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Ônibus das associadas da ABRATI vão transportar 
vacinas na campanha contra o Novo Coronavírus

As vacinas serão levadas por ônibus aos pontos mais remotos e distantes do País.

O presidente da ABRATI, Eduardo Tude, em artigo 
publicado pela revista Exame/Bússola, fala do provável 
aumento das viagens de ônibus neste fim de ano e lembra 
que a escolha do serviço tem de ser muito responsável para 
não se converter numa grande tragédia, como no acidente 
com um ônibus pirata que deixou 41 mortos. Pág. 2

A Confederação Nacional do Transporte – CNT – ma-
nifestou-se contrária ao pleito formulado por empresas de 
ônibus que oferecem fretamento colaborativo de viagens 
por meio de aplicativos como forma de derrubar a obriga-
toriedade da venda de passagens no estilo circuito fechado. 

A CNT rechaçou toda e qualquer forma de transporte 
clandestino, “a fim de evitar tragédias como a vista no 
último dia 25 de outubro, em que um ônibus pirata e um 
caminhão colidiram em uma rodovia do interior do Estado 
de São Paulo, deixando 41 mortos.” 

Os riscos do transporte clandestino CNT é contra autorizações para 
empresas de aplicativo venderem 
passagens fora do circuito fechado

As empresas de ônibus de trans-
porte interestadual representadas pela 
Associação Brasileira das Empresas de 
Transporte Terrestre de Passageiros 
(ABRATI) participarão da força-tarefa 
liderada pela companhia aérea Azul 
para transportar as vacinas da campa-
nha contra a Covid-19.

“No Brasil há localidades que aces-
sadas unicamente por rodovia, por isso 
sabemos da importância do papel das 
empresas de ônibus para auxiliar na 
distribuição dessa vacina tão aguardada 
por todos os brasileiros”, justificou o 
presidente da ABRATI,  Eduardo Tude.

Para auxiliar a Azul na tarefa, 
as empresas regulares de transporte 
interestadual ofereceram apoio para 
complementar o transporte gratuito das 
vacinas, o que vai possibilitar a expan-
são do atendimento a mais de 5.000 mu-
nicípios em todo o País. “A Azul montará 
sua operação sabendo que pode contar 

com as empresas da ABRATI para dar 
cobertura na operação de transporte, 
levando a vacina com segurança aos 
munícipios mais afastados das cidades 
onde estão os aeroportos”, afirmou 
Eduardo Tude.

A Azul já anunciou que colocará à 
disposição das autoridades brasileiras 
o transporte gratuito das vacinas pelo 
País, utilizando sua malha de voos. A lo-
gística da operação ainda será definida 
pelas autoridades de saúde.

A Viação Garcia, de Londrina,  está operando um ônibus 
dotado do sistema BFA, da Marcopolo, cuja taxa de reno-
vação do ar no salão de passageiros é superior a 20 vezes 
por hora. O ar é filtrado e climatizado antes de chegar aos 
passageiros. Pág. 7

O ar trocado 20 vezes por hora
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Eduardo Tude

Por EDUARDO TUDE  –  Presidente da ABRATI
Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros   
Reproduzido de Exame/Bússola 

Os riscos do transporte clandestino

Em ano de pandemia — que afe-
tou diversos setores da economia, em 
especial, os de mobilidade e de trans-
portes — os prejuízos provocados 
por empresas que não cumprem as 
regras do jogo ganharam caráter de 
urgência. Além dos danos materiais, 
a ameaça à vida se sobrepõe como um 
grande mal que essas organizações 
provocam ao insistir em burlar a 
lei. Por isso, a escolha por serviços 
prestados no setor de transporte 
rodoviário tem de ser muito respon-
sável, para não se converter numa 
grande tragédia, como, infelizmente, 
acabamos de ver no interior de São 
Paulo, quando um acidente com um 
ônibus clandestino deixou 41 mortos.

