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Carta
ao Leitor

A década da virada
HÁ MAIS DE VINTE E CINCO ANOS, a Abrati representa as melhores
empresas de transporte de passageiros no segmento rodoviário do
Brasil. Pessoalmente, não me recordo de iniciarmos uma década
como a de 2020, com tantos desafios.
A necessidade de reinvenção permeia nosso comportamento, sob o
ponto de vista dos negócios, relacionamentos institucionais e rotinas
em família.
A Revista Abrati acompanha essa disrupção social, aproveitando o
mundo em pausa lá fora para revisitar os processos dentro da nossa
Associação, assim como fizemos em nossas empresas.
Sempre pautados na geração de valor para nossos associados, seus
clientes e parceiros de negócios, redefinimos os temas de interesse
a serem abordados e o layout geral desta publicação, utilizando ferramentas tecnológicas que nos permitem levar os assuntos aqui tratados
mais longe, otimizando recursos. O que espero, seja bem recebido pelos
senhores(as).
Esta é uma edição para lembrarmos daqui a uma década. Um retrato do
que foi este período excepcional, com suas adversidades, mas também
com avanços e reinvenções.
A virada proposta pela década de 2020, sem dúvida, trará significantes
mudanças no que tínhamos antes e as mais consolidadas organizações
terão que se adaptar. Estou certo de que, juntos, compartilhando experiências e informações, nossas oportunidades serão potencializadas.
Eduardo Tude de Melo
Presidente do Conselho Deliberativo da Abrati
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A Bordo

Vacinação contra a Covid-19
Os motoristas do transporte interestadual de passageiros
foram incluídos no grupo prioritário para a vacinação contra a
Covid-19. Em São Paulo, a categoria começou a ser imunizada
desde o dia 18 de maio. O grupo JCA comemora e, com o apoio
do SETPESP, está organizando o pré-cadastro dos condutores
no site “Vacina Já”, do Governo do Estado. Segundo a responsável pela área de Gestão Estratégica de Pessoas, Simone Poubel,
o desafio agora é fazer com que os motoristas concluam o cadastro iniciado no site e se vacinem. As empresas do grupo também
mantêm afastadas as gestantes que atuam agora em regime de
home office durante a pandemia do novo coronavírus.

Boa Esperança renova frota
com Scania e Marcopolo
A Viação Boa Esperança, com linhas entre cidades do Pará,
Maranhão e Piauí, investiu na compra de 16 novos ônibus com carroceria Marcopolo e chassi Scania. O grande destaque da aquisição
é a incorporação de seis modelos Paradiso New G7 1800 DD com
chassi K 440 B8x2, com duas classes de serviço. Quatro dessas
unidades possuem capacidade para 64 passageiros e outros dois
veículos oferecem 43 lugares. Completa a nova frota a chegada de
dez veículos modelo Paradiso New G7 1600 LD com chassi K 400
6x2. “A Boa Esperança é um cliente
que vem se destacando”, afirma Celso
Mendonça, novo gerente de vendas de
Soluções de Mobilidade da Scania no
Brasil. Já Luiz Antônio Soares, gestor de
negócios Mercado Interno Marcopolo,
ressalta a chegada dos ônibus na comemoração de 50 anos da operadora. “Para
nós é uma grande satisfação”, enfatiza.
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Pedágio proporcional
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, no dia 2 de junho, o Projeto de Lei
nº 886/21, que autoriza a implantação do sistema eletrônico de livre passagem em
pedágios com identificação automática dos usuários, conhecido como free-flow.
O sistema funciona por meio de equipamentos capazes de verificar quais os veículos
que passam pela rodovia e quais as suas características, não precisando o motorista
parar na praça de pedágio. A principal novidade do sistema é a cobrança proporcional do pedágio ao trecho da via efetivamente percorrido pelo veículo.
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Nosso pesar ao falecimento do Sr. Camilo Cola, empresário do segmento de
transportes rodoviários. Camilo Cola faleceu, no dia 29 de maio, aos 97 anos, de
causas naturais. Foi um dos maiores empreendedores do país, tendo também atuado
como deputado federal. Nascido em Conceição