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Na atual pandemia, a ANTT já apreendeu 
565 veículos que faziam transporte pirata

A ANTT apreendeu 565 veículos 
flagrados executando transporte clan-
destino de risco desde o início da 
pandemia. As operações impactaram 
diretamente 16.950 passageiros, geran-
do 1.318 autos de infração lavrados por 
irregularidades.

O Gerente de Fiscalização da ANTT, 
Fernando Psarski Cabral, destacou a 
importância de alertar a população so-
bre os riscos do transporte clandestino, 
principalmente neste momento de pan-
demia: “Os veículos piratas não seguem 
os protocolos de higienização, como 
fazem as empresas regulares. Impor-
tante dizer, também, que as empresas 
irregulares são quatro vezes mais letais 
em caso de acidente. Fato muito preocu-
pante, ainda, é que os transportadores 
não cadastrados não identificam os 
passageiros e as bagagens, o que acaba 
atraindo outros crimes”. 

A ABRATI mantém contato perma-
nente com a ANTT, sempre alertando 
sobre o crescimento do transporte clan-
destino no País. Veja também pág. 2

Totalmente online, vem aí a quinta 
edição do Frotas Conectadas

Nos dias 18, 19 e 20 de agosto está sendo realizada, 
totalmente on line, a edição número 5 do evento Frotas Co-
nectadas, considerado o maior encontro virtual no País entre 
especialistas das indústrias automotiva e de tecnologia, tendo 
como um de seus grandes objetivos a criação de soluções 
inovadoras para logística e transporte. O encontro busca  a 
integração da indústria automobilística com a indústria da 
tecnologia, gerando soluções inovadoras para ganhos de 
eficiência e competitividade em logística de transporte. Pág. 3

Apreensão de ônibus piratas: esvaziados de seus passageiros, os veículos acompanham viaturas da 
ANTT. Os passageiros ludibriados prosseguirão a viagem em ônibus regular, custeada pelo pirata. 

O jornal Zero Hora (RS) publicou nota da ABRATI 
mostrando que “um transporte verdadeiramente                
democrático é aquele que garante aos brasileiros acesso 
a todas as regiões do País, inclusive para aqueles que 
não podem pagar pela passagem”. A ABRATI acentua, 
ainda, que a Buser é um exemplo de plataforma digital 
que tenta prestar serviço público sem cumprir os 
devidos atos do Poder público, tais como garantia de 
viagem, frequência mínima e gratuidade.  Pág. 8

Jornal Zero Hora publica nota da 
ABRATI com resposta à Buser
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Atuação da ABRATI deixa bem claras as diferenças 
entre o transporte legal e o transporte clandestino 

Letícia Pineschi Kitagawa, integrante do 
Conselho Fiscal da ABRATI.

A ABRATI acompanha permanen-
temente a fiscalização do transporte 
rodoviário de passageiros, realizada 
pela ANTT, Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres. Especialmente aquela 
desenvolvida durante a atual pandemia 
do Novo Coronavírus. 

Nesse processo de acompanhamen-
to, a ABRATI tem sempre ressaltado as 
enormes diferenças entre as atividades 
legais de suas associadas e as ativida-
des clandestinas desenvolvidas pelos 
transportadores piratas. Em uma das 
suas iniciativas mais recentes, a Asso-
ciação promoveu webnar que contou 
com a participação do Superintendente 
de Fiscalização da ANTT, João Paulo 
de Souza. O encontro foi mediado por 
Letícia Pineschi Kitagawa, integrante 
do Conselho  Fiscal da ABRATI.  

 Letícia Kitagawa lembrou que des-
de o início da pandemia a segurança 
sanitária tem sido uma prioridade das 
empresas regulares. “Investimos em 
pesquisa e desenvolvimento, criamos 
protocolos com o uso de produtos ho-
mologados pela Anvisa e, na sequência, 
normatizados pela ANTT. No momento, 
estamos mantendo uma parceria com 

a indústria no teste de fios de tecido 
antivirais”, informou.  

Segundo Letícia Kitagawa, o maior 
desafio neste momento de pandemia 
é superar a dificuldade financeira 
para retomar a operação gradual-
mente, adequando os protocolos de 
biossegurança, de modo a passar 
segurança e confiança aos clientes. 
“Durante o período em que estive-
mos com nossas linhas suspensas ou 
frequências reduzidas, o transporte 
clandestino continuou operando sem 
restrições e sem fiscalização, pois es-
tavam sempre fugindo das barreiras e 
embarcando fora das rodoviárias. No 
nosso caso, o transporte regular teve 
pelo menos dois momentos críticos 
nesse período de pandemia”, destacou 
Letícia Kitagawa. 

