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Empresas prontas para
barrar o Novo Coronavírus

Montadoras, operadoras 
e encarroçadoras unidas

Mercado de ônibus sofre 
consequências da Covid

Guanabara: novos ônibus
para um novo serviço
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As empresas de transporte 
rodoviário de passageiros 
adotam todos os protocolos 
recomendados pela 
Organização Mundial da 
Saúde para assegurar a 
saúde e o bem-estar dos 
seus passageiros.   
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SUMÁRIO

Guanabara comemora 28 anos 
com a incorporação dos seus 

novos ônibus Double Decker 1800. 
Eles vão operar exclusivamente 

com o serviço Leito nos dois níveis.

A Viação Garcia aceita o pagamento   
de passagens com recursos do  
APP Caixa Tem (QRCode).
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O desafio foi e continua 
sendo enfrentado, escreve 
na página 6 o presidente 
da ABRATI, Eduardo Tude 
de Melo, sobre os esforços 
das empresas de transporte 
rodoviário de passageiros 
para retomar as operações 
normais e garantir para 
seus passageiros total 
segurança sanitária.
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2020 passará à história do setor brasileiro de transporte de pessoas como o ano em que o mercado de ônibus abalroou 
toda a capacidade de previsão das fabricantes e operadoras de ônibus do País. 

Frente à pandemia da Covid-19, a indústria de ônibus e as encarroçadoras criam 
novos e eficientes produtos voltados à segurança sanitária dos passageiros. 

26
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O Grupo JCA 
está lançando o programa 

de benefícios Clube Giro, 
para oferecer diferentes 

tipos de recompensas aos 
seus clientes.
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CARTA DO PRESIDENTE

O ano de 2020 trouxe enormes 
desafios para todos os seto-
res da economia� A pandemia 

que assola o mundo desde o início 
do ano representou uma grande 
dose de incertezas pairando sobre a 
Humanidade�

O isolamento social, medida enérgi-
ca e necessária para reduzir a capacidade 
de transmissão do vírus, paralisou em-
presas, sem poupar tanto grandes como 
pequenos.

O setor de transporte foi um dos 
mais atingidos, em todos os seus vários 
segmentos. No caso do transporte ro-
doviário de passageiros, registrou-se a 
média de paralisação de 95% nos dois 
primeiros meses.

Os ônibus pararam, não havia pas-
sageiros e alguns estados até proibiram 
o tráfego de veículos vindos de outras 
unidades da Federação -- medida que 
continua em vigor até hoje em algumas 
unidades da Federação.

Era um momento único, algo nun-
ca visto antes, mas que não podia ser 
encarado como óbice intransponível, 
e sim como um enorme desafio a ser 
enfrentado pelos transportadores.

O desafio foi e continua sendo en-
frentado. As empresas tiveram que se 
adaptar e trabalhar rapidamente para 
desenvolver protocolos de segurança 
sanitária capazes de devolver a confian-
ça dos passageiros no sistema, e a este, 
a credibilidade necessária para que as 
empresas pudessem retomar as viagens. 
A enorme e inusitada tarefa foi assumida  

com toda a energia pelas operadoras. Em  
determinados aspectos, tal tarefa ainda 
prossegue, com a colaboração estreita 
dos principais fornecedores do setor, que 
também trabalharam e trabalham incan-
savelmente para desenvolver novas téc-
nicas de prevenção das contaminações. 
O resultado tem sido a implementação 
de vários dispositivos e práticas cujo 
principal objetivo é assegurar proteção 
adequada aos usuários.

Altos investimentos foram feitos e 
seguem sendo feitos no desenvolvimento 
e implantação de novos procedimentos, 
tanto nos terminais como no interior 
dos ônibus. E, o mais importante, os 
veículos passaram a ser higienizados 
e desinfectados antes e depois de cada 
viagem, em conformidade com as mais 
modernas técnicas disponíveis.

 Uma avaliação isenta do transporte 
rodoviário de passageiros neste momento 
permite concluir que está em curso uma 
fase de grandes transformações no setor, 
implementadas pelas empresas com a 
responsabilidade e seriedade que os seus 
clientes merecem. 

A segurança sempre foi e é a prio-
ridade número um do transporte ro-
doviário de passageiros� E os desafios 
da pandemia, além das incertezas e 
da paralisia que impactaram o País e 
o mundo, vieram, por outro lado, dar 
uma nova dimensão aos esforços e à 
dedicação das operadoras, continua-
mente empenhadas em fazer um dos 
melhores e mais seguros transportes 
rodoviários do mundo�
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Fase de grandes  
transformações 

Eduardo Tude de Melo, Presidente 
do Conselho Deliberativo da ABRATI.

O desafio foi e continua 
sendo enfrentado.  
As empresas tiveram 
que se adaptar e 
trabalhar rapidamente 
para desenvolver 
protocolos de 
segurança sanitária 
capazes de devolver  
a  confiança dos 
passageiros no 
sistema, e a este,  
a credibilidade 
necessária para que as 
empresas pudessem 
retomar as viagens. 
A enorme e inusitada 
tarefa foi assumida 
com toda energia 
pelas operadoras. 
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Cada vez mais perto de você.Ônibus na medida certa.

/comilonibus

@comilonibusoocial

www.comilonibus.com.brwww
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Operações de fiscalização da ANTT apreenderam 710 
veículos piratas e aplicaram 1.700 multas em todo o País  

Novo Actros é o caminhão 
do ano, segundo o Prêmio     
REI - Reconhecimento à 
Excelência da Inovação

Destinados a famílias 
vulneráveis, Grupo Caio 
doa mil cobertores para o 
Fundo Social de Botucatu

Dois ônibus piratas apreendidos acom-
panham viatura da fiscalização.

Apesar dos efeitos da pandemia sobre o 
mercado, o Novo Actros já foi premiado.

Na nova fábrica, novos operários acompanham 
a montagem de baterias pelos mais experientes.

Começa a funcionar em Manaus mais uma fábrica  
da BYD: vai produzir baterias de fosfato de ferro-lítio
Com capacidade para produzir 
até 1.000 baterias por ano, 
começou a funcionar em 
Manaus a terceira unidade fabril 
da BYD no País. Ela se dedica 
à produção de baterias de 
fosfato de ferro-lítio (LiFeP04), 
inicialmente para os chassis de 
ônibus 100% elétricos da marca, 
fabricados em Campinas-SP. 
Com um investimento de R$ 15 
milhões, a fábrica tem espaço 
para implantar novas linhas 
de produção. A BYD admite a 
possibilidade de fazer parcerias 
com empresas interessadas em 
potencializar a eletrificação de 
seus equipamentos.

Lançado recentemente no mercado 
brasileiro, o extrapesado Novo Actros 
foi escolhido melhor caminhão do 
ano na edição 2020 do Prêmio REI 
(Reconhecimento à Excelência e 
Inovação), promovido pela editora 
Automotive Business. O prêmio 
reconhece, em diversas categorias, 
empresas e produtos que mais se 
destacam em excelência e inovação. 
A Mercedes-Benz, fabricante do Novo 
Actros, foi considerada a Empresa do Ano. 

O Grupo Caio doou mil cobertores para 
o Fundo Social de Solidariedade de 
Botucatu. Destinam-se a instituições 
que atendem famílias em situação de 
vulnerabilidade social. As empresas 
do Grupo Caio mantêm a política de 
constante envolvimento em ações 
sociais, colaborando com o município de 
Botucatu e da região.
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Nas operações de fiscalização nas 
estradas realizadas no terceiro 
trimestre, foram apreendidos 710 
veículos, na maior parte ônibus 
piratas. Foram fiscalizados cerca 
de 4.500 veículos de transporte de 

passageiros e feitas 1.700 autuações. 
As multas aplicadas totalizaram R$ 
8,5 milhões. Pela primeira vez a ANTT 
se empenhou em sempre deixar 
bem claro que as operações estavam 
sendo feitas com o objetivo de coibir 
e combater o transporte clandestino 
de passageiros. As equipes também 
receberam recomendação expressa para 
interditar estabelecimentos de venda 
de passagens para viagens clandestinas, 
devendo orientar usuários de transporte 
pirata sobre os riscos, inclusive de 
vida, que uma pessoa corre ao optar 
por essa forma proibida de viajar. As 
equipes também orientaram as pessoas 
sobre como se prevenirem da Covid-19. 
Estadualizadas, as operações foram 
coordenadas pela Superintendência de 
Fiscalização da ANTT, com a participação 
da Gerência de Fiscalização e da 
Coordenação de Fiscalização da Agência. 



Mais quatro ônibus 
elétricos fornecidos 
pela BYD passaram 
a operar em Brasília, 
com carroçarias da 
Marcopolo. 
Os novos veículos 
são do modelo 
D9W, iguais aos 
dois que já vinham 
rodando na Capital. Com piso baixo, eles podem rodar até 250 quilômetros sem 
recarregar as baterias. A recarga total é feita em quatro horas. Segundo a fabricante, 
o custo operacional do veículo é menor em comparação com o movido a diesel. Além 
disso, o número reduzido de peças do veículo 100% elétrico reduz a necessidade de 
manutenção, com reflexos diretos no custo operacional.

Número reduzido de linhas e de carros ainda impede a popularização.

SILENCIOSOS

RENOVAÇÃO

PESQUISA

Mais quatro ônibus urbanos 100% elétricos passam  
a rodar em Brasília – mas a frota ainda é insuficiente
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Governo do Paraná compra 118 caminhões Atego 
para uso em serviços públicos dos municípios

Mercedes-Benz é a marca de 
caminhão mais querida do Brasil 
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O Governo do Paraná comprou 118 
caminhões Mercedes-Benz Atego 
1419, que serão distribuídos às 
prefeituras paranaenses. São 100 
caminhões-pipa e 18 caminhões para 
coleta seletiva. Os caminhões de 
coleta seletiva são para ações de 
reciclagem e os caminhões-pipa 
auxiliam no combate a incêndios e 
levam água para comunidades rurais. 

Parte dos novos caminhões já preparados 
para a entrega às prefeituras municipais.

Esbanjando simpatia no Estado de 
São Paulo e em todas as regiões.

A Mercedes-Benz é a marca de caminhão mais 
querida do Brasil, de acordo com a pesquisa 
“Marca Mais 2020”, do jornal Estadão e da Troia-
noBranding. Foram consultadas aproximadamente 
12.000 pessoas de várias regiões do País, abran-
gendo 31 categorias de produtos e serviços. Além 
de vencer em todas as regiões, a marca Mercedes-
-Benz também ganhou no Estado de São Paulo, o 
único onde houve avaliação individual.
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Em meio à pandemia do Novo Coronavírus, a indústria brasileira de ônibus ainda 
tenta absorver os impactos negativos da crise. E se a perspectiva no começo do ano era 
boa, agora não é sequer possível avaliar com alguma precisão como serão os próximos 
meses e – em futuro ainda mais imprevisível – como será o período da pós-pandemia. 
E é bom que se diga: terminar o ano bem equivalerá a dizer que o mercado sobreviveu.

