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ABRATI leva ao Minfra e ao BNDES o quadro 
atual, as demandas e as propostas do setor

CAIO apóia distribuição de máscaras

Em Brasília, no dia 8 de maio, depois 
de mais uma reunião entre a equipe da 
Secretaria Nacional de Transportes e 
o grupo estratégico criado pela Pre-
sidência do Conselho Deliberativo da 
Associação, a ABRATI protocolou um 
novo expediente formalizando os pleitos 
tratados na reunião. No documento, a 
Associação expressa os temas pleitea-
dos, na sequência de outros já em ava-
liação pelo Ministério da Infraestrutura, 
e cujos desdobramentos estão sendo 

A população de Botucatu, Estado de São Paulo, está recebendo gratuita-
mente máscaras de tecido distribuídas pela prefeitura local, como parte das 
ações de prevenção na pandemia do Novo Coronavírus.  O Grupo Caio, cujas 
instalações industriais estão localizadas na cidade, patrocinou a compra de 
40.000 dessas máscaras, cuja distribuição vem contemplando especialmente 
os bairros socialmente mais vulneráveis.

Mauro Bellini presidente pela segunda vez.

Em reunião por conference call, 
em abril, Mauro Gilberto Bellini foi 
nomeado presidente do Conselho 
de Administração da Marcopolo. Ele 
sucede a Paulo Cezar da Silva Nunes, 
que agora assume a vice-presidência. 
É a segunda vez que Bellini ocupa a 
presidência do Conselho: a primeira 
foi entre 2012 e 2016. 

É formado em Engenharia Me-
cânica pela Pontifícia Universidade 
Católica, e em Administração de 
Empresas pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, ambas em Porto 
Alegre. Também tem pós-Gradua-
ção em Administração e Finanças, 
respectivamente pela Universidade 
International Negotiation School e 
University of the Witwatersrand – 
Graduate School of Business Admi-
nistration, ambas de Johannesburgo, 
África do Sul.

acompanhados pelo grupo estratégico.  
 No dia 24 de abril,  foi realizada reu-
nião entre a direção do BNDES e o grupo 
estratégico, tendo o banco informado 
que já autorizou a prorrogação, por 6 
meses, dos financiamentos que têm seus 
recursos, e alertado sobre a eventual  
necessidade de ajustes negociais com 
os bancos comerciais. Sobre capital de 
giro, informou da formatação de uma 
linha especial para atender a todos os 
segmentos da economia. Págs. 2, 3 e 4

A Viação Garcia é um exemplo do im-
pacto da atual pandemia do Novo Coro-
navírus sobre as empresas de transporte 
de passageiros. Devido à forte retração 
da demanda, a empresa de Londrina-PR 

está movimentando apenas 10% de sua 
moderna frota. Em condições normais, 
suas operações envolvem o concurso de 
2.500 colaboradores e de centenas de 
fornecedores e parceiros. Pág. 4 

Mauro Bellini 
volta à presidência  
da Marcopolo

Garcia movimenta 10% da frota

Empresas discutem a retomada 
das operações após a pandemia

Em live realizada pela ABRATI, dire-
cionada a gerentes comerciais e de mar-
keting das empresas interestaduais, os 
participantes trouxeram preocupações 
e conheceram ideias para o esforço de 

reconquista dos passageiros no perío-
do pós-pandemia. Eles  se mostraram  
conscientes de que o retorno de suas 
empresas às viagens vai exigir um empe-
nho ainda maior que o habitual.  Pág. 8



2 INFORMATIVO ABRATI - MAIO/20

No dia 8 de maio, depois de mais 
uma reunião entre a equipe da Secreta-
ria Nacional de Transportes e o grupo 
estratégico criado pela Presidência do 
Conselho Deliberativo da Associação, a 
ABRATI protocolou um novo expediente 
formalizando os pleitos tratados na reu-
nião. O objetivo foi avançar na conquista 
de meios capazes de apoiar e sustentar 
as empresas durante a difícil fase que 
o setor atravessa. No documento, a As-
sociação expressa os temas pleiteados, 
na sequência de outros já em avaliação 
pelo Ministério da Infraestrutura, e 
cujos desdobramentos estão sendo 
acompanhados pelo grupo estratégico 
da ABRATI. 