A ABRATI estima que na pandemia 
houve crescimento de 30% desse tipo de 
transporte não autorizado.  De acordo 
com Letícia, é importante deixar claro 
que o transporte clandestino, além 
de gerar prejuízo tributário, não tem 
infraestrutura de bases operacionais. 

“Além da questão da segurança no 
trânsito, nesse período da pandemia 

os passageiros têm sido submetidos a 
outros riscos, principalmente o de serem 
infectados pelo Novo Coronavírus, visto 
que esses ônibus não seguem os protoco-
los sanitários adotados pelas empresas 
autorizadas. Mais ainda: buscamos 
preservar postos de trabalho formais 
e, assim, contribuir para que nossos 
colaboradores tenham seus planos de 
saúde privados em dia e possam dispor 
de assistência médica numa eventual 
doença, sem sobrecarregar o Sistema 
Único de Saúde (SUS).”

A Mercedes-Benz lançou uma 
campanha institucional convidando 
os clientes dos seus ônibus a darem 
seu testemunho de como estão en-
frentando a pandemia da Covid-19. 
Sob o mote “Coletivo de Cuidados”, 
serão divulgados cases com o objetivo 
de motivar a todos. A ação ressalta 
que o ônibus faz parte da vida das 
pessoas. “Vá de ônibus. Vá seguro. 

E conte sempre com a qualidade Mer-
cedes-Benz”, diz uma das mensagens.

Com a iniciativa, a empresa quer 
reconhecer o esforço dos seus parceiros 
e operadores de ônibus para assegurar 
a proteção dos usuários de transporte 
coletivo. “Empresas operadoras e fabri-
cantes de carroçarias têm se dedicado 
a ações de higienização do interior dos 
ônibus, que serão muito importantes na 

volta à normalidade”, exemplifica Walter 
Barbosa, diretor de Vendas e Marketing 
de Ônibus da montadora. 

Ele acredita que essa volta já começa 
a  ocorrer. E lembra: “Independentemen-
te das circunstâncias sociais e econômi-
cas, o ônibus ocupa uma função vital na 
mobilidade urbana, interligando todas 
as regiões das cidades, desde o centro e 
seu entorno, aos bairros mais distantes.

Mercedes-Benz lança campanha para destacar a     
importância do transporte coletivo na volta ao normal
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Recuperação do setor rodoviário será lenta, prevêem  
participantes de encontro virtual que debateu a crise 

Empresas do Grupo Guanabara lançam “saldão 
de passagens” on-line com descontos de 75%
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O setor brasileiro de transporte 
rodoviário de passageiros, assim como 
muitos outros, foi duramente afetado 
pela pandemia do Novo Coronavírus. 
Esta foi uma das constatações feitas pe-
los participantes de um encontro virtual 
realizado em julho para debater a crise, 
coordenado pela Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP), e do qual 
a ABRATI participou. 

Um ponto de consenso foi o de que 
a recuperação do setor de transporte 
rodoviário de passageiros será lenta.

Os participantes reconheceram a 
existência de linhas de crédito, mas 
observaram que muitas empresas não 
estão conseguindo acessá-las. A infor-
mação foi corroborada por Luiz Carlos 
Morais, da Anfavea, que revelou retra-
ção de 40% no setor automobilístico. 

Ruben Bisi, presidente da FABUS, 
disse que a retração do segmento de 
ônibus no semestre foi de 31% e poderá 
cair entre 35% e 45% até dezembro. 
Os debates foram acompanhados por 
membros do Conselho Diretor da NTU 
e por representantes da Scania, Merce-
des-Benz, Volvo, Volkswagen, Iveco, Mar-
copolo, Volare, Neobus, Caio e Busscar. 
O encontro teve o apoio da OTM Editora.

O Grupo Guanabara, que engloba 
empresas rodoviárias que operam linhas 
em todas as regiões do País, lança o “Sal-
dão de Passagens”, com a oferta de pas-
sagens a baixíssimo custo para atender 
a população financeiramente fragilizada 
durante a pandemia da Covid-19.    

