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Executivos da montadora Scania 

defenderam a concessão de incenti-

vos oficiais aos transportadores que 

investirem em veículos movidos a 

combustíveis alternativos. Lembraram 

que na Europa caminhões movidos a 
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Grupo Caio Induscar adota novo 
logotipo e nova identidade visual 

Marcopolo lança 
sua plataforma de 
peças de reposição

A Marcopolo está colocando 

à disposição dos compradores 

uma linha completa de compo-

nentes genuínos de reposição 

da marca Marcopolo (peças de 

ônibus e de chassis), assim 

como peças originais de diferen-

tes marcas de chassis. Trata-se 

da Marcopolo Parts, shopping 

virtual criado para agilizar e faci-

litar as compras para reposição.

Segundo André Vidal Arma-

ganijan, diretor de Estratégia 

e Negócios Internacionais da 

Marcopolo, a Marcopolo Parts 

pretende agregar valor à venda 

de ônibus e ampliar a gama 

de serviços oferecidos pela 

fabricante. “Nosso trabalho é 

conectar o cliente com as lojas 

parceiras localizadas em todo o 

Brasil, para que ele encontre o 

produto de que precisa para o 

seu veículo”, explica o executivo.

Estarão disponíveis com-

ponentes genuínos de mode-

los de carroçarias Marcopolo, 

Neobus e Volare, e também de 

algumas das principais marcas 

de chassis de ônibus. O prazo 

de entrega dos produtos é de 

um a três dias. Ao acessar 

a Marcopolo Parts, o cliente 

pode visualizar as peças de seu 

interesse, apresentadas com 

imagens individuais, código de 

identificação, nome, tipo de 

veículo e aplicação, lojas com 

estoque disponível e preços da 

peça e do frete estimado.

Para acessar a plataforma 

basta clicar em http://www.

marcopoloparts.com.br

combustíveis alternativos não pagam 

pedágio, e apontaram que, no Brasil, 

grandes empresas como Unilever, 

AmBev, Coca-Cola, Loreal, Cocal e 

São Martinho já estão investindo em 

combustíveis alternativos.       Pág. 7 

Em 2019 foram mais 96 ônibus. 

Scania quer incentivos para 
empresas que utilizarem 
combustíveis alternativos 

O Grupo Caio Induscar adotou 

novo logotipo e nova identidade vi-

sual, como parte de um processo de 

mudanças que vem sendo estendido 

gradativamente a todas as empresas 

que formam o grupo. As mudanças 

incluem a incorporação de empresas 

do setor, a otimização dos processos, 

avanços no planejamento estratégico, 

o emprego de novos materiais e tecno-

logias, o desenvolvimento profissional 

dos colaboradores e novos avanços de 

qualidade nos produtos. 

A empresa chilena TurBus, tradicio-

nal cliente da Marcopolo, concluiu a 

incorporação dos 96 ônibus Marcopolo 

Paradiso 1800 Double Deck que ela 

Frota de ônibus Marcopolo da Tur 
Bus já está totalmente renovada

adquiriu no ano passado. Conforme 

dados da ANAC (Associação Nacional 

Automotriz do Chile), em 2019 o mer-

cado chileno de ônibus cresceu 15,5%. 

Segundo José Luiz Góes, gerente 

executivo de vendas da Marcopolo 

para a região das Américas, o volume 

da compra da Tur Bus teve significado 

especial por ter ocorrido em um ano no 

qual as exportações da indústria brasi-

leira de ônibus caíram 14,6%. A compra 

também serviu para realçar a liderança 

de mercado da encarroçadora no Chile 

e no continente latino-americano.
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Parceria entre a Ouro e Prata e a Livelo vai dar 
ainda mais liberdade de escolha para os clientes

A cada R$ 2,00 gastos em qualquer passagem emitida pela Ouro e Prata nas modalidades 

leito, semileito e convencional, o cliente acumula um ponto Livelo.