No novo ofício, foram tratados vários 
temas, com destaque para a continuida-
de do Grupo de Trabalho constituído por 
determinação do Ministro da Infraestru-
tura com vistas a:  

1) elaboração de novo marco re-
gulatório que atenda a integralidade 
das políticas públicas estabelecidas no 
Decreto Federal nº 10.157/19, o que não 
vem acontecendo no âmbito da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres.

2) apresentação de pleitos conside-
rados relevantes e urgentes para o setor, 
com o intuito de mitigar os deletérios e 
graves impactos decorrentes da pande-
mia causada pela Covid-19. 

O novo ofício tratou exclusivamente 
do item 2, com uma abordagem capaz 
de demonstrar o quadro agudo viven-
ciado pelas empresas do setor depois de 
aproximadamente 45 dias de restrições 
às operações. 

Assim, foram revelados os grandes 
números da atividade, com indicativos 
precisos de performance no momento, 
comparados com aqueles verificados na 
situação de normalidade que prevaleceu 
até fevereiro deste ano. 

ABRATI detalha ao Ministro da Infraestrutura os 
novos pleitos do setor relacionados à pandemia

 Os dados apresentados refletiram a 
média de uma amostra de empresas de 
pequeno, médio e grande portes, con-
sultadas individualmente pela ABRATI 
acerca de suas situações ao longo da 
semana iniciada em 27 de abril de 2020, 
inclusive no que concerne às expecta-
tivas possíveis e às projeções para o 
pós-crise da COVID-19. As informações 
apresentadas refletiram a percepção de 
associadas que, em termos de passagei-
ros X km transportados, superaram 75% 
do PIB do setor interestadual. 

O conjunto das empresas ouvidas 
se valeu, na maioria, das possibilidades 
instituídas pelo Governo Federal para 
conduzir o relacionamento com a força 
de trabalho, bem como no concernente 
a obrigações financeiras e fiscais, como 
se enumera a seguir:  

Em relação aos trabalhadores, 
12% do quadro foram postos em férias 
coletivas, 35% tiveram seus contratos 
de trabalho suspensos por 60 dias, 20% 
tiveram redução de jornada e de remu-
neração, prevalecendo o nível de 75% de 
redução, e apenas 25% foram demitidos. 

Em relação aos tributos e encargos 
sociais, 50% se valeram das regras de 
diferimento e/ou prorrogação dos prazos 
de pagamento, 15% estão recolhendo os 
encargos e tributos regularmente e os 
restantes 35% se viram obrigados a não 
recolher impostos e encargos a partir de 
março, inclusive ICMS. Das empresas 
com financiamentos de equipamentos/
frota, em 90% dos casos valeram-se 
da suspensão de 180 dias, conforme 
regras do BNDES, com exceção para 
as operações lastreadas no chamado 
PSI, que não foi permitido prorrogar, e 
10% dos casos estão fazendo a quitação 
normalmente. As empresas que tinham 
compras de veículos ajustadas para a 
renovação anual da frota, suspende-

ram ou cancelaram seus pedidos. Em 
números absolutos, somente 5% das 
empresas que já estavam com veículos 
na linha de produção mantiveram seus 
pedidos, correspondendo a aproximada-
mente 150 unidades. Não há perspectiva 
de retomada do programa de compras 
para este ano, quando o normal seria da 
ordem de 2.000 novos ônibus adquiridos 
para a renovação regular de frota. 

 Do conjunto de empresas associa-
das, 60% já recorreram a empréstimos 
recentes de capital de giro para honrar 
compromissos, especialmente folha de 
pagamento. As 40% restantes ainda 
não o fizeram, mas consideram que 
precisarão fazer, na medida em que seja 
retardada a retomada das atividades. 

A queda média das operações por 
paralisação efetiva da atividade, chega 
a 95%, com igual reflexo nas receitas 
das empresas. Sobre as expectativas 
das empresas a respeito da demanda 
estimada para o primeiro mês após 
declarado o término da pandemia, a 
média das respostas indicou 20% do que 
era normal antes da crise, com elevação 
para 30/40% a partir de 30 dias após a 
retomada, estimando chegar a 70/80% 
do normal em 180 dias. Todas afirmam 
que dificilmente o nível de antes da crise 
será recuperado em menos de um ano 
após o início da retomada. A propósito 
dos reflexos de maior relevância, o setor 
é unânime em afirmar que após a crise 
poderão ser vivenciados uma ampla 
descapitalização, insolvência genera-
lizada, elevado nível de desemprego 
e de recuperações judiciais, além do 
encerramento de atividades por muitas 
empresas, provocado por insuficiência 
financeira para subsistirem.  

