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R E V I S T A

As novidades da Mercedes-Benz  
para sua linha O 500

Setor enfrenta o desafio
da biossegurança

Marcopolo, bom desempenho 
no primeiro trimestre

Volvo vende 200 ônibus 
articulados para Santiago
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SUMÁRIO

A Mercedes-Benz está apresentando vários avanços e novidades para sua linha de chassis rodoviários O 500. 
Foram lançados modelos inéditos, entre eles o O 500 RSDD 2743 8x2, para ônibus Double Decker.

Em face da pandemia do Coronavírus, 
a Marcopolo vem tomando medidas e 
adotando soluções na área da biossegurança, 
aplicáveis aos ônibus de sua fabricação.    

A Volvo vende 200 ônibus articulados 
para uma das operadoras do sistema  

RED da capital chilena, Santiago.  
Os chassis são produzidos na Suécia e o 

encarroçamento é feito na Colômbia. 
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O transporte de 
passageiros deverá passar 
por mudanças. Uma nova 
era de aprendizado do 
usuário será iniciada e 
as empresas terão de se 
adaptar, escreve na página 
6 o presidente da ABRATI, 
Eduardo Tude de Melo.
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Apesar da crise que afetou os negócios e a atividade industrial no mundo inteiro, a Marcopolo 
registrou bons números na produção e venda de seus ônibus no primeiro trimestre de 2020.

As principais estações rodoviárias adotam rigorosas medidas sanitárias 
para proteger os seus frequentadores e, especialmente, os viajantes.

38
40
Na crise sanitária, 
a encarroçadora 
Caio desenvolve 
kits, para instalação 
em seus ônibus, 
com soluções para 
proteger o motorista, 
o cobrador e os 
passageiros.        
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CARTA DO PRESIDENTE

Nunca houve no mundo inteiro 
uma época como a atual� A 
pandemia trouxe um mundo 

novo desconhecido para todos, de 
todos os setores da economia, e in-
clusive no plano pessoal� Nada será 
como antes� O normal não existe mais� 

É uma crise como nenhuma outra, 
porque mais complexa, mais incerta e 
verdadeiramente global�

Várias previsões estão sendo 
feitas, com bases pífias, sobre os 
desdobramentos da pandemia e de 
suas consequências econômicas e so-
ciais� Todas elas, infelizmente, ainda 
precárias, pois não há um verdadeiro 
conhecimento sobre suas origens�

E, como não poderia deixar de ser, 
essa crise se abateu sobre o transpor-
te rodoviário de passageiros de uma 
maneira nunca vista, ameaçando a 
sobrevivência das empresas e tra-
zendo perplexidade aos empresários, 
por se tratar de algo desconhecido e 
imprevisível�

Empresas interromperam total-
mente suas operações, outras passa-
ram a operar de 5% a 10% dos serviços 
oferecidos, e demissões tiveram que 
ser feitas� A angústia e a incerteza 
viraram estados quase que permanen-
tes em toda a classe dos transporta-
dores rodoviários de passageiros� A 
preocupação com os compromissos 
financeiros é uma constante�

Não há dúvida de que a pande-
mia, para além de sua gravidade, irá 
promover uma disrupção na história 
da Humanidade, com inevitáveis 
repercussões nos hábitos e padrões 
de consumo, mobilidade e outros� E 
essas repercussões serão universais� 
O transporte de passageiros deverá 

passar por mudanças� Não ficou claro 
ainda que mudanças serão essas� 
Uma nova era de aprendizado do 
usuário será iniciada e as empresas 
terão que se adaptar� E essa adapta-
ção terá que ser feita em alta velo-
cidade, pois as necessidades ainda 
não são precisas, o que fará com que 
todos comecem praticamente do zero, 
aprendendo a manter e/ou recuperar 
os clientes� Velocidade, talvez, será a 
palavra de ordem pós o Covid� Veloci-
dade para perceber as tendências, ve-
locidade para descobrir as soluções e 
velocidade para colocá-las em prática� 

Além disso, a crise veio num mo-
mento muito difícil para o segmento 
rodoviário, dado o elevado grau de 
insegurança jurídica que permeia 
a atividade, oriunda esta dos entes 
reguladores do sistema�

Já havia um desencanto grande do 
empresariado com as idas e vindas da 
legislação reguladora, acrescida de 
uma sensação de absoluta incerteza 
percebida junto aos executores das 
regras que garantem o bom funcio-
namento de um sistema que existe 
há quase 100 anos e que garantiu a 
integração do País, ligando hoje mais 
de 5�500 municípios brasileiros, pos-
sibilitando a todos viagens seguras, 
com preços módicos, e servida por 
veículos modernos e dotados de todo 
o conforto e tecnologia�

De outra parte, já estamos vendo 
reações das empresas regulares à cri-
se, com a implantação de serviços de 
higienização em todos os seus ônibus, 
com a utilização das mais modernas 
técnicas disponíveis, tanto na parte 
interna do ônibus em si, quanto na 
parte de embarque�
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O vírus da incerteza

A crise veio num 
momento muito difícil 
para o segmento 
rodoviário, dado o 
elevado grau de inse-
gurança jurídica que 
permeia a atividade, 
oriunda esta dos 
entes reguladores do 
sistema. Já havia um 
desencanto grande 
do empresariado com 
as idas e vindas da 
legislação regulado-
ra, acrescida de uma 
sensação de absoluta 
incerteza percebida 
junto aos executores 
das regras que garan-
tem o bom funciona-
mento de um sistema 
que existe há quase 
100 anos.

Eduardo Tude de Melo
Presidente do Conselho Deliberativo 
da ABRATI
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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



Mauro Gilberto Bellini foi nomeado presi-
dente do Conselho de Administração da 

Marcopolo. É a segunda vez que ocupa o 
cargo; a primeira foi entre 2012 e 2016. Pau-

lo Cezar da Silva Nunes, até agora presidente 
do Conselho, assume assume a vice-pre-
sidência. Bellini, formado em Engenharia 

Mecânica pela Pontifícia Universidade Cató-
lica, e em Administração de Empresas pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
ambas em Porto Alegre, tem pós-Graduação 
pela Universidade International Negotiation 

School e pela University of the Witwaters-
rand – Graduate School of Business Administration, ambas de Johannesburgo, África do 

Sul. De 1996 para cá Bellini exerceu suas atividades profissionais na Marcopolo: em 2007, 
tornou-se membro do Comitê de Estratégia e Inovação; em 2010 foi nomeado vice-pre-
sidente do Conselho de Administração; em março de 2012 assumiu como presidente do 

Conselho de Administração da Marcopolo, e em 2016 passou a membro do Comitê de 
Estratégia Marcopolo e presidente do Conselho de Administração do Banco Moneo.

O executivo Igor Fernandez está se 
incorporando à Equipe Diretiva da 
sede central da Irizar, em Ormaiztegi, 
Espanha, como Diretor Geral da 
fabricante de ônibus na América. 
Segundo a fabricante, a missão do novo 
diretor é dar sequência à implementação 
e expansão dos produtos e serviços 
oferecidos pela marca em todos os 
mercados do continente americano, 
por intermédio de suas plantas de 
produção no México e no Brasil. Nascido 
em Eibar (Guipuzcoa), em 1981, Igor 
Fernandez é engenheiro superior 
industrial, licenciado pela Escola 
Politécnica Superior da Universidade    
de Mondragón. Iniciou sua carreira 
na Irizar em 2012.

BAGAGEIRO

ASCENSÃO SIMPLICIDADE

TRAJETÓRIA 

OPÇÃO

Assume o novo Diretor 
Geral da Irizar na América, 
Igor Fernandez 

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

Marcopolo desenvolve kit de proteção 
que torna o ônibus ainda mais seguro

A Marcopolo lançou um sistema de divisórias que 
funciona como barreira de proteção para motoristas 
e cobradores. 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, protegendo o motorista, o 
cobrador e, obviamente, os passageiros. Praticidade para a limpeza e facilidade 

para a instalação tornam o sistema bastante prático.

Mauro Gilberto Bellini é o novo presidente do 
Conselho de Administração da Marcopolo

Mauro Bellini, a experiência de ter  
ocupado inúmeros cargos na Marcopolo.

Mercedes-Benz atende também por 
WhatsApp os clientes do Service24h

Além do atendimento por chat, e-mail e pelos canais 0800 970 9090, a Mercedes-Benz 
passou a atender também por WhatsApp os motoristas de caminhão e ônibus que 

recorrem ao Service24h. Para acessar o novo serviço só é preciso enviar uma mensagem 
para (19) 98450-1010. As instruções são enviadas ao interessado logo depois. 
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PRONTO ATENDIMENTO

EX-CONCORRENTE

CORPORATIVO

Mercedes-Benz instala ambulatório de campanha dentro 
da própria fábrica para atender casos de Covid-19 

A Mercedes-Benz construiu um ambulatório 
de campanha para atender funcionários 

com sintomas do Coronavírus. Instalada 
dentro da fábrica da empresa em São 
Bernardo do Campo-SP, a unidade 

dispõe de leitos, ventiladores 
mecânicos e outros equipamentos. 

Cerca de 30 profissionais da área 
médica prestam o atendimento. 

Com base em recomendações 
da OMS, Organização Mundial da 

Saúde, a Mercedes-Benz também 
preparou uma cartilha de prevenção e 
proteção contra o Coronavírus, com uma 

série de dicas, informações e orientações.

A Revista ABRATI é uma publicação da 
Associação Brasileira das Empresas de 
Transporte Terrestre de Passageiros

Editor Responsável 
Ciro Marcos Rosa

Produção, edição e editoração 
eletrônica 
Plá Comunicação – Brasília

Editor Executivo 
Nélio Lima – MTb 7903

Impressão 
Gráfica e Editora Athalaia – Brasília

Imagem da capa 
Ônibus Mercedes-Benz O 500 

Esta revista pode ser acessada via 
 internet: http://www.abrati.org.br, e 
também pode ser lida em tablets e 
smartphones.  