Está muito claro para todos que 
o caráter irregular do serviço não 

Com o aumento das viagens de ônibus interestaduais neste fim de ano, 
a segurança ganha caráter de vida ou morte para milhões de brasileiros.

foi a causa do ocorrido. No entanto, 
as sequelas do acidente seriam muito 
diferentes das que suportariam famílias 
que tivessem esse infortúnio em um 
serviço regular. A estrutura financeira 
e o suporte do atendimento às vítimas 
são incomparáveis, a despeito ou não 
da contratação de qualquer seguro, 
que obviamente não é o suficiente para 
garantir a indenização de um prejuízo 
desse volume imposto a tantas pessoas.

Num país de dimensões continentais, 
o transporte rodoviário interestadual 
conta com regras claras que diferenciam 
o que é “serviço público de transporte 
coletivo” do que é a “atividade econô-
mica de fretamento”. A questão é que, 
no Brasil, quando se quer driblar a 
legalidade, sempre se dá um jeitinho. E 
assim surgiu a modalidade “fretamento 

colaborativo”, que nada mais é do que 
converter um serviço legal de fretamen-
to, onde se aluga o ônibus, com viagem 
de ida e volta, em uma linha clandestina, 
intermediada por uma plataforma digital 
pseudoinovadora, que vende assentos.

Assistimos hoje a operadores dri-
blando a fiscalização e tentando atuar 
da mesma forma que empresas de 
ônibus regulares, porém, sem arcar 
com os encargos fiscais e obrigações 
contratuais inerentes ao serviço público, 
regulado em lei. Essas são garantias 
conquistadas pela população atendida 
ao longo dos anos, como gratuidades.

Por falta dessa compreensão, o con-
sumidor tem dificuldade em diferenciar 
o que é transporte regular, legalizado, 
do que é clandestino. Uma boa dica é 
saber se o ônibus é autorizado pela 
Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) a fazer a viagem regular 
interestadual. É preciso observar se o 
ônibus contratado sai de um terminal 
rodoviário, e se emite um bilhete de 
passagem, físico ou eletrônico.

Se de fato o interesse for a contra-
tação de fretamento, viagem de ida e 
volta, contratada por um grupo, o ideal 
é planejar: conhecer a empresa que está 
realizando o serviço, visitar suas instala-
ções, conhecer sua estrutura e qual é o 
“plano B” para o caso de intercorrências 
na viagem.

A Associação Brasileira das Em-
presas de Transporte Terrestres de 
Passageiros (ABRATI) e suas empresas 
associadas transportam mais de 40 mi-
lhões de passageiros ao ano, aproximan-
do famílias, participando de histórias e 
conectando todas as regiões do Brasil. 
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O sucesso da campanha contra o 
transporte clandestino de passageiros

Reprodução de um dos cartazes da campanha.

Oferecem transporte para todos, não 
operam apenas rotas lucrativas, ao con-
trário dos clandestinos, que escolhem a 
dedo onde vão operar.

Empresas regulares seguem normas, 
possuem estrutura ao longo dos trechos 
que operam, inclusive do ponto de vista 
sanitário. Só as empresas regulares 
garantem embarque e desembarque a 
partir da compra da passagem. Cerca 
de 80% delas têm sistema de teleme-
tria para acompanhamento de cada 
viagem; as empresas são integralmente 
monitoradas e fiscalizadas pela ANTT; 

elas possuem sensores de velocidade 
e instalam câmeras de segurança nos 
veículos. Os motoristas são treinados, 
têm sua saúde monitorada, submetem-se 
a exames toxicológicos periódicos, utili-
zam “bafômetro” antes de iniciar cada 
jornada e há respeito aos períodos de 
descanso. Todos esses são cuidados que 
contribuem para uma condução segura 
e eficiente do veículo.