Há também a percepção de que 
ocorrerá desabastecimento de serviço 
em muitas regiões.



3INFORMATIVO ABRATI - MAIO/20

As propostas levadas ao Ministério da Infraestrutura
Capital de giro: as soluções de 

empréstimos atualmente existentes 
têm custo elevado e não levam em 
consideração a realidade do setor 
de transporte rodoviário interesta-
dual e internacional de passageiros. 
Além de taxas de juros mais atra-
tivas, esses empréstimos precisam 
se acomodar às particularidades 
do setor em termos de garantias. 
Propõe-se, assim, que haja linha de 
crédito para o capital de giro das 
empresas de transporte rodoviário 
de passageiros com taxas de juros 
mais baixas e que os ônibus (prin-
cipais ativos) possam servir como 
garantia do empréstimo. 

 Multas: este tópico é dividido 
em dois subtemas: (a) transação 
extraordinária de créditos inscritos 
em dívida ativa das autarquias; e (b) 
transação extraordinária de crédi-
tos não inscritos em dívida ativa. 

Com relação aos créditos inscri-
tos em dívida ativa das autarquias, 
faz-se imperiosa a interlocução 
do Ministério da Infraestrutura 
junto ao Sr. Advogado-Geral da 
União para que a transação ex-
traordinária desses créditos seja 
devidamente regulamentada, nos 
exatos termos do artigo 1º, §4º, III, 
da Lei Federal nº 13.988/20, fruto 
da conversão da Medida Provisó-
ria nº 899/19. Propõe-se, assim, a 
interlocução de V. Sas. com o Sr. 
Advogado-Geral da União para que 
edite ato regulamentador, já previs-
to em lei, a exemplo do que ocorreu 
no âmbito da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), que 
editou a Portaria PGFN nº 7.820 logo 
após a edição da Medida Provisória 
nº 899/19. Esse ato regulamentador 

poderá ser muito parecido, senão idênti-
co, à Portaria PGFN nº 9.924/20, que veio 
a substituir a Portaria PGFN nº 7.820. 

No que se refere aos créditos não 
inscritos em dívida ativa das autarquias, 
inexiste norma autorizativa para que 
sejam objeto de transação extraordi-
nária, o que acaba gerando um trata-
mento não isonômico e injustificável 
em comparação aos créditos inscritos 
em dívida ativa. A própria ANTT já se 
manifestou no sentido de que depende 
de uma previsão legislativa nesse sen-
tido. Propõe-se, assim, a edição de Me-
dida Provisória com vista a autorizar a 
transação extraordinária de créditos de 
autarquias não inscritos em dívida ativa. 
Como forma de conferir maior celerida-
de, sugere-se a adoção dos critérios já 
regulamentados pela Portaria PGFN nº 
9.924/20, o que permitiria à ANTT, bem 
como outras agências reguladoras, sua 
implementação de forma célere, princi-
palmente na atual situação pandêmica. 

 Alterações à Medida Provisória nº 
936: em razão do agravamento das cri-
ses sanitária e econômica, com alguns 
Estados começando a decretar estado 
de isolamento mais rígido (lockdown), 
faz-se essencial a prorrogação dos 
prazos previstos na Medida Provisória 
nº 936, que institui o Programa Emer-
gencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda, mais especificamente aqueles 
que tratam da suspensão do contrato 
de trabalho e da redução de jornada de 
trabalho. 

Além disso, sugere-se a inclusão 
de dispositivo que autorize as empre-
sas prestadoras de serviços públicos 
delegados (concessão, permissão ou 
autorização) pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, indepen-
dentemente da sua receita bruta no ano 

calendário de 2019, a suspensão do 
contrato de trabalho dos seus em-
pregados enquadrados no artigo 12, 
I, da Medida Provisória nº 936, quais 
sejam, com salário igual ou inferior 
a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta 
e cinco reais). 

