ 300 milhões 

anuais.

Em 2012, a Cummins pretende 

alcançar uma produção da ordem de 

110 mil motores.

Em cinco anos, a 
Cummins triplica 
receita e produção

Finame do Banco 
Mercedes-Benz 
aumenta em 36%

Volkswagen abre terceiro turno 
para produzir 300 caminhões/dia

A Scania vai fornecer 260 ca-

minhões dos modelos P420 8x4 e 

P420 6x4 à companhia Odebrecht. A 

negociação, de R$ 125 milhões, repre-

senta a maior venda de caminhões da 

montadora a um só cliente em seus 

51 anos no Brasil. Os veículos serão 

utilizados nas obras do Rodoanel, 

em São Paulo, e na construção civil 

em diferentes regiões do país, como 

por exemplo na hidrelétrica do Rio 

Madeira, em Rondônia. A entrega dos 

veículos será feita entre os meses de 

fevereiro e dezembro de 2008.

Os caminhões contam com siste-

ma de gerenciamento de frota, e um 

lote de 100 unidades será entregue 

com a caixa automatizada Scania 

Opticruise. Os motoristas da Odebre-

cht estarão recebendo treinamento 

oferecido pela Scania diretamente 

nos locais de operação, no momento 

da entrega dos veículos. 

Scania faz sua 
maior venda de 
caminhões no Brasil 

Mercedes-Benz 
recebe inscrições 
para estágios

A Mercedes-Benz do Brasil está re-

cebendo inscrições para participação 

no seu programa de estágios de 2009. 

Para se inscrever, o estudante deverá 

estar cursando, em 2009, o penúltimo 

ou o último ano da graduação em nível 

superior. O candidato também devem 

ter nível intermediário do idioma in-

glês, sendo desejável conhecimento 

de alemão e espanhol. O prazo de 

inscrição se encerra no próximo dia 

21 de setembro. O cadastramento 

dos interessados pode ser feito por 

meio do site www.mercedes-benz.com.

br/carreira

Acionamento de dispositivo sonoro dá 

início ao terceiro turno na Volkswagen.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus 

vai alcançar em dezembro próximo a 

marca de 60.000 caminhões produzi-

dos em 2008. O anúncio foi feito pelo 

presidente da companhia, Antonio 

Roberto Cortes, ao autorizar, simboli-

camente, a abertura do terceiro turno 

de trabalho na unidade de Resende-RJ. 

Na avaliação de Cortes, mais do que 

um recorde histórico, o número mostra 

que a Volkswagen brasileira está lado 

a lado com competidores de porte 

mundial. O terceiro turno foi iniciado 

no dia 15 de setembro, na presença 

do presidente mundial da Volkswagen 

Veí culos Comerciais, Stephan Schaller, 

e de 3.500 empregados, entre eles 

800 recém-contratados. Para continuar 

aumentando a produção, também foi 

inaugurado um Centro Logístico desti-

nado a receber e consolidar lotes de 

peças para a linha de montagem. Ali, 

trabalharão 200 novos empregados. 

Até maio do próximo ano, a monta-

dora deverá estar produzindo 300 

caminhões por dia.  
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Uma questão de coerência
Para as pessoas que não conhe-

cem a verdadeira história do transporte 

rodoviário de passageiros no Brasil, 

os acontecimentos recentes ditados 

pelo governo para promover licitações 

de todas as linhas interestaduais 

representam simplesmente mais uma 

das medidas necessárias para o setor. 

Afinal, imaginam elas, o setor precisa 

ser reformulado para acompanhar a 

evolução de um mundo globalizado, 

onde o Brasil se apresenta como 

um dos principais emergentes, espe-

cialmente após a conquista recente 

do tão sonhado investment grade, 

concedido por duas agências de risco 

internacionais.