Com a perda do poder aquisitivo, 
fruto do impacto econômico provocado 
pela pandemia, o brasileiro que pretende 
viajar ainda em 2020 pode encontrar 
ótimas alternativas, principalmente no 
setor rodoviário. O público encontra 
passagens a partir de R$ 19,90, com o 
embarque garantido e seguro nas prin-
cipais rodoviárias do País.

De acordo com a última pesquisa da 
ABRATI junto a passageiros durante 
os meses da pandemia, 76% relataram 
que devem viajar de ônibus, querem ter 
conforto, biossegurança mas obviamente 
há uma questão de fragilidade financeira 
permeando a população. 

“Trata-se de um serviço flexível para 
quem está fragilizado financeiramente, 
porém privilegiando a regularidade, 
como o embarque nos terminais rodovi-
ários determinados pelo poder público, 
respeitando as garantias do usuário de 

transporte público, como gratuidades, 
frequência mínima e esquema operacio-
nal monitorado pela Agencia Nacional de 
Transportes”, explica Letícia Pineschi, 
gerente de marketing da UTIL.   

Como funciona? O passageiro acessa 
o site http://util.com.br/saldao, faz a 
busca pelo destino de seu interesse e 
escolhe entre quatro períodos: manhã, 
tarde, noite e madrugada, sem determi-
nar um horário ou um assento. Fecha a 
compra, recebe um recibo até 72 horas 
antes do embarque, com tempo para se 
planejar; recebe então seu BP-e (bilhete 
de passagem eletrônico) com assento 

marcado e horário especificado, tudo 
dentro da legalidade.

Todas as empresas do grupo, como 
UTIL, Sampaio, Real Expresso e Ex-
presso Guanabara, mantêm rígidos 
protocolos sanitários como desinfecção 
de toda a frota com um composto de 
amônia quaternária, com motoristas e 
funcionários utilizando EPIs no atendi-
mento, com distribuição de álcool gel, 
além de sistema de refrigeração com 
renovação do ar, bilhetes de passagem 
e check-in eletrônicos para evitar con-
tato e obrigatoriedade de utilização de 
máscara durante toda a viagem.

Todas as empresas do Grupo Guanabara observam zelosamente os rígidos protocolos sanitários. 
Os ônibus passam por frequentes desinfecções com um composto de amônia quaternária.
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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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Empresas de transporte ainda enfrentam forte queda 
de demanda e de faturamento, e restrições de crédito

Nova rodada da Pesquisa de Impacto 
no Transporte – Covid-19, da Confede-
ração Nacional do Transporte, revelou 
que quase 75% das empresas do setor 
tiveram queda de demanda em junho. 
Dificuldades de acesso a crédito obri-
garam as transportadoras a recorrer a 
linhas de crédito com os juros mais altos 
do mercado

Pelo quarto mês consecutivo, o 
setor de transporte registrou queda de 
demanda.  De acordo com a nova rodada 
da pesquisa, 74,6% das transportadoras 
apontaram que houve diminuição da de-

Entre os dias 24 e 31 de julho, a 
Volvo homenageou os profissionais ca-
minhoneiros de todo o País que dirigem 
caminhões Volvo, promovendo a sua 
Semana do Dia do Motorista. Foram re-
alizadas numerosas ações comerciais e 
de comunicação em homenagem aos ho-
mens que rodam incansavelmente com 
os seus caminhões para movimentar os 

produtos e as riquezas que impulsionam 
a economia do País.

Justificando a realização da Sema-
na, a direção da montadora reafirmou 
o seu entendimento da importância dos 
profissionais motoristas e a posição 
fundamental deles dentro da sociedade 
brasileira. Em se tratando de um ano 
atípico, marcado pela pandemia do Novo 

Coronavírus, a companhia buscou meios 
de estar ainda mais presente e de apoiar 
ainda mais os caminhoneiros.

Como parte das homenagens que 
a Volvo preparou para os motoristas, 
aqueles que adquiriram caminhões 
seminovos da marca na sua rede de con-
cessionárias ganharam uma geladeira 
portátil de 31 litros.

manda em junho, sendo que mais da me-
tade delas (57,2%) avaliou essa retração 
como  grande. A pesquisa revelou ainda 
que, diante das dificuldades de acesso a 
crédito que têm sido enfrentadas desde 
o início da pandemia, mais de um terço 
das empresas (34,0%) precisou recorrer 
ao crédito rotativo. Essa, como se sabe, 
é a linha com as taxas de juros mais 
elevadas do mercado.