O  ano em que o mercado de ônibus 
abalroou toda a capacidade de 
previsão das montadoras do País 

MERCADO



Walter Barbosa defende a criação de 
modelos alternativos de financiamento.
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O início de 2020 dava a impres-
são de que o ano seria muito 
bom para o segmento de 

ônibus no Brasil� A expectativa era 
de se chegar ao fim de dezembro com 
23�000 chassis licenciados, mostrando 
a força desse setor que ainda busca 
recuperar o terreno perdido nos últi-
mos anos� Porém, uma bomba com alto 
efeito de destruição chamada Covid-19 
caiu sobre as cabeças das pessoas, 
atingindo em cheio seu modelo tra-
dicional de vida, interrompendo a 
mobilidade e os deslocamentos diários 
dos habitantes das cidades� 

Com isso, viagens deixaram de ser 
realizadas e os sistemas de transporte 
urbano e rodoviário foram paralisa-
dos, com consequências negativas 

para os negócios� O que fazer? – é a 
pergunta para a qual muitos ainda 
buscam resposta� 

O  que se pode dizer é que enca-
rar o desafio, arregaçar as mangas e 
tentar reverter o quadro negativo foi 
o caminho escolhido� 

Projeções da Anfavea, entidade 
que congrega as montadoras brasilei-
ras de veículos automotores, apontam 
para uma redução de 52% no volume 
de licenciamentos até o final do ano� A 
produção, portanto, chegaria às 10�000 
unidades� De janeiro a julho deste 
ano, houve uma queda de 36,7% nos 
emplacamentos de novos ônibus, em 
comparação com o mesmo período do 
ano passado� Foram 7�239 chassis em 
2020, contra 11�430 unidades em 2019�

Líder na produção e comercializa-
ção de ônibus no Brasil (3�896 chassis 
nos primeiros sete meses de 2020), a 
Mercedes-Benz vai além da expectativa 
da associação dos fabricantes e arrisca 
um prognóstico mais otimista� Para ela, 
o setor deve encerrar o ano com até 
12�000 chassis licenciados, número esse 
que, se alcançado, será devido ao trans-
porte escolar, que tem potencial para 
puxar a demanda graças às entregas do 
programa federal Caminho da Escola� 
No fim do ano passado, o programa 
licitou a entrega de 6�800 chassis� 

Sobre a crise e as questões que 
afetam o mercado de ônibus, a Revis-
ta ABRATI ouviu três fabricantes de 
chassis e a Associação que reúne as 
encarroçadoras brasileiras de ônibus�

MERCEDES-BENZ

Walter Barbosa, diretor de Vendas 
e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz 
do Brasil, recorda que 2020 começou 
promissor, com muito otimismo, dan-
do margem para uma estimativa de 
21�000 unidades produzidas� 

“Os dois primeiros meses de 2020 
– ele explica – começaram com as 
carteiras de pedidos fechadas para os 
cinco meses seguintes� Veio, porém, a 
pandemia e os negócios foram parali-
sados� Todos os segmentos da cadeia 
do transporte foram atingidos�” 

Com as viagens e a mobilidade 
reduzidas, as receitas dos operadores 
caíram 75% no transporte urbano 
e até 90% no rodoviário� Segundo 
Barbosa, a indústria precisou reagir 
rapidamente, buscando promover 
postergações de pagamento dos finan-
ciamentos por prazos de três até seis 
meses� No caso da Mercedes-Benz, ele 
diz, o esforço teve o respaldo do Banco 
Mercedes-Benz� 

Quanto à realização de novos ne-
gócios durante a pandemia, o diretor 
salienta que a marca vem trabalhando 
junto ao poder público a ideia de se 
criar modelos alternativos de finan-
ciamento para os ônibus� 

“Seriam novas operações, como 
o FGI, Fundo Garantidor do Investi-
mento, que permitirão aos agentes 
financeiros transferir até 80% do risco 
ao BNDES� Seria uma alternativa para 
um novo crédito”, acentua� 

Outra forma de prover recursos 
para a aquisição dos veículos seria a 
adoção de novas taxas, mais compe-
titivas, pelo Finame�

“Além disso, nós, da Mercedes-
-Benz, vamos promover as iniciativas 
adotadas por nossos clientes� Faremos 
isso por meio da campanha Coletivo 
de Cuidados, que propagará todas as 
ações desenvolvidas e aplicadas por 
eles com o intuito de atrair novamente 
os passageiros”, revela Barbosa� 

O objetivo da campanha Coletivo 
de Cuidados é resgatar a confiança 
do passageiro, mostrando como cada 
operador tem se mobilizado para ofe-
recer viagens cada vez mais seguras 
e livres da possibilidade de contágio 
pela Covid-19�
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Paulo Arabian está atento a dois nichos que 
mostram uma leve recuperação: transporte 
urbano e fretamento contínuo.

MERCADO

VOLVO

Para a Volvo do Brasil, o segmento 
teve um momento dificílimo, mas o 
pior já passou, e há sinais de uma 
retomada, mesmo que discreta� Paulo 
Arabian, diretor Comercial de Ônibus 
Volvo no Brasil, afirma que é preciso 
levar em consideração os nichos de 
operação que mostram essa leve 
recuperação, com destaque para o 
transporte urbano, que em épocas 
normais representa 65% dos negó-
cios, e o fretamento contínuo, que se 
mostrou resiliente frente à pandemia�

“Em termos do total de licencia-
mentos em 2020 estamos alinhados 
com a Anfavea� Vemos que os negócios 
com ônibus rodoviários e de turismo 
ainda demorarão a voltar aos pata-
mares anteriores� No momento, no 
nosso caso, o modelo rodoviário de 15 
metros tem liderado nossa comercia-
lização”, destaca o executivo� 

A Volvo tem larga experiência em 
sistemas de transporte, com ênfase 
para o modelo urbano, e em oferecer 
veículos modernos, dotados de alta 
tecnologia, pensados para serviços 
estruturados, que permitem melhores 
condições operacionais� “Dispomos de 

chassis que agregam muitos recursos 
tecnológicos, recursos que proporcio-
nam vantagens e benefícios à opera-
ção e ao operador”, comenta Arabian� 

Quanto à pós-pandemia, o exe-
cutivo salienta que novas tendências 
devem surgir no processo que envolve 
o transporte� Em sua visão, o modelo 
individual será uma alternativa e de-
verá prevalecer, pois as pessoas ainda 
sentirão insegurança nas viagens 

coletivas� Porém, alternativas serão 
propostas pelas encarroçadoras, 
visando um cenário mais otimista 
na operação� Arabian assinala que a 
indústria tem tomado a iniciativa de 
desenvolver condições seguras nas 
viagens rodoviárias, com a introdução 
de dispositivos e medidas tecnológicas 
que reduzem o contágio no interior 
das carroçarias� 

“As montadoras – ele diz –, con-
tinuarão a oferecer ônibus com alto 
conforto e com eficientes sistemas de 
segurança, como é o caso da tecnolo-
gia SSA de que dispomos, e que ajuda 
a evitar acidentes�” 

Arabian lembra a necessidade de 
fomento e de estruturas de crédito no-
vas e competitivas em taxas e prazos 
(de carência e total), além de outras 
condições� 

“Se não houver um entendimento 
do quadro adverso, com um olhar 
diferenciado no futuro de curto pra-
zo, de modo que o operador possa 
voltar a investir em frota e tecnolo-
gia, dificilmente o setor alcançará a 
recuperação� Também é necessária 
uma estabilidade cambial, para que 

Ainda na visão do executivo da 
Mercedes-Benz, o futuro traz o desafio 
de manter sustentável o sistema de 
transporte público urbano� 

“O Governo Federal dará um 
suporte de R$ 4 bilhões para o trans-
porte coletivo, sob algumas condicio-
nantes como a obrigatoriedade de que 
todos os serviços urbanos estejam 
licitados; a reversibilidade do ativo 
operacional – garagens e veículos – ao 
gestor público, e transparência nos 
processos e uso de tecnologias de tra-
ção com menores níveis de emissões 
poluentes�” 

Barbosa também ressalta que os 
serviços rodoviários, intermunicipais 
e interestaduais não apresentam uma 
perspectiva positiva para este ano, 
mesmo com a iniciativa das encarro-
çadoras de proporcionar tecnologia 
de higienização interna de seus 
veículos, além de layout diferenciado� 

“O operador tem se virado ao 
máximo para ocupar seus veículos, 
inclusive com a locação para di-
versos segmentos de serviços – de 
mineração ou agrícolas� Vejo poucas 
possibilidades de compras neste ano� 
Para 2021, a tendência é de mudança 

desse quadro, com os transportadores 
investindo nas tecnologias de higieni-
zação, como o uso de luz ultravioleta, 
sistemas mais eficientes de renovação 
do ar nos ônibus, aplicação de ozônio, 
sistemas de automação dos sanitários� 
Quanto ao layout com menor número 
de poltronas, entendo que será pontual 
e não deverá ser adotado no futuro�”  

A Mercedes-Benz acredita que 
poderá terminar o ano de 2020 com 
faturamento de até 75% do habitual� 
Para 2021, a estimativa é alcançar os 
números de 2019, o que já seria um 
grande ganho de mercado�
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Fábio D’Angelo: incerteza em 2020 e uma 
crise que só a vacina pode resolver.
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das de Ônibus Fábio José D’Angelo diz 
que ainda não há uma certeza sobre 
como irá acabar o ano de 2020 em 
termos de negócios com novos ônibus� 
O que tem sido feito, ele informa, é um 
monitoramento baseado em cenários� 
D’Angelo concorda que, de fato, o ano 
começou bem, apontando para um 
crescimento de até 15%� Uma carteira 
de pedidos expressivos, mais o que já 
havia sido faturado, faziam prever um 
incremento de 25% nas vendas no pri-
meiro trimestre� Então a crise chegou 
e desestruturou todos os negócios�  

No segmento rodoviário, os princi-
pais clientes da montadora sofreram 
muito os impactos causados pela 
pandemia� Contudo, o cenário tem 
mostrado uma mudança positiva, de 
índices crescentes mês a mês� Há a 
perspectiva que até o fim do ano, 70% 
a 80% da frota do transporte rodoviá-
rio estejam operando� Ele prevê: 

“Neste ano, o mercado rodoviário 
deverá ter uma queda de 50% nos 
emplacamentos� No ano passado, o 
segmento absorveu em torno de qua-
tro mil chassis� Agora, em 2020, esse 
número deve ficar bem próximo das 
duas mil unidades�”

O gerente acentua que, dos chas-
sis rodoviários negociados este ano, 
a versão com motorização dianteira 
(para veículos para transporte fre-
tado) tem puxado a comercialização 
e respondeu por 60% das vendas no 
primeiro semestre� 

SCANIA

“É um nicho que foi menos afe-
tado nesta pandemia, apresentando 
demanda em virtude de contratos 
com os clientes, principalmente da 
indústria”, explica�  

Quanto ao futuro, o executivo 
entende que as iniciativas adotadas 
pela indústria de carroçarias, como 
as voltadas à biossegurança e a hi-
gienização dos veículos, com soluções 
que resultam em mais segurança nas 
viagens, dão uma conotação positiva 
ao segmento� Em sua visão, porém, 
é preciso considerar que o principal 
determinante do rendimento opera-
cional do transporte é a mobilidade, 
seja urbana ou rodoviária – e que ela 
foi impactada pela contaminação�

“Vejo apenas a imunização em 
massa como forma de as pessoas 
estarem longe do contágio”, afirma� 
“Até alcançarmos isso ainda vão 
prevalecer as medidas restritivas, de 
modo a inibir os investimentos dos 
operadores em renovação de frota� 
Esse quadro, porém, pode mudar, 
se considerarmos a mobilização dos 
últimos dias, quando recebemos um 
número mais elevado de consultas�” 

Nos meses de agosto e setembro 
de cada ano, as montadoras costu-
mam testemunhar a movimentação 
dos clientes em termos de compras de 
ônibus novos, que eles irão receber no 
início do ano seguinte� E, segundo Fá-
bio D’Angelo, a procura por veículos 
mais modernos e seguros deve predo-
minar nessa fase da comercialização�   

haja maior segurança em relação a 
custos e competitividade tanto para 
os fornecedores como para os opera-
dores� As receitas continuarão baixas, 
afetando negativamente o caixa dos 
transportadores”, observa� 