Com a perspectiva do aumento das 
viagens de ônibus interestaduais neste 
fim de ano, a questão da segurança – ou 
da falta dela – ganha caráter de vida ou 

morte para milhões de brasileiros. 
Por essa razão, é preciso que os via-
jantes sejam ainda mais criteriosos 
na hora de escolher uma empresa 
para viajar de ônibus.

Convencer a sociedade sobre os 
riscos do transporte clandestino é 
dever das autoridades, mas, infeliz-
mente, nem sempre elas conseguem 
impedir que o consumidor faça a es-
colha errada. Por isso, busque infor-
mação, cobre seus direitos, defenda 
sua vida e a de seus familiares com 
escolhas seguras e legais.

No dia 24/11,  a Associação dos Ser-
vidores da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ASEANTT) divulgou 
nota de repúdio contra o que denomina 
“ataques, ameaças, intimidações e 
difamações” feitas pela empresa Buser 
Brasil Tecnologia e empresas parceiras.

O documento registra “ameaças 
contra a integridade física e a honra, 
e violência psicológica dirigida a uma 
servidora da ANTT”, da Fiscalização.

A Associação aponta, como exem-
plos de intimidação, a veiculação feita 
pela Buser em sites e jornais “infor-
mando o nome completo e os perfis em 
redes sociais de uma fiscal, prestando 
diversas informações falsas e incitando 
seus usuários a atacarem a servidora”.

A Associação apela à Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres para que 
zele pela integridade de seus servidores 
“expostos a toda a sorte de ameaças”, 
e espera que sejam tomadas “medidas 
de combate a excessos de empresas que 
abusam de seu poder econômico para 
acossar fiscais em pleno exercício de 
suas competências previstas em lei”.

Depois do sucesso alcançado em 
seus primeiros dias, a campanha “Sua 
vida vale mais. Diga não ao clandestino”, 
iniciativa da ABRATI, continua repercu-
tindo em todo o País. Trata-se de uma 
campanha de combate ao transporte 
clandestino de passageiros, com o obje-
tivo de preservar a segurança dos passa-
geiros. A campanha alerta a população 
e, principalmente, quem viaja, acerca 
do grande risco de acidentes quando se 
viaja em veículos clandestinos. 

A própria Agência Nacional de 
Transportes Terrestres já advertiu que 
o transporte clandestino representa um 
grande risco para a sociedade “porque 
ele mata”. 

E assim, a Agência intensificou as 
operações de fiscalização e apreensão 
de ônibus piratas nas rodovias brasi-
leiras. De 1º de janeiro até o dia 30 de 
novembro, ela contabilizou a apreensão 
de 1.177 veículos piratas e lavrou 2.477 
autos de infração. As multas aplicadas  
passaram da casa dos R$ 13 milhões.

O “Dia D” da campanha foi 29 de 
novembro, às vésperas do feriado de 
Finados, que registrou o mais elevado 
número de ações de conscientização e 
informação em terminais rodoviários 
do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Ho-
rizonte, Belém, João Pessoa, Vitória, 
Curitiba, Porto Alegre, Brasília, São 
Luís e Recife.  Foram feitas panfleta-
gens e promovidos diálogos ativos com 
cidadãos, tendo sempre como objetivo a 
conscientização das pessoas quanto aos 
riscos do transporte clandestino, que é a 
face mais visível da ação predatória dos 
transportadores piratas. 

Servidores da ANTT 
repudiam “ataques 
e ameaças da Buser”
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Além de estar sempre entre as melhores, a Viação Cometa é uma das mais tradicionais empresas de transporte rodoviário de passageiros do País.