Conselho Deliberativo 
Presidente  
Eduardo Tude de Melo

Vice-Presidente 
Luana Araújo Fleck 

Conselheiros
Gustavo Rodrigues,  
Carlos Magalhães,  
Darcy Ferreira da Silva,  
Gentil Zanovello Afonso,  
Pedro Antonio Teixeira,  
Francisco Feitosa A. Lima  
e Washington Peixoto Coura
Conselho Fiscal
Estéfano Boiko Junior, 
Felipe Busnardo Gulin, 
Luiz Antonio Pretti, 
Márcio Geraldo Carletto, 
Rinaldo Pires de Miranda e 
Letícia Pineschi Kitagawa
Diretoria
Diretor-Geral
José Luiz Santolin
Diretores
Cláudio Nelson Rodrigues de Abreu
Telmo Joaquim Nunes
Assessoria Técnica
Ataíde de Almeida
Assessoria de Comunicação Social
Ciro Marcos Rosa
SAUS Quadra 1 - Bloco J - Edifício 
CNT Torre A – 8º andar - Entrada 
10/20  
CEP: 70070–944 
Brasília - Distrito Federal
Telefone: (061) 3322-2004
Fax: (061) 3322-2058/3322-2022
E-mail: abrati@abrati�org�br 
Internet: http://www�abrati�org�br 

Karin Rådström, ex-Scania, é nomeada a nova 
chefe mundial da Mercedes-Benz Trucks 

Karin Rådström, de nacionalidade sueca, foi nomeada 
Membro do Conselho de Administração da Daimler 
Trucks e, desde o último dia 1º de maio, tornou-se a 
responsável pela Mercedes-Benz Trucks. Ela sucedeu 
Stefan Buchner, que se aposentou depois de mais de 
30 anos na companhia. Karin Rådström ingressa na 
Daimler Trucks vinda da Scania, onde, desde 2019, foi 
membro da Diretoria Executiva responsável pela área 
de Vendas e Marketing. 

Philipp Schiemer é o novo CEO da Mercedes-AMG 
A Daimler anunciou em 26 de maio que 

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

subsidiária de alto desempenho do Grupo 
Daimler. Ao mesmo tempo, também foi 

anunciado que Jochen Hermann, atual chefe 
de desenvolvimento de e-driver na Daimler 
AG, assumirá como diretor técnico da AMG. 
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ENCARROÇADORA

Apesar da Covid-19, a Marcopolo 
registra crescimento de vendas 
no primeiro trimestre de 2020

Apesar da crise da Covid-19, a 
Marcopolo projeta atravessar 
com segurança e consistência 

o atual momento de dificuldade global, 
segundo afirmou o diretor Financeiro 
e de Relações com Investidores da 
encarroçadora, José Antonio Valiati� A 
confiança do executivo foi manifesta-
da simultaneamente à divulgação dos 
resultados obtidos pela companhia no 
primeiro trimestre deste ano – período 

em que a receita consolidada da Mar-
copolo alcançou R$ 919,4 milhões – ou 
2,3% mais que os R$ 898,6 milhões 
obtidos nos três primeiros meses do 
ano passado� Verifica-se, assim, que o 
impacto do Coronavírus foi pequeno 
no desempenho da encarroçadora nos 
primeiros três meses do ano� 

No período, o destaque foram os 
negócios provenientes do mercado 
brasileiro, que tiveram crescimento 

de 14,2%, totalizando R$ 469,6 mi-
lhões – ou 51,1% da receita total� 

Na avaliação de Valiati, tal de-
sempenho ainda retratou o cenário 
de quase normalidade da demanda e 
do ritmo de crescimento da indústria 
brasileira de ônibus até então, que 
vinha em trajetória de elevação� No 
período, as unidades brasileiras da 
Marcopolo produziram 3�535 carrro-
çarias, ou seja, apenas 2,7% menos 
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Na fábrica de Ana Rech da Marcopolo, em Caxias do Sul, fase final de preparação para entrega.
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do que no mesmo período do ano 
passado� O lucro líquido alcançou R$ 
10,7 milhões, 60,3% menor do que os 
R$ 27 milhões do primeiro trimestre 
de 2019�

Segundo o diretor Financeiro 
e de Relações com Investidores, os 
impactos da crise da Covid-19 que 
alcançaram a Marcopolo ocorreram 
na China� Lá, a empresa controlada 
pela encarroçadora brasileira regis-
trou retração de 82,2% na produção, 
e ainda houve uma desvalorização de 
moedas locais em relação ao dólar� 
No Brasil, somente no fim do mês de 
março se registrou queda de produção 
e de entregas� Foi quando a empresa 
adotou férias coletivas em todas as 
suas unidades no País�

"ALAVANCAS INTERNAS" 
Para o segundo trimestre que está 

terminando, a direção da Marcopolo 
prevê um período de menor deman-
da, tanto dos clientes brasileiros, 
como dos estrangeiros� Porém, sua  
expectativa é de que, com base no 
ritmo atual de pedidos e de produ-
ção, e com a adoção e utilização 
eficiente das “alavancas internas 
e governamentais para redução de 
custos”, será possível atravessar 
com segurança o atual momento de 
dificuldade global�

Valiati chama atenção para o fato 
de que a Marcopolo iniciou a crise com 
uma boa carteira de pedidos, tendo 
havido poucos cancelamentos� Uma 
medida implementada no período foi 

a concessão de férias coletivas� Quan-
do estas terminaram, a companhia 
passou a manter aproximadamente 
50% da mão de obra em atividade nas 
unidades nacionais� Quanto aos novos 
pedidos, diminuíram em volume, mas 
continuam sendo recebidos diaria-
mente, tanto para o mercado interno, 
como, em especial, para o mercado 
externo� Nas palavras de Valiati, tais 
pedidos compõem uma carteira que, 
mantido o ritmo atual de produção no 
Brasil, possibilitará à encarroçadora 
alcançar a estabilidade até o fim do 
mês de julho próximo�

BALANÇO
No primeiro trimestre, os seg-

mentos de melhor desempenho da 
Marcopolo foram os de rodoviários 
e urbanos, que tiveram crescimento 
superior a 50% em relação ao mesmo 
período de 2019 – tanto na receita 
como na produção� No caso dos rodo-
viários, o avanço foi uma recuperação 
à menor demanda do início de 2019� 
Já o segmento de urbanos manteve a 
trajetória de recuperação de volumes 
no mercado interno, ajudado pelas 
entregas ao Caminho da Escola�

As exportações apresentaram 
retração de 19,4% na receita líquida 
em relação ao primeiro trimestre de 
2019, sinalizando dificuldades nos 
principais mercados da fabricante, 
com redução dos volumes vendidos 
para Chile, Peru e Argentina� 

Com as restrições de locomoção 
relacionadas à Covid-19, equivalentes 
ou mais severas do que as aplicadas 
no Brasil, a encarroçadora não prevê 
uma rápida recuperação de volumes 
nos mercados da América do Sul� Em 
relação às operações controladas e 
coligadas no exterior, houve queda de 
11,5% nos volumes de produção, com 
501 unidades fabricadas contra 566 
no mesmo período de 2019�
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Volvo vende mais 200 ônibus 
articulados para operadora do 
sistema RED de Santiago, Chile
Mais 200 ônibus articulados da Volvo foram adquiridos pela companhia chilena 
Subus, que é uma das operadoras do sistema de BRT da capital chilena, Santiago, 
denominado Rede Metropolitana de Mobilidade (RED), antigo Transantiago.

PASSAGEIROS

No segundo semestre do ano 
passado, a Volvo já havia 
entregue 120 veículos a essa 

empresa� Os articulados vendidos 
agora têm chassis B8RLE articulados, 
com entrada baixa, capacidade para 

180 passageiros, motor traseiro de 8 
litros e padrão de emissões Euro 6, 
exigido pela cidade de Santiago� São 
produzidos na fábrica Volvo da Sué-
cia e estão sendo encarroçados pela 
unidade fabril da Marcopolo na Co-

lômbia, na cidade de Cartagena� Daí 
seguem posteriormente para o Chile�

O RED é um dos mais importantes 
sistemas organizados de transporte 
coletivo urbano da América Latina� 
Atualmente, ele conta com frota de 
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O padrão das emissões é o Euro 6. Os articulados têm capacidade para até 180 passageiros e a 
eletrônica embarcada permite que o veículo reduza a velocidade em determinados trechos e até 
mesmo aplique uma frenagem de emergência, se preciso, sem depender da ação do motorista.

6�200 ônibus pesados, sendo 2�850 da 
marca Volvo (contando com os 200 
articulados negociados agora)�

O diretor de vendas estratégicas 
da Volvo Buses na América Latina, 
Alexandre Selski, lembra que com 
essa venda a Volvo está atendendo 
a um pedido específico da capital 
chilena� Santiago é localizada em um 
vale circundado por montanhas, em 
posição geográfica que traz dificul-
dade para a dispersão dos elementos 
particulados no ar� Daí a necessidade 
de veículos mais limpos� No caso, são 
ônibus equipados com motores Euro 
6, conforme as exigências ambientais 
das autoridades locais� Selski acres-
centa que também se trata de veículos 
mais seguros, dotados de mais ele-
trônica embarcada: sistema de freios 

eletrônicos a disco, suspensão ele-
trônica, sistema de gerenciamento de 
frotas Fleet Management e treinador 
virtual de motoristas (I-Coaching)� Os 
gestores da frota também têm à sua 

disposição o controle automático de 
velocidade Volvo, que usa a conectivi-
dade por GPS para identificar trechos 
críticos, com altos índices de aciden-
tes, e limitar a velocidade máxima� 
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ATENDIMENTO

Primeiro ônibus entregue no Espaço do Cliente: para valorizar momentos importantes, um ambiente amplo e bem-iluminado.

Para melhorar ainda mais a experiência de clientes em visita à fábrica de Ana Rech, 
em Caxias do Sul-RS, a Marcopolo inaugurou o Espaço do Cliente, com 600 m² de área, salas 
de reunião e videoconferências, showroom de poltronas e revestimentos, além de todos os  
recursos necessários para os processos de configuração e entrega dos seus modelos. 