Paulo Arabian argumenta que a 
crise gera estagnação tecnológica, e 
que esta influencia negativamente não 
só os negócios das fabricantes de ôni-
bus, como também o cliente, que deixa 
de investir e, consequentemente, de 

ganhar com os recursos embarcados 
nos veículos� “O operador não quer 
ficar para trás, com uma frota mais 
velha, pois só verá seus custos au-
mentarem, enquanto os rendimentos 
ficam menores”�

“Os planos de investimentos ado-
tados entre agosto e setembro são um 
termômetro para as vendas”, comenta 
D’angelo� Tratando-se de clientes 
que perderam receitas e viram seus 
custos aumentarem nos últimos tem-
pos, impactando o capital de giro de 
suas empresas, o gerente considera 
imprescindível a participação da 
Scania para ajudar a viabilizar tran-
sações� “Por meio do banco da Scania, 
estamos trabalhando para oferecer 
suporte adequado a cada caso� Vimos 
renegociando os atuais contratos 
com os clientes e oferecendo taxas 
competitivas� Nosso desafio é trazer o 
cliente para novas compras com uma 
condição de crédito satisfatória para 
seus investimentos”, afirma�



14 REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2020

Com uma visão privilegiada do 
conjunto das fabricantes de carroça-
rias, a FABUS, associação que reúne 
as fabricantes brasileiras, salienta 
que o setor, a exemplo de tantos ou-
tros, vem sofrendo os impactos causa-
dos pelos problemas decorrentes da 
pandemia� Em termos de produção, 
as fabricantes devem apresentar este 
ano um volume entre 14�500 e 15�000 
carroçarias, caso se confirme o atual 
ritmo de fabricação de 1�200 unidades 
por mês – média registrada até o mês 
de junho� 

No acumulado entre janeiro e ju-
lho deste ano, os números da FABUS  
apontam queda de 29,7% (9�074 car-
roçarias produzidas), em comparação 
com o mesmo período de 2019, quando 
foram fabricadas 12�908 unidades�   

“Para este ano, tínhamos a expec-
tativa de produzir 24�000 unidades� 
Agora, porém, estamos prevendo uma 
queda que deve ultrapassar os 35%� 
Isso em virtude de muitos operadores 
estarem com seus serviços rodoviá-
rios paralisados� Sem receitas, eles 
não irão investir na renovação de suas 
frotas”, afirma Ruben Antonio Bisi, 
presidente da FABUS� Ainda segundo 
ele, o segmento interestadual chegou 
a registrar 80% de ociosidade� “Em 
relação aos operadores de turismo, 
eles também estão com os serviços 
paralisados na sua quase totalidade”�

Há, porém, alguns setores que vêm 
mostrando certa recuperação, como é 
o caso do fretamento e do transporte 
escolar� Este último está ativo, com 
6�800 unidades contratadas, graças ao 
programa federal Caminho da Escola� 

No mercado externo, a queda tam-
bém foi expressiva� Neste momento, 
segundo Ruben Bisi, alguns países da 
África vêm sobressaindo na aquisição 
de modelos urbanos� 

“Dos nossos mercados tradicio-
nais, o Chile vem comprando em torno 
de 20% do que está acostumado a com-
prar� A Argentina praticamente não 
está adquirindo nossos produtos� Já 
a África tem sido um mercado ativo”, 
observa o executivo�

A FABUS ressalta que vem tra-
balhando em várias frentes durante 
a pandemia� Por exemplo, vem apre-
sentando propostas de soluções para 
redução do contágio pela Covid-19 no 
interior dos ônibus� Em outra frente, 
trabalha junto aos setores governa-
mentais com o objetivo de alcançar 
medidas econômicas capazes de 
reduzir ou eliminar o efeito negativo 
da crise sobre os operadores� 

“Nossas associadas vêm inves-
tindo continuamente em processos e 
tecnologias de higienização interna 
dos veículos, visando a proteger os 
passageiros e os trabalhadores do 
transporte� Também estamos atuan-
do junto ao Governo Federal quanto 
à questão do financiamento, com a 
prorrogação dos pagamentos dos 
empréstimos feitos pelos operadores 
com o BNDES”, informa Bisi� 

Outras questões que estão sen-
do debatidas com o Governo são a 
manutenção, por mais um ano, da 
desoneração da folha de pagamento, 
e a ajuda emergencial ao segmento 
urbano, com R$ 4 bilhões dedicados 
aos sistemas� 

MERCADO

Ruben Bisi acha que os serviços de médias 
distâncias têm agora uma oportunidade.

As encarroçadoras sentiram o tranco do 
mercado e sabem que teria sido pior 
sem as compras de ônibus escolares

“Nossa atuação ainda passa pela 
renovação da frota brasileira de 
ônibus, com a proposta para um 
programa governamental que visa a 
substituição dos veículos com mais 
de 20 anos� Eles são extremamente 
poluidores, não dispõem de melhorias 
tecnológicas� Esse é um projeto funda-
mental para a sustentabilidade am-
biental do setor”, explica o executivo�  

Ruben Bisi acredita que neste mo-
mento, apesar da crise, o transporte 
rodoviário de passageiros tem uma 
valiosa oportunidade:

“Acredito que o sistema pode 
se recuperar já no curto prazo� Por 
exemplo, o sistema aéreo está tendo 
altos custos operacionais e baixas 
receitas, fatores que não permitirão 
oferecer passagens mais baratas aos 
passageiros� É uma oportunidade 
para os serviços de ônibus em médias 
distâncias que ofereçam segurança, 
higienização e melhores condições 
nas viagens�” 
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Sua frota
mais segura
com a Livonius.
Seguros de Garagem, Casco de
ônibus e RCO/APP para deixar sua
operação ainda mais tranquila.

Com mais de 130 anos de mercado a Livonius MGA
se especializou nos seguros mais importantes do mercado,
para que você opere sua frota de ônibus de forma tranquila e
segura. Nossos produtos vão desde o seu cliente até a sua garagem,
garantindo a cobertura total da sua operação e deixando você tranquilo
para planejar o futuro da sua empresa!

O registro deste produto na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de 
seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Processos SUSEP: Seguro RCO/APP - nºs 
15414.901412/2013-05 e 15414.901413/2013-41. Seguro Casco Ônibus - nº 15414.900673/2013-08.Benfeitorias e Produtos Agropecuários_ - Equipamentos Rurais nº 15414.900438/2018-32. 
Seguro RCO/APP - nºs 15414.901412/2013-05 e 15414.901413/2013-41.

SEGURO RCO/APP:
Nosso seguro RCO/APP garante que você proporcionará o melhor para seu 
cliente, com um atendimento ágil e humanizado. Contamos com diferentes 
opções de cobertura para todas as suas necessidades de operação.

SEGURO DE CASCO DE ÔNIBUS:
Com um atendimento ágil e preço competitivo, garantimos sua tranquilidade 
na reposição de seu patrimônio no caso de incêndio, colisão e/ou roubo.

SEGURO DE GARAGENS:
A garantia de que seu patrimônio está segurado de imprevistos como 
incêndio, raios, explosões, vendavais, roubo de equipamentos e sua frota.  

Seguradora parceira:/livoniusMGA livoniusmga.com.br Resseguradora:



Ônibus DD de 15 metros: a Guanabara modera mas não interrompe o ritmo das compras de carros novos, como exige a qualidade dos serviços.

Para comemorar o seu vigésimo-oitavo aniversário de operação, a Expresso 
Guanabara está incorporando à sua frota seus primeiros ônibus Double 
Decker com 43 poltronas leito. O serviço Leito será o único nesses ônibus. 

Guanabara comemora 28 anos  
com a incorporação dos seus 
novos ônibus Double Decker   

EMPRESA
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Os novos ônibus estarão inau-
gurando um novo modelo de 
prestação do serviço leito, 

denominado Glamour DD, e vão 
operar nas ligações da operadora de 
Fortaleza a Recife, Teresina, Natal e 
Juazeiro do Norte�

 Tendo iniciado suas atividades 
em 1º de agosto de 1992, a Guanabara 
é, hoje, uma das maiores operadoras 
de transporte rodoviário do País� 
Ela atua em quatro regiões (Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste)� 

o diretor Carlos Magalhães� Ele cita 
alguns diferenciais que caracterizam 
a Guanabara: a baixa idade média da 
frota – dois anos e meio –, resultado 
de uma política de renovação anual 
executada desde o início das ativida-
des da empresa; as agências conceito 
(a empresa foi uma das primeiras no 
País a ter agências com arquitetura 
diferenciada) e o programa Afeti-
vidade, em que a cada dez viagens 
uma é grátis� O Afetividade é o maior 
programa de fidelização de clientes 
do transporte rodoviário do Brasil e já 
concedeu mais de um milhão de pas-
sagens prêmio desde a sua criação�  

“Melhorar a experiência do cliente 
é o nosso principal desafio – afirma 
Carlos Magalhães� – Procuramos 
entender o que os nossos clientes 
desejam e buscamos satisfazê-los com 
novos serviços e com a melhoria de 
processos a partir desse feedback, que 
recebemos nas rodoviárias, também 
por meio de pesquisas e por intermé-
dio do nosso Serviço de Atendimento 
ao Consumidor� São necessidades que 
mudam muito rapidamente; então nos 
mantemos próximos dele, entendendo 
os seus desejos, seguindo o seu ritmo  
e oferecendo um produto adequado a 
cada perfil de cliente�”

Ela atende a aproximadamente 1�000 
localidades� 

“Desde o início da sua história, a 
Guanabara encara os desafios com 
muita responsabilidade e resiliência� 
Estamos sempre inovando e procu-
rando atender nossos clientes com 
um serviço diferenciado� Nunca houve 
um ano como este de 2020, mas, com 
o comprometimento das equipes e 
coragem para o trabalho, estamos 
no caminho para superar essa crise 
da melhor forma possível”, declara 

Carlos Magalhães: "Estamos no 
caminho para superar essa crise da 
melhor forma  possível."



BENEFÍCIOS

Antes da criação do Clube Giro, foram pesquisados e analisados os modelos existentes e estudada a base de clientes das empresas do Grupo JCA. 

O Clube Giro vai oferecer, via aplicativo, diferentes tipos de recompensas para todas as 
interações dos clientes. Os objetivos são estreitar o relacionamento com eles e oferecer 
mais vantagens integradas entre as empresas e outros parceiros de viagens.