Viação Cometa e Marcopolo premiadas no ranking 
Maiores do Transporte & Melhores do Transporte
    A operadora de transporte rodoviário 
de passageiros Viação Cometa, do Grupo 
JCA, e a fabricante de carroçarias Mar-
copolo, foram duas das ganhadoras da 
33a edição da premiação Maiores do 
Transporte e Melhores do Transporte 
2020. O ranking homenageia as empre-
sas que se sobressaíram nos diversos 
segmentos do transporte de passageiros, 
carga e logística. Promovido pela re-
vista Transporte Moderno, da OTM 
Editora, o ranking apontou e premiou  
destaques do setor com base na análise 
de seus balanços financeiros de 2019. 
 Foram analisados balanços de 
1.412 empresas de 39 segmentos.
Entre as empresas de transporte 
rodoviário de passageiros, a que teve 
a melhor avaliação foi a Cometa.  
 Fernando Guimarães,  diretor-
executivo da unidade de transporte 
de passageiros do Grupo JCA, ao 

qual a Cometa pertence, considerou a 
escolha um sinal de que a operadora 
está no caminho certo. “Estar entre 
as melhores é motivo de muito orgulho 
para a Cometa e todo o Grupo JCA. O 
comprometimento com a excelência, 
o cuidado com os nossos colabora-
dores e clientes são nossas prioridades.”
 No caso da Marcopolo, além do de-
sempenho financeiro, a companhia teve 
um ano marcado por ações em inovação 
e no desenvolvimento da plataforma 
Marcopolo BioSafe para aplicação da 
biossegurança nos transportes, em face 
da pandemia do Novo Cordonavírus, 
Ela apresentou ao mercado quase uma 
dezena de produtos e serviços. Fechou 
2019 com crescimento de 2,8% em rela-
ção ao ano anterior, com receita líquida 
recorde de R$ 4,314 bilhões, contra R$ 
4,197 bilhões em 2018. A demanda do 
mercado brasileiro fez os negócios da 

companhia no País aumentarem 17,6%, 
de R$ 1,916 bilhão no exercício anterior 
para R$ 2,252 bilhões. O lucro líquido 
cresceu 11,1%, atingindo R$ 212 milhões.

Fernando Guimarães, diretor-executivo da 
unidade de passageiros do Grupo JCA (direita), 
recebe troféu atribuído à Viação Cometa.
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Roberto Cortes anunciou o sexto ciclo consecutivo de aportes destinados à fábrica brasileira. 

A fábrica Volkswagen de Resende-RJ está investindo 
novos recursos e contratando mais 550 colaboradores

Entre o próximo ano e 2025, a 
Volkswagen Caminhões e Ônibus planeja 
investir R$ 2 bilhões no Brasil, no que 
seria o sexto e maior ciclo consecutivo 
de seus aportes no Brasil. O anúncio 
foi feito pelo presidente e CEO da mon-
tadora, Roberto Cortes. Simultanea-
mente, a montadora e suas parceiras 
no Consórcio Modular informaram que 
estão iniciando a contratação de mais 
550 colaboradores para a fábrica de 
Resende-RJ.

Em 2021, a Volkswagen Caminhões 
e Ônibus completará quatro décadas 
de operações desde o lançamento de 
seus primeiros produtos no Brasil, em 
março de 1981.

O novo reforço de mão-de-obra é 
para ampliar a produção diária nas 
duas linhas de montagem em Resende, 
com ênfase na oferta dos caminhões 
extrapesados Constellation 33.460 6×4, 
Meteor 28.460 6×2 e Meteor 29.520 6×4. 
Totalmente desenvolvidos no Brasil, 
esses modelos já tiveram sua pré-venda 

iniciada. Além dos extrapesados, a VWCO 
fabrica os modelos leves, médios e pesa-
dos das linhas Delivery e Constellation; 
os cavalos mecânicos da marca MAN e os 
chassis de ônibus Volksbus. 

Ainda segundo Cortes, o novo ci-
clo de investimentos focará em novas 

tecnologias para uma mobilidade mais 
sustentável, como a propulsão elétrica e 
a melhoria da eficiência energética com 
redução de CO2. E, ainda, na digitaliza-
ção e na conectividade para soluções 
de transporte cada vez mais modernas 
e eficientes.

