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A ANTP adverte para a possibilidade de 
colapso do sistema de transporte público
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Nesta edição, o Informativo ABRATI 
publica a íntegra de documento em que 
a Associação Nacional do Transporte 
Público faz um diagnóstico da crise do 
setor de transporte público e manifesta 

só as bases do sistema,  como desfia um 
conjunto de constatações e incertezas 
que exigem de todo o setor e, mais ainda, 
da própria sociedade, um forte posicio-
namento de enfrentamento.

Ela lembra que, no Brasil, os in-
vestimentos em infraestrutura sempre 
foram, historicamente, favoráveis ao 
automóvel, enquanto os recursos para 
o custeio da operação sempre ficaram 
sob responsabilidade total dos usuários 
do transporte público. 

Argumentando que a gravidade do 
problema o coloca como de natureza 
estritamente nacional, a ANTP alerta 
que é imperiosa uma ação coordenada 
por parte dos órgãos do poder central, 
particularmente no que tange ao aporte 
de recursos e à equalização das necessi-
dades mais prementes do setor de trans-
porte público. Leia nas páginas 2, 3 e 4

O problema do transporte público precisa ser assumido e enfrentado pelo conjunto das forças 
econômicas que são afetadas pela prestação desse serviço, afirma a ANTP. 

A população de Botucatu, Estado 
de São Paulo, está recebendo gratui-
tamente máscaras de tecido distribuí-
das 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. 

a sua preocupação com a possibilidade 
de colapso desse sistema no Brasil.    

A Associação entende que a atual 
crise do transporte público brasileiro 
“é definitiva”, pois coloca em xeque não 

Em julho, assume a presidência da 
Volvo Financial Services para a América 
do Sul o executivo Carlos Ribeiro, que 
até agora presidia o Banco Komatsu 
no Brasil. Ribeiro tem mais de 25 anos 

de experiência em várias posições de 
liderança, principalmente no setor de 
serviços financeiros. Foi CFO e COO do 
Gulf Bank, CEO e vice-presidente regio-
nal do GMAC Financial Services. Pág. 6

Grupo Caio apóia 
ações de combate 
à pandemia

Volvo Financial tem novo presidente

É cada vez mais crítica a situação 
dos transportadores na pandemia

Saíram os resultados da 3.a rodada 
da Pesquisa CNT de Impacto da Pande-
mia no Transporte. Cerca de 74% dos 
transportadores disseram que seus 
negócios sofrerão impactos negativos 

por mais quatro meses. Estão com a ca-
pacidade de pagamento comprometida 
63,8% dos entrevistados. E 27,0% infor-
maram que só conseguirão operar sem 
apoio financeiro por mais 30 dias. Pág. 7  
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ANTP diz que cidadania exige um transporte público 
digno, econômico e ambientalmente sustentável 

A ANTP – Associação Nacional de 
Transportes Públicos –, entidade que há 
43 anos tem por objetivo a defesa perma-
nente do transporte público de qualidade 
e cidades com qualidade de vida, vem 
a público manifestar sua preocupação 
com a possibilidade de colapso do atual 
sistema no Brasil. 

A pandemia COVID-19 é umas das 
maiores causas, mas não a única, da 
gravidade dos problemas em que mer-
gulhou o transporte público coletivo. O 
que é incontestável é o grau de letalidade 
da situação atual, que não pode ser rele-
vado, tampouco ignorado. Ao contrário 
de outras crises, a atual é definitiva: 
coloca não só as bases desse sistema 
em xeque, como desfia um conjunto de 
constatações e incertezas que exigem 
de todo o setor, e mais ainda da própria 
sociedade, um forte posicionamento de 
enfrentamento. Tudo pode ser resumido 
numa única questão, que precisa ser 
respondida com clareza e celeridade: a 
cidade precisa de sistemas de transporte 
público coletivo? Diante do quadro vivido 
não é mais possível hesitar e, a depender 

No transporte rodoviário de passageiros, os terminais adotaram novos e mais rigorosos códigos de 
segurança sanitária, mas ainda esperam pela volta dos passageiros.
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das respostas que tivermos, as cidades 
brasileiras terão que assumir (e convi-
ver) com as consequências que advirão 
das medidas tomadas ou ignoradas. 