Na unidade Ana Rech, a Marcopolo 
inaugura Espaço Cliente para receber 
compradores e entregar produtos

No novo espaço, chama atenção 
a quantidade e distribuição 
dos pontos de iluminação� 

Para a realização de inspeções de 
entrega, foi instalado um sistema 
de última geração com o objetivo de 
garantir ótimas condições técnicas� 

Segundo o diretor do Negócio Ôni-
bus da Marcopolo, Rodrigo Pikussa, o 
Espaço do Cliente eleva os níveis de 
atendimento da empresa� Foi conce-
bido para proporcionar aos clientes 
da marca o melhor atendimento na 
negociação e na entrega de produtos� 
O Espaço dá a cada visitante a opor-
tunidade de ver, tocar e experimentar 
componentes e revestimentos� 

“Esta iniciativa reforça os nossos 
valores de Satisfação dos Clientes e 
de Fazer Acontecer com Excelência� 
Como encarroçadora de presença 
global, líder na América Latina e com 
relevante participação em outros 
mercados, queremos que a jornada de 
nosso cliente seja positiva e marcante 
desde o fechamento do pedido até a 
entrega do produto, mantendo-se, ao 
mesmo tempo, também a proximidade 
de relacionamento após a entrega”, 
afirma o executivo�

Pikussa reforça que neste mo-
mento a empresa  está retomando as 
entregas tanto para clientes do mer-
cado interno como do externo, sempre 

observando as diretrizes dos órgãos 
de saúde e governamentais no que diz 
respeito às medidas de prevenção ao 
Novo Coronavírus�

A entrega de um modelo Paradiso 
New G7 1800 DD de 43 lugares para a 
Transportes Spazzini, de Erechim-RS, 
foi a primeira realizada no novo Espa-
ço� O cliente comentou que a estrutura 
disponibilizada pela Marcopolo para 
essa finalidade realmente demonstra 
como ela valoriza os seus produtos, 
permitindo a visualização de itens im-
portantes e facilitando a configuração 
interna do veículo� 

A Spazzini tem 31 anos de atuação 
e há 12 é cliente da Marcopolo�
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PRODUTO

Para a viagem de demonstração por 
estradas equatorianas, a carroçaria Roma 6, 

da Mascarello, foi montada 
sobre o chassi rodoviário O 500 RS 1942, da 

Mercedes-Benz. O ônibus recebeu uma 
série de itens de segurança, entre os quais 

piloto automático adaptativo, 
sistema de frenagem eletrônica, 

freio automático de emergência e sistema 
leitor de faixas.

No mês de julho, a Mercedes-
-Benz e a Mascarello, em 
parceria, enviarão para o 

Equador, com objetivos de divulgação 
e demonstração, um ônibus com o 
chassi rodoviário O 500 RS 1942, da 
Mercedes, e com a nova carroçaria 
Roma 6, da Mascarello� Além dos itens 
tecnológicos de segurança do próprio 
chassi, o veículo contará com vários 
diferenciais que, segundo a descrição 
dos fabricantes, aliam maior retorno 
financeiro ao operador, baixo custo 
operacional, conforto e segurança�
 O ônibus demonstrativo vai fazer 
uma viagem pelos principais estados 
equatorianos, para que clientes poten-
ciais possam conhecê-lo em detalhes� 

Ele apresenta modernos itens 
de segurança como ACC (piloto au-

Mascarello e Mercedes-Benz
vão mandar para o Equador  
um ônibus lotado de tecnologias

tomático adaptativo), EBS (sistema 
de frenagem eletrônica), AEBS (freio 
automático de emergência), LDWS 
(sistema leitor de faixas) e também 
o Hill Holder (assistente de freio de 
rampa)� Além disso, vem com suspen-
são pneumática e traz o motor OM457, 
de 420 cv e torque de 1900 Nm� Com 
freio a disco, PBT de 19,6 toneladas 
e eixo HO6 com capacidade de 12,5 
toneladas, está preparado para re-
ceber carroçarias de 13,2 metros de 
comprimento e para rodar com pneus 
295/80R x 22,5� 

O veículo não tem embreagem, 
sendo a troca de marchas feita pelo 
conversor de torque� Por isso, apre-
senta melhor aproveitamento de 
eficiência energética e melhor perfor-
mance em aclives e rampas� 
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Marcopolo busca startups 
e tecnologias voltadas à 
biossegurança no ônibus
A Marcopolo Next, que é a divisão da Marcopolo voltada à inovação, está lançando 
desafios de inovação aberta, em busca de startups e tecnologias especializadas em 
biossegurança, com o objetivo contribuir para tornar o transporte coletivo sempre mais 
seguro em relação às contaminações virais. Neste instante, o principal alvo é a Covid-19.

ENCARROÇADORA

A encarroçadora quer desenvolver e localizar tecnologias que possam aumentar a segurança dos passageiros e dos operadores dos seus ônibus.

A iniciativa procura colocar a 
Marcopolo cada vez mais ao 
lado das empresas operadores 

de transporte de passageiros, buscan-
do formas de auxiliar os seus clientes 
a seguir com suas operações, além de 
proteger a sociedade da pandemia da 
Covid-19 e de outros agentes biológi-
cos nocivos à saúde e à segurança dos 
passageiros e motoristas�

A seleção dos projetos é conduzida 
por um grupo técnico multidisciplinar 
de infectologistas, engenheiros e 

Jú
lio
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especialistas da Marcopolo e segue 
critérios como adequação a aplicação 
em ônibus e o nível de maturidade da 
solução�

Com foco na oferta de pacotes 
embarcados de biossegurança ou dis-
poníveis em formato de serviços, mais 
de 20 soluções apresentadas foram 
escolhidas e, entre essas, algumas já 
estão em processo de aprovação de 
conceito junto a operadores e clientes� 

 A escolha das soluções estará 
orientada para os seguintes segmentos:

a) Higienização: soluções de biosse-
gurança, higienização e esterilização 
que tornem o interior do ônibus menos 
propenso à disseminação dos vírus� b) 
Sistemas de isolamento e triagem 
com o objetivo de promover viagens 
mais seguras e confortáveis, restrin-
gindo contatos entre pessoas� c) Nano-
tecnologia e materiais: novas formas 
de facilitar a higiene e esterilização do 
ambiente interno do ônibus� d) Siste-
mas de informações/comunicação: 
formas de orientar passageiros�  

16 REVISTA ABRATI, JUNHO 2020



A UTIL 
OFERECE O 
MELHOR DA 
TECNOLOGIA 
para transportar 
pessoas e 
SORRISOS.

Os mais modernos sistemas 
de vendas online e offline

Salas VIP equipadas com 
WI-FI nos principais 
terminais do país

Entretenimento de 
bordo

Nova frota de ônibus Double 
Decker com assentos

Sistema SIGLA de otimização 
da frota, monitoramento 24h 
e telemetria voltada ao 
menor consumo.

visite nosso novo site:

www.util.com.br

viajeutil



A PANDEMIA

Cláudio Nelson Rodrigues de Abreu

A esta altura dos acontecimen-
tos, já virou clichê comparar 
a pandemia do novo corona-

vírus, Sars-Cov-2, responsável pela 
Covid-19, a um filme de ficção cien-
tífica� Não sei quanto a você, leitor, 
mas devo admitir que nunca poderia 
imaginar a decretação – no Brasil e no 
mundo todo -- de quarentenas, confi-
namentos (que os eruditos chamam 
de “lockdown”), obrigatoriedade do 
uso de máscaras faciais em público 
etc� Só que uma coisa é assistir a um 
filme de ficção científica e outra coisa, 
bem diferente, é fazer parte do filme���

Além da enorme crise na área 
da saúde, com milhares de mortos 
em vários países, muito se fala e 
se escreve a respeito das terríveis 
consequências da Covid-19 sobre 
a Economia� Isto, somado a uma 
crise política, caracteriza o que 

muitos chamam de “tempestade 
perfeita”, entendida como uma 
rara combinação de circuns-
tâncias desfavoráveis que se 
transforma em um desastre� Tão 
grave quanto isso é a falta de pre-
visibilidade, pelo menos sobre o 
tempo que essa situação vai durar 
e como será a retomada: em “U”, 
em “V” ou em “W” ?

Como se recorda, nosso PIB 
cresceu 1,1% em 2019, de acordo 
com o IBGE; em 2018 e 2017, o 
crescimento foi de 1,3% em cada 
um desses anos, mas em 2016 
e 2015, o nosso PIB caiu 3,3% e 
3,5%, respectivamente� Com a(s) 
crise(s), o FMI estimou, recen-
temente, uma queda de 5,3% no 
PIB do Brasil em 2020, enquanto 
o Ministério da Economia prevê 
que ela seja de 4,7%� Sobre a taxa 

de desemprego, a estimativa do 
IBRE/FGV é de 17,8% ao final de 
2020, contra os 11,9% de 2019; no 
1º trimestre de 2020, praticamente 
sem Covid-19, essa taxa já estava 
em 12,2%, segundo o IBGE� 

São cenários absolutamente 
preocupantes, é verdade, mas fa-
tos são fatos� Vindo para o nosso 
mundo, observe o que aconteceu 
no transporte rodoviário coletivo 
intermunicipal e interestadual de 
passageiros no último mês de abril 
(semanas 14 a 18), tomando por 
base o movimento de partidas e 
passageiros embarcados nos três 
terminais da capital de São Paulo, 
administrados pela Socicam, em 
relação a idêntico período de 2019: 
a pancada foi de -87,20% nas par-
tidas e de -91,07% nos embarques� 
Veja os gráficos na página ao lado�

Crise ou
 oportunidade ?
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Partidas

Passageiros

Empresários precisam ser 
otimistas pela própria natureza� 
Empresários de ônibus, então, 
nem se fala, dadas as dificuldades 
que enfrentam no dia a dia de um 
período normal; imaginem, agora, 
em plena “tempestade perfeita”� 

Notas (1) Semanas 14, 15, 16, 17 e 18, de 2019: respectivamente, de 31/03 a 06/04, de 07/04 a 13/04, de 14/04 
a 20/04, de 21/04 a 27/04 e de 28/04 a 04/05. (2) Semanas 14, 15, 16, 17 e 18, de 2020: respectivamente, de 
29/03 a 04/04, de 05/04 a 11/04, de 12/04 a 18/04, de 19/04 a 25/04 e de 26/04 a 02/05. 

Li há muito tempo e gravei na 
memória uma frase atribuída a 
Winston Churchill, dirigida aos 
ingleses, quando da 2ª Guerra 
Mundial: “A crise existe e não po-
demos negá-la� Só tenho a oferecer 
sangue, suor e lágrimas�” Funcio-

nou: com os Aliados, a Inglaterra 
ganhou a Guerra� Pois é, chegou a 
hora de reunir toda a nossa ener-
gia e criatividade para colocar 
à prova aquele velho ditado dos 
chineses, que encaram a crise 
como sinônimo de oportunidade� 
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Mercedes-Benz apresenta as 
novidades da sua linha 
O 500 de ônibus rodoviários

A Mercedes-Benz, que segue sendo a montadora líder em vendas de ônibus no 
Brasil (emplacou 2.075 unidades no primeiro trimestre deste ano, com 57,4%  
de participação de mercado), está apresentando uma série de avanços e  
novidades para sua linha 0 500 de rodoviários. E aproveita para lançar 
modelos inéditos como o O 500 RSD 2443 6x2 e o O 500 RSDD 2743 8x2. 

MONTADORA
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AEBS – sistema de 
frenagem de emergência – e 
LDWS – sistema de aviso de 

faixa, agora são itens de série.

Walter Barbosa: falando de confiabilidade, 
qualidade, segurança, conforto e robustez.

Entre os novos lançamentos 
está o modelo O 500 RSDD 

2743 8x2, com piloto 
automático adaptativo.