Embora esse processo não consti-

tuísse nenhuma surpresa para os em-

preendedores do setor e stakeholders, 

era de se esperar que o governo, por 

intermédio da ANTT, tivesse realizado 

um estudo profundo do transporte 

rodoviá rio de passageiros, inclusive 

ouvindo seus representantes, conside-

rando a complexidade da atividade, que 

vem acumulando profundas mazelas 

tanto na regulamentação quanto na 

operacionalidade. Por isso, surgiu e 

tem evoluído consideravelmente o ser-

viço informal no transporte, com maior 

incidência na Região Nordeste.

O governo precisa compreender que 

o transporte rodoviário foi construído 

neste país por grandes empreende-

dores, e cujo modelo, nas décadas 

de 1980 e 1990, foi exportado com 

sucesso para países como o México e 

vários outros da América do Sul. Contu-

do, é fato que desde a implantação da 

agência reguladora, em 2002, o trade 

tem consciência de que o setor deve 

passar por uma reformulação, mesmo 

porque as bases normativas existentes 

são todas fundamentadas no antigo 

modelo orientado pelo extinto DNER 

– Departamento Nacional de Estradas 

de Rodagem.

Por outro lado, também é preciso 

reconhecer que processo licitatório 

pretendido pelo governo carece de 

fundamentos sólidos nos aspectos 

legal e técnico, o que foi muito bem 

observado nas recentes audiências 

públicas. Outro aspecto preocupante 

é a ausência absoluta de coerência 

sobre as necessidades básicas e 

urgentes do setor neste momento, 

que podem ser resumidas nas três 

questões seguintes:

Primeira, o governo não poderia 

ignorar por completo a inestimável 

contribuição que os pioneiros do 

transporte rodoviário deram ao país 

em momentos difíceis, quando todos 

foram convocados a exercerem servi-

ços de qualidade crescente, dentro de 

uma infra-estrutura verdadeiramente 

precária. Bem ou mal, o modelo hoje 

vigente é fruto de muita persistência 

dos principais empreendedores do se-

tor. Como é possível implantar um novo 

modelo desprezando o conhecimento e 

experiência de seus precursores?

Segunda, o governo deveria pre-

parar o ambiente para a realização do 

processo licitatório, eliminando todas 

as mazelas existentes no mercado, 

dentre elas o execrável transporte 

informal, que tantos riscos gera para 

o sistema. O transporte pirata destrói 

o sistema, penaliza a economia pela 

inexistência de qualquer tributação e 

induz a prática de irregularidades em 

setores responsáveis pela regulação 

e fiscalização. A atividade informal é 

tão nociva que em determinadas pra-

ças do Nordeste, como por exemplo a 

cidade de Afogados da Ingazeira-PE, 

o mercado oficial foi absorvido em 

50%. Acrescente-se a isso os riscos 

do transporte de cargas duvidosas e 

outros problemas decorrentes. O que 

mais assusta é que esse problema, 

que  é pontual, persiste há mais de 

nove anos e nunca foi combatido por 

meio de fiscalização. Dentre os riscos 

mais gritantes desse “serviço”, estão 

os roteiros em estradas vicinais, e 

a absoluta ausência de controle das 

jornadas dos motoristas, contrariando 

a legislação vigente, afora outros gra-

ves problemas que só a polícia pode 

apurar. 

Terceira, não há qualquer seguran-

ça nas estradas, seja pelo excesso 

de buracos, seja, fundamentalmente, 

pela exposição aos freqüentes assal-

tos nas rodovias por meliantes de alta 

periculosidade. 

Diante de situações tão prementes 

como essas, que resumem apenas 

uma pequena parte do que o setor 

enfrenta hoje, torna-se imperativo ques-

tionar: como é possível implementar 

um novo modelo de transportes sem 

o seu principal insumo básico, a infra-

estrutura? Não seria o caso de a ANTT 

resolver  primeiro essas sérias deficiên-

cias para então propor um modelo novo 

e consistente? Não é coerente, em 

pleno século XXI, a prática de serviços 

de transportes com características de 

um Brasil da década de 40.

João Batista Ximenes
Economista e especialista 

em transporte de passageiros
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