Antes de propor saídas para a crise, 
portanto, é preciso que toda a socie-
dade e as partes interessadas tenham 
consciência do que significa destruir 
um sistema que hoje funciona. Com pro-
blemas, erros, desvios, mas funciona. E 
bem melhor do que há algumas décadas. 
A própria história já demonstrou, não 
apenas aqui, mas em várias cidades do 
planeta, que não há vazios quando se 
trata de serviços públicos essenciais. 
A ausência de polícia produz a inse-
gurança e soluções não convencionais. 
A falta de transporte leva as pessoas, 
cada qual com sua capacidade e con-
dição econômica, a buscar diferentes 
formas de deslocamento. Em condições 
de crise econômica profunda, mais do 
que amplificar problemas sociais, a 
ausência de transporte público enseja 
o surgimento do transporte possível, o 
que produz enormes espaços para ações 
desregradas e sem qualquer normatiza-

ção. Em resumo, traz graves problemas 
econômicos ao desarticular a estrutura 
de produção local, distanciando a oferta 
de mão de obra dos locais de trabalho. 

Ao aclarar as consequências, é 
preciso vocalizar seus efeitos. É nesse 
cenário que as cidades brasileiras que-
rem adentrar? É com eles que decidirão 
conviver, a partir de agora? É preciso 
ponderar que transporte é vetor de 
desenvolvimento econômico, e que sua 
desqualificação implica diretamente em 
destruição de fortes bases em que se 
assenta o mercado de trabalho, além de 
impor sérias restrições à qualidade e à 
atratividade da vida urbana. Logo, mais 
do que definir saídas para crise defini-
tiva, é preciso envolver a sociedade não 
só para superar o presente momento, 
mas, sobretudo, para entender defini-
tivamente que é inevitável rever toda 
a prestação de serviço de Transporte 
Público Coletivo. 

Esse problema, portanto, precisa ser 
assumido e enfrentado pelo conjunto das 
forças econômicas que são afetadas pela 
prestação desse serviço. É necessário 
que todos os atores sociais assimilem, 
como sua parcela de responsabilidade, 
aquilo que o mundo técnico já com-
preendeu há muito tempo, qual seja, a 
dinâmica econômica das cidades, sua 
sobrevivência como lócus de desenvolvi-
mento e sustentabilidade, bem como da 
qualidade de vida urbana; esta última, 
como objetivo maior de toda a socieda-
de, depende fundamentalmente de um 
transporte público universal e de qua-
lidade. Não por outro entendimento, a 
Constituição Federal o consagrou como 
um dos direitos sociais dos cidadãos. Se 
for percebido como uma questão setorial 
– como até aqui sempre o foi – não há 
o que fazer, a não ser se preparar, se é 

DOCUMENTO
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Considerados todos os modos, o transporte público 
coletivo responde por 50% das viagens motorizadas
que isso é possível, para um indesejável 
desenlace final, ruim para os negócios, 
para as instituições e, enfim e princi-
palmente, para todos os cidadãos, em 
especial os mais pobres e vulneráveis. 