O levantamento – que ouviu 858 em-
presas de cargas e de passageiros, de 
todos os modais de transporte, entre os 
dias 9 e 15 de julho – mostrou que 79,8% 

das transportadoras entrevistadas pro-
jetam impactos negativos da crise em 
suas empresas por pelo menos mais qua-
tro meses – nível mais alto na série de 
pesquisas de impacto da Covid-19. Além 
disso, 26,4% das empresas de transporte 
apontaram que só poderiam permanecer 
operando com recursos próprios por, no 
máximo, mais um mês. Sabe-se que, até 
meados de julho, 21,3% já precisaram 
recorrer a linhas de financiamento para 
complementar o fluxo de caixa e cobrir 
suas operações.

A queda de faturamento foi apontada 
por 60,7% das empresas de transporte 
consultadas pela CNT. Além disso, 41,8% 
das transportadoras declararam estar 
com sua capacidade de pagamento 
comprometida – de folha de pagamento, 
parcelas de financiamentos, tributos, 
alugueis, entre outros.

 Na avaliação dos resultados da nova 
rodada, a CNT concluiu que eles vieram 
reforçar ainda mais o cenário de dimi-
nuição drástica da demanda e do fatu-
ramento do setor, além de confirmarem, 
mais uma vez, grandes dificuldades, por 
parte dos transportadores, para pagar 
obrigações rotineiras. 

Segmento interestadual registrou queda de demanda também em junho.  

Com ações de valorização dos profissionais, 
a Volvo festeja Semana do Dia do Motorista 
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Mercedes-Benz lidera as vendas nos segmentos de 
ônibus rodoviário, urbano, de fretamento e escolar 

Ônibus rodoviários com chassis Mercedes-Benz e 
carroçarias Irizar em demonstração no Equador

No primeiro semestre deste ano 
as vendas de ônibus no Brasil caíram 
40,8%, em comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2019. De janeiro a junho foram 
emplacadas 5.626 unidades. Com base 
nesses números, a Mercedes-Benz esti-
ma para este ano uma retração de 52% 
no mercado. Sua estimativa de vendas 
é de cerca de 10.000 unidades – menos 
da metade dos 23.000 ônibus projetados 
no início de 2020.  

Segundo Walter Barbosa, diretor 
de Vendas e Marketing de Ônibus da 
montadora, o segmento mais afetado no 
processo de queda das vendas foi o es-
colar, com 56% de retração. Depois dele, 
o de micro-ônibus, com queda de 52% 
nos emplacamentos. A terceira maior 
retração ocorreu no segmento urbano 
(menos 33%), vindo a seguir os setores 
rodoviário (menos 28%) e de fretamento 
(menos 20%). 

São números e percentuais que 
impactaram o mercado brasileiro de 
ônibus no primeiro semestre, devendo-

-se registrar que, para a Mercedes-Benz 
do Brasil, o impacto foi  acentuadamente 
menor. No período, a marca emplacou a 
venda de 3.165 ônibus, entre urbanos, 
rodoviários, ônibus para fretamento, mi-
cro-ônibus e escolares. Sua participação 
de mercado ficou em 56,3% no segmento 
de Peso Bruto Total (PBT) acima de 8 
toneladas. Significa que a montadora 
vendeu 3,8% a mais que os 52,5% de sua 
participação no mesmo período de 2019. 

Portanto, ela manteve a liderança de 
vendas de ônibus no Brasil. Ressalte-se 
ainda que, além de manter a liderança 
nas vendas de ônibus, a Mercedes-Benz 
alcançou a liderança no segmento de ur-
banos, com 74% de market share, tendo 
emplacado 1.919 ônibus no segmento.

No segmento rodoviário, a Merce-
des-Benz superou os 55% de partici-
pação. No primeiro semestre de 2020 
ela vendeu 613 unidades no Brasil. Foi 
também a que mais vendeu ônibus para 
fretamento no primeiro semestre de 
2020. No acumulado de janeiro a junho, 

Dois chassis de ônibus rodovi-
ários da Mercedes-Benz, sendo um 
do modelo O 500 e o outro da linha O 
500 RSD 6x2, ambos com carroçarias 
Irizar i6 e I6S, estão sendo apresenta-
dos pelas duas empresas ao atraente 
mercado do Equador, em iniciativa 
que busca reforçar a presença das 
marcas junto aos operadores de 
transporte de passageiros do país 
vizinho. Os veículos receberam todos 
os itens tecnológicos de seguran-