N o caso do modelo O 500 RSDD 
2743 8x2, trata-se do primeiro 
rodoviário do mercado brasi-

leiro a contar com piloto automático 
adaptativo (ACC)� A fabricante cha-
ma atenção para o alto padrão de 

desempenho e eficiência do modelo 
e aproveita para destacar também 
a inclusão, como itens de série, do 
AEBS, que é um sistema de frenagem 
de emergência, e do LDWS, sistema de 
aviso de faixa� São todas tecnologias 
já conhecidas e disponíveis para ou-
tros modelos da linha O 500, mas que 
agora podem ser requisitadas pelo 
cliente também em ônibus com freio 
a tambor�

Os inéditos modelos O 500 RSD 
2443 6x2 e O 500 RSDD 2743 8x2 
têm motor mais potente, de 430 cv, 
os quais, segundo a fabricante, asse-
guram um padrão ainda mais alto de 
desempenho e eficiência� 

Já o O 500 RS, com PBT de 19�600 
quilos, é novidade no portfólio da 
Mercedes-Benz, justamente para 
atender o aumento de demanda do 
mercado por ônibus rodoviários com 
carroçarias de 14 metros�

“Foi atendendo a pedidos de clien-
tes que desenvolvemos uma versão de 
430 cv do motor OM 4547 LA da linha 
O 500, amplamente reconhecido no 
mercado pela excelente performance 
e pelo baixo consumo de combustível”, 
informa Walter Barbosa, diretor de 
Vendas e Marketing de Ônibus da 
Mercedes-Benz do Brasil� Ele lembra 
que esse motor passa a ser o mais 
potente da marca no País�

“Estamos sempre do lado dos 
clientes com novas soluções para suas 
demandas� Eles sabem que podem 
contar com a Mercedes-Benz quando 
se trata de entregar veículos de alto 
padrão de qualidade, segurança, 
conforto, robustez e confiabilidade�”

A GRANDE NOVIDADE
Barbosa chama atenção também 

para outra “grande novidade” volta-
da ao segmento rodoviário, o O 500 
RSDD, que se torna o primeiro ônibus 
rodoviário 8x2 do mercado brasileiro 
a vir equipado, como itens de série, 
com piloto automático adaptativo, 
ACC, sistema de frenagem de emer-
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A extensa lista dos Itens de segurança 
nos ônibus rodoviários O 500

• ACC (Active Cruise Control) – piloto automático adaptativo
• AEBS (Advanced Emergency Braking System) – sistema de frenagem de 

emergência
• LDWS (Lane Departure Warning System) – sistema de aviso de faixa
• TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) – sistema de monitoramento da 

pressão e temperatura dos pneus
• Assistente de partida em rampa
• Retarder – sistema auxiliar de freio
• Top-Brake – freio-motor auxiliar
• Suspensão com sistema anti-tombamento
• ABS – sistema anti-travamento
• ASR – sistema de controle de tração
• EBS – sistema eletrônico de freios
• ECAS – suspensão pneumática controlada eletronicamente
• ESP – controle eletrônico de estabilidade
• Eixo ERA direcional com foco em maior estabilidade
• Freio a disco
• Power Mode – mais segurança em ultrapassagens 

MONTADORA

gência AEBS e sistema de aviso de 
faixa LDWS�

São novidades que, segundo a 
Mercedes-Benz, levam em conta as 
demandas dos clientes e as tendên-
cias de mercado� Com isso, o portfólio 
ganha novos itens voltados ao de-
sempenho, economia e eficiência dos 
veículos de transporte de passageiros, 
assim como para a segurança ativa 
nas estradas� Como explica Walter 
Barbosa:

“Ao estender para vários modelos 
o leque das tecnologias de segurança 
ativa, como ACC, AEBS e LDWS, 
reafirmamos o posicionamento do ro-
doviário O 500 como o mais seguro do 
País� Dessa forma, oferecemos cada 
vez mais proteção aos passageiros, 
aos motoristas e aos demais veículos 

Um dos opcionais mais úteis na extensa lista de itens de segurança ativa nos rodoviários O 500 é o assistente de partida em rampa.
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nas estradas, contribuindo para a 
maior segurança e fluidez do tráfego�”

O lançamento, pela Mercedes-
-Benz, dos novos modelos O 500 RSD 
2443 6x2 e RSDD 2743 8x2 pode ser 
atribuído, em boa parte, ao desen-
volvimento do motor de 430 cv pelos 
técnicos da montadora, permitindo 
desta forma incrementar o portfólio 
da marca para o transporte rodoviário 
de médias e longas distâncias e para 
o turismo de luxo� Há uma explicação 
técnica para o aumento da potência do 
motor OM 457 LA: foi feita uma nova 
parametrização dos módulos eletrôni-
cos, com novas curvas de potência e de 
torque, chegando-se a 430 cv a 2�000 
rpm e a 2�100 Nm a 1�100 rpm� Com 
isso, ficou mais prático para o cliente 
escolher a configuração que melhor 
atenda suas demandas: o DD para 
aplicação mista, com leito embaixo 
e classe executiva na parte superior 
do ônibus, ou o HD com poltronas na 
parte de cima e bagageiro na parte 
de baixo�

14 METROS
No caso do O 500 RS com PBT de 

19�600 kg, que possibilita a instalação 
de carroçarias de 14 metros atenden-
do à nova legislação do Contran, há no 
mercado, segundo Walter Barbosa, a 
demanda por um ônibus mais potente, 
especialmente para carroçarias Dou-
ble Decker (DD) e High Decker (HD) 
de 14 e de 15 metros, o que se deve 
ao fato de a maior potência trazer um 
ganho de eficiência nos motores de 
ônibus mais pesados, levando a um 
melhor desempenho em topografias 
mais severas� Acrescente-se a isso o 
fato de os técnicos da Mercedes-Benz 
entenderem que a soma das virtudes 
do pacote Fuel Efficiency com o estilo 
de condução do motorista do ônibus 
pode proporcionar uma economia 
de 10% no consumo de combustível, 

reduzindo, desta forma, o custo opera-
cional para a empresa de transporte�

Registre-se ainda que determi-
nados detalhes num ônibus podem 
contribuir, e muito, para o melhor 
desempenho do motorista e, portanto, 
para uma condução mais segura, efi-
ciente e econômica� Sob esse aspecto, 
por exemplo, os ônibus O 500 RSD 
2443 e RSDD 2743 passam a contar 
com chave geral acionada por tecla no 
painel de instrumentos, rodas de alu-
mínio 9�00 x 22,5 (pneu 295/80 R 22,5) 
e assistente de partida em rampa�

CAIXAS 
São oferecidas nos ônibus O 500 

três versões de caixas de mudanças: 
mecânica, automatizada e automáti-
ca� O cliente pode escolher a melhor 
combinação de motor e câmbio para 
a aplicação rodoviária�

E ainda: a partir de julho, o modelo 
rodoviário top de linha da Mercedes-
-Benz, o O 500 RSDD 8x2, passará 
a ser equipado, de série, com piloto 
automático adaptativo (ACC), sistema 
de frenagem de emergência (AEBS) 
e sistema de aviso de faixa (LDWS)� 
Quando foi apresentada ao mercado, 
em 2018, esta solução era um item op-
cional, primeiramente para os chassis 
O 500 RS 1836 4x2 e RSD 2436 6x2, 
com freio a disco� No ano passado, 
chegou ao RS 4x2 e ao RSD 6x2, com 

freio a tambor� Agora, também estará 
disponível para o O 500 RSDD 8x2 
com freio a tambor� Os dois primeiros 
recursos – AC e AEBS – possibilitam 
manter o ônibus a uma distância se-
gura do veículo que vai à frente� Para 
isso eles aceleram ou freiam automa-
ticamente o ônibus, reduzindo o risco 
de acidentes, aliviando o estresse do 
motorista e oferecendo mais seguran-
ça em situações de neblina�

Quanto ao piloto automático 
adapta tivo (ACC), é um sistema com 
sensores na dianteira, que auxiliam o 
motorista a manter a distância segura 
em relação ao veículo à frente� Em 
situações de extrema emergência, 
se o condutor não reagir a ela, o 
sistema entra em ação, freando auto-
maticamente o veículo para evitar o 
impacto� O ACC fica habilitado a uma 
velocidade maior que 25 quilômetros 
por hora� Mas o motorista sempre 
tem autonomia para frear ou acelerar, 
bastando usar os pedais para isso� O 
piloto automático adaptativo é indi-
cado para médias e longas distâncias 
rodoviárias, especialmente para aque-
las com retas muito longas e declives 
acentuados� Também é apontado 
como ideal para trechos de serra, com 
muitas curvas e neblina, pois detecta 
veículos à frente e, automaticamente, 
aciona os freios ou acelera, de acordo 
com a situação� 
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O portfólio ganha novos 
itens, sempre voltados ao 
desempenho, à economia 
e à eficiência dos veículos.
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EFEITOS MINIMIZADOS
E há o EBS, sistema de frenagem 

de emergência que pode minimizar os 
efeitos de um eventual acidente� Em 
caso de risco de colisão, ele ativa um 
alerta visual e sonoro e, se necessário, 
faz uma leve intervenção nos freios 
ou então uma freada de emergência� 

Por fim, há o sistema de aviso de 
faixa, que aumenta a segurança de 
circulação� Funciona com uma câmera 
montada no parabrisa, o LDWS (Lane 
Departure Warning System) e detecta 
a posição do ônibus em relação às fai-
xas da pista� O sistema gera um alerta 
sonoro e visual que avisa o motorista 
quando o veículo se move para fora da 
faixa sem que tenha sido movimento 
intencional� Opcionalmente, pode ser 
instalado um alerta para vibração do 
assento do motorista e um alto-falante�

Acompanhando as regulamentações do setor rodoviário, a Mercedes-Benz lançou uma versão do O 500 RS 4x2 com 
PBT de 19�600 quilos para carroçarias de 14 metros de comprimento� Com esse PBT maior, o ônibus se junta à versão já 
conhecida do O 500 RS de 18�500 quilos de PBT para carroçarias de 13,2 metros� O cliente passa a poder escolher aquele 
O 500 RS com o comprimento da carroçaria mais indicado para sua operação�

Esse aumento de PBT para car ro çarias de 14 metros foi obtido a partir de mudanças no chassi, como, por exemplo, 
a introdução de novos eixos dianteiro e traseiro, e de freio a disco� A solução permite o aumento de uma fileira a mais 
de assentos, com a possibilidade de se chegar a 50 poltronas para os passageiros�

Modelo Motor Caixa de mudanças
PBT
(kg)

Carroçaria 
(metros)

O 500 M 
1826 4x2

OM 926 
LA
256 cv

G-85 mecânica (série) 
Automática Ecolife (opcional) 

18.500 Até 13,2

O 500 R 
1830 4x2

OM 926 
LA
310 cv

GO-190 mecânica (série)
Automática Ecolife (opcional)

18.500 Até 13,2

O 500 RS 
1836 4x2  
High Torque

OM 457 
LA
360 cv

GO- 210 mecânica (série)
Automatizada GO 240 
(opcional)

18.500
19.600 
(novo)

Até 13,2
Até 14

O 500 RSD  
2436 6x2 
High Torque

OM 457 
LA
360 cv

GO-210 mecânica (série)
Automatizada GO-240 (opcional)
Automática Ecolife (opcional)

24.000 Até 14

O 500 RSD 
2441 6x2 

OM 457 
LA
410 cv

Automática Ecolife (série) / 
Automatizada GO (opc) 240 
GO-210 Mecânica (opc)

24.000 Até 14

O 500 RSD 
2443 6x2 
(novo)

OM 457 
LA
430 cv

Automatizada GO-240 (série)
GO-210 mecânica (opcional)

24.000 Até 14

O 500 RSDD 
2743 8x2 
(novo)

OM 457 
LA
430 cv

Automatizada GO-240 (série)
GO-210 mecânica (opcional) 

27.000 Até 15

MONTADORA

PBT maior de 19.600 kg para o ônibus 0 500 RS
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O sistema de aviso de faixa funciona com uma câmera (sensor) no parabrisa, que detecta a posição do ônibus em relação às faixas da pista.