Mercedes-Benz e Comil enviam para a Costa Rica um 
ônibus do modelo O 500 RS 1836 para demonstração

Em parceria, a Mercedes-Benz e a 
encarroçadora Comil exportaram para 
a Costa Rica um ônibus rodoviário do 
modelo O 500 RS 1836, que estará  sendo 
oferecido como uma nova opção ao mer-
cado local e, ainda, da América Central. 
O veículo deve entrar em operação no 
próximo mês e vai se deslocar para 
diferentes regiões daquele país.  

O modelo O 500 RS 1836 dispõe de 
freio a disco e Top Brake para maior 
potência na frenagem e facilidade na 
manutenção. Traz freio eletrônico 
(EBS), controle eletrônico de esta-

bilidade (ESP), retarder, entre-eixos 
de 3.000 mm, suspensão pneumática e 
câmbio automatizado GO 240. O motor 
é o OM 906 LA eletrônico Euro 3. Com 
18,5 toneladas de PBT, o ônibus asse-
gura, segundo a Mercedes-Benz, baixo 
consumo de combustível e economia 
operacional. Pode ser utilizado também 
para aplicações de fretamento e turismo.
    A carroçaria da Comil é a Campione 
Invictus, com comprimento de 13,20 
me tros e capacidade para 50 pas-
sageiros. Ar condicionado, isolamento 
térmico, internet via wi-fi, tomadas 

para notebook, entradas para cabos 
USB e DPM (Dispositivo de Poltrona 
Móvel) são os atributos, além do siste-
ma de acessibilidade para cadeirantes 
e pessoas com mobilidade reduzida.
   Esta é a primeira vez que o mo-
delo O 500 RS 1836 da Mercedes-
Benz está sendo mandado para outro 
país com uma carroçaria da Comil.  
   “Estamos aptos a atender às neces-
sidades de nossos clientes de acordo 
com a realidade de cada país”, afirma o 
diretor-geral do centro regional Daim-
ler na América Latina, Jens Burger. 
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A Mercedes-Benz lança edição especial com as 12 
últimas unidades do famoso extrapesado Atron 1635

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

A Mercedes-Benz está promovendo 
o encerramento de um ciclo de grande 
sucesso na história do caminhão fabrica-
do no Brasil. Desde o dia 8 de dezembro, 
ela colocou à venda, no seu Showroom 
Virtual Star Online, uma edição especial 
do caminhão extrapesado Atron 1635, 
que a partir de agora deixa de ser pro-
duzido no País. 

Trata-se do último caminhão bicudo 
da marca – segundo a Mercedes-Benz o 

último representante de uma geração 
de modelos que ajudaram a construir 
e consolidar a presença da marca no 
País. O diretor de Vendas e Marketing 
Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil, 
Ari de Carvalho, chegou a dizer que com 
essa edição especial, “a Mercedes-Benz 
está oferecendo uma lenda pelo preço de 
um caminhão”.

Ele explicou a aposentadoria do veí-
culo lembrando que os caminhões com 

cabina semiavançada, popularmente 
conhecidos como bicudos, reinaram por 
décadas nas mais diversas aplicações, 
seja com baú, carga seca aberta, baú fri-
gorificado, basculante e uma infinidade 
de carroçarias. Com o passar do tempo, 
esse tipo de veículo foi perdendo espaço 
no mercado brasileiro, sendo substituído 
pelos modelos com cabina avançada, o 
cara chata, “até que chegou o momento 
de dizer adeus”, afirma Ari de Carvalho.

A Viação Garcia já está operando 
um novo ônibus recém-fornecido pela 
Marcopolo com o novo sistema BFA de 
filtragem e climatização do ar que entra 
no salão de passageiros. A taxa de re-
novação do ar é superior a 20 vezes por 
hora. A diferença é que o ar que vem do 
ambiente externo é filtrado e climatiza-
do antes de entrar em contato com os 
passageiros.  