ça disponíveis no portfólio atual das 
fabricantes. O Managing Director Bus 
Regional Center Daimler Latina, Mau-
ricio Yamamoto, explica que o modelo 
O 500 RSD será o primeiro ônibus 6x2 
da Mercedes-Benz a rodar no Equador. 
Informa, ainda, que a montadora tra-
balhou em conjunto com a Irizar para 
aprimorar aspectos relacionados à se-
gurança dos passageiros. Por exemplo, o 
modelo O 500 RSD recebeu, entre outros 
equipamentos, o ACC (Piloto Automático 

foram negociadas 253 unidades para 
esse segmento, com a conquista de 53% 
de participação de mercado.

No caso dos micro-ônibus, foram ven-
didas 315 unidades do Mercedes-Benz 
ORE 2, resultado com o qual a marca 
assegurou sua liderança nas vendas do 
segmento, por meio do programa Ca-
minho da Escola, com 56% das vendas. 

Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing 
de Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Adaptativo), o ASR (Controle de Tra-
ção), EBS (Freio Eletrônico), o AEBS 
(Freio Automático de Segurança) e o 
ESP (Controle de Estabilidade). Já 
o chassi O 500 RS conta com o ASR 
(Controle de Tração), EBS (Freio 
Eletrônico), Hill Holder (Assistente 
de Freio de Rampa), ESP (Controle de 
Estabilidade), suspensão pneumática, 
eixo traseiro HO 6 de 12,5 toneladas, 
além de apresentar mais potência e 
torque, com 420 cv e 1900 Nm. 
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Reunidas Paulista higieniza os ônibus com sistema 
desenvolvido pelo Instituto de Física de São Carlos

Volvo fornece três ônibus a empresa paranaense, todos 
equipados com suas novas tecnologias de segurança

A Volvo anunciou a venda de três 
dos mais avançados ônibus de sua fa-
bricação: dois B420R 6x2 e um B450R 
8x2. Aproveitou para informar sobre “o 
crescimento cada vez maior do interesse 
dos transportadores do setor rodoviário 
de passageiros pela nova geração de 
tecnologias de segurança ativa” da mon-
tadora. Os três ônibus, equipados com a 
última geração do Sistema de Segurança 
Ativa (SSA) da marca, foram fornecidos 
à empresa paranaense Viação Iapó.  

Os ônibus dispõem da última geração do 
Sistema de Segurança Ativa da Volvo.

Encarroçados pela Comil, eles serão 
utilizados em operações de turismo e 
fretamento. Todos contam com recursos 
como o “Aviso de colisão frontal com 
frenagem de emergência”, “Aviso de 
Mudança de Faixa” “Sinal de Alerta no 
Para-brisa” (que é uma barra vermelha 
de luzes de Led projetada no para-brisa 
para avisar o condutor de um eventual 
risco de impacto com outro veículo), “Pi-
loto Automático Adaptativo” e, por fim, 
o dispositivo do “Assento Vibratório”.
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Araçatuba, São Paulo, continua aumen-
tando seus investimentos em proteção 
e segurança para seus passageiros. 
Depois de haver implantado todos os 
protocolos de higienização recomenda-
dos pela Organização Mundial de Saú-
de, a operadora acrescenta agora aos 
procedimentos de higienização de sua 
frota o Surface UV, um equipamento de 
descontaminação microbiana por meio 
de luz ultravioleta, comprovadamente 
eficaz contra vírus, bactérias, fungos e 
protozoários. O sistema foi desenvolvido 
por pesquisadores do Grupo de Óptica 
do Instituto de Física de São Carlos, da 
USP, e utiliza tecnologia de radiação 

Simples e funcional, o sistema elimina 99,9% dos germes e mantém o ambiente livre de vírus. 

UVC – método baseado na utilização de 
luz ultravioleta para a inativação rápida 
de microrganismos. Um gradiente de 
pressão proporciona a rápida decan-

tação das partículas patogênicas do 
interior do ônibus, que são eliminadas 
do piso antes de alcançarem a área de 
respiração das pessoas.
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Transporte responsável e acessível para todos os 
brasileiros, em todas as regiões do Brasil, sem exceções

O jornal Zero Hora (RS) publicou 
resposta da ABRATI à Buser em que a 
Associação defende que “um transpor-
te de passageiros verdadeiramente 
democrático é aquele que garante aos 
brasileiros acesso a todas as regiões 
do País, inclusive para aqueles que 
não podem pagar pela passagem”. 
A ABRATI argumenta ainda que a 
Buser é um exemplo de plataforma 
digital que tenta prestar serviço 
público sem cumprir os devidos atos 
do Poder Público, tais como garan-
tia de viagem, frequência mínima 
semanal e gratuidade.  