Estudo de pintura para os novos ônibus que vão operar entre Belo Horizonte e São Paulo.
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Desde o dia 3 de janeiro, os pontos 

gerados no Programa de Fidelidade 

Ouro e Prata são automaticamente 

convertidos em pontos Livelo. A Livelo 

e a Viação Ouro e Prata firmaram parce-

ria para oferecer ainda mais liberdade 

de escolha para os clientes das duas 

empresas. Agora, eles podem optar por 

usar os pontos para resgatar passa-

gens de ônibus ou produtos e serviços 

no site da empresa de recompensas.

A cada R$ 2,00 gastos em qualquer 

passagem emitida pela Ouro e Prata, 

nas modalidades leito, semileito e 

convencional, o cliente acumula um 

ponto Livelo. Os clientes precisam es-

tar cadastrados tanto na Livelo quanto 

no Programa de Fidelidade Ouro e Prata 

para obter a recompensa. O cadastra-

mento é gratuito e feito de forma fácil 

e rápida, nos sites ou aplicativos das 

empresas. 

Para a Livelo – que já disponibiliza 

no www.livelo.com.br opções de reser-

vas de carros, resgate de passagens 

aéreas e outros produtos e serviços 

com pontos –, a parceria com a Ouro 

e Prata demonstra a capilaridade dos 

pontos e os esforços de uma das 

maiores empresas de recompensa do 

País para inserir os pontos no dia a dia 

dos brasileiros.

“Prezamos a liberdade de esco-

lha dos nossos clientes, que, agora, 

podem optar por viajar entre e dentro 

dos estados do Rio Grande do Sul e 

do Pará sem precisar gastar R$ 1,00, 

utilizando apenas pontos Livelo. E com 

o serviço de alto padrão que a Ouro e 

Prata oferece”, declara o diretor de 

Relações Comerciais e Trade Marketing 

da Livelo, Marcelino Cruz.

Em maio o Grupo Gontijo vai incor-

porar à sua frota cinco ônibus modelo 

Double Deck (dois andares). São os 

primeiros DD adquiridos pela operadora 

mineira. Um dos veículos será desti-

nado à sua associada São Cristóvão. 

Os novos ônibus estão sendo 

montados pela encarroçadora Comil 

sobre chassis Scania K 440 8x2, de 

quatro eixos. A carroçaria é do modelo 

Campione Invictus DD. 

Os quatro novos DD da Gontijo 

serão operados nas linhas da empresa 

Gontijo vai incorporar cinco novos Double Deck 
da Comil, os primeiros desse modelo em sua frota 

que interligam Belo Horizonte e São 

Paulo. Os veículos dispõem de pol-

tronas semileito no andar superior e 

poltronas leito no andar inferior.
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FEIRAS E  EXPOSIÇÕES 

Busworld Turkey (Março/Turquia) 

Busworld Turkey é uma feira especia-

lizada dedicada exclusivamente à in-

dústria de ônibus. Além da exposição 

e contato com diversos fornecedores, 

os visitantes também podem partici-

par de uma variedade de seminários, 

onde são tratados tópicos especiais, 

como as possibilidades atuais de 

transporte, turismo ou aspectos de 

segurança. 

O Busworld Turkey acontecerá em 

3 dias, 05. a 07de março de 2020. 

https://www.busworldturkey.org/

Expo Foro (Maio/México) 

A Expo Foro é a mais importante mos-

tra da indústria de transporte de pas-

sageiros e turismo no México. Além 

da mostra que conta com mais de 

90 expositores o evento conta com 

conferências e mesas de discussão 

sobre diversos assuntos relacionados 

ao setor de transporte, principalmen-

te no continente Americano.

A Expo Foro acontecerá de 13 a 15 

de maio na Cidade do México. http://

www.expoforo.org.mx/ 

 

RDA Group Travel (Julho/Alemanha) 

A RDA Group Travel Expo é uma das 

principais feiras internacionais do 

mercado europeu de ônibus. Realiza-

se uma vez por ano em Colônia e só 

é acessível a visitantes profissionais 

devido ao fato de ser uma feira cate-

goria B2B pura.  