Com essa alteração, mesmo 
as empresas com faturamento 
superior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais) em 
2019 poderão manter empregos, 
pois muitas dessas empresas não 
conseguirão manter seus emprega-
dos, caso mantida a obrigatoriedade 
de pagamento de 30% (trinta por 
cento) do valor do salário. Além de 
conferir maior liquidez às empre-
sas, isso permitirá uma retomada 
mais célere dos serviços públicos, 
já que as empresas poderão reto-
mar esses contratos de trabalho a 
qualquer tempo, de forma gradativa, 
conforme a demanda dos serviços 
pela sociedade se reinicie. Propõe-
-se, assim, a edição de nova Medida 
Provisória, que permita (i): a sus-
pensão do contrato de trabalho e a 
redução de jornada de trabalho por, 
no mínimo, mais 90 (noventa) dias, 
após o prazo originalmente previsto 
na referida Medida Provisória; e (ii): 
empresas que prestam serviço pú-
blico delegado pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, inde-
pendentemente de seu faturamento 
bruto anual em 2019, suspender os 
contratos de trabalho sem a con-
trapartida do pagamento de 30% 
(trinta por cento) do salário, como 
forma de conferir maior liquidez às 
empresas em um momento agudo 
de crise e acelerar a retomada de 
serviços públicos essenciais.  
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No dia 28 de abril, a ABRATI enviou 
circular aos Associados, dando conta 
dos diálogos institucionais que, desde o 
início da crise da pandemia da Covid-19, 
vem mantendo, em Brasília, com os 
Poderes Legislativo e Executivo. No âm-
bito do Executivo, com distintos órgãos 
públicos, a exemplo do Ministério da 
Infraestrutura, Ministério da Economia, 
BNDES e ANTT. Após diversas tratativas 
que levaram ao Governo os pleitos do 
setor no âmbito do direito do trabalho 
(cujas propostas foram incorporadas na 
Medida Provisória nº 936/20), agora os 
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ABRATI trata no BNDES das demandas do setor por 
linhas de crédito ajustadas ao momento de crise

esforços prioritários estão direcionados 
para a obtenção de linha de crédito para 
capital de giro, que precisará reunir 
condições especiais de custo, além de 
carência alargada e maiores prazos de 
amortização, como forma de viabilizar a 
sustentabilidade das empresas no atual 
e difícil período, quando suas operações 
estão paralisadas na prática. 

Nesse sentido, no dia 24,  foi realizada 
reunião entre a direção do BNDES e o 
grupo estratégico instituído pela Presi-
dência da ABRATI, oportunidade em que 
variados aspectos foram expostos pelo 

setor rodoviário – considerando também 
o segmento  intermunicipal, cujas neces-
sidades são as mesmas do interestadual. 

Foram abordados aspectos que en-
volvem a dimensão do setor, seu alcance 
operacional, sua essencialidade e natu-
reza de serviço público indispensável, 
sua dimensão em termos de movimen-
tação de pessoas, empregabilidade e 
faturamento, tudo para que a postulação 
tivesse o adequado impacto junto às 
autoridades governamentais. 

O BNDES informou já ter autorizado 
a prorrogação, por 6 meses, dos finan-
ciamentos que têm seus recursos, como 
Finame, e alertou que, nesse processa-
mento, são sempre necessários ajustes 
negociais com os bancos comerciais com 
os quais as empresas operem. Havendo 
dificuldades de obtenção desse prazo 
(6 meses), a ABRATI,  se comunicada,  
levará ao conhecimento do BNDES o 
caso concreto ocorrido. Em relação a 
capital de giro, o BNDES informou sobre 
a formatação de uma linha especial para 
atendimento a todos os segmentos da 
economia, com respaldo de um Fundo 
Garantidor e em condições de taxas, 
carência e prazos também adequadas 
ao atual momento da economia.

O BNDES confirmou já ter autorizado a prorrogação dos financiamentos que têm os seus recursos.
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Apenas 10% da frota da Viação Garcia estão sendo utiliza-
dos pela empresa na operação de suas linhas nos estados do 
Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A drástica redu-
ção das operações se deveu à forte queda da demanda durante 
a atual pandemia do Novo Coronavírus. Em condições normais, 
as operações do grupo, que tem sede em Londrina, Paraná, 
envolvem o concurso de 2.500 colaboradores e de centenas de 
fornecedores e parceiros. São movimentados mensalmente 
cerca de 1,7 milhão de passageiros.