No  novo ônibus, a pedido da Garcia, 
foram instaladas apenas 28 poltronas, 
todas elas individuais, ou seja, separa-
das lateralmente uma da outra. “Esta 
é uma das várias ações que integram 
o nosso protocoloo de biossegurança”, 
informa Estefano Boiko, vice-presidente 
do Grupo Viação Garcia. O novo Marcopolo DD da Viação Garcia foi entregue já equipado com o sistema BFA.

Marcopolo cria o novo sistema BFA de filtragem do ar 
no salão de passageiros; a Garcia já está utilizando



8 INFORMATIVO ABRATI - DEZEMBRO/20

Basílica de Aparecida e ônibus da Pássaro Marron: espaço compartilhado há décadas.  
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Pássaro Marron comemora 85 anos com o mesmo 
dinamismo e a mesma criatividade de sempre

A Pássaro Marron, que durante 
longo tempo concentrou suas operações 
no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, 
e em cidades do Litoral Norte paulista, 
foi fundada em 1935 e está completando 
85 anos de atividades. Esse importante 

marco tem sido comemorado de várias 
maneiras, mas em nenhum momento a 
empresa deixou de dar sequência ao 
contínuo processo de modernização e 
revitalização de suas agências, a cria-
ção de salas de autoatendimento e a 

implantação de tecnologias embarcadas 
nos ônibus de sua frota. 

Ela foi fundada pelo português Affon-
so José Teixeira para operar na ligação 
rodoviária entre a capital do Estado de 
São Paulo e as cidades de Mogi das Cru-
zes, Guararema, São José dos Campos, 
Jacareí, Caçapava, Taubaté e Aparecida. 
Mais tarde, ela passou a fazer a ligação 
entre as cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro, utilizando a antiga Estrada 
Rio-São Paulo. Quando foi inaugurada 
a Rodovia Presidente Dutra, ela estava 
lá, rodando para fazer a mesma ligação 
rodoviária entre paulistas e cariocas.

A Pássaro continua sendo uma das 
mais dinâmicas operadoras do setor 
de transporte rodoviário de passagei-
ros e uma das que mais investem em 
treinamento de pessoal, reciclagens no 
atendimento, dinamização dos cursos 
de condução para motoristas – enfim, 
na busca permanente da excelência em 
seus serviços.

Mais 123 ônibus Mercedes-Benz para aumentar a 
frota da locadora LCR, que chega a 520 veículos

Mais 123 novos ônibus foram 
vendidos pela Mercedes-Benz para 
a empresa RCR Locação Ltda., do 
Grupo Parvi, que atua no segmento 
de fretamento eventual no estado 
de Pernambuco, com unidades na 
Bahia, Maranhão, Ceará, Pará e Am-
zonas. Com isso, a frota da empresa, 
toda a mesma marca, passou a ser 
de 520 veículos.  

Os ônibus foram entregues em 
outubro e novembro último, e vão 
operar no transporte de funcio-

nários das empresas e indústrias nas 
regiões de Fortaleza, Belém, Salvador, 
Manaus, São Luís e Recife. Entre os 
modelos vendidos estão 80 ônibus OF 
1721, 33 unidades do micro-ônibus LO 
916 e dez modelos do O 500 RS.

Mesmo com volumes menores, a 
Mercedes-Benz se mantém como líder 
nas vendas de ônibus no País. De janeiro 
a outubro deste ano, a marca emplacou 
quase 5.600 ônibus, conquistando cerca 
de 50% de participação de mercado no 
segmento acima de 8 toneladas de PBT. 

“Somos os responsáveis pela maior 
parte das vendas de ônibus para 
fretamento em 2020”, informa Walter 
Barbosa, diretor de Vendas e Marke-
ting da Mercedes-Benz do Brasil. 

Barbosa destaca a boa perfor-
mance no segmento do transporte de 
funcionários das empresas e indús-
trias. “Considerando o volume acu-
mulado de janeiro a outubro, neste 
ano foram emplacados 688 ônibus da 
nossa marca nesse segmento, o que 
corresponde a 57% de market share”.