Grupo JCA amplia atuação no 
setor e lança o primeiro programa 
de benefícios “gameficado”
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O Grupo JCA, das Viações 
Cometa, Catarinense, 1001, 
Rápido Ribeirão e Expresso 

do Sul, acaba de lançar o Clube Giro, 

programa de benefícios desenvolvido 
especialmente para os usuários do 
transporte rodoviário� O programa 
oferece vantagens para quem viaja 

de ônibus pelas empresas do Grupo, 
com diferentes tipos de recompensas, 
como brindes diversos, descontos 
graduais na compra de novas passa-



O Clube Giro oferece diferentes tipos de recompensas, inclusive viagens de cortesia.
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gens e até viagens de cortesia com 
acompanhante� 

Diferentemente dos programas 
de fidelidade tradicionais, no Clube 
Giro as vantagens para o usuário não 
estão ligadas apenas à realização de 
viagens, mas a toda interação reali-
zada com o aplicativo� Em formato 
de game, os cadastrados recebem 
diferentes desafios que, uma vez 
cumpridos, geram medalhas para 
resgatar recompensas� Entre as van-
tagens estão os incentivos à aquisição 
ou utilização de algum produto ou 
serviço, como compra de passagem 
pelo site, viagens em poltronas com 
reclinação de até 180 graus e escolha 

de novos destinos servidos por todas 
as empresas� 

Para agilizar a evolução do partici-
pante no game e o resgate de prêmios, 
existem ainda os “aceleradores” 
-- pequenas tarefas que instigam o en-
gajamento e liberam medalhas adicio-
nais� Por exemplo, a participação em 
pesquisas, quiz, interação em vídeos 
pela ferramenta� Toda a proposta do 
programa leva em conta os hábitos de 
compra do participante e, por isso, a 
interação é personalizada e dinâmica�

Para o desenvolvimento do Clube 
Giro foram realizadas pesquisas e 
análise de modelos oferecidos pelo 
mercado, com amplo estudo da base 
de clientes das empresas do Grupo 
JCA, além de mapeamento do com-
portamento de consumo, tendências 
e necessidades dos passageiros� 

“Estudando e trabalhando com 
programas de fidelidade, observamos 
que eles podem ser um importante fa-
tor de decisão e de escolha da empresa 
pelo cliente� “Por isso, desenvolvemos 
um formato simples, inovador e di-
vertido para engajar os clientes sem 
regras complexas e prêmios inalcan-
çáveis”, diz Márcia Martinez, gerente 
de clientes do Grupo JCA e head do 
programa� 

Com o Clube Giro, o Grupo JCA 
reforça sua estratégia de investir 
em serviços inovadores e que visam 
um diálogo ainda mais próximo com 
seus clientes, trazendo maior sinergia 
entre todas as empresas e ampliando, 
consequentemente, as possibilidades 
de estimular viagens rodoviárias�

Foram convidados inicialmente 
cinco mil clientes selecionados nos 
diferentes segmentos para avaliação 
dos desafios propostos durante os 
próximos 90 dias� Após esta fase 
inicial de calibragem da nova so-
lução, está prevista a expansão do 
programa a toda a base de clientes 
do Grupo JCA e a ampliação das 
parcerias para aumentar o leque de 
prêmios oferecidos, incluindo outras 
empresas do grupo e, também, redes 
de autopostos rodoviários e lojas de 
conveniência, entre outros� 

“Assim como o cliente não precisa 
estar viajando para acumular meda-
lhas e ter benefícios no programa, 
também queremos que os prêmios 
estejam ligados a diferentes fato-
res que compõem a experiência de 
viagem, ampliando a nossa rede de 
relacionamento e engajamento com 
nossos clientes”, afirma a gerente de 
clientes Márcia Martinez� 



SEGURANÇA SANITÁRIA

Garantir que o transporte rodoviário de passageiros, além de confortável e 
prazeroso, é seguro no aspecto sanitário: este é o grande desafio das empresas  
de ônibus que atuam nos segmentos interestadual e internacional de passageiros.

Quem sempre cuidou da segurança 
do passageiro, agora cuida também 
da proteção contra o Novo Coronavírus

Com o advento da pandemia da 
Covid-19, o passageiro preci-
sará ter ainda mais confiança 

no serviço – algo que vai além do 
preço, do conforto e da comodidade, 
que também são fatores essenciais 
no processo de escolha ao se planejar 
uma viagem� 

Empresas que sempre primaram 
pela qualidade no atendimento e na 
operação, agora passam a incorporar 
à sua cultura operacional novas tec-
nologias e procedimentos voltados à 
redução significativa da disseminação 
de doenças infecciosas, a começar 
(mas não só) pela Covid-19�
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Para aumentar a proteção e segu-
rança das pessoas em cada viagem, 
as empresas estão buscando em 
outros mercados e nas universidades 
e centros de pesquisa, tecnologias 
e equipamentos já testados, de efi-
ciência comprovada, que ampliam os 
protocolos de higienização que, em 

Conforme os protocolos, os cuidados começam antes do embarque: distanciamento, uso de máscara e aferição da temperatura do passageiro. 



Aferição de temperatura do motorista antes de ele assumir o volante. O uso de máscara e a 
observância de todos os protocolos sanitários são a garantia de uma boa viagem.

O sistema utilizado pela Reunidas Paulista é denominado Surface UV e utiliza o poder de 
esterilização dos raios ultravioleta para eliminar 99,9% dos germes no interior do ônibus. 
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sintonia com a OMS – Organização 
Mundial da Saúde –, já  implantaram 
no dia a dia das suas operações�

Mostramos a seguir alguns exem-
plos do que vem sendo feito� 

REUNIDAS PAULISTA
A empresa Reunidas Paulista, com 

sede em Araçatuba, interior de São 
Paulo, acrescentou aos procedimentos 
de higienização de sua frota o Surface 
UV, equipamento de descontaminação 
microbiana por luz ultravioleta, re-
conhecidamente eficaz contra vírus, 
bactérias, fungos e protozoários�

O novo sistema foi desenvolvido 
por pesquisadores do Grupo de Óptica 
do Instituto de Física de São Carlos 
(IFSC) da USP, no interior paulista� 
Usa tecnologia de radiação UVC (mé-
todo com base em luz ultravioleta para 
inativação rápida de microrganismos) 
para eliminação de patógenos� Um 
gradiente de pressão proporciona a 
decantação mais rápida de partículas 
patogênicas, que assim são elimina-
das do chão antes de alcançar a área 
de respiração das pessoas�

Segundo o professor Vanderlei 
Bagnato, supervisor do Grupo de Óp-
tica, o aparelho Surface UV, conside-
rado revolucionário na esterilização, 
elimina 99,9% dos germes e se mostra 

essencial para manter o ambiente 
livre de vírus e bactérias causadoras 
de doenças�

GRUPO GUANABARA
O Grupo Guanabara, das empre-

sas Real Expresso, Sampaio, UTIL, 
Rápido Federal e Guanabara, reforçou 
seus protocolos de higiene e seguran-
ça sanitária para a operação dos ser-
viços, em especial na retomada gra-
dual das atividades econômicas que 
estão sendo anunciadas desde junho 
deste ano por alguns governadores�

Além de medidas como a dispo-
nibilização de álcool em gel para os 

passageiros em suportes colocados 
logo na entrada dos veículos, o Grupo 
tem usado na desinfecção dos ônibus 
um produto homologado pela Anvi-
sa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) que pode eliminar 99,7% 
dos vírus, fungos e bactérias� A ação 
de sanitização é feita antes de cada 
partida dos ônibus�

Outra ação é a medição da tempe-
ratura dos funcionários no início de 
cada turno� Além disso, o sistema de 
climatização renova o ar do salão de 
passageiros a cada minuto, durante 
todo o trajeto� 

GRUPO VIAÇÃO GARCIA  
No início de agosto, a Viação Gar-

cia, de Londrina, no Paraná, fechou 
contrato com a Marcopolo para a de-
sinfecção do interior dos seus ônibus 
com um sistema de nebulização� O 
objetivo é reduzir o risco de contágio 
pela Covid-19 durante as viagens�

Denominado FIP Onboard® (abre-
viação para Fog in Place), o sistema 
desenvolvido pela Marcopolo possibili-
ta a imunização do veículo por até três 
dias� A aplicação demanda apenas 20 
minutos para ser feita em cada ônibus� 
Um detalhe é a ausência de humidade� 
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Antes disso, no início de julho, o 
Grupo Viação Garcia já anunciara a 
implantação de protocolos de segu-
rança e de novos métodos de controle 
da higienização dentro dos ônibus 
na retomada gradual das operações 
rodoviárias� 

Dentre as principais medidas 
adotadas pelas empresas Viação 
Garcia e Brasil Sul, a desinfecção 
interna do ar passou a ser realizada 
com aplicação de ozônio� Os filtros de 
ar condicionado são limpos com jato 
d’água a cada viagem�

Outra forma adotada para desin-
fecção do ambiente interno é a pulve-
rização com quaternário de amônia, 
seguida de limpeza adicional com 
álcool a 70%�

Além dessas medidas, foram ins-
taladas cortinas de proteção entre as 
poltronas, cortinas essas lavadas e 
esterilizadas a cada viagem, em todos 
os serviços – Cabine Cama, Leito Plus, 
Executivo, Semi Leito e Convencional�

UNESUL TRANSPORTES
A Unesul, com sede em Porto 

Alegre, é outra grande empresa do 
setor de transporte rodoviário de 
passageiros que implantou protocolos 
de segurança� O pacote de medidas 
que adotou foi, inclusive, apresentado 
em uma live transmitida diretamente 
da Rodoviária de Porto Alegre, sendo 
mostradas as principais ações adota-
das desde o pré-embarque� 

Também em acordo com a plata-
forma Marcopolo BioSafe, a Unesul 
apresentou o Safe Checkin, um 
totem de autoatendimento cujo ob-
jetivo é prevenir contaminações� 
A ferramenta conta com leitor de 
temperatura, verificador do uso de 
máscara, dispenser de álcool gel e 
validador de ticket via QR Code – tudo 
isso automatizado, sem necessidade 
de operador� O interior dos ônibus 

recebe a aplicação do sistema de 
desinfecção por névoa denominado 
FIP Onboard®�

VIAÇÃO OURO E PRATA
Outra empresa gaúcha, a tradicio-

nal Ouro e Prata, com mais de 80 anos 
de existência, é mais uma que buscou 
não apenas cuidar dos protocolos de 
biossegurança como inovou ao adotar 
um ônibus todo ele feito sob o conceito 
desenvolvido pela plataforma Marco-
polo Bio Safe� 

Entre os itens de segurança na 
higienização e desinfecção dos ônibus, 
a Ouro e Prata utiliza a radiação UV-C 
para desinfecção do ar e das superfí-
cies do aparelho de ar condicionado� 
O sistema elimina vírus e bactérias, 
sendo especialmente eficaz no com-
bate ao Novo Coronavirus� Além disso, 
é uma solução que proporciona, ao 
mesmo tempo, a melhora na quali-

dade da circulação do ar, ajudando 
desta forma a preservar a saúde e a 
segurança dos passageiros�

A radiação ultravioleta, cuja tecno-
logia é largamente utilizada para este-
rilização na área da saúde, também é 
aplicada ao sanitário dos ônibus� 

Após o uso do sanitário, o pro-
cesso de desinfecção se faz de forma 
automática, portanto sem necessida-
de de acionamento pelo passageiro, 
fazendo com que o ambiente se man-
tenha esterilizado e protegido�

GRUPO JCA
O Grupo JCA, formado pelas 

Viações Cometa, Catarinense, 1001 e 
Expresso do Sul, também adotou uma 
série de ações de combate ao Novo Co-
ronavírus� A higienização dos veículos 
com um equipamento de vaporização 
com eficiência de 99,76%, é uma das 
medidas adotadas� Novos protocolos 

SEGURANÇA SANITÁRIA

A Viação Unesul utiliza a plataforma Marcopolo Bio Safe. Ela adota ainda uma série de outros 
cuidados antes de receber seus passageiros e iniciar a viagem.
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de saúde e prevenção foram imple-
mentados pelas empresas� 

O Grupo adquiriu 40 equipa-
mentos para a vaporização antes e 
depois das viagens de cada veículo� 
As empresas informam que adotaram 
a rigorosa higienização dos veículos, 
a implementação de dispositivos de 
álcool gel em todos os ônibus, o uso 
obrigatório de máscaras por moto-
ristas, colaboradores e passageiros, 
a instalação de filtro antipólen nos 
guichês e obediência à orientação de 
distanciamento nas rodoviárias, in-
cluindo guichês e áreas de embarque 
e, sempre que possível, na ocupação 
dos assentos�

Foram desenvolvidos mais de 
60�000 itens de proteção, distribuídos 
aos colaboradores internos e moto-
ristas de linhas e fretamentos, com 
instruções de uso e para correta higie-
nização� A produção desses itens foi 
incorporada à rotina da área, que já 
encaminhou mais de 20 mil máscaras 
em doação�

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA
Desde o início da pandemia, a 