Em resumo, o que é mais barato, 
seja do ponto de vista social (pessoas) 
ou do ponto de vista econômico (lucro e 
atratividade): destruir o atual sistema 
de TP ou modificar todo o modelo, com 
vistas a permitir sua (sobre) existência? 
Trata-se, portanto, de uma escolha eco-
nômica, reforçada por um forte apelo 
social. As cidades brasileiras, na sua 
maioria, contam com sistemas estru-
turados de transportes coletivos por 
ônibus, sistemas sobre trilhos e barcas, 
com serviços organizados em mais de 
2.900 municípios brasileiros, que aten-
dem a 70 milhões passageiros por dia. 
A prestação dos serviços por ônibus é 
realizada por empresas privadas, estru-
turadas e com experiência reconhecida 
na prestação desses serviços. No Brasil, 
cerca de 1.800 empresas operam dia-
riamente 107 mil ônibus, percorrendo 
191,4 milhões de quilômetros por mês. 
O setor gera mais de 400 mil empregos 
diretos (motoristas, cobradores, pessoal 
de manutenção e demais profissionais). 
O transporte sobre trilhos – metrôs e fer-
rovias metropolitanas – é administrado 
por Estados, pelo Governo Federal e tam-
bém pela iniciativa privada, por meio de 
contratos de concessão, que congregam 
15 operadoras, num total de 1.105 km de 
linhas, transportando diariamente 10,9 
milhões de passageiros. 

Considerados todos os modos, o 
transporte público coletivo responde 
por 50% das viagens motorizadas rea-
lizadas diariamente no País. No setor 
público, os órgãos gestores possuem boa 
capacidade gerencial e técnica, inclusive 

para implementar projetos de melhoria 
da infraestrutura, como a implantação 
de projetos de vias com tratamento pre-
ferencial para a circulação dos ônibus 
e a construção de terminais e outros 
equipamentos de apoio à operação. O 
transporte de pessoas, por todos os 
modos existentes, custa atualmente 
R$546 bilhões por ano, dos quais R$446 
bilhões são devidos ao transporte in-
dividual (82%), quando se consideram 
todos os custos envolvidos – custo para 
as pessoas, para a gestão pública, para 
o meio ambiente e os decorrentes de aci-
dentes de trânsito. A quebra do sistema 
organizado do transporte público e a 
consequente migração das pessoas para 
os sistemas individuais de transporte, 
notadamente o automóvel e o transporte 
por aplicativos, elevará os custos atuais 
para R$866 bilhões por ano. Se nada for 
feito, além da perda de qualidade dos 
serviços, as perdas (deseconomias) para 
a sociedade serão da ordem de R$320 
bilhões por ano. Para se ter uma ideia 
do que esse montante significa, apenas 
10% deste valor já permitiria reduzir a 
tarifa em 50% para todos os brasileiros. 

O sistema atual de transporte co-
letivo foi instituído ao longo do século 
passado e é garantido pelos poderes 
concedentes, nas esferas federal, esta-
dual e municipal, por meio de uma base 
legal e de contratos que organizam a 
distribuição do mercado. Por outro 
lado, diferentemente do que ocorre na 
maioria dos países mais desenvolvidos 
e nas grandes cidades mundiais, o 
serviço de transporte coletivo no Brasil 
é financiado, na quase totalidade das 
cidades, exclusivamente pelas próprias 
tarifas pagas pelos usuários, havendo 
raríssimas exceções em que existem 
subsídios aos passageiros, bancados 

pelo poder público. Qualquer esforço 
para a melhoria da qualidade do servi-
ço prestado – maior número de ônibus 
colocados em circulação, menores lota-
ções nos veículos e menores tempos de 
viagem – mantida essa condição atual, 
terá que ser financiado pelo próprio 
passageiro, o que elevaria a tarifa pú-
blica para valores absolutamente irreais 
para serem suportados pela maioria da 
população brasileira. 

Ao contrário do que muitos imagi-
nam, que a população buscará o trans-
porte individual motorizado como forma 
mais factível para realizar seus desloca-
mentos, isso não ocorrerá. A razão é que 
uma parcela razoável das pessoas que 
usam transporte público não tem qual-
quer condição de pagar por um veículo 
individual; como consequência, haverá 
exclusão social e econômica de uma 
parcela significativa da sociedade, que 
não terá qualquer condição de acesso às 
oportunidades oferecidas pelas cidades, 
tais como emprego, estudo, saúde, lazer 
etc. Por essas e por outras razões já 
referidas, é com o transporte público, 
ao lado de serviços complementares 
sustentáveis, e não com o automóvel, que 

O que é mais barato, 
seja do ponto de vista social 

(pessoas) ou do ponto de 
vista econômico (lucro e 

atratividade): destruir o atual 
sistema de TP ou modificar 
todo o modelo, com vistas 

a permitir sua (sobre) 
existência? Trata-se, portanto, 

de uma escolha econômica, 
reforçada por um 
forte apelo social. 

DOCUMENTO
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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.
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alcançaremos cidades em sintonia com 
o futuro ecologicamente sustentável. 

Visto por um lado mais brando, 
haverá uma redução expressiva na 
mobilidade da cidade, aumentando mais 
ainda a desigualdade social, justamente 
em uma situação de crescimento expo-
nencial do desemprego. Não é de hoje 
que se busca convencer a sociedade e os 
governos, em suas diferentes instâncias, 
sobre a necessidade da mudança na 
matriz de transporte, com ênfase para 
o transporte público e outros modos. É 
neste momento, devido à crise da pan-
demia provocada pelo COVID-19, que 
grande parte da população, formadores 
de opinião e governos despertaram e 
passaram a exigir transporte digno, 
dentro de protocolos estabelecidos pela 
área da Saúde Pública. Mas é neste mo-
mento, também, que a desorganização 
do sistema de transporte público, na 
tentativa de garantir os novos padrões 
exigidos pelas autoridades responsá-
veis pela saúde pública, vem sofrendo 
impactos profundos na arrecadação e 
na manutenção dos serviços. 

Mais ainda: é preciso reconhecer 
que vivemos um desencontro histórico 
entre a exigência de um transporte de 
qualidade e a manutenção do seu mo-
delo de financiamento, uma vez que os 
investimentos em infraestrutura sempre 
foram, historicamente, favoráveis ao 
automóvel, enquanto os recursos para o 
custeio da operação sempre ficaram sob 
responsabilidade total dos usuários do 
transporte público. Essa contradição se 
acerba, agora, nesse momento de pande-
mia, e precisa ser eliminada já e para o 
futuro. É preciso exigir da sociedade e, 
especialmente dos poderes econômicos 
e das autoridades públicas, nova postura 
e novas decisões. Esta é a grande opor-

tunidade para o Brasil rever seu modelo 
de mobilidade urbana. Para tanto, é 
preciso reconhecer o custo imenso que 
cidades desorganizadas impõem à eco-
nomia de um país. Prejudicam a saúde 
pública, a produção econômica, o lazer 
e o estudo das pessoas, sua qualidade 
de vida enfim. 

Uma cidade desarmônica é um fator 
de impedimento a uma sociedade compe-
titiva e produtiva. Num momento em que 
as instâncias de poder mais próximas 
ao cidadão estão em situação desespe-
radora diante do combate necessário e 
devido à pandemia, como as Prefeituras 
e os governos estaduais, não há espaço 
possível para esforços emergenciais. 
Por outro lado, por sua magnitude e 
capilaridade, apesar de municipal, a 
gravidade do problema o coloca como 
de natureza estritamente nacional. É 
imperioso, nesse sentido, a ação coor-
denada por parte dos órgãos do poder 
central, particularmente no que tange ao 
aporte de recursos e à equalização das 
necessidades mais prementes. Deixar 
a estados e municípios que cada qual 
cuide da situação local, não apenas vai 
tornar as possíveis soluções mais dis-
tantes e inexequíveis, como se tornará 
em importante obstáculo à necessária 
recuperação econômica no pós-pande-
mia. Em face do exposto, a ANTP propõe: 

• Durante a pandemia e durante a 
fase de transição pós-pandemia para 
uma situação de maior normalidade, a 
destinação imediata de recursos extra- 
tarifários, provenientes dos respectivos 
orçamentos públicos dos governos locais 
e, em especial, do Governo Federal, para 
o equilíbrio entre o custo de manter a 
oferta de serviços em níveis adequados 
aos protocolos da Saúde e a correspon-
dente arrecadação pela prestação dos 

Não é de hoje que se busca convencer a sociedade e 
os governos sobre a necessidade de mudar a matriz

serviços, em razão da queda substancial 
da demanda; 

• A implantação imediata dos prin-
cípios, das diretrizes e dos objetivos da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana 
(Lei 12.587/2012), com investimentos 
massivos para o desenvolvimento de 
uma mobilidade urbana sustentável, 
com ênfase para a implantação de 
infraestrutura de transporte público 
coletivo em geral, em especial, para ga-
rantia da prioridade na circulação dos 
ônibus nas vias; 

• Incentivo especial, inclusive tribu-
tário, para a mobilidade ativa, especial-
mente para deslocamentos a pé e de bi-
cicleta, desde as medidas emergenciais 
até a reformulação urbana de longo pra-
zo, por reduzirem os riscos de contagio, 
já serem naturalmente saudáveis, mais 
simples, rápidas, fáceis e baratas para 
implantar, de maneira complementar 
a matriz modal para um modelo mais 
eficiente e menos poluente; 

• A mudança do modelo de finan-
ciamento do custeio do transporte 
público, hoje pago exclusivamente pela 
população mais pobre, com previsão de 
recurso extra tarifário, oriundo também 
do orçamento público, mas, sobretudo, 
de todos os grandes beneficiários de um 
transporte público de qualidade. Não 
seria novidade, já que este modelo existe 
nos países mais desenvolvidos; 

• Tendo-se a mudança do modelo de 
financiamento do custeio do transporte 
público, é fundamental a mudança, 
também, do modelo de contratação da 
prestação de serviços, passando-se para 
a contratação da oferta, esta definida e 
redefinida, sempre que necessário, pela 
autoridade concedente, de maneira a 
garantir os padrões de qualidade de 
forma permanente.
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Irizar na América tem novo Diretor 
Geral que já dirigiu a Irizar mexicana 

O urbano Citaro foi transformado na maior ambulância da cidade alemã de Heidenheim-Ulm.

O executivo Igor Fernandez, que por 
mais de sete anos dirigiu o projeto da 
Irizar México, incorporou-se no mês pas-
sado à equipe diretiva da sede central 
da empresa, em Ormaiztegi, Espanha, 
passando a desempenhar as funções de 

Diretor Geral da companhia na América. 
Fernandez prometeu continuar a imple-
mentando e expandindo os produtos e 
serviços da marca Irizar em todos os 
mercados do continente americano, 
atendido pelas plantas de produção do 
México e do Brasil.

O novo diretor declarou que a Irizar 
continuará a oferecer elevado valor 
agregado aos seus clientes, adaptando e 
personalizado seus produtos e serviços, 
e mantendo o compromisso com a tecno-
logia, a inovação, a sustentabilidade e a 
captação de talentos.  

Igor Fernandez é natural de Eibar 
(Guipuzcoa), onde nasceu em 1981. En-
genheiro Superior Industrial, licenciado 
pela Escola Politécnica Superior da 
Universidade de Mondragón, ele iniciou 
sua carreira na Irizar em 2012.

Igor Fernandez esteve por sete anos 
à frente da Irizar México.

O executivo Carlos Ribeiro assume 
agora em julho a presidência da Volvo 
Financial Services para a América do 
Sul. Ficará ficará baseado em Curitiba 
e será responsável pelo apoio a clientes, 
concessionárias e outros parceiros de 
negócios no Brasil, no Chile e no Peru. 

Carlos Ribeiro tem mais de 25 anos 
de experiência em diferentes posições 
de liderança, principalmente no setor 
de serviços financeiros. Até 30 de junho 
ocupava o cargo de presidente do Banco 
Komatsu no Brasil. Foi CFO e COO do 
Gulf Bank, CEO e vice-presidente regio-
nal do GMAC Financial Services. 

Carlos Ribeiro participou do pro-
grama avançado em Administração 
Financeira da The Wharton School, na 
Universidade da Pensilvânia (EUA) e do 
programa avançado em Administração 
Empresarial na The Darden School, na 
University da Virgínia (EUA).

Volvo Financial Services 
para a América do Sul
tem novo presidente

A Unidade de Serviços Médicos de 
Emergência da Cruz Vermelha Alemã 
de Heidenheim-Ulm, Alemanha, dispõe 
atualmente da maior ambulância do 
tipo UTI móvel do país. A ambulância 
resultou da transformação de um ônibus 
urbano intermunicipal Mercedes-Benz 

Ônibus Mercedes-Benz Citaro vira UTI 
móvel para o transporte de pacientes

Citaro, feita na própria fábrica da mon-
tadora em Neu-Ulm. Foram instalados no 
veículo quatro leitos completos de UTI, 
o que possibilita sua utilização também 
para aliviar hospitais eventualmente 
sobrecarregados de pacientes que ne-
cessitam de cuidados intensivos.

CEO do Grupo Irizar 
diz que é momento de 
proteger a família

O executivo Rafael Sterling, CEO 
do Grupo Irizar, dirigiu mensagem aos 
clientes e colaboradores da corpora-
ção, às instituições e à imprensa em 
geral, a propósito da pandemia do Novo 
Coronavírus e sobre suas consequên-
cias. Sterling analisou o “novo cenário 
sem precedentes” que caracteriza o 
momento 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 que 
neste momento “cabe proteger a família 
e as pessoas, além de agir de forma res-
ponsável perante a sociedade”.
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Evolução digital a serviço do treinamento.

Mercedes-Benz inicia o treinamento 
digital para a rede de concessionários

para amenizar a atual crise seria a isen-
ção de tributos federais durante a 
pandemia. Já 47,8% destacaram 
a necessidade de crédito com carência 
estendida e taxas de juros reduzi-
das, com condições do financiamen-
to adequadas à realidade das empresas.

Com dificuldades para acessar 
crédito, as empresas foram obrigadas a 
lançar mão de medidas de ajuste nas re-
lações de trabalho (previstas na medida 
provisória nº 936). Das transportadoras 
entrevistadas, até maio, 45,6% já haviam 
adotado a suspensão temporária do 
contrato de trabalho e 42,2% aplicaram 
redução proporcional de carga horária 
e salários. Outros 38,1% dos transpor-
tadores fizeram demissões em virtude 
da pandemia.
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uma plataforma online para ensino a 
distância, com lives, fóruns e testes 
monitorados com instrutores ao vivo. É a 
sequência da evolução digital da empre-
sa nas suas mais diversas atividades, e 
que agora se estende ao treinamento dos 
profissionais de Vendas e Pós-Vendas 
da Rede de Concessionários de veículos 
comerciais. O novo método contribui 
para a sequência da especialização dos 
participantes e evita deslocamentos. 

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 ônibus que precisarem do 
Service24h. 

Para utilizar o novo serviço, o pro-
fissional da estrada só precisa enviar 
uma mensagem ao número (19) 98450-
1010. As instruções são enviadas a ele 
instantes depois. 

Clientes do Service24h 
já são atendidos 
também por WhatsApp

Depois de três meses de pandemia 
Covid-19 no Brasil, as transportado-
ras encontram-se em situação crítica, 
segundo apurou a terceira rodada da 
Pesquisa de Impacto no Transporte, da 
Confederação Nacional do Transporte.  
A pesquisa apontou que, só em maio, ter-
ceiro mês da crise, 80,6% das empresas 
de transporte apresentaram queda de 
demanda, sendo que quase dois terços 
delas (61,2%) classificaram essa retra-
ção como “significativa”. A pesquisa foi 
divulgada pela Confederação no último 
dia 18. Foram ouvidas 619 empresas 
de cargas e de passageiros de todos os 
modais de transporte entre os dias 5 
e 10 de junho. No levantamento, 74,8% 
dos transportadores estimaram impac-
tos negativos nos seus negócios por 

mais de quatro meses. Com a queda 
abrupta de demanda, 63,8% dos en-
trevistados declararam que estão com 
sua capacidade de pagamento compro-
metida - de financiamentos, folha de 
pagamentos, tributos e fornecedores. 
Para 34,1%, a capacidade está muito 
comprometida. Além disso, 27,0% in-
formaram que conseguem operar por, 
no máximo, mais um mês sem apoio 
financeiro, enquanto 18,3% já precisa-
ram recorrer a empréstimos.

Cerca de 42% das empresas entre-
vistadas afirmaram ter buscado crédi-
to desde o início da pandemia. Das que 
buscaram, 44,8% tiveram negado seu 
pedido de crédito para capital de giro.

Neste momento, para  , a principal 
medida a ser adotada pelo Poder Público 

Nova pesquisa da CNT aponta que os transportadores 
estão em situação crítica após três meses de pandemia
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Plataforma Marcopolo BioSafe, um grande passo da 
encarroçadora em soluções para a retomada segura

A Marcopolo desenvolve kit de proteção para garantir 
ainda mais segurança durante a pandemia de Covid-19

O ônibus que a encarroçadora denominou de Marcopolo BioSafe vai se deslocar até os principais 
mercados da marca para demonstrar soluções propostas pela nova plataforma de biossegurança.

O CEO da Marcopolo, James  Bellini, 
declarou que a nova plataforma congre-
ga inovação e tecnologia. E explicou: 
“Vivemos um momento único onde ino-
vação e a tecnologia são aliadas para a 
retomada segura da mobilidade.” 

Com a plataforma Marcopolo Bio-
Safe o objetivo da empresa é se colocar 
como parceira dos clientes,  dando a eles 
condições de seguir operando e de re-
conquistar a confiança do passageiro no 
uso do transporte coletivo. Para tanto, a 

encarroçadora montou um ônibus com 
todas as novas soluções e vai realizar 
com ele um roadshow itinerante pelos 
principais mercados da marca, tanto no 
Brasil quanto no exterior. O objetivo é 
demonstrar as vantagens e os benefícios 
que tais soluções podem oferecer. 

O conceito Marcopolo BioSafe abran-
ge modelos das marcas Marcopolo, 
Volare e Neobus e mostra a capacidade 
da empresa para responder a novos 
desafios. Desde o início da pandemia a 
encarroçadora acelerou ainda mais o 
seu processo de inovação. Em menos de 
dois meses, apresentou ao mercado três 
soluções de biossegurança embarcada 
como medida de combate à pandemia. 
Outras serão disponibilizadas logo, mes-
mo após o término da pandemia. “O novo 
cenário é um marco – afirma Bellini – e 
não poderemos mais voltar ao que exis-
tia antes. Seguiremos trabalhando para 
que nossos modelos sejam referência em 
biossegurança.”

A Marcopolo lançou um sis-
tema de divisórias que funciona 
como barreira de proteção para 
motoristas, cobradores e para os pró-
prios passageiros. Uma operadora de 
transporte coletivo urbano de Caxias 
do Sul está testando o sistema, que 
será comercializado em forma de kit. 
Painéis de vidro envolvem a área de 
trabalho dos profissionais e, desta 
forma, protegem com eficiência o 
motorista, o cobrador e os passa-
geiros. Praticidade para a limpeza e 
facilidade para a instalação tornam 
o sistema bastante prático.

A encarroçadora está firmemente empenhada em não apenas desenvolver, mas em localizar 
tecnologias que possam aumentar a segurança dos passageiros e dos operadores dos ônibus.