Cada vez mais perto de você.

Ônibus na medida certa.

www

A esperança de dias melhores é o que 
nos impulsiona a seguir produzindo 

ônibus na medida certa. 
Conte conosco para voltar às estradas.



SONDAGEM

Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes sobre o impacto da 
pandemia do Novo Coronavírus, com foco nas relações trabalhistas, mostrou 
que 33% dos transportadores já tiveram que fazer demissões devido à crise.

A pesquisa da CNT, apurou que 
os transportadores poderão 
reduzir ainda mais os seus 

quadros de empregados� E, ainda, 
que dos 54,3% de transportadores 
que ainda não demitiram, pelo menos 

18,1% pretendem fazer demissões em 
virtude da pandemia� Daqueles 33% 
dos transportadores que já realizaram 

Pesquisa da CNT aponta que um 
terço das empresas transportadoras 
já demitiram por causa da pandemia 

Na Rodoviária do Rio, mesmo na atual ausência de movimento por causa da pandemia do Novo Coronavírus, são realizadas quatro rodadas de 
desinfeção diárias em todas as dependências, acatando as normas do novo protocolo de segurança para uso das instalações do local.
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No processo do progressivo esvaziamento dos ônibus, empresas foram forçadas a demitir.

demissões, 72,7% demitiram até 49 
empregados; 11,1% demitiram cem 
ou mais empregados e 47,9% ainda 
poderão reduzir a carga horária dos 
seus empregados� 
 Todos os dados foram publicados 
no dia 4 de maio�

De acordo com a pesquisa rea-
lizada pela Confederação Nacional 
dos Transportes, o cenário de demis-
sões poderia ser ainda pior caso não 
houvesse as alternativas previstas 
na medida provisória n�º 936/2020, que 
prevê a possibilidade de suspensão 
temporária dos contratos de trabalho 
e de redução da carga horária com 
proporcional redução de salário�

Para evitar cortes no quadro de 
pessoal, dos transportadores entrevis-
tados, 47,5% suspenderam ou preten-
der suspender, temporariamente, os 
contratos de trabalho nos próximos 30 
dias� Dos que já suspenderam, 52,5% 
realizaram a suspensão do contrato 
de até 49 empregados; e 23,2%, de cem 
ou mais empregados�

Além disso, 47,9% poderão reduzir 
a carga horária dos seus empregados 
até o final de maio� O total de trans-
portadores que já reduziu as jornadas 
chega a 33,2%� Entre os transporta-
dores que optaram pela redução da 
jornada de trabalho com proporcio-
nal redução salarial, 60,8% decidi-
ram pela redução de 25%; 49,7%, pela 
redução de 50%; e 30,7%, pela redução 
de 70%� Essas são as três faixas pre-
vistas na MP�

A primeira rodada da pesqui-
sa de Impacto no Transporte - Co-
vid-19, teve seus resultados divulga-
dos no início de abril� E os resultados 
da segunda, que foi realizada entre os 
dias 20 e 24 de abril, foram divulgados 
no início de maio� A sondagem foi feita 
junto a 600 empresas de transporte 
de cargas e de passageiros de todos 
os modais de todo o País� 

Confira alguns destaques da segunda rodada da Pesquisa de Impacto no 
Transporte - Covid-19:

DEMISSÕES
- 33% dos transportadores já precisaram realizar demissões
- 42,8% devem realizá-las até o final de maio
- 72,7% das demissões foram de até 49 empregados; 11,1%, de cem ou mais

SUSPENSÃO DE CONTRATOS
- 33% dos transportadores já suspenderam contratos de trabalho temporariamente
- 47,5% devem suspendê-los até o final de maio
- 52,5% das suspensões foram em contrato de até 49 empregados; 

23,2%, em contrato de mais de cem empregados

REDUÇÃO DA JORNADA E DO SALÁRIO
- 33,2% dos transportadores optaram pela redução da jornada de trabalho e de 

salários, proporcionalmente
- 60,8% optaram pela redução de 25%; 49,7%, pela redução de 50%; e 30,7%, pela 

redução de 70%
- Entre os transportadores que já aplicaram a redução da jornada, 43,2% acreditam 

na necessidade de realizar novas reduções

Os números e as intenções
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O FUTURO

Nos dois últimos meses, a ABRATI e setores ligados direta ou indiretamente ao 
transporte rodoviário de passageiros vêm debatendo várias das questões relacionadas 
à crise do Novo Coronavírus, suas consequências para o momento presente e, 
principalmente – considerando a paralisia quase total da atividade transportadora –, 
para o momento da retomada dos serviços na pós-pandemia.   

Tais questões foram debatidas, 
por exemplo, na webinar “Mar-
keting pós-crise – ações para re-

tomada”, promovida pela ABRATI em 
abril e mediada por Letícia Pineschi, 
empresária e Conselheira da Associa-
ção, com a participação do diretor de 
política da FSB Comunicação, Alon 
Feuerwerker, e do ahead de parcerias 
da ClickBus, Marcel Bianchi� 

Os participantes trouxeram preo-
cupações e conheceram ideias para 
reconquistar o passageiro, conscien-
tes de que, em tempos de pandemia, o 
retorno às viagens de ônibus interes-
taduais exigirá ainda mais empenho 
das empresas, principalmente no que 
se refere às medidas de higienização 
e limpeza em geral� Foram anotadas 
muitas sugestões sobre iniciativas 
para reconquistar o “novo” consumi-

dor, que tende a voltar timidamente à 
rotina de viagens� 

Alon Feuerwerker lembrou que 
a crise econômica também trará 
oportunidades para as empresas que 
ousarem em ações conjuntas, com 
discurso unificado� Segundo disse, no 
caso específico do setor, as empresas 
precisarão informar à sociedade sobre 
o que estão fazendo para tornar as via-
gens mais seguras e assim gerar con-
fiança, palavra-chave nesse processo 
de retomada do transporte rodoviário�

Na sequência, Marcel Bianchi 
trouxe outras “provocações” para os 
mais de 50 participantes da webinar� 
Responsável pelo relacionamento com 
o setor de turismo e canais parceiros, 
além de integrar o Conselho de Turis-
mo, Bianchi também reforçou a im-
portância de o setor gerar confiança 

para o consumidor� “Mesmo na crise 
há oportunidade para o protagonismo 
do transporte rodoviário na retomada 
do turismo nacional”, destacou o head 
da ClickBus, acrescentando que o 
mercado internacional está fora do 
foco do passageiro pela insegurança 
do momento, e isso abre espaço às 
viagens em território nacional� “A 
retomada do turismo vai ser com o 
rodoviário nacional� E aqui entra o 
protagonismo do setor”, previu�

Nesse contexto, segundo Marcel, o 
grande desafio para as empresas de 
ônibus interestaduais será preencher 
a lacuna do “desconhecido”, trazida 
pelo novo modo de viajar, regido por 
protocolos sanitários, e despertar 
confiança nos passageiros� O caminho 
para vencer o desafio será ressigni-
ficar as viagens de ônibus, afirma o 

Setor de ônibus interestadual debate 
desafios da retomada pós-pandemia
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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.
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representante da ClickBus, indicando 
o uso de redes sociais, do whatsapp e 
de outras ferramentas de comunicação 
nas ações de venda de passagens� Ou-
tro participante acentuou que, “além 
de preço”, o novo consumidor vai 
exigir muita qualidade� E houve ainda, 
entre as muitas sugestões anotadas, a 
de que as redes sociais devem ser usa-
das pelas empresas operadoras para 
trazer informação qualificada aos 
passageiros, pois, considerando o mo-

Neste momento, os segmentos 
que fizeram e continuam fa-
zendo a grandeza do sistema 

se ocupam da discussão das medidas 
que deverão ser adotadas para que o 
setor recupere, em prazo razoável, a 
sua inegável eficiência� 

Muitas das discussões e avalia-
ções ocorrem em lives realizadas uma 
vez por semana, às quintas-feiras, 
por iniciativa da empresa ClickBus, 
do Rio de Janeiro� Participam espe-
cialistas, empresários, consultores 
e operadores vinculados à atividade 
de transportar pessoas, e ao turismo� 

Em live recente, um dos sócios da 
consultoria Roland Berger, Gustavo 
Lopes, responsável pela prática de 
infraestrutura dos setores de mobi-
lidade e transporte de passageiros, 
apontou algumas iniciativas e ofere-
ceu dicas de negócios e de gestão de 
fluxo de caixa�

“É justamente nos momentos 
de crise que passamos a enxergar 
soluções até então impensáveis – ele 
disse� – Há muitas alternativas, mas 
se não forem colocadas em prática 
de maneira organizada e estratégica, 

Segmentos do sistema rodoviário 
avaliam medidas para recuperação

elas não surtirão efeito nem a curto 
nem a longo prazo�”

Com uma frase simples, ele ad-
vertiu os que eventualmente já se da-
riam por satisfeitos se conseguissem 
ultrapassar mais ou menos incólumes 
a crise atual: “O importante não é só 
sobreviver à crise; é conseguir operar 
bem depois dela�” Finalizando, Gusta-
vo Lopes definiu o que denominou de 
cinco grandes linhas de ataque para 
um plano de atuação na crise: 

 – Construção de um “comitê de 
guerra” multidisciplinar� 

mento de insegurança e desconfiança 
trazidas pela pandemia, eles precisam 
ser esclarecidos sobre todas as dúvi-
das relativas aos procedimentos de 
viagens� Também foi sugerida a cria-
ção de um selo ou o equivalente a uma 
ferramenta de avaliação de segurança 
sanitária, que permita ao consumidor 
ter um referencial seguro para fazer 
sua escolha na hora de viajar� 

Finalizando, a mediadora Letícia 
Pineschi destacou a importância de o 

setor mostrar que é sólido e está pre-
parado para o momento� Ela registrou 
sugestões e ideias lançadas durante o 
debate, para serem discutidas entre 
as empresas e para fomentar outros 
encontros virtuais� 

“Precisamos pensar, por exemplo, 
na situação dos pontos de apoio para 
as viagens; também nas parcerias com 
rodoviárias e em outras questões que 
impactam diretamente a experiência 
do passageiro no ônibus”, afirmou�

– Definição de um plano de ação 
baseado na construção de cenários 
para sobreviver à crise e depois dela� 

– Proteção da liquidez para man-
ter operações e opções de ação, atuan-
do sobre recebimentos e desembolsos�

– Promoção de transformação ope-

racional que mude fundamentalmente 
a estrutura de custos e receitas para 
assegurar sustentabilidade pós-crise�

– Desenvolvimento de um reali-
nhamento estratégico em temas como 
escopo de atuação, governança, par-
cerias e até fusões e aquisições�

As operadoras de transporte rodoviário de passageiros avaliam agora como colocar suas frotas 
de novo nas estradas em busca do reequilíbrio econômico-financeiro tão afetado pela crise. 
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Marcopolo quer utilizar liga  
com grafeno para reduzir 
o peso das suas carroçarias

TECNOLOGIA

Até o fim deste ano a Marcopolo 
pretende iniciar testes com 
componentes produzidos em 

ligas de aço e grafeno� O objetivo é 
reduzir o peso total dos ônibus, ga-

rantindo e ampliando sua resistência 
estrutural� Carroçarias com compo-
nentes com essas características po-
dem equipar veículos de motorização 
100% elétrica ou híbrida, por exemplo� 

“Deveremos iniciar testes no campo de 
provas no segundo semestre, tendo em 
vista apresentar novidades ao merca-
do em 2021”, informa Luciano Resner, 
diretor de Engenharia da Marcopolo�
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No momento, o programa está 
em fase de estudos de engenharia� O 
plano é concluir a fase de desenvolvi-
mento e iniciar a de testes até o final 
deste ano� “No ano passado, firmamos 
uma parceria com a Universidade de 
Caxias do Sul para o desenvolvimento 
do material e produção local em es-
cala industrial� Iniciamos os estudos 
de caracterização, que permitirá 
determinar a quantidade ideal de 
grafeno na composição do material 
diretamente relacionado à resistência 
mecânica desejada para cada subsis-
tema do nosso produto� São ensaios 
químicos, térmicos e mecânicos, além 

Reduzir o peso das carroçarias
e aumentar sempre mais a 

resistência dos componentes e 
do próprio veículo é o desafio 

da indústria do ônibus.

para reduzir o número de camadas, 
reduzindo custos e melhorando as 
características contra a corrosão”, 
destaca� 

Entre os desenvolvimentos mais 
avançados, a Marcopolo está traba-
lhando também em peças poliméricas, 
avaliando a substituição de compo-
nentes metálicos por polímeros com a 
adição do grafeno� São componentes 
como suportes, estrutura do porta-pa-
cotes e descansa-pernas, e componen-
tes estruturais, como poltronas, além 
de materiais de acabamento� 

LEVEZA E RESISTÊNCIA 
Um dos grandes desafios da indús-

tria automobilística mundial está na 
contínua redução de peso e na eleva-
ção da resistência dos componentes 
e dos veículos como um todo� Outro 
desafio é a redução ou supressão 
do uso de combustíveis fósseis e das 
emissões� Com a crescente adoção 
da tecnologia de motorização elétri-
ca e o elevado peso das baterias, os 
fabricantes têm como meta desenvol-
ver veículos mais leves e, ao mesmo 
tempo, robustos�

O grafeno é o material mais leve 
e mais forte disponível hoje, sendo 
duzentas vezes mais resistente que 
o aço e superando até o diamante� 
Também é o material mais fino que 
existe, com a espessura de um átomo, 
ou 1 milhão de vezes menos que o que 
o diâmetro de um fio de cabelo� Uma 
folha de grafeno com 1 metro quadra-
do pesa 0,0077 gramas e é capaz de 
suportar cargas de até quatro quilos� 
Maleável, resistente ao impacto e à 
flexão, é excelente condutor térmico 
e elétrico� 

O grafeno foi isolado pela primei-
ra vez em 2004, na Inglaterra, pelos 
cientistas Andre Geim e Konstantin 
Novoselov, em pesquisa que ganhou o 
Prêmio Nobel de Física em 2010�

de testes acelerados de durabilidade 
em dispositivos, representando as 
condições de utilização de nossos 
clientes, e que garantem a durabili-
dade e confiabilidade do produto”, 
analisa Resner�

Segundo ele, a companhia vem 
realizando estudos e pesquisas com o 
grafeno, e também com este associado 
ao aço e a diferentes polímeros� “Nos-
sos trabalhos mostram que a liga com 
grafeno e aço proporciona redução de 
peso e melhoria das características 
mecânicas� Também estamos desen-
volvendo a sua aplicação na pintura, 
com a adição do grafeno em tintas 
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Estudo conclui que a renovação 
de ar no interior dos ônibus é mais 
eficiente que em vários ambientes

PESQUISA

Os ônibus da marca estão equipados com dispositivos para renovação de ar desde os sistemas naturais aos forçados, como os de ar condicionado.

Estudo realizado pela encarro-
çadora Marcopolo em parceria 
com a Universidade de Caxias 

do Sul demonstrou que a renovação 
do ar no interior dos ônibus da marca 
garante segurança e bem-estar para 
os clientes e usuários do transporte 
coletivo� No estudo, todos os ônibus 
produzidos pela empresa obtiveram 
desempenho acima dos padrões 
exigidos pelas normas da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas, 
ABNT� Os veículos Marcopolo também 
estão alinhados com as orientações 
e recomendações para renovação de 
ar e sistemas de ar condicionado da 

OMS, Organização Mundial da Saúde, 
e da ASHRAE, Sociedade Americana 
de Engenheiros de Aquecimento e Ar 
Condicionado�

De acordo com os testes realiza-
dos pela encarroçadora, foi possível 
comparar, em termos de renovação 
de ar por pessoa, os valores de um 
ônibus em relação a vários outros 
ambientes cujas recomendações para 
renovação de ar são descritas pela 
norma ABNT NBR 16401� Os ônibus da 
marca são equipados com dispositivos 
para renovação de ar desde sistemas 
naturais, como tomadas de ar, até 
sistemas forçados, como ar condicio-

nado, demonstrando capacidade para 
proporcionar uma renovação de ar por 
passageiro que varia de 5,6 l/s*pessoa 
até 23,7 l/s*pessoa� 

Os dados obtidos abrangem todas 
as marcas/modelos de carroçarias 
Marcopolo� Os valores foram obtidos 
considerando as condições de capaci-
dade máxima (lotação), variando-se a 
condição do veículo (estático e dinâmi-
co) e também a velocidade� No estudo, 
constatou-se que as carroçarias da 
marca proporcionam renovação de 
ar até 63% maior do que a vazão 
exigida em estabelecimentos como 
supermercados (independentemente 
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Os dados obtidos na pesquisa se relacionam a todos os modelos de ônibus da Marcopolo.

Engenharia da Marcopolo aposta na capacidade de renovação do ar dos equipamentos a bordo. 

A renovação do ar é processada por equipamentos mecânicos e por tomadas de ar no veículo.

do porte), agências bancárias e saguão 
de aeroportos�

SEGURANÇA
Segundo Luciano Resner, diretor 

de Engenharia da Marcopolo, a rea-
lização do estudo teve como objetivo 
dar segurança e tranquilidade tanto 
para clientes e usuários do transporte 
coletivo quanto para operadores� E, 
além disso, demonstrar que, quando 
utilizados de maneira correta, os sis-
temas de renovação de ar dos ônibus 
proporcionam o fluxo e a renovação de 
ar necessários para contribuir com a 
não disseminação da Covid-19�

“No momento delicado em que nos 
encontramos, existe apreensão quan-
to à possibilidade de contaminação 
por vias aéreas, causada por agentes 
patológicos como vírus e bactérias, 
principalmente em ambientes fecha-
dos� Os estudos demonstram que a 
capacidade de renovação de ar dos 
dispositivos de ar condicionado em 
ônibus (mais medidas de segurança 
tipo distanciamento adequado, uso de 
máscaras e correta higienização dos 
veículos e dos sistemas de climatiza-
ção), torna-se importante aliada na 
prevenção de doenças virais, como é o 
caso da Covid-19”, explica o executivo, 
acrescentando que a combinação des-
ses fatores torna o ônibus tão ou mais 
seguro que outros ambientes públicos�

Neste momento, de acordo com 
o diretor do Negócio Ônibus da Mar-
copolo, Rodrigo Pikussa, tanto nas 
cidades e regiões que estão reto-
mando as atividades, quanto nas que 
estão intensificando o isolamento, a 
importância do transporte coletivo 
público torna-se ainda maior para a 
não contaminação e proliferação da 
pandemia� “O ônibus é um exemplo 
de ambiente onde a renovação é 
aplicada para melhorar a qualidade 
do ar interno, ajudando a reduzir a 

possibilidade de disseminação do 
agente patológico”, ele afirma� E 
acrescenta: “O estudo da Marcopolo 
também permite apresentar recomen-
dações para melhorar a qualidade do 
ar interno, bem como os equipamentos 
responsáveis pela renovação de ar na 
carroçaria de um ônibus�”

A norma ABNT 15570 para a reno-
vação de ar nos ônibus exige que eles 
apresentem uma taxa de renovação 
de pelo menos 20 vezes o volume in-
terno útil do veículo, desconsiderando 
poltronas e demais componentes 
internos� O professor Alexandre 
Vieceli, coordenador do curso de En-
genharia Mecânica da UCS, explica 
que para quantificar o volume médio 
de ar externo admitido em cada tipo 
de carroçaria Marcopolo foram rea-
lizadas medições experimentais das 
vazões dos dispositivos de renovação 
presentes em cada uma delas� Os 
modelos da marca apresentaram va-
zões equivalentes ou superiores aos 
ambientes especificados em norma�
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Solução simples, rápida e 
eficiente para a desinfecção 
dos ônibus da frota
Em parceria com a empresa Aurratech, a Marcopolo está apresentando às operadoras 
de transporte de passageiros por ônibus o Sistema FIP Onboard, que pode tornar 
as viagens mais seguras e infensas às contaminações virais. O sistema está sendo 
testado de forma pioneira pela Viação Ouro e Prata, do Rio Grande do Sul. 

BIOSSEGURANÇA

A Marcopolo Next, divisão da 
Marcopolo focada em inova-
ção, está apresentando, em 

parceria com a Aurratech, empresa 
com atuação no Brasil, África do 
Sul, Espanha e Estados Unidos, uma 

O equipamento é de fácil manuseio e os protocolos de biossegurança relacionados à sanitização do veículo podem ser redefinidos a cada viagem.

solução de biossegurança específica 
para tornar o transporte coletivo mais 
seguro em relação às contaminações 
virais� Conforme a parceria, a nova 
solução – que está sendo testada pela 
Viação Ouro e Prata, do Rio Grande 

do Sul – fará parte dos serviços de 
biossegurança onboard que passarão 
a ser oferecidos pela encarroçadora� 

A tecnologia FIP Onboard® é um 
processo de desinfecção de superfícies 
e ambientes, mediante a aplicação de 
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A névoa de nanopartículas se dissipa em pouco tempo e sem umedecer os assentos.

nanopartículas de uma solução bioci-
da� A operação é feita em menos de 20 
minutos por um equipamento especial, 
no salão de passageiros do ônibus, na 
cabine do motorista e nos bagageiros, 
cobrindo 100% das superfícies� A fór-
mula foi desenvolvida pela Marcopolo 
Next em conjunto com a Aurratech 
exclusivamente para ônibus� 

Segundo Petras Amaral, Busi-
ness Head da Marcopolo Next, o 
sistema apresenta potencial para a 
redefinição, antes de cada viagem, 
dos protocolos de biossegurança rela-
cionados à sanitização do veículo, “o 
que permitirá um retorno seguro da 
mobilidade em viagens interestaduais, 
intermunicipais e urbanas”�

O PROCESSO
Uma névoa é dissipada em todo o 

interior do ônibus� Nos 10 minutos se-
guintes, o produto atua e realiza a de-
sinfecção, impedindo a disseminação 
dos vírus� Um diferencial importante 
é que a névoa age sem deixar úmidas 
as poltronas, evitando o posterior 
incômodo aos passageiros e, também, 
sem interferir no funcionamento de 
equipamentos eletroeletrônicos inter-
nos� Outra vantagem é que o veículo 

Características
- Solução biocida em estado de “nano partículas”, ao invés de uma solução 

líquida, não deixando umidade.
- Permanece em suspensão por longo período, proporcionando maior tempo de 

contato entre a solução biocida e superfícies. 
- Maior deposição de gotas por cm².
- Contato da solução biocida em 100% das superfícies, até em áreas de difícil 

acesso.
- Aumento da eficácia do processo de desinfecção/sanitização.
- Reduz drasticamente o consumo de água e produto sanitizante, podendo 

alcançar 99% de economia em comparação aos métodos tradicionais de 
desinfecção (Ex. Aspersão).

- Processo automatizado que minimiza a interferência humana (No Touch 
Disinfection–NTD), reduzindo o risco de falhas e a necessidade de retrabalho.

- Segurança e Saúde ocupacional, elimina o contato humano direto com 
produtos químicos durante a aplicação da solução biocida.

pode receber passageiros poucos mi-
nutos após a aplicação� E, finalmente, 
para cobrir todas as superfícies são 
alcançados de modo uniforme todos os 
espaços no salão, independentemente 
do maior ou menor grau de atenção do 
operador�  

As primeiras provas de conceito 
demonstraram que a aplicação é bem 
simples e proporciona total desin-
fecção� O produto é aplicado após a 
limpeza padrão e normal dos ônibus, 
já que a névoa se dissipa no ambiente� 

Sua ação é imediata na inativação das 
bactérias e vírus, fazendo do saniti-
zante uma ferramenta que, segundo 
Petras Amaral, é eficiente e efetiva no 
combate à Covid-19� 

   
FACILIDADE E EFICIÊNCIA 

No momento, a Marcopolo Next 
está preparando os equipamentos 
próprios para aplicação do sanitizan-
te� Em seguida, ela vai colocá-los à 
disposição das empresas operadoras 
de transporte, certa de que se trata 
de uma solução capaz de proteger a 
sociedade de diversos agentes biológi-
cos nocivos à saúde e à segurança dos 
passageiros e motoristas, como, por 
exemplo, o novo Coronavírus�

Também estão sendo definidos 
no momento os detalhes finais para 
a oferta dessa solução na forma de 
serviço de aplicação, por intermédio 
da rede Marcopolo de representantes 
no Brasil e no exterior� Os equipamen-
tos para isso estão sendo preparados, 
enquanto está sendo iniciado o treina-
mento das equipes das filiais e das re-
des de distribuidores, concessionários 
e representantes Marcopolo e Volare 
no Brasil e exterior� 
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CORPORATIVO

Funcionários da Mercedes-Benz em trabalho voluntário na linha de montagem de respiradores mecânicos. A produção saltou para 70 unidades/dia.

A empresa participa de projeto de consultoria, desenvolvimento da linha de 
produção e da fabricação de respiradores para combate ao Novo Coronavírus, 
além de ceder funcionários voluntários para ajudarem na linha de montagem. 

A Mercedes-Benz do Brasil está 
expandindo sua atuação em 
ações de combate ao Coronaví-

rus e passou a ajudar na produção de 
respiradores no País� Juntamente com 
Bosch, Toyota, GM, Flex e ABB, a em-
presa está participando de projeto que 
envolve consultoria, desenvolvimento 
de linha de produção e fabricação de 
respiradores na KTK, indústria de 
equipamentos hospitalares de São 
Paulo� Entre vários produtos, a KTK 
fabrica aparelhos de respiração assis-
tida� Um grupo de 50 colaboradores 
voluntários da Mercedes-Benz, além 

de um gerente líder de projeto, estão 
atuando fortemente nessa inciativa 
e prestando várias formas de ajuda 
à KTK, especialmente apoio na linha 
de montagem final e na cadeia de 
fornecedores�

“O objetivo do trabalho é contri-
buir para a elevação da capacidade 
de produção da KTK, atendendo ao 
aumento da demanda por respirado-
res mecânicos neste momento crítico 
de pandemia”, explicou Philipp Schie-
mer, presidente da Mercedes-Benz 
do Brasil & CEO América Latina� 
“Alcançamos um ganho expressivo 

de produtividade, saltando para 70 
unidades produzidas por dia�”

Schiemer relembrou que a Merce-
des-Benz está atuando em diversas 
outras frentes de combate à Covid-19, 
como a reparação de respiradores 
em ação nacional coordenada pelo 
SENAI; a fabricação de respiradores 
com peças da indústria automotiva, 
em parceria com o Instituto Mauá de 
Tecnologia, na fábrica de São Bernar-
do do Campo-SP, que deve começar 
após aprovação da Anvisa, além de 
doações de máscaras e itens médicos 
e de higiene, entre outras iniciativas� 

Mercedes-Benz apoia a empresa 
KTK em esforço para aumentar a 
produção de respiradores mecânicos
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Em tempos de Novo Coronavírus, 
as rodoviárias seguem mantendo 
rigorosas medidas de prevenção   
Como todos os terminais e estações rodoviárias, os dois maiores do País 
– o Tietê, em São Paulo, e a Rodoviária do Rio, na cidade do Rio de Janeiro – 
adotaram ou estão adotando uma série de medidas para proteger os viajantes, 
cujo número diminuiu drasticamente por causa da pandemia da Covid-19.

AÇÕES DE PROTEÇÃO

Terminal Tietê: informações chamativas, avisos em profusão em todos os pontos do terminal caracterizam a campanha. 

Tanto quanto as linhas rodoviá-
rias e as empresas operadoras, 
o movimento dos terminais 

rodoviários foi fortemente impactado 
pelas consequências da pandemia� No 
caso dos terminais paulista e carioca, 
ambos adotaram e estão intensifican-
do medidas voltadas principalmente à 
biossegurança, como a higienização 
de todos os espaços e equipamentos 
é, agora, a instalação de túneis neu-
tralizadores por onde as pessoas, ao 
passarem, recebem, de corpo inteiro, 
a aplicação de uma espécie de névoa 

desinfectante que oferece proteção 
a elas, aos objetos, às bagagens e ao 
ambiente por determinado tempo�  

No interior do túnel, com aproxi-
madamente três metros de compri-
mento, o equipamento pulveriza um 
desinfetante biodegradável de ação 
rápida e prolongada contra diversos 
tipos de vírus e de fungos� O produto 
utilizado (Digluconato de Clorexidina 
a 0,2 %) é aprovado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa); não agride pele e mucosas, 
não deixa resíduos, não é corrosivo 

nem afeta roupas e outros pertences 
dos usuários�

A Socicam, que administra o 
terminal paulista, criou até uma cam-
panha, denominada “Embarque Segu-
ro”, que inclui ações de divulgação e 
motivação das pessoas acerca da ne-
cessidade das medidas de prevenção� 

Na Rodoviária do Rio, segundo 
a administração, o movimento de 
passageiros caiu 96%, mas ainda são 
operadas linhas interestaduais, com 
horários bastante reduzidos e de acor-
do com as determinações da ANTT�  
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Aplicação de desinfetante biodegradável nos assentos e no ambiente.

Rodoviária do Rio: quatro operações diárias de desinfecção, mesmo com o baixo movimento. 

Túnel neutralizante: proteção rápida e eficiente.

Lá, a administração vem dando 
forte ênfase à divulgação de todas 
as medidas adotadas para proteger 
funcionários do terminal e das lojas, 
empregados das operadoras e, ob-
viamente, os passageiros� Mensagens 
de valorização das regras de higiene 
pessoal, além de esclarecimentos sobre 
as restrições legais impostas pelas 
autoridades sanitárias e de saúde, 
são veiculadas regularmente pelos 
sistemas de som e vídeo do terminal, 
assim como dicas de comportamento e 
recomendações sobre distanciamento 
social e uso de máscaras dentro da 
rodoviária e no interior dos ônibus, 
inclusive durante as viagens� 

Diariamente, são realizadas qua-
tro operações de desinfecção geral 
de todas as dependências do termi-
nal, priorizando saguões, salas de 
embarque e desembarque, terminais, 
superfícies de contato, corrimãos e 
carrinhos de bagagem� Também são 
mantidos Dispensers de álcool em gel 
a 70%, instalados em todas as áreas 
de circulação dos terminais�

Uma das exigências do novo proto-
colo é a medição de temperatura dos 

passageiros para acesso ao terminal, 
feita com termômetros digitais� O 
protocolo dita ainda regras para  
distanciamento mínimo dos usuários 
no mall, entre os assentos, nos pisos 
das bilheterias e nas lojas de comér-
cio, bem como nas escadas rolantes�  
 A administração também divulga 
as demais exigências do novo proto-
colo de segurança – entre elas a im-
plementação do plano de contenção de 
risco e uma série de novas adequações 
operacionais, como, por exemplo, a 
aplicação de faixas de distanciamento 

no piso onde se formam as filas para 
compra de bilhetes e nos locais de 
embarque e desembarque, além da 
delimitação de espaços de distancia-
mento entre cadeiras e mesas, assim 
como o bloqueio de parte dos assentos 
para manutenção do distanciamento�  

Finalmente, os usuários são lem-
brados com frequência para manter 
contato com as empresas de ônibus 
antes de se deslocarem até o terminal, 
e de darem preferência à compra de 
passagens on-line, de modo a evitarem 
aglomerações junto às bilheterias�
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Na pandemia da Covid-19, a Caio 
aposta em soluções que aliam 
proteção, agilidade e custos

PANDEMIA

O motorista passa a ter um ambiente que impede o contato com o passageiro, que assim fica protegido também. Ideia simples e funcional: assentos...            ... na cor vermelha não devem ser ocupados nas viagens.

Partindo do entendimento de um 
contexto no qual a mobilidade 
urbana é a protagonista na 

locomoção de quem não pode parar, 
a Caio desenvolveu um conjunto de 
soluções para os clientes e para os 
passageiros de seus ônibus urbanos� 
O objetivo é manter a biossegurança 
do modal, que vem sendo estudada 
pela empresa desde o início da pande-

Diante da atual pandemia, a Caio, como fabricante de ônibus urbanos, assumiu o 
compromisso de oferecer ao mercado soluções rápidas, de custo acessível e que garantam 
a proteção necessária contra o Coronavírus. Assim, ela desenvolveu um kit de opcionais de 
proteção aos passageiros, cobradores e motoristas, adaptáveis a todos os produtos da marca

mia, com o intuito de desenvolver ma-
teriais e soluções técnicas que possam 
atender às novas necessidades globais 
apontadas pelos órgãos de saúde, e 
que preconizam ambientes que propi-
ciem menores índices de propagação 
de vírus, bactérias e fungos� 

A análise e a pesquisa de mate-
riais foram e estão sendo feitas em 
parceria com universidades� Já as so-

luções técnicas, foram desenvolvidas 
pela equipe de pesquisa e inovação 
do Grupo Caio, integrada por enge-
nheiros, designers, especialistas em 
marketing e especialistas em desen-
volvimento de fornecedores� 

“Estamos trabalhando ininterrup-
tamente para que as pessoas possam 
continuar usando, sem receio, o trans-
porte coletivo como meio prioritário 
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Ideia simples e funcional: assentos...            ... na cor vermelha não devem ser ocupados nas viagens. O cobrador fica protegido e os passageiros, também.

de locomoção� O desenvolvimento 
de soluções eficientes requer estudo 
e análise de viabilidade, aplicação, 
durabilidade, custo benefício, entre 
outros� No momento, pensamos em 
todos esses fatores para auxiliar nos-
sos clientes nessa fase de adaptação 
à nova realidade, que não sabemos 
se será duradoura”, explica o gerente 
de Design da Caio, Roberto Barduco�

Uma das soluções propostas é o 
kit de opcionais criado para os ônibus 
Caio, com proteções em vidro para o 
motorista e para o cobrador� O sistema 
evita o contato direto desses profissio-
nais com os passageiros� As proteções 
podem ser rapidamente instaladas em 
veículos zero km e também nos que já 
estão operando� As peças são de fácil 
higienização e manuseio�

Foram desenvolvidas duas so-
luções para os passageiros, com 
possibilidade de aplicação imediata: 
1) sanefa transparente nos assentos 
preferenciais, com o objetivo de isolar 

e 2) proteger pessoas que se enqua-
dram nos grupos de risco� Poltronas 
demarcadas por capas na cor verme-
lha, produzidas em material de fácil 
higienização, indicam os assentos 
que não serão ocupados, de modo a 
manter o distanciamento social� 

Outros itens técnicos estão sen-
do desenvolvidos, todos de fácil 
aplicabilidade, como, por exemplo, 
higienizador de mãos e equipamento 
para aferição de temperatura, que 
poderão ser instalados na entrada 
dos veículos�

Na visão da Caio, os ônibus, tão 
necessários no momento atual, podem 
e devem ser utilizados� O fundamental 
é que as pessoas se conscientizem da 
necessidade de utilizarem máscaras 
e de manterem o distanciamento, 
partindo da premissa de que são mais 
seguros que automóveis que normal-
mente transportam só uma pessoa e 
que não dispõem de espaço suficiente 
para o distanciamento�  

Estudos realizados pela empresa 
também mostram que os ônibus pro-
movem uma troca constante de ar, o 
que contribui para a não propagação 
da Covid-19� Na visão dos engenheiros 
da Caio, graças à elevada taxa de 
renovação de ar proporcionada pelos 
ventiladores e exaustores, o ar condi-
cionado, as janelas, os alçapões e as 
tomadas de ar naturais, processa-se 
no interior dos ônibus uma troca de 
ar muito maior que em ambientes 
fechados, com pouca ventilação� Esse 
nível elevado de troca de ar auxilia na 
dissipação das microgotas emitidas 
em conversas, proporcionando um 
ambiente mais seguro e limpo� 

Nas unidades da marca Caio 
Induscar, considerando-se apenas os 
exaustores e ventiladores, as trocas 
de ar chegam a ser 33% acima do 
estabelecido pelas normas e 63% 
acima do estabelecido para locais 
fechados como escritórios, bancos e 
supermercados�
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O direito de transporte 
público no pos-pandemia

OPINIÃO

Telmo Joaquim Nunes 
Advogado

O homem como ser social, desde 
a idade da pedra com foco 
em segurança, se motivou 

à formação de comunidades que 
funcionaram como agentes de desen-
volvimento científico e tecnológico, 
proporcionando escalas econômicas 
impossíveis de obtenção através da 
simples individualidade familiar� 

Assim, a mobilidade social es-
truturou a prestação de serviço de 
transporte como agente econômico 
de grande relevância e o direito o 
concebeu como serviço público sob o 
domínio do Estado ou de sua super-
visão e fiscalização direta, quando 
prestado por empresas privadas� O 
homem moderno não vive sem a mobi-
lidade proporcionada pelos inúmeros 
modais de transportes, acentuando 
uma necessidade primária em favor 
do desenvolvimento econômico e 
social, visto que, mesmo o lazer não 
prescinde de redes de integração 
nacional ou internacional�

No início do ano a comunidade 
internacional foi surpreendida pelo 

Me parece que o desafio 
maior das empresas de  

transporte rodoviário 
de passageiros no pós-
pandemia não se limita 
a traçar o imponderável 

comportamento do 
vírus e dos usuários de 

transporte rodoviário 
de passageiros, mas 

concentrar esforços na 
busca da reparação dos 
prejuízos que sofreram. 

aparecimento da Covid-19, que até 
hoje contaminou milhões de pessoas, 
não havendo no curto prazo remédio 
ou vacina para combatê-la� O efeito na 
economia é devastador, alcançando 
números negativos jamais imaginados 
pelo mais pessimista dos economis-
tas� Aparentemente, o único remédio 
de efeitos concretos contra a sua 
disseminação  é o isolamento social,  
fato que, conjugado com a recessão 
econômica das atividades secundárias 
e terciárias, provocou a redução da 
demanda de transporte na segunda 
quinzena de março e nos meses de 
abril de maio em mais de 90%, levando 
à demissão e a suspensão de centenas 
de milhares de postos de trabalho de 
rodoviários no Brasil, além  da com-
pleta insegurança sobre a retomada 
futura das empresas�

A relação jurídica de natureza 
pública das prestadoras de serviços 
de transporte regular, num ambiente 
de instabilidade, não afasta a res-
ponsabilidade do Poder Público, que 
permanece na titularidade desse ser-
viço, independentemente da natureza 
contratual ou não da relação, visto 
que a sua regulação não distingue o 
agente delegatário quanto ao cum-
primento de obrigações de qualidade 
da prestação, com investimentos de 
grande monta e de longa maturação, 
adicionado ao dever de concessão de 
benefícios sociais originalmente de 
natureza estatal�

Aliada a esses  fatores, a mobi-
lidade em vastas regiões do país foi 
impedida por atos de império em 
nome de discutíveis medidas sani-
tárias, o que induz à compreensão 

de que as empresas delegatárias de 
serviços públicos poderão, em nome 
da força maior ou caso fortuito em 
álea extraordinária, invocar aplica-
ção da teoria da imprevisão e buscar 
a reparação das perdas decorrentes 
do período de  estado de calamidade 
pública decretado pelo Congresso Na-
cional através do Decreto Legislativo 
n�o 6, de 2020� O direito à reparação 
foi reconhecido na esfera federal pelo 
Parecer n�o 261/2020/CONJUR-MIN-
FRA/CGU/AGU, em que se alertou ao 
Ministério da Infraestrutura sobre 
a aplicação da teoria da imprevisão 
quando as ocorrências são imprevi-
síveis e inevitáveis e tenham gerado 
onerosidade excessiva ao operador, 
exatamente como no caso da pande-
mia da Covid-19�

Diante dos fatos apontados e aqui 
discutidos, me parece que o desafio 
maior das empresas de transporte 
rodoviário de passageiros no pós-pan-
demia não se limita a traçar o impon-
derável comportamento do vírus e dos 
usuários de transporte rodoviário de 
passageiros, mas concentrar esforços 
na busca da reparação dos prejuízos 
que sofreram, cabendo-lhes conven-
cer aos poderes constituídos acerca 
da simetria de responsabilidades do 
Estado,  mesmo na hipótese de outor-
gas precárias�
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A CAPEMISA Seguradora parabeniza os grandes vencedores do 

Prêmio ANTP – ABRATI 2019: Viação Águia Branca, Viação 

Planalto e Viação Ouro e Prata.

Da esquerda para a direita: Renato Oaskes, Dácio Ferreira da Silva, Alexandre Resende, Paula Tommasi Barcellos Correa, 

Reinaldo Herrmann, Jeana Teixeira Dal Ponte, Eduardo Tude, Hugo Fleck, José Pedro Teixeira e Carlos Bernaud.