Viação Águia Branca adotou um rígido 
padrão de segurança e higiene� A em-

presa reforçou a cuidadosa limpeza 
antes de cada viagem, a aferição de 
temperatura dos passageiros nos 
embarques e o uso obrigatório de 
máscara durante toda viagem� 

Com a medição da temperatura de 
todos os passageiros no momento do 
embarque, as pessoas com tempera-
tura acima de 37�3°C ficam impossibi-
litadas de viajar� 

A limpeza dos ônibus foi reforçada 
e é feita com produtos registrados pela 
Anvisa, com o uso de equipamentos 
recomendados pelas autoridades de 
saúde� Também é disponibilizado 
álcool 70° para os passageiros� 

Para a compra de bilhetes nas 
agências onde o balcão não tinha 
vidro, foram instaladas placas de 
proteção de acrílico� As distâncias 
entre os atendentes e os clientes estão 
maiores� As filas têm marcação no 
chão, respeitado o distanciamento de 
1,5 metro entre as pessoas�   

A empresa incentiva a compra 
online e o embarque digital, o que 
diminui a circulação na rodoviária�  

PLANALTO
Uma das primeiras providências 

adotadas pela empresa no início da 

pandemia foi a distribuição de uma 
cartilha interna a todos os funcioná-
rios, com protocolos de orientação 
sobre a Covid-19� 

Também foi criado um Comitê de 
Crise para tratar de assuntos rela-
cionados à pandemia, além de serem 
intensificados os procedimentos de 
higienização em todas as instala-
ções, assegurando-se assim todos os 
cuidados necessários na prevenção 
do Novo Coronavírus� A companhia 
disponibilizou máscaras de proteção 
para todos os colaboradores, de uso 
obrigatório� 

A Planalto realizou ainda uma 
campanha de vacinação para toda a 
tripulação� A limpeza interna dos veí-
culos foi intensificada, das menores às 
maiores áreas, como corrimão, porta 
pacotes, poltronas, encosto para bra-
ços, descansa-pés, banheiros e outras� 

O mesmo procedimento foi ado-
tado para as áreas externas dos 
veículos, que também passam por lim-
peza intensiva� Os procedimentos de 
higienização são feitos com produtos 
de limpeza e bactericidas adequados 
para cada local do veículo� Já os filtros 
dos aparelhos de ar condicionado 
passam por limpeza redobrada�
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Os cuidados com cada detalhe do salão de passageiros são uma forma de mostrar ao cliente 
que ele fez a escolha certa e vai poder viajar com conforto e total segurança.

Uma prática eficiente é fazer a desinfecção 
do ônibus antes e depois da viagem.
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Além do setor de transporte de passageiros, o equipamento também pode ser usado em inúmeras outras atividades.

A Marcopolo apresentou 
no final de julho um 
novo equipamento 
que deve agilizar e 
tornar ainda mais 
seguros os embarques 
dos passageiros de 
ônibus nas rodoviárias. 
Trata-se de um totem 
de autoatendimento 
sincronizado com todas 
as atuais exigências da 
vigilância sanitária. 

Totem faz-tudo mede a temperatura 
corporal, fiscaliza uso de máscara, 
valida acesso ao ônibus... e é rápido! 

Onovo equipamento é uma 
espécie de totem de autoa-
tendimento que incorpora 

várias funcionalidades destinadas 
a minimizar os riscos de contágio 
pelo Novo Coronavírus� Por exemplo, 
o totem dispõe de um verificador 
do uso de máscara; um dispositivo 
para verificação instantânea de tem-
peratura corporal; um dispensador 
automático de álcool em gel – além de 
muitas outras funcionalidades� Caso 
do validador de acesso por meio de QR 
Code, recurso facilmente adaptável 
aos procedimentos de embarque de 
cada empresa operadora� Nome do 
equipamento:  Safe Check-in� 

 Foi validado na estação rodoviária 
de Caxias do Sul-RS, cidade onde fica 
a principal fábrica da Marcopolo, mas 
sua primeira apresentação ocorreu 
em jogos do campeonato gaúcho de 
futebol, quando aferiu a temperatura 
dos jogadores e conferiu se os com-
ponentes das comissões técnicas das 
equipes estavam usando máscaras� 

Algumas empresas operadoras de 
transporte rodoviário de passageiros 
já programaram a utilização do novo 
totem nos terminais rodoviários de 
Porto Alegre e Rio de Janeiro� Sua uti-
lização também está sendo estudada 
por administradoras de outros termi-
nais e de aeroportos� Na verdade, ele  
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O totem fiscaliza e agiliza o cumprimento das exigências para a viagem.
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pode ser usado por administradoras de 
terminais e aeroportos, e também como 
em ambientes comerciais e corporativos� 
Segundo a Marcopolo, um acordo com a 
Federação Gaúcha de Futebol possibili-
tou que o equipamento fosse colocado à 
disposição dos clubes até o término do 
campeonato gaúcho� 

O Safe Check-in é parte do pacote 
denominado Marcopolo BioSafe, que 
engloba não somente equipamentos, mas 
configurações nos ônibus, como poltro-
nas únicas, divisórias entre passageiros, 
proteção para o motorista, sistema de 
purificação do ar condicionado�

Em nota, a Marcopolo lembrou que 
alguns dos produtos e equipamentos 
do pacote podem ser usados em outras 
áreas além do transporte de pessoas, 
como unidades médicas, indústrias, 
hotéis e muitos outros estabelecimentos� 
É o caso do sistema de desinfecção por 
névoa seca, denominado FIP Spaces, um 
serviço oferecido pela encarroçadora em 
conjunto com uma startup�

O CEO da Marcopolo, James Bellini 
entende que “a BioSafe representa o 
primeiro resultado de um projeto am-
bicioso que a Marcopolo iniciou no ano 
passado ao lançar a Marcopolo Next, 
divisão de inovação ao desenvolvimento 
de soluções para o futuro da mobilidade� 
Os múltiplos aspectos da inovação em 
mobilidade também são contemplados 
no plano estratégico da companhia� A 
ideia é estimular o mercado a pensar no 
transporte do futuro, seja nas viagens 
urbanas, seja no turismo, e dar aos 
clientes condições para continuarem 
operando�

Por sua vez, o chefe de negócios da 
Marcopolo Next, Petras Amaral, refere-
-se à preocupação das empresas com as 
condições de biossegurança em mobili-
dade� “Nossas soluções visam contribuir 
para que os deslocamentos de pessoas 
sejam mais seguros e tragam mais tran-
quilidade à população em geral”, afirma�
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Desde os equipamentos mais simples até os aparelhos com a mais alta tecnologia, não 
faltam no mercado brasileiro alternativas que podem tornar o ônibus um dos ambientes 
coletivos que reduzem ao mínimo os riscos de contaminação pela Covid-19.

A inovação a serviço da segurança 
no transporte de passageiros 
nestes tempos de pandemia

Se as empresas de transporte 
rodoviário de passageiros se 
movimentam incessantemente 

para garantir deslocamentos seguros 
do ponto de vista da saúde de seus 
passageiros, os fabricantes brasilei-
ros conseguiram, em curto espaço 

de tempo, desenvolver e apresentar 
pacotes e soluções que efetivamente 
minimizam os riscos de contágio pela 
Covid-19� Destaque para as produto-
ras de carroçarias, que, na prática, 
são o ponto de contato físico direto 
entre os veículos e as pessoas�

26 REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2020

Marcopolo, Busscar, Caio, Mas-
carello, Irizar e Comil são as encar-
roçadoras que compõem a lista das 
empresas que mais avançaram no 
desenvolvimento e na apresentação 
das soluções buscadas pelas empre-
sas operadoras� Não faltaram a essas 

A Marcopolo disponibilizou veículos com todas as soluções instaladas, para demonstração ao mercado. 
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empresas criatividade e percepção 
da urgência em dar respostas para o 
atual quadro�

Ressalte-se que alguns dos equi-
pamentos e soluções já disponíveis 
até mesmo extrapolam o setor de 
passageiros e acabam tendo valia 
para vários outros segmentos� Desde 
uma “simples” cortina a mais até 
equipamentos que usam ultravioleta 
e detectam a temperatura corporal à 
distância tornam os ônibus veículos 
inovadores�

Pode-se prever que muitos dos 
itens destes pacotes de segurança sani-
tária agora apresentados continuarão 
sendo exigências dos passageiros 
mesmo depois da futura conquista da 
tão almejada vacina anti-Covid19 pela 
Humanidade� Isso porque tais pacotes 
efetivamente passam confiabilidade 
para um cliente cada vez mais exigente 
e disputado no mercado - as empresas� 

O mais interessante é que no-
vamente o transporte assume a 

vanguarda e outros setores já se apro-
veitam de inovações desenvolvidas 
inicialmente para os ônibus, caso da 
hotelaria e do setor de eventos� 

MARCOPOLO
Apresentou a plataforma BioSafe, 

criada, segundo a fabricante, com o 
objetivo de promover a retomada do 
segmento de transporte de passagei-
ros, fortemente impactado em razão 
da pandemia do Novo Coronavírus� 
Veículos foram montados com o con-
junto de equipamentos e já foram fei-
tas vendas para os mercados nacional 
e internacional� A Volare, divisão de 
veículos leves da Marcopolo, também 
passou a incorporar as inovações�

Entre os itens oferecidos estão:
-  Configuração de poltronas únicas 

em três fileiras, contribuindo para 
o distanciamento social entre os 
passageiros�

-  Dispensadores de álcool em gel 
resistentes a vibrações para co-

locação em lugares estratégicos 
de acesso dos passageiros�

-  Cortinas separadoras entre as 
poltronas�

-  Esterilização de ambiente por luz 
ultravioleta� 

-  Desinfecção por nanotecnologia 
com pulverização de névoa no 
interior do ônibus�

-  Painéis de vidro para separar 
motoristas (e cobradores, no caso 
dos urbanos)�
Todo o pacote foi desenvolvido 

pela Marcopolo Next, divisão de ino-
vação da empresa, que apresentou 
ainda um totem de autoatendimento 
que oferece, entre outras funcionali-
dades, medição de temperatura dos 
passageiros, detector de uso de más-
cara e leitor de código bidimensional 
(QR Code) para passagens emitidas 
eletronicamente� Alguns dos itens 
estão sendo utilizados por outros 
segmentos, como de hotelaria� Por 
exemplo, o sistema de nebulização FIP 

Sistema de nebulização não deixa poltronas úmidas, garante a Marcopolo
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Complemento importante da nebulização, a aplicação localizada de líquidos antibacterianos 
por funcionários treinados e atentos torna o processo ainda mais confiável e eficiente. 