Rafael Sterling, CEO do Grupo Irizar, dirigiu mensagem 
aos clientes e colaboradores da corporação, às instituições e 
à imprensa em geral, a propósito da pandemia do Novo Coro-
navírus e suas consequências. Ele analisou o “novo cenário 
sem precedentes” e lembrou que a mobilidade está sendo 
severamente afetada em muitos países, agradecendo aos que 
estão fazendo “esforços extraordinários” para facilitar os 
deslocamentos de quem realmente precisa. Por fim, acentuou: 
“Neste momento cabe proteger a família e as pessoas, além de 
agir de forma responsável perante a sociedade”.

Viação Garcia está operando 
com apenas 10% de sua frota

CEO da Irizar diz que é preciso 
proteger a família e as pessoas
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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

No dia 28 de abril, a ABRATI enviou 
circular aos Associados, dando conta 
dos diálogos institucionais que, desde o 
início da crise da pandemia da Covid-19, 
vem mantendo, em Brasília, com os 
Poderes Legislativo e Executivo. No âm-
bito do Executivo, com distintos órgãos 
públicos, a exemplo do Ministério da 
Infraestrutura, Ministério da Economia, 
BNDES e ANTT. Após diversas tratativas 
que levaram ao Governo os pleitos do 
setor no âmbito do direito do trabalho 
(cujas propostas foram incorporadas na 
Medida Provisória nº 936/20), agora os 
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Presidente da Mercedes-Benz ao vivo em live pelo 
Instagram com colaboradores e fãs da marca 

Por meio da página da Mercedes-
-Benz do Brail no Instagram, que tem 
quase 21.000 seguidores, o presidente da  
Mercedes-Benz do Brasil & CEO América 
Latina, Philipp Schiemer, realizou uma 
live durante a qual esclareceu dúvidas 
e mostrou um panorama de como a Em-
presa de Caminhões e Ônibus da marca 
tem atravessado e vai continuar atra-
vessando a pandemia do Coronavírus.

A conversa durou uma hora e os 
participantes também puderam saber 
como a empresa se preparou para a 
retomada da produção.  Sobre a live, 
Schiemer comentou que se tratou de 
“uma experiência diferente e inovado-

Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-
Benz do Brasil & CEO América Latina, 

Ônibus Volvo estavam entre os primeiros fornecidos para o sistema que viria a ser o BRT.

Curitiba é considerada a cidade 
que deu origem ao sistema BRT 
– conceito que utiliza ônibus em 
corredores exclusivos, sendo os 
embarques feitos em nível e a bilhe-
tagem, pré-paga – cujas principais 
características são a grande capaci-
dade de transporte de cada veículo e 
a fluidez de tráfego. Surgido na capi-
tal do Paraná nos anos 70, o sistema 
inspirou diversas outras metrópoles 
ao redor do mundo, especialmente 
na América Latina.

Nos últimos quatro anos, Curiti-
ba recebeu 517 novos ônibus. Agora 
em 2020, completando o programa 
de renovação da frota, coube à Volvo 
fornecer mais seis biarticulados, 13 
biarticulados, 16 modelos padron e 
cinco ônibus convencionais, o que 
tornou a montadora local uma das 
principais fornecedoras de veículos 
para o sistema.

Volvo entrega 19 articulados, biarticulados e  
outros modelos ao sistema BRT de Curitiba

“Tivemos entregas expressivas em 
todo o segmento de veículos pesados, 
além dos articulados e dos ônibus pa-
dron”, comemorou Fabiano Todeschini, 
presidente da Volvo Buses Latin Ame-
rica. Paulo Arabian, diretor comercial 
de ônibus da Volvo no Brasil, declarou: 
“Como parceiros desde o início do BRT 
ficamos muito felizes”. 

Parte dos ônibus está habilitada 
para ativação do Controle Automático 
de Velocidade, que utiliza conectividade 
GPS para reduzir automaticamente a ve-
locidade dos ônibus em áreas próximas 
de escolas e hospitais, por exemplo. A 
tecnologia já havia sido fornecida em 
2018 e contribuiu para a redução de 50% 
nas colisões no eixo norte do BRT. 

ra, que também serviu para confirmar 
o bom funcionamento das tecnologias 
empregadas.” 