O jornal Zero Hora, de Porto Ale-
gre-RS, publicou em sua edição do úl-
timo dia 6 de agosto um pronunciamento 
da ABRATI – Associação Brasileira das 
Empresas de Transporte Terrestre de 
Passageiros – a propósito das tentativas 
feitas por determinadas plataformas 
digitais no sentido de desqualificar o 
sistema brasileiro de transporte rodovi-
ário de passageiros aglutinado em torno 
da Associação. 

São tentativas que, na verdade, mal 
escondem seu verdadeiro objetivo, que é 
o de confundir a opinião pública e abrir 
espaço para aventureiros interessados 
em prestar serviços de transporte cole-
tivo de passageiros sem respeitar os di-
reitos dos passageiros e sem cumprir as 
exigências legais quanto a gratuidades, 
frequência mínima semanal e passagens 
para idosos e deficientes físicos, por 
exemplo. Isso ficou demonstrado mais 
uma vez na fase mais aguda da atual 
pandemia da Covid-19, quando as ofer-
tas de serviços dos tais aplicativos per-
maneceram totalmente ausentes, para 
reaparecerem com sua concorrência 
predatória tão logo a fase mais crítica 
foi superada.     

Leia a seguir a íntegra do pronun-
ciamento da ABRATI.

   
 RESPOSTA À BUSER:

Apenas a  
concorrência  
leal é legal

Um transporte de passageiros ver-
dadeiramente democrático é aquele que 
garante aos brasileiros acesso a todas as 
regiões do País, inclusive para aqueles 
que não podem pagar pela passagem. 
É por isso que o transporte coletivo de 
passageiros é um serviço público. Sem 
exceções, sem cancelamentos e com 
garantia de viagem, independentemente 
do número mínimo de passageiros.

Há, atualmente, no Brasil, uma ten-
tativa de plataformas digitais, a exemplo 
da Buser, que buscam prestar o serviço 
público de transporte sem os devidos 
atos do Poder Público – e, consequente-
mente, sem assegurar aos passageiros 
seus direitos, como garantia da viagem, 

frequência mínima semanal e gratui-
dades para a parcela necessitada 
da sociedade brasileira. Mesmo 
assim, se apresentam como solução 
“inovadora”.

A Associação Brasileira das 
Empresas de Transporte Terrestre 
de Passageiros (ABRATI) e suas em-
presas associadas defendem que toda 
e qualquer empresa ou plataforma 
digital possa prestar o serviço público 
de transporte coletivo de passageiros, 
desde que participe das licitações ou 
obtenha as autorizações necessárias, 
observando rigorosamente todos os 
direitos dos passageiros. 

O transporte é para todos. Sem ex-
ceções. O Brasil não vai retroceder nos 
direitos e garantias dos passageiros. O 
transporte coletivo de passageiros no 
Brasil, seja ele urbano, intermunicipal 
ou interestadual, é um serviço público 
e um direito social de todo cidadão 
brasileiro. A ABRATI e suas empresas 
associadas têm orgulho de transportar 
mais de 250 milhões de passageiros ao 
ano e mais de 14 milhões de idosos, de-
ficientes físicos e jovens de baixa renda 
– gratuitamente – todo ano. 

O Poder Público, em todas as esferas, 
vem reconhecendo que a atividade pro-
posta pela Buser e suas parceiras não 
encontra respaldo na legislação vigente 
e configura concorrência desleal com as 
empresas que prestam o serviço público 
de transporte coletivo de passageiros, 
assim como a Justiça, que reconheceu 
a ilegalidade do “modelo de negócios” 
da Buser, a exemplo da decisão pro-
ferida pela Justiça Federal do Paraná 
nos autos do processo nº 5027566-
06.2018.4.04.7000, além de tantas outras. 

***Saiba mais sobre esta Nota e o transporte público 
autorizado: http://www.abrati.org.br/evento/trans-
porte-responsavel-e-acessivel-para-todos-os-brasi-
leiros-em-todas-as-regioes-do-brasil-sem-excecoes/