Spaces (abreviação para Fog in Place) 
foi comercializado para uma rede de 
hotéis na Bahia�

BUSSCAR
A encarroçadora apresentou o pa-

cote Busscar Protect, com pelo menos 
nove itens que podem ser adquiridos 
isoladamente ou em conjunto, com a 
possibilidade de instalação em veí-
culos zero quilômetro ou nos ônibus 
da atual geração da fabricante que já 
estejam em operação� As alternativas 
e funcionalidades são:
-  Purificador de ar com tecnologia 

de plasma fotoelétrico� 
-  Dispensador de álcool em gel com 

resistência a trepidações e prote-
ção contra furtos�

-  Layout com poltronas únicas em 
três fileiras, possível para ônibus 
novos�

-  Kit de cortinas entre as poltronas 
sem a necessidade de mudar a 
configuração e a estrutura interna 
do ônibus�

-  Ventiladores de vidros colados 
para abertura em caso de o ar 
condicionado estar desligado, 
como nas paradas em terminais 
e pontos de alimentação�

-  Bloqueador de assentos para impe-
dir o acesso a grupos de poltronas, 
garantindo assim o distanciamento�

-  Proteção de acrílico entre as pol-
tronas como barreira contra as 
gotículas�

-  Divisória móvel de acrílico como 
barreira mecânica para proteger 
os motoristas�

-  Medidor de temperatura com 
detector facial que identifica o 
passageiro antes do embarque 
sem gravar dados e protegendo as 
informações individuais, indican-
do se a pessoa tem febre, caso em 
que o motorista orienta o usuário�

CAIO
A Caio, que fabrica carroçarias 

de ônibus urbanos e também produz 
o Solar, para fretamento e rodoviário, 
passou a oferecer itens com custos 
acessíveis para proteção contra a 
Covid-19 nos ônibus da marca� São 
equipamentos que podem ser adquiri-
dos em forma de kit ou isoladamente� 
Alguns deles: 
-  Proteção de vidro para o motorista 

e para o cobrador, evitando o con-
tato direto com os passageiros� A 
instalação pode ser feita em veí-
culos zero km ou em operação�

-  Sanefa transparente nos assentos 
preferenciais, para isolar e prote-
ger pessoas dos grupos de risco�

-  Poltronas demarcadas com capas 
na cor vermelha, produzidas em 
material de fácil higienização, 
para indicar assentos que não 
devem ser ocupados�

MASCARELLO
Já a Mascarello criou o pacote ‘We 

care’, que serve tanto para ônibus 
novos como para usados da marca, de-
pendendo do item a ser utilizado nos 
veículos� Há opções tanto para mode-
los urbanos como para rodoviários�

Entre as principais funcionalida-
des do pacote estão:
-  Sistema de desinfecção por ilumi-

SEGURANÇA SANITÁRIA
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Além de uma divisória para motoristas, a 
Caio também desenvolveu proteção para 
os passageiros com prioridade, muitos dos 
quais se enquadram nos grupos de risco.

No banheiro do ônibus, o usuário não precisa tocar em praticamente nada: iluminação, 
torneiras, descarga, tudo funciona com sensor de aproximação. 

nação ultravioleta com tecnologia 
utilizada na descontaminação de 
hospitais, com ação antimicro-
biana� Auxilia na desinfecção e 
qualidade do ar em circulação�

-  Sistema de purificação do ar para 
proporcionar melhor fluxo atmos-
férico dentro do veículo, eliminar 
odores e evitar a disseminação de 
bactérias, vírus e germes�

-  Corredor duplo por configuração 
com três poltronas individuais 
e dois corredores� Para ônibus 
rodoviários e de fretamento novos�

-  Materiais antibacterianos para 
tratamentos com aditivos nos 
revestimentos, que facilitam a 
rotina de higienização de cortinas 
e poltronas�

-  Barreira protetora de acrílico 
instalada na lateral do motorista e 
em frente ao cobrador, para evitar 
contato direto com os passageiros�

-  Dispensador de álcool em gel 
resistente à trepidação e furtos, 
que pode ser instalado na entrada 
de acesso principal do veículo, no 
banheiro e em geladeiras�

-  Aplicação de aditivo antiviral e 

antimicrobiano em superfícies 
de contato como balaústres, pe-
ga-mão, acabamentos e peças de 
superfícies plásticas�

COMIL
Por sua vez, a Comil, além de apre-

sentar um pacote para reduzir o risco 
de contágio pela Covid-19, anunciou 
parcerias, com, por exemplo, a MA-
CAM Tech, no caso do fornecimento 
de um sistema de luz ultravioleta, e 
com a myOzone, para nebulização por 
ozônio� Ambas essas funcionalidades 
visam eliminar vírus e bactérias do 
ambiente interno dos ônibus�

Os itens de carroçaria são:
-  Cortinas de divisão entre poltro-

nas, de tecidos antibacterianos�
-  Barreira acrílica entre poltronas 

como barreira física para gotícu-

las, instalada entre poltronas na 
altura do encosto�

-  Escudo acrílico instalado na la-
teral do banco do motorista e em 
frente ao cobrador� 

-  Sistema de recirculação de ar 
condicionado que consegue reno-
vação atmosférica para o ambien-
te de dentro do ônibus com mais 
eficiência do que se as janelas 
estivessem abertas�
Sobre o sistema de luz ultraviole-

ta, a Comil informa que o equipamento 
é portátil e de fabricação nacional, e 
pode eliminar 99,99% dos microor-
ganismos com uma única exposição 
por dez minutos� A respeito da névoa 
ozonizada, explica que uma aplicação 
por dez segundos promove redução da 
infecctividade viral de 99,99%, inclusi-
ve do Novo Coronavírus�
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Para ônibus urbanos, proteção para o cobrador, instalada entre este e os passageiros que 
passam pela catraca ou permanecem diante dela durante a viagem.

Entre os seus itens de pacote, a Comil apresenta uma divisória de acrílico entre poltronas. As 
bordas do acrílico (em vermelho) são protegidas para evitar arranhões ou esfoladuras. 
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IRIZAR
Disponibilizou um pacote anti-

-Covid19 para os modelos i6 e i6S, 
que são os ônibus vendidos para o 
mercado nacional atualmente� Entre 

os itens estão:  
- Divisórias transparentes en-

tre os passageiros e que isolam a 
área do motorista� As barreiras 
são feitas de PETG transparente, 
material plástico considerado mais 
resistente e flexível que o acrílico 
convencional�
-  Sistema de remoção de poltro-

nas para restringir a ocupação 
dos veículos, o que poderá ser 
uma exigência de muitos gover-
nos para liberar o retorno dos 
transportes�

-  Purificador de ar que gera íons 
negativos de ozônio para de-
sinfecção do ambiente interno 
do ônibus� O equipamento é 
colocado no sistema de ar con-
dicionado do ônibus�

-  Sistema de câmera que, além de 
gerar a imagem do passageiro 
para o motorista antes do em-
barque, mostrando se ele está 
usando máscara ou não, con-
segue detectar a temperatura 
corporal; se acima de 37ºC, o 
sistema emite um alerta para 
o motorista, também antes 
do ingresso do passageiro no 
veículo�

-  Para o banheiro do veículo, foi 
criado um sistema que minimi-
za a necessidade de contato dos 
passageiros com as superfícies, 
com sensores acionando a 
descarga e a saída de água da 
pia� Também foi fabricado um 
suporte para álcool em gel no 
sanitário�

-  Dispensador de álcool em gel 
resistente a vibrações e furtos 
para instalação nos acessos�
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Não foram apenas as fabricantes 
de carroçarias que investiram em 
alternativas para deixar os ônibus 
mais seguros em época de Covid-19� 

As indústrias Chroma-Líquido 
Tecidos Tecnológicos e Rhodia Quí-
mica, com a participação, nos tes-
tes, das fabricantes de carroçarias 
Caio e Busscar, desenvolveram um 
tecido especial para revestimento 
de pega-mãos, apoios, balaústres e 
bancos� A promessa é de que se o 
novo tecido receber o toque (mãos, 
peças de vestuário, por exemplo) ou 
for atingido por gotículas de fala, 
tosse ou espirro, o vírus perde o poder 
contaminante, tornando-se inativo�  
Assim, é possível impedir a chamada 
contaminação cruzada, pela qual o 
contágio acontece quando uma pessoa 
contaminada toca numa superfície e, 
logo em seguida, outra pessoa toca no 
mesmo local, ocorrendo a proliferação 
em escala do vírus� O nome comercial 
do produto é Amni® Virus-Bac OFF� O 
tecido é formado por fios de poliamida� 
Este é o “segredo”, de acordo com as 
empresas�

O material tem prata em sua 
composição, metal que possui agentes 
contra microorganismos, inclusive os 
chamados vírus envelopados, como 
vírus influenza, herpesvírus, corona-
vírus, entre outros� É como se a ação 
contra os micro-organismos fizesse 
parte do “DNA” do tecido�

Os testes começaram num ônibus 
urbano Caio Millennium IV e o produto 
já está disponível para vendas� É pos-
sível adaptar o tecido para modelos 
rodoviários e de fretamento; empresas 
já estão testando a aplicação também 
no Metrô de São Paulo�

E eis que surge um tecido inativador 
do Novo Coronavírus. Simples assim. 

No interior do ônibus, as superfícies pintadas de amarelo e vermelho são aquelas que oferecem 
maior risco de contaminação. A depender do custo, poderiam ser revestidas com o novo tecido.

Um esforço que hoje é de todos
Além das soluções físicas, vale destacar que os esforços para oferecer trans-

porte com segurança não se limitam aos fabricantes e às empresas operadoras, 
pois esses são intuitos de toda a cadeia do setor� 

A Mercedes-Benz, por exemplo, anunciou o lançamento de uma campanha 
on-line denominada “Coletivo de Cuidados”, cujo objetivo é demonstrar a essen-
cialidade do ônibus na retomada das atividades econômicas ainda na persistência 
da pandemia da Covid-19�

 A intenção é mostrar as boas práticas de empresas de ônibus urbanos, 
fretados e rodoviários quanto às ações para tornar as viagens mais seguras 
reduzindo a transmissibilidade do Novo Coronavírus, seja com medidas diferen-
ciadas de higienização, seja com a adequação da frota, operação e comunicação 
com os passageiros, por exemplo� Iniciativas de encarroçadoras e até do poder 
público devem entrar no conteúdo também�

A estimativa é de que a campanha seja lançada quando os gestores municipais 
e estaduais alcançarem nacionalmente níveis mais confortáveis para ampliar a 
circulação de pessoas�

Vídeos podem ser enviados para a Mercedes-Benz pelas empresas de ônibus, 
gestores públicos e fabricantes de carroçarias e equipamentos�



FACILIDADE

A nova modalidade de pagamento já está disponível exclusivamente nos guichês de venda de 
passagens da empresa nas rodoviárias. Por meio do APP Caixa Tem, são utilizados recursos do 
auxílio emergencial, bolsa família e FGTS, sendo o pagamento realizado por meio de QRCode.

Garcia aceita pagamento de 
passagens com recursos 
do APP Caixa Tem (QRCode)
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Compra de passagem feita no guichê com o APP Caixa Tem, dá direito a um desconto de 10% por prazo determinado.
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Com a retomada gradual das 
viagens rodoviárias, a Viação 
Garcia está disponibilizando 

uma nova opção para o pagamento 
de passagens� Por meio do APP Caixa 
Tem pode-se utilizar recursos do auxí-
lio emergencial, bolsa família e FGTS 
para compras feitas exclusivamente 
nos guichês rodoviários� O pagamento 
é feito por meio de QRCode�

As compras feitas por meio desse 
aplicativo terão um desconto de 10% 
por prazo predeterminado, com exce-
ção dos embarques às sextas-feiras, 
domingos e feriados� “Estamos facili-
tando o pagamento de quem precisa 
viajar neste momento delicado da 
economia”, explica Estefano Boiko Ju-
nior, vice-presidente do Grupo Garcia 
Brasil Sul (GBS)�

As operações da Viação Garcia 
contam com múltiplos protocolos de 
limpeza e higienização interna dos 
ônibus, como forma de tornar as via-
gens ainda mais seguras, a exemplo 
das aplicações de ozônio, as pulveri-
zações com quaternário de amônia e 
as desinfecções por nanopartículas� 
Esses cuidados proporcionam alta efi-
cácia em termos de eliminação de ví-
rus� As cortinas de proteção individual 
são lavadas e esterilizadas ao término 
de cada viagem, assim como todas 
as peças de uso interno� Trata-se de 
inovações adotadas pela Garcia para 
proporcionar ainda mais conforto e 
tranquilidade aos passageiros�

Na operação dos embarques, o 
protocolo prevê distanciamento físico 
de dois metros (conforme as mar-

cações nas plataformas), a tomada 
à distância da temperatura de cada 
passageiro, a utilização de tapete 
higiênico impregnado de soluções 
desinfetantes e sanitizantes para lim-
peza dos sapatos, dispensers internos 
de álcool em gel e reforço da limpeza 
dos pontos de contato pós-embarque 
com álcool 70%�

Com sede em Londrina/PR, o 
Grupo Garcia, integrado pela Viação 
Garcia, Brasil Sul e Princesa do Ivaí, 
é o maior do setor de transporte 
rodoviário de passageiros do Sul do 
País, com operações nos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso do Sul e Minas Gerais� 
Por ano, são transportados, em média, 
21 milhões de passageiros�  





A recuperação do setor após o impacto do Novo Coronavírus será lenta e se estenderá 
até 2021. Esta foi uma das conclusões a que chegaram os participantes de uma live 
realizada com a participação de dirigentes das principais entidades que representam 
os subsetores do transporte de passageiros do País. Uma segunda conclusão: hoje, 
é imperativo obter recursos financeiros emergenciais para impedir a quebra de 
empresas e a desorganização do transporte rodoviário de passageiros. 