A RDA Group Travel Expo acontecerá 

em 2 dias, dias 07 e 08 de julho de 

2020 em Colônia, Alemanha. https://

www.rda-expo.de/en.html 

Lat.Bus e Transpúblico (Agosto/São 

Paulo) 

Lat.Bus reúne cerca de 80 exposi-

tores das mais diversas áreas do 

transporte de passageiros por ônibus: 

fabricantes de carrocerias, chassis, 

prestadores de serviço, indústrias de 

tecnologia e sistemas inteligentes de 

transportes, entre outros. 

A Lat Bus acontecerá de 11 a 13 

de agosto de 2020 em São Paulo. 

https://otmeditora.com/

IAA (Setembro/Alemanha) 

O Salão Internacional do Automóvel 

(IAA) é a exposição mais importante e 

mais abrangente de toda a indústria 

automotiva. Um misto de feira comer-

cial e fórum de mobilidade, o evento 

- com mais de 120 anos de tradição – 

reflete a visão abrangente e holística 

da mobilidade dos dias atuais. 

O IAA acontecerá de 24 a 30 setem-

bro 2020 em Hannover, Alemanha. 

https://www.iaa.de/en/cv 
 

FIAA (Outubro/Espanha) 

A FIAA em Madri é uma feira interna-

cional de ônibus. O evento reúne os 

diversos segmentos da indústria de 

transporte rodoviário de passageiros 

- Fabricantes de chassis, veículos 

acabados e peças de reposição, além 

de acessórios. 

A FIAA ocorrerá em 4 dias, 06 a 09 

de outubro de 2020 em Madri. ht-

tps://www.ifema.es/en/fiaa 
 

Euro Bus (Novembro/Inglaterra) 

Euro Bus é uma feira internacional 

líder para a indústria de ônibus em Bir-

mingham, Inglaterra. A Euro Bus Expo 

oferece tudo, desde os mais recen-

tes veículos de baixa emissão zero, 

acessórios e equipamentos de oficina, 

até soluções de TI, atualizações de 

legislação e serviços essenciais de ne-

gócios para o mercado internacional. 

A Euro Bus Expo acontecerá em 3 

dias, de 03 a 05 de novembro de 

2020, em Birmingham. https://euro-

busxpo.com/ 

 

Cib Expo (Dezembro/China) 

A CIB EXPO (China International Bus 

Expo) conta com mais de 400 expo-

sitores, e visa promover o desenvolvi-

mento da indústria. Voltada principal-

mente para o transporte público. 

A CIB EXPO China International Bus 

Expo em Xangai ocorre de 14 a 16 

de dezembro de 2020. http://www.

sg-busexpo.com/about.aspx

HSM-Expo (Novembro/São Paulo)

O HSM Expo é voltado para gestão 

e inovação fazendo a ponte entre o 

cenário Global e o brasileiro. O evento 

convida a buscar fora do ambiente 

natural de cada empresa, soluções co-

laborativas e de vanguarda através da 

troca entre grandes nomes mundiais e 

executivos e gestores nacionais.

O HSM Expo acontecerá de 9 a 11 

de novembro no Transamérica Expo 

Center, em São Paulo. https://www.

hsm.com.br/expo-20/

Expo Dubai 2020

O evento mais surpreendente de 2020 

certamente é a Expo Dubai que sedia-

rá o “mundo” por 173 dias (são quase 

6 meses de mostra) com o intuito 

criar, colaborar e inovar em diversas 

áreas: ciência, artes, entretenimento, 

tecnologia e outros. Tema do evento: 

Conectando Mentes, Criando o Futuro.

Expo Dubai 2020 será de 20 de ou-

tubro de 2020 a 10 de abril de 2021 

em Dubai. https://www.expo2020du-

bai.com/

Participar de feiras e exposições do setor é importante para manter seu negócio-

competitivo e sua mente aquecida com o mercado. Selecionamos algumas feiras 

programadas para 2020, no Brasil e pelo mundo.
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A frota se mantém confiável, mesmo com a extensa rodagem de alguns dos ônibus. 

Aplicações mistas com consumo menor.
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Ônibus e caminhões Mercedes-Benz rodaram 
mais de 1 milhão de km sem abrir os motores

Segundo informação da Mercedes-

-Benz, duas de suas clientes, uma de 

caminhões e outra de ônibus, já roda-

ram mais de 1 milhão de quilômetros 

cada com veículos da marca. Uma das 

clientes é a Empresa de Ônibus São 

Gonçalo, de Minas Gerais, cujos ônibus 

já ultrapassaram 1.000.000 de qui-

lômetros rodados apenas com manu-

tenções corretivas e preventivas, sem 

necessidade de abrir os motores. Outra 

empresa cliente é a Lotrans Logística e 

Transportes, de Mogi Guaçu-SP, dona 

de uma frota de 50 caminhões Axor. 

Desse total, dez unidades já atingiram 

a marca dos 1.280 quilômetros roda-

dos sem que seus motores tenham 

sido abertos. 

A Mercedes-Benz anunciou uma 

novidade importante na linha de ca-

minhões Accelo: os modelos 1016, 

do segmento de leves, e 1316 6x2, 

da categoria de médios, passam a ter 

uma nova relação de eixo traseiro nas 

Nova relação de eixo traseiro para a 
linha Accelo traz maior rentabilidade

versões com câmbio automatizado. 

Segundo a fabricante, a nova relação 

proporciona menor consumo de com-

bustível nas aplicações mistas que 

intercalam trechos urbanos e rodoviá-

rios com velocidades operacionais até 

90 km/h. 

Segundo Ari de Carvalho, diretor 

de Vendas e Marketing Caminhões da 

Mercedes-Benz do Brasil, a mudança 

contribui para aumentar a vida útil do 

motor, ampliando ainda mais as van-

tagens para o cliente, que ganha em 

redução de custos operacionais.

A mudança pode representar no-

vas vantagens principalmente para as 

empresas que trabalham com cargas 

fracionadas, encomendas urgentes, 

distribuição urbana, entrega de produ-

tos do comércio eletrônico e transporte 

de bebidas.

No início do ano a Daimler Buses 

entregou 16 ônibus elétricos (eCitaro) 

da Mercedes-Benz para a empresa VHH 

(Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein 

GmbH), de Hamburgo, Alemanha. Os 

ônibus são movidos com a energia 

de 12 baterias cuja capacidade total 

é de 292 kWh. Entre vários itens de 

série, os ônibus dispõem de avançados 

equipamentos de segurança, além de 

assistente ativo de frenagem e assis-

tente de ponto cego. Outros diferen-

ciais são parede lateral envidraçada, 

três portas largas e entradas USB 

para carregamento de smartphones, 

além de pisos de revestimento com 

aparência de madeira. 

A VHH tem sede em Hamburgo e é a 

segunda maior empresa de transporte 

público do Norte da Alemanha.

Daimler entrega 16 
Citaro elétricos para a 
cidade de Hamburgo
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Referência em ônibus.

Os novos ônibus rodoviários da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em cada detalhe.  
Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno, alcançando um padrão de conforto  
e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia  
e à durabilidade para rodar em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.

7010_Mer_An. ônibus robô Rodoviário_ Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 05/10/18   11:22
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Mercedes-Benz foi novamente a 
maior ganhadora do Prêmio Lótus

Marcopolo é a Marca do Ano em 
Carroçarias no Prêmio de 2020

Mudanças na Daimler 
Trucks & Buses e na 
unidade brasileira 

Com base no seu desempenho 

de vendas em 2019, a Marcopolo 

conquistou mais uma vez o Prêmio 

Lótus, nas categorias Marca do Ano 

em Carroçarias de Ônibus e Marca 

do Ano em Carroçarias Rodoviárias. 

O reconhecimento é concedido pela 

editora a fabricantes e distribuidores 

de veículos comerciais cujos produtos 

Conquistando um terço dos 24 

troféus em disputa, a Mercedes-Benz 

foi a grande vencedora do Prêmio Lótus 

2020, uma das principais premiações 

de veículos comerciais do Brasil. A 

montadora ganhou em oito categorias 

de caminhões, ônibus e comerciais 

leves avaliados no levantamento da 

Editora Frota, que tomou como base os 

dados de emplacamento do Renavam 

referentes a 2019. 

Além de Marca do Ano em Cami-

nhões pela quarta vez seguida, a 

Mercedes-Benz ficou com o título de  

Marca do Ano em Caminhões Leves, 

após um intervalo de 13 anos. 

Sua linha Sprinter ganhou três 

troféus: Marca do Ano em Caminhões 

Semileves, Minibus do Ano com a van 

Sprinter e Caminhão Semileve do Ano, 

com a Sprinter 415. 

No segmento de ônibus a Mercedes-

Benz também conquistou três dos prê-

mios mais concorridos: Marca do Ano 

em chassis de Ônibus, ônibus Urbanos 

e ônibus Rodoviários.

e marcas conquistaram a preferência 

dos compradores brasileiros.

De acordo com dados da Fenabra-

ve, que balizam as premiações, no ano 

passado a Marcopolo comercializou 

6.998 unidades no mercado brasileiro. 

Desse total, 2.577 unidades eram de 

rodoviários, correspondendo a 66,57% 

de participação de mercado.

Em parceria com a Tecnomotor, a 

Mercedes-Benz desenvolveu um siste-

ma de diagnóstico exclusivo para gran-

des clientes de ônibus. Denominado 

MB Diagnos, o sistema possibilita ao 

mecânico acessar da própria garagem 

da empresa os códigos de falhas e 

realizar programações personalizadas 

nos veículos. Quando aparece uma 

falha no veículo, o mecânico consegue 

agilizar os procedimentos de correção e 

adiantar a liberação do veículo. 

Mercedes-Benz desenvolve sistema 
de diagnóstico de falhas nos ônibus

A grande vantagem do novo siste-

ma é exatamente a maior rapidez do 

diagnóstico, uma vez que se evita o 

transporte do ônibus até a concessio-

nária, ou, como às vezes ocorre, a ida 

de um técnico da concessionária até a 

garagem da empresa para diagnosticar 

o defeito.

Para utilização do novo sistema 

é necessário que o mecânico receba 

treinamento específico, proporcionado 

pela concessionária Mercedes-Benz.

Após 35 anos na Daimler AG, Ulrich 

Bastert, chefe mundial de Marketing, 

Vendas e Serviços ao Cliente da Daim-

ler Buses, se aposentará em 1º de 

julho de 2020. 

O atual presidente da Mercedes-

-Benz do Brasil & CEO América Latina, 

Philipp Schiemer, será o seu sucessor.

Karl Deppen, que era chefe de 

Controlling na Mercedes-Benz AG, ficará 

à frente da Mercedes-Benz no Brasil.

“Agradeço profundamente a Ulrich 

Bastert por mais de três décadas de 

sucesso em diversas posições-chave 

na Daimler Trucks & Buses”, disse 

Martin Daum, CEO da Daimler Truck AG. 

“Dono de um amplo conhecimento e 

uma de nossas lideranças mais fortes, 

Ulrich Bastert desfrutará de merecida 

aposentadoria. Sua postura empresa-

rial e incansável dedicação ao cliente 

são exemplares. Desejamos a ele tudo 

de bom nessa nova etapa de sua vida.”

“Com Philipp Schiemer, o departa-

mento mundial de Marketing, Vendas 

e Serviços ao Cliente da Daimler 

Buses terá um executivo de veículos 

comerciais altamente competente e 

experiente. Estamos muito felizes por 

receber Philipp, agora como membro do 

Board da Daimler Buses”, declarou Till 

Oberwörder, chefe mundial da Daimler 

Buses.

Philipp Schiemer começou sua car-

reira na Daimler em 1984. Passou por 

diversas posições na Alemanha e no 

Brasil. Em 2004, ele assumiu a chefia 

de vendas no país. Em 2009, foi promo-

vido a Head de Marketing de Automó-

veis da Mercedes-Benz em Stuttgart, na 

Alemanha. Em seguida, assumiu seu 

cargo atual, respondendo desde 2013 

como presidente da Mercedes-Benz do 

Brasil & CEO América Latina.
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Scania defende incentivos para investimentos em 
veículos movidos a combustíveis alternativos

Crescimento nos negócios e novas tecnologias de 
segurança, principais avanços da Volvo em 2019
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Scania aposta em combustíveis alternativos.

Ônibus Volvo equipado com SSA.

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br
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Durante avaliação do desempenho 

da Scania em 2019, em evento na 

cidade paulista de Itu, executivos da 

montadora defenderam a concessão de 

incentivos oficiais aos transportadores 

que investirem em veículos movidos a 

combustíveis alternativos. A empresa 

apontou como um bom exemplo o 

fato de que, na Europa, caminhões 

movidos a combustíveis alternativos 

não pagam pedágio. A propósito da 

ideia, eles lembraram que, no Brasil, 

grandes empresas como Unilever, 

AmBev, Coca-Cola e Loreal, além de 

A Volvo Bus Latin America também 

apresentou um balanço de sua atuação 

no mercado em 2019. Os números 

apontaram considerável crescimento 

nas vendas nacionais, com 73% de 

expansão e o licenciamento de 744 

chassis. Foram 389 rodoviários (62% 

de crescimento) e 355 urbanos (mais 

87%). Somado o desempenho no Brasil 

e na América Latina, o total chegou a 

1.864 chassis, com incremento de 77% 

sobre as vendas de 2018. As exporta-

ções representaram 60% do número de 

chassis entregues pela Volvo.

grandes usinas como a Cocal e a São 

Martinho, já estão investindo em com-

bustíveis alternativos – no caso, estão 

adquirindo o caminhão R 410, movido 

a gás, produzido pela Scania.

 “Estamos entregando sustentabi-

lidade econômica e ambiental”, des-

tacou Silvio Munhoz, diretor comercial 

da montadora, referindo-se ao modelo 

R 410, movido a gás. Por sua vez, o 

vice-presidente das Operações Co-

merciais da Scania no Brasil, Roberto 

Barral, afirmou que ainda há algumas 

incertezas acerca dos rumos das eco-

As tecnologias embarcadas de se-

gurança da Volvo também ampliaram 

seu espaço no mercado, com destaque 

para as primeiras entregas de chassis 

rodoviários equipados com a nova 

geração do Sistema de Segurança 

Ativa Volvo (SSA), cujos avançados 

recursos eletrônicos ajudam a prevenir 

acidentes. Além do SSA, outro item dis-

ponibilizado ao mercado foi o sistema 

de controle automático de velocidade, 

“uma tecnologia que permitiu, nos 

primeiros veículos a contar com esse 

recurso eletrônico, uma redução de 

nomias global e nacional, o que explica 

o otimismo “moderado” da companhia 

neste momento. 

50% dos índices de acidentes”, con-

forme informou Fabiano Todeschini, 

presidente da Volvo Bus Latin America. 
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  Desafios do transporte rodoviário 
  interestadual de passageiros 

A missão de transportar vidas, de 

uma ponta a outra do País, hoje está 

rodeada de conforto, segurança e faci-

lidades. Mas, nem sempre foi assim. 

Estamos falando do segmento de trans-

porte rodoviário coletivo de passageiros 

interestaduais, que opera com, aproxima-

damente, 240 empresas homologadas 

pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) para o serviço regular, 

e gera mais de 60.000 empregos diretos 

e outros milhares indiretos.

Na década de 1940, quando o Bra-

sil enfrentou grave crise de desabas-

tecimento de combustíveis, empresas 

de ônibus rodoviários se adaptaram ao 

uso do álcool, muito antes do etanol 

chegar às bombas de postos de com-

bustíveis. Outras tantas superaram 

adversidades nas estradas de barro e 

até abordagens de índios no transpor-

te de passageiros. Assim, o Brasil de 

ônibus evoluiu, vencendo dificuldades 

que impulsionaram o modal.

A evolução trouxe novos desafios 

para o serviço público que atende 

com regularidade mais de cinco mil 

municípios brasileiros. Só que agora 

estão ainda mais complexos, porque 

ameaçam garantias adquiridas ao 

longo dos últimos 25 anos. Põem em 

risco investimentos em tecnologia, na 

manutenção de empregos estáveis e 

geram insegurança jurídica para um 

modelo de negócios desenhado e re-

gulado pelo poder público.

Agora não são as estradas sem 

infraestrutura a desafiar o setor. É o 

Estado que estimula a abertura de 

mercado e a política liberal para, teori-

camente, aumentar a oferta do serviço, 

elevar a concorrência e reduzir tarifas. 

É o Governo que muda as regras de um 

setor que transporta, diariamente, 50 

milhões de passageiros, com investi-

mentos em infraestrutura e pessoal 

qualificado, sem levar em consideração 

que o aumento da oferta de serviço 

ocorrerá apenas nas linhas rentáveis, 

pois as de menor demanda (não 

rentáveis), tenderão a desaparecer, 

deixando usuários de várias cidades 

brasileiras desassistidos.

É preciso que se respeite a história 

de pioneiros que desbravaram estradas 

para atender as rotas de longa distân-

cia, favorecendo a migração regional 

de milhares de passageiros em busca 

de trabalho. Também não é justo 

desprezar a evolução do serviço, com 

a adaptação dos veículos às viagens 

longas, desde a criação dos serviços 

semileito e leito ao desenvolvimento 

do turismo rodoviário e o investimento 

em sustentabilidade, privilegiando a 

fabricação de ônibus que cumprem as 

metas de redução de óxido de nitrogê-

nio, como vem ocorrendo desde 2012.

Ainda é preciso que se registre a 

adaptação das empresas reguladas 

aos desafios da tecnologia digital. 

Souberam manter equilíbrio entre lojas 

físicas e e-commerce, mantiveram e 

multiplicaram empregos para moto-

ristas, agentes de venda, bagagistas, 

despachantes de plataforma e para 

outras categorias afins. Fizeram tudo 

isso, mesmo diante das fragilidades 

da adequação ao mercado de trabalho 

que vive a transformação digital numa 

velocidade nem sempre apropriada aos 

vários profissionais.

Infelizmente, as desvantagens 

da desregulamentação do serviço de 

ônibus interestadual só virão à tona 

quando afetarem drasticamente a 

qualidade ofertada, com a viabilidade 

do negócio amparada apenas na busca 

por menor preço.  

A segurança também não será 

privilegiada nesse cenário, em nome 

da redução de custos. Ao contrário, a 

formação e o treinamento de motoris-

tas requerem vultosos investimentos 

por parte das empresas, o que não 

será necessário em ambiente de total 

liberdade.

O lamentável é que no atual cenário 

de crise econômica há ingredientes 

suficientes para que a combinação de 

regras claras para todos, sem amarras 

regulatórias e livre mercado resulte em 

um tiro que sairá pela culatra.

É preciso que se respeite 
a história de pioneiros que 
desbravaram estradas para 
atender as rotas de longa 

distância, favorecendo 
a migração regional de 

milhares de passageiros 
em busca de trabalho.