“Senti como se estivesse recebendo 
cada um dos colaboradores e dos segui-
dores dentro da minha própria casa”, 
disse o executivo. “Somos um grande 
time e, neste momento desafiador, pre-
cisamos estar unidos e todos seguindo 
na mesma direção para superarmos os 
desafios e sairmos mais fortes, e até 
mais criativos.” O link ficou disponível 
pelo Instagram na página @mbdobrasil 
por 24 horas e também por link compar-
tilhado para quem não tivesse acesso à 
ferramenta.
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Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br
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A aplicação do FIP Onboard leva menos de 20 
minutos. E a proteção dura três dias. 

Assistência médica e dicas de saúde sem 
precisar deixar o local de trabalho.

A Marcopolo Next está apresen-
tando ao mercado uma solução de 
biossegurança específica para tornar 
o transporte coletivo mais seguro em 
relação às contaminações virais. Trata-
-se do Sistema FIP Onboard, oferecido 
em parceria com a Aurratech, empresa 
com atuação no Brasil, África do Sul, 
Espanha e Estados Unidos. O objetivo da 
parceria é incluir o FIP Onboard® no rol 
dos serviços de Biossegurança Onboard 

Marcopolo apresenta uma solução 
prática de biossegurança em ônibus

que serão oferecidos pela Marcopolo 
Next. No momento, o serviço está sendo 
testado pela Viação Ouro e Prata. 

Conforme Petras Amaral, Busi-
ness Head da Marcopolo Next, o FIP 
Onboard® é atóxico e pode ser aplicado 
rapidamente no salão de passageiros 
do ônibus, na cabine do motorista e até 
mesmo no bagageiro, cobrindo 100% das 
superfícies. O processo total de aplica-
ção leva menos de 20 minutos e garante 
proteção por até três dias. Consiste em 
dissipar uma névoa em todo o interior 
do ônibus; em cerca de 10 minutos, o 
produto atua e realiza a desinfecção, 
impedindo a disseminação dos vírus. 
Um diferencial é que a névoa atua sem 
deixar úmidas as poltronas, evitando 
assim qualquer desconforto posterior 
para os passageiros e não interferindo 
no funcionamento de equipamentos 
eletroeletrônicos internos.

Além do atendimento por chat, 
e-mail e pelos canais 0800 970 9090, a 
Mercedes-Benz passou a atender tam-
bém por WhatsApp os motoristas de 
caminhão e de ônibus que precisarem do 
Service24h. Para utilizar o novo recurso, 
o profissional da estrada só precisará 
enviar uma mensagem ao número (19) 
98450-1010. As instruções serão envia-
das a ele instantes depois. 

“Nosso objetivo é acelerar a comuni-
cação com quem está na estrada e ne-
cessita de assistência técnica”, informa 
Silvio Renan, diretor de Peças e Serviços 
ao Cliente da Mercedes-Benz do Brasil. 
Ele acrescenta que o WhatsApp agiliza 
o atendimento e o motorista, se quiser,  
pode até, por exemplo, fotografar o do-
cumento do veículo e enviar pelo próprio 
celular à Central de Relacionamento 
com o Cliente, agilizando assim todo o 
processo.

Mercedes-Benz já está 
atendendo os clientes 
também por WhatsApp

A Mercedes-Benz construiu um 
ambulatório de campanha para atender 
funcionários com sintomas do Corona-
vírus. Instalado dentro da fábrica da 
empresa em São Bernardo do Campo-SP, 
a unidade dispõe de leitos, ventiladores 
mecânicos e outros equipamentos. 

Ambulatório de campanha dentro da 
fábrica para atender casos de Covid-19 

“Na pandemia, enfrentamos muitos 
desafios, num cenário sem precedentes 
no mundo. Tempos difíceis exigem de 
nós flexibilidade, resiliência e, acima 
de tudo, colaboração”, explica Philipp 
Schiemer, presidente da Mercedes-Benz 
do Brasil & CEO América Latina.
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O setor de ônibus interestaduais debate os desafios 
da retomada das operações depois da pandemia 

Em live realizada pela ABRATI e 
direcionada a gerentes comerciais e de 
marketing, os participantes trouxeram 
preocupações e conheceram ideias 
para reconquistar o passageiro, já que 
em tempos de pandemia o retorno às 
viagens de ônibus interestaduais vai 
exigir ainda mais empenho das em-
presas, principalmente com relação às 
medidas de higienização e limpeza em 
geral. As sugestões sobre o alinhamento 
de iniciativas para reconquistar o “novo” 
consumidor, que tende a voltar timida-
mente à rotina de viagens, alimentaram 
o primeiro debate do setor sobre os 
desafios do cenário atual.

A oportunidade de avaliar e entender 
o mercado neste momento de pandemia 
da Covid-19 reuniu Alon Feuerwerker, 
diretor de política da FSB Comunicação, 
e Marcel Bianchi, head de parcerias 
da ClickBus na webinar “Marketing 
pós-crise – ações para retomada”, me-
diada por Letícia Pineschi, empresária e 
Conselheira da ABRATI. “Além de preço, 
o novo consumidor vai exigir muita 
qualidade”, alertou Alon, ao descrever 
o cenário econômico e político atual, 
impactado pela pandemia e as necessi-
dades do consumidor que, segundo ele, 
se tornará ainda mais exigente.

Segundo o analista político, a crise 
econômica também trará oportunidades 
para empresas que ousarem em ações 

conjuntas, com discurso unificado. No 
caso específico do setor, ele entende 
que precisarão informar à sociedade 
sobre o que estão fazendo para tornar 
as viagens mais seguras e assim gerar 
confiança, palavra-chave no processo 
de retomada do transporte rodoviário. 
“Confiança de que o setor é sólido e está 
preparado para o momento”, reforçou a 
mediadora, Letícia Pineschi.

Na sequência, Marcel Bianchi trouxe 
outras “provocações” para os mais de 
50 participantes da webinar. Respon-
sável pelo relacionamento com o setor 
de turismo e canais parceiros, além de 
integrar o Conselho de Turismo, Bianchi 
também reforçou a importância de o se-
tor gerar confiança para o consumidor. 

“Mesmo na crise há oportunidade 
para o protagonismo do transporte rodo-
viário na retomada do turismo nacional”, 
destacou o head da ClickBus. Afirmou 
ainda que o mercado internacional está 
fora do foco do passageiro, pela inse-
gurança do momento, abrindo espaço 
às viagens em território nacional. “A 
retomada do turismo vai ser com o ro-
doviário nacional”, acredita. “Aqui entra 
o protagonismo do setor”, acrescentou.

Para Marcel, nesse contexto, o 
grande desafio para as empresas de 
ônibus interestaduais vai ser preencher 
a lacuna do “desconhecido”, trazida 
por esse novo modo de viajar regido 

por protocolos sanitários, e despertar 
confiança nos passageiros. O caminho 
para vencer esse desafio é ressignificar 
as viagens de ônibus, segundo ele, que 
indica o uso de redes sociais, whatsapp e 
outras ferramentas de comunicação nas 
ações de vendas de passagens. 

Quanto às redes sociais, Alon 
Feuerwerker afirma ainda que elas 
poderão ser diferenciais para trazer 
informação qualificada aos passageiros 
que neste momento de insegurança e 
desconfiança trazidas pela pandemia, 
deverão ser esclarecidos sobre todas 
as dúvidas relativas aos procedimentos 
de viagens. 

“Esses canais devem ser usados 
para tirar dúvidas dos passageiros. É 
preciso que as empresas tenham pa-
ciência e, também, que comuniquem o 
esforço que estão fazendo nesse sentido. 
Mas tem que haver uma comunicação 
integrada, do setor. E não uma comuni-
cação isolada”, destacou.  

Outra sugestão trazida pelos espe-
cialistas foi a criação de um selo ou o 
equivalente a uma ferramenta de avalia-
ção de segurança sanitária, que permita 
ao consumidor ter um referencial seguro 
para fazer sua escolha na hora de viajar. 

A participação de empresários e 
de gerentes comerciais e de marketing 
enriqueceu o debate, trazendo questões 
como as fragilidades do setor neste 
momento, como a perda de receita, a 
reinvenção dos serviços diferenciados, 
as parcerias com rodoviárias e o ecossis-
tema que envolve as viagens rodoviárias, 
como gratuidades e outros processos 
intensificados com a pandemia. “Somos 
contaminados por todas as etapas que 
levam o passageiro até o ônibus”, reco-
nhece Letícia, lembrando que o consu-
midor experimenta diferentes serviços 
antes de iniciar de fato a viagem.

Alon Feuerwerker, diretor de analise política da FSB Comunicação, Letícia Pineschi, Coordenadora 
do Grupo de Marketing da ABRATI e Marcel Bianchi, head de parcerias da ClickBus.