Live discute a pandemia e avalia as 
perspectivas de recuperação do setor

PASSAGEIROS
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Sobre os problemas do transpor-
te urbano de passageiros, as 
conclusões foram no sentido 

de que são necessárias mudanças 
estruturais significativas para o fun-
cionamento desse sistema, que, admi-
tiu-se, já apresentava desequilíbrios, 
os quais foram agora ampliados pela 
crise sanitária� Uma das propostas 

foi a formulação de um marco regu-
latório, incluindo nova base jurídica 
e novo modelo de financiamento, com 
encaminhamento pelo Congresso 
Nacional�

O presidente da ABRATI, Eduardo 
Tude, foi representado na live pelo 
presidente da Viação Águia Branca, 
Renan Chieppe� Renan afirmou que 

o setor brasileiro de transporte rodo-
viário de passageiros foi duramente 
afetado pela pandemia do Novo Coro-
navírus e relatou que no mês de abril 
passado o movimento de passageiros 
no setor caiu 90%, sem que tivesse 
havido, desde então, uma recuperação 
significativa� Diante disso, justificou, 
uma das medidas adotadas pelo 



Otávio Cunha, presidente da ANTP: 
preocupação com colapso do urbano.

O coordenador do encontro, Luiz Carlos M. 
Néspoli (Branco), Superintendente da ANTP. 

Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea: 
retração de 40% no setor automobilístico.

Renan Chieppe, presidente da Viação Águia 
Branca: empresas sem acesso ao crédito.
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segmento foi equilibrar a oferta de 
ônibus e horários com a demanda� 
Atualmente, informou, as empresas 
registram não mais que 20% do movi-
mento que tinham antes da pandemia� 
Renan Chieppe acrescentou que a 
recuperação será lenta, chegando aos 
30% em novembro e aos 40% ou 50% 
em dezembro� 

O executivo comentou ainda que, 
apesar de existirem  linhas de crédito 

para o setor, muitas empresas não 
estão conseguindo acessá-las� Essa 
informação foi corroborada por outro 
participante, Luiz Carlos Moraes, pre-
sidente da Anfavea� Moraes revelou 
uma retração de 40% no volume de 
negócios no setor automobilístico, 
por causa da crise� Crise, aliás, que, 
segundo relatou o representante da 
BR Distribuidora, afeta também o 
fornecimento de combustível para o 
transporte de passageiros, que teve 
uma queda de 60% na distribuição�

Outro participante da discussão, 
Ruben Bisi, presidente da FABUS, 
informou que a retração do segmento 
no primeiro semestre foi da ordem de 

31%� Ele mencionou uma estimativa 
“muito ruim” para o segundo semes-
tre, em razão da perspectiva de insol-
vência de muitas empresas, da falta de 
capacidade de geração de receitas e 
de pagamento no setor de transporte 
por ônibus� “Estamos prevendo que 
o setor, até o final do ano, possa cair 
entre 35% e 40%”, afirmou� 

Outra preocupação registrada 
pelo dirigente foi o aumento dos pre-
ços de diversos insumos, em função 

da taxa cambial, agora sob a política 
de equiparação com o mercado inter-
nacional� Mencionou como exemplos 
os derivados de petróleo, plástico, 
borracha, fibras de vidro, resinas, 
tintas, além do aço� 

Ainda no que respeita ao trans-
porte rodoviário intermunicipal e 
interestadual, também houve consen-
so no sentido de que, além da ajuda 
emergencial, é necessário aprofundar 
o diálogo com o Governo Federal, 
visando à correção de aspectos do 
marco regulatório do setor� 

O encontro virtual foi coorde-
nado pela Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP) e teve 
as exposições iniciais de dirigentes 
de entidades que representam as 
empresas operadoras e a indústria 
ligada ao setor�

Os debates foram acompanhados 
por membros do Conselho Diretor da 
NTU e por representantes das monta-
doras Scania, Mercedes-Benz, Volvo, 
Volkswagen e Iveco, e das encarroça-
doras Marcopolo, Volare, Neobus, Caio 
e Busscar� A estruturação do encontro 
contou com o apoio da OTM Editora�



Com frota permanentemente renovada e linhas para a maioria dos Estados, a Guanabara terá partipação importante na retomada pós-pandemia.   

Ainda em meio a um cenário de pandemia, o setor turístico retoma, de forma lenta e 
gradual, as suas atividades. Pesquisas mostram que os destinos nacionais serão os 
mais procurados após a flexibilização do isolamento social e o transporte rodoviário 
será a mola a impulsionar as viagens. Nesse sentido, surge uma iniciativa que promete 
estimular o turismo doméstico e incentivar as viagens de ônibus pelo País. 

Parceria Grupo Guanabara-Intercity 
Hotéis vai incentivar turismo rodoviário

PARCERIA
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O Grupo Guanabara (formado 
pelas empresas Guanabara, 
Real Expresso, Rápido Fe-

deral, Util, Sampaio e Brisa) fechou 

uma parceria com o grupo ICH Ad-
ministração de Hotéis para oferecer 
vantagens a quem pretende viajar 
ainda em 2020 para destinos nacio-

nais� O grupo ICH Administração de 
Hotéis detém a rede Intercity Hotéis, 
uma das maiores redes hoteleiras do 
país� A parceria prevê que os clientes 



A Rede Intercity tem hotéis em mais de 40 cidades, muitas delas importantes pólos de turismo. 

Marcelo Marinho, diretor de Marketing e 
Vendas da Rede Intercity.

Rodrigo Mont'Alverne, gerente de marketing 
da Guanabara
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passagens� Então, neste momento, e 
no pós pandemia, o transporte rodo-
viário terá um protagonismo muito 
forte na retomada do turismo e da 
economia� Por isso essa parceria entre 
a Expresso Guanabara e o grupo ICH 
Administração de Hotéis é tão impor-
tante”, justifica a executiva� 

Criado em 1999, o grupo ICH 
Administração de Hotéis também é 
detentor das marcas Yoo2, focada 
no mercado de luxo, e hi!, a primeira 
marca cheap and chic genuinamente 
brasileira� 

Trata-se de uma empresa pioneira 
e inovadora no segmento de hotelaria 
urbana no País, e que vem conquistan-
do muitos novos destinos� Localizados 
em centros urbanos e empresariais, 
os hotéis Intercity observam os mais 
rigorosos procedimentos de limpeza 
e desinfecção, todos baseados nas 
diretrizes da Organização Mundial 
da Saúde� 

“Estamos muito felizes com a 
consolidação dessa parceria com o 
Grupo Guanabara� Acreditamos for-

temente que a retomada das viagens 
será pelo transporte rodoviário e pelo 
deslocamento regional� A união de for-
ças entre as marcas fomentará ainda 
mais o retorno das viagens afetivas 
e regionais no Brasil”, complementa 
Marcelo Marinho, Diretor Executivo 
da ICH Administração de Hotéis�

da Guanabara comprarão passagens 
com desconto para viajar a qualquer 
destino atendido pelas empresas do 
Grupo Guanabara e ganharão também 
desconto nas tarifas de hospedagem 
nos hotéis da rede Intercity� São mais 
de 40 hotéis em todo o Brasil, em cida-
des como Brasília, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, 
Salvador, Curitiba e Manaus�   

O gerente de marketing da Guana-
bara, Rodrigo Mont’Alverne, explica 
que a estratégia “casa” com as boas 
perspectivas da aproximação do 
transporte rodoviário de passagei-
ros com o setor do turismo� A ideia 
é expandir ainda mais essa rede de 
parceiros e estimular as viagens pelo 
País, assegurando o cumprimento dos 
protocolos sanitários para proporcio-
nar conforto e segurança aos clientes� 

A diretora das empresas UTIL e 
Sampaio, Letícia Pineschi, ressalta 
que a iniciativa pioneira do Grupo 
Guanabara visa promover o turismo 
de proximidade e fomentar viagens� 

“Muitas pessoas deixaram de 
viajar de avião antes mesmo da 
pandemia em função do preço das 



Diariamente, a intervalos regulares, as instalações da Rodoviária do Rio são pulverizadas com produtos de limpeza e desinfecção.

A Rodoviária do Rio conquistou a certificação “Turismo Consciente”, da Secretaria Estadual de 
Turismo do Rio de Janeiro, em reconhecimento às suas iniciativas para facilitar o acesso dos 
turistas a informações sobre outros terminais de passageiros que cumprem as recomendações 
sanitárias federais e da OMS com o objetivo de evitar a propagação do Novo Coronavírus. 

Rodoviária do Rio conquista a 
certificação “Turismo Consciente” por 
suas iniciativas voltadas aos turistas

TERMINAL
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E ntre essas iniciativas, a Ro-
doviária do Rio criou o portal 
www�turismoconscienterj�com�

br, onde os viajantes podem identificar, 
em cada localidade, quais prestadores 
de serviços turísticos estão cumprindo 
as normas de biossegurança contra a 
Covid-19� 

“Ficamos felizes pelo reconheci-
mento ao trabalho desenvolvido por 
nós desde o início da pandemia� Neste 
momento tão delicado, os turistas bus-
carão não somente estabelecimentos 
nos segmentos de hospedagem, mas 
também os terminais de passageiros 
que cumprem as recomendações 

sanitárias do Ministério da Saúde e 
da OMS para evitar a propagação do 
Novo Coronavírus em suas viagens� 
Nossa maior preocupação é oferecer 
aos turistas e visitantes do Rio de 
Janeiro mais segurança em seus des-
locamentos� Aqui na Rodoviária do 
Rio, eles terão um embarque e uma 
viagem seguros”, disse Roberto Faria, 
diretor presidente da concessionária� 

Desde março a Rodoviária esta-
beleceu normas rígidas e adotou me-
didas de combate à Covid-19 em suas 
instalações, como medição da tempe-
ratura nos acessos e nova comuni-
cação visual para o distanciamento 

mínimo nos salões, plataformas, 
mall, assentos, frente de bilheterias 
e escadas rolantes� O terminal tem 
mais de 50 pontos com álcool em gel 
e promove a periódica desinfecção 
de suas instalações� Além disso, os 
usuários somente acessam o terminal 
se usarem máscaras faciais� Todos os 
colaboradores fazem uso obrigatório 
das EPIs no atendimento ao público� 

Com a liberação das viagens, a 
Rodoviária do Rio lançou, ainda, a 
campanha “Embarque Consciente”, 
voltada à conscientização dos usuá-
rios e turistas para a observância das 
novas medidas sanitárias�



TRANSPORTE

Diretor do Negócio Ônibus da Marcopolo, Rodrigo Pikussa assinala que as dificuldades do 
transporte público no País se agravaram com o advento da pandemia da Covid-19.

Rodrigo Pikussa acredita que a vinda de mais distribuidores na área de energia elétrica 
para o Brasil pode trazer novos investimentos também em material rodante.

Há no Brasil ambiente propício para 
o desenvolvimento do transporte 
elétrico, diz executivo da Marcopolo

“Existe ambiente propício 
para desenvolvermos o 
transporte coletivo elé-

trico no país”, declarou Rodrigo 
Pikussa, diretor do Negócio Ônibus da 
Marcopolo, por ocasião do lançamento 
do projeto do primeiro veículo leve 
sobre pneus 100% elétrico do Brasil, 
no dia 10 de agosto, pela Prefeitura do 
município de São José dos Campos-SP, 
em parceria com a BYD e a Marcopolo� 
A declaração foi reportada por fonte 
ligada à BYD, segundo a qual Pikussa 
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também explicou que o grande desafio 
estaria no capital necessário para 
a aplicação do modelo� Ele lembrou 
que, além dos tradicionais players do 
segmento, estão chegando os distri-
buidores elétricos, interessados em 
investir não apenas em infraestrutu-
ra, mas também no material rodante�

Segundo a fonte, na ocasião, o exe-
cutivo da Marcopolo comentou que há 
tempos o atual sistema de transporte 
público nas grandes cidades brasi-
leiras tem enfrentado dificuldades, 
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que se tornaram mais agudas com 
a pandemia do Novo Coronavírus� 
“Acreditamos – ele disse – que as ci-
dades precisarão reorganizar os seus 
sistemas, desde o modelo tarifário de 
custeio até questões como velocidade, 
pontualidade e confiança dos usuá-
rios� Neste contexto, a mobilidade 
elétrica é uma alternativa, pois, como 
sabemos, tem custo operacional infe-
rior se comparada ao diesel� Trata-se 
de uma tendência mundial�”

Pikussa afirmou que a encarroça-
dora está de olho nas oportunidades 
do mercado: “A adoção de veículos 
com tecnologia limpa será cada vez 
mais rápida e necessária para uma 
mobilidade urbana sustentável e que 
promova a preservação ambiental� A 
Marcopolo já está, há alguns anos, 
envolvida em diferentes projetos de 
veículos movidos a combustíveis de 
fontes renováveis, o que reforça a 
nossa expertise também no segmento 
elétrico� Além disso, há provedores de 
energia dispostos a investir no siste-
ma e até mesmo no material rodante, 
pois os ônibus elétricos são carrega-
dos fora do horário de pico, quando 
há energia disponível e as linhas de 
transmissão estão ociosas�”  

Ônibus elétricos com carroçarias 
Marcopolo já rodam em pelo menos 
nove cidades brasileiras, entre as 
quais Bauru, Campinas, São Paulo, 
Belém, Brasília, Vitória e Fortaleza�



PANDEMIA

Um cuidado da encarroçadora é oferecer soluções eficientes, mas sem que elas impactem de maneira excessiva os custos das operadoras.

Sistema de renovação de ar, luz ultravioleta, névoa de ozônio e vários outros itens,  
além de recomendações claras e objetivas, fazem parte do kit criado pela encarroçadora  
para aperfeiçoar o padrão de segurança sanitária dos ônibus de sua fabricação.

A Comil apresenta pacote de   
segurança sanitária e prevenção 
da Covid-19 em seus ônibus

Conforme estamos mostrando 
na página 29 desta edição, 
a Comil criou um pacote de 

dispositivos para implementação em 
seus ônibus, além de reunir uma série 
de recomendações sobre medidas 
de prevenção que podem reduzir a 
exposição dos passageiros aos riscos 
de contágio nas viagens feitas em 
ônibus de sua fabricação� O pacote 
inclui, por exemplo, um sistema de luz 
ultravioleta que possibilita completa 
descontaminação microbiana, de 
eficácia comprovada contra bacté-
rias, vírus, fungos e protozoários� Tal 
alternativa é oferecida em parceria 
com a empresa Macam Tech� 
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A eficiência do sistema de reno-
vação de ar foi ampliada, inclusive 
com aumento da capacidade do equi-
pamento� Outra parceira, a myOzone, 
oferece nebulização por ozônio, tam-
bém para eliminar vírus e bactérias 
no ambiente interno dos ônibus� A 
preocupação da empresa, segundo 
seu presidente, Deoclécio Corradi, é 
criar alternativas simples e eficien-
tes mas que não impactem de modo 
significativo os custos de aquisição 
e operação� 

Segundo Corradi, trata-se de 
oferecer soluções que não gerem 
muita elevação no custo operacional, 
de modo a viabilizar a adaptação e 
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atualização das frotas já existentes� 
E, também, ao mesmo tempo, entregar 
veículos novos já equipados com as 
novidades divulgadas� Além disso, a 
empresa considera muito importante 
inspirar segurança e confiabilidade 
aos usuários de transporte público�

A encarroçadora oferece ainda 
outras alternativas como cortinas 
divisórias ou barreiras acrílicas entre 
as poltronas, escudo de proteção para 
motoristas e cobradores e dispensado-
res de álcool em gel� 

Todas as opções fazem parte de 
um kit criado por ela e podem ser 
instaladas nos ônibus zero-quilômetro 
ou nos usados da marca� 



EXPORTAÇÃO

Na prestação dos seus serviços, 
a operadora De Palm Tours utiliza 
exclusivamente ônibus da marca 
Volvo. No caso dos cinco da foto,  
as carroçarias são da Marcopolo.   

Seis novas unidades de ônibus são entregues pelas duas empresas para 
a maior operadora de turismo da região, que opera com frota 100% Volvo. 
A Volvo também registra excelente presença na República Dominicana.

Volvo e Marcopolo reforçam a frota 
da De Palm Tours, no Caribe

A bela região de Aruba, no 
Caribe, reestrutura-se para 
viver novos tempos� Com a 

pandemia da Covid-19 as operações 
turísticas foram suspensas, mas a 
região já ensaia a volta das atividades� 
Volvo e Marcopolo acabam de fazer 
a entrega de seis novos ônibus à De 
Palm Tours que começarão a opera ção 
para atender hotéis, passageiros de 
cruzeiros que desembarcam nas ilhas 
e o turismo regular neste novo normal� 
Os novos veículos são do modelo Volvo 
B330R 4X2, com motorização Euro 3, 
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e carroçaria Marcopolo Viaggio 900� 
Projetos inéditos foram desenvolvidos 
em parceria nas duas companhias, 
para atender às exigências do cliente� 
Os veículos contam também com o 
Volvo Connect e o Fleet Management, 
que garantem o melhor controle da 
frota e a segurança dos passageiros� 
A De Palm Tours é o maior operador 
turístico da região e tem 50 ônibus, 
todos da marca Volvo� 

Recentemente a Volvo fez outras 
importantes entregas de ônibus na 
região caribenha� A marca, inclusive, 
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é líder de venda de ônibus rodoviários 
no Caribe e tem excelente participa-
ção também no transporte urbano� Na 
República Dominicana, por exemplo, 
a marca participou recentemente da 
renovação da frota urbana de Santo 
Domingo, capital do país� Com 50 
ônibus, ela foi vencedora da maior 
fatia (63% de participação) do lote de 
articulados, todos do modelo Volvo 
B340M� Foram adquiridos por meio de 
licitação pelo Operador Metropolitano 
SA, empresa pública que gerencia o 
transporte coletivo da cidade�



Um ano atípico

OPINIÃO

Letícia Sampaio Pineschi,                             
do Conselho Fiscal da ABRATI.

O ano de 2020 está sendo total-
mente atípico para o trans-
porte rodoviário de passagei-

ros� A pandemia fez com que o setor 
passasse, a partir de 15 de março de 
2020, a operar com 5% em média de 
sua capacidade, tanto em número de 
passageiros como de viagens� Algu-
mas rotas pararam completamente 
registrando níveis zero de movimento, 
por restrições da circulação impostas 
por governos ou prefeituras que bus-
cavam reduzir o contágio do vírus�

As empresas tiveram que se adap-
tar, adequando sua oferta ao reduzido 
número de passageiros transporta-
dos, instituindo rígidos protocolos 
de biossegurança sanitária em todas 
etapas da operação�

Intensos treinamentos de equipes, 
afastamento dos profissionais em gru-
po de risco, monitoramento da saúde 
dos demais, investimentos no apoio de 
consultorias externas especializadas 
em desinfecção de ambientes e pre-
venção de contágios foram realizados 
buscando, primeira e principalmente, 
a segurança de colaboradores e pas-
sageiros, além da intensificação dos 

Não obstante esse 
período difícil por que 

passamos, pudemos 
conquistar importantes 

vitórias em decisões 
da justiça. 

processos de digitalização na jornada 
do cliente�

As rotinas de higienização de frota 
praticadas, tiveram que ser adaptadas 
em tempo recorde e o segmento re-
gular destacou-se por ser o que mais 
prontamente respondeu à crise sani-
tária, ao ponto de ser citado em entre-
vista à imprensa, pelo então Ministro 
da Saúde� Os passageiros aos poucos 
voltaram e estamos trabalhando com 
a expectativa de normalização lenta 
e gradual, até o segundo semestre 
de 2021�

Ao mesmo tempo em que a circu-
lação das linhas regulares estava res-
trita e as companhias adaptando-se 
aos protocolos, crescia a atuação do 
transporte clandestino de passageiros 
em todo o País, sem qualquer compro-
misso com a segurança sanitária� A 
ABRATI, como sempre fez, procurou 
junto à ANTT demonstrar as graves 
consequências da situação que agora, 
além dos prejuízos ao setor regular, 
também leva risco à saúde pública�

Em reunião virtual realizada com 
o Gerente Geral de Fiscalização da 
ANTT e associados da ABRATI, foi 
obtido o compromisso de se intensi-
ficar as blitzen contra o transporte 
clandestino, o que realmente acon-
teceu e vimos, com satisfação, até 
o fim de agosto, a apreensão de 720 
ônibus piratas em várias regiões do 
País� Esse feito da ANTT, em parceria 
com a PRF e órgãos de fiscalização do 
transporte estaduais, mereceu dos 
transportadores regulares os maiores 
aplausos�

Essa concorrência dos clandesti-
nos, que oferecem preços mais baixos 
nas passagens é altamente predatória 
e perniciosa não só às empresas regu-

lares, cumpridoras de compromissos 
tributários e regras contratuais com 
Poder Concedente, como à população, 
já que não geram empregos formais, 
pagam algum imposto e são as maio-
res responsáveis pelos acidentes nas 
estradas� Segundo o representante da 
ANTT na citada reunião, a letalidade 
em acidentes com clandestinos, é 4 ve-
zes maior que com os demais veículos�

Não obstante esse período difícil 
por que passamos, pudemos conquis-
tar importantes vitórias em decisões 
da Justiça, reconhecendo a ilegalida-
de da atuação de plataformas digitais 
que pretendem prestar o serviço pú-
blico transporte, travestidos de freta-
mento de passageiros, sem os devidos 
atos do Poder Público, em prejuízo 
das garantias do passageiro, como 
frequência mínima, partida certa ou 
gratuidades para hipossuficientes da 
sociedade brasileira�

A ABRATI sempre defendeu que 
qualquer empresa intermediada ou 
não por plataformas digitais, possam 
prestar o serviço público de transpor-
te coletivo de passageiros, porém com 
as autorizações necessárias da ANTT 
para o serviço de transporte público� 

Afinal, a sociedade não ser se-
duzida a renunciar às garantias 
conquistadas pelos passageiros ou 
abrir mão da segurança jurídica de 
suas relações, isso não é inovação e 
sim um absoluto retrocesso�
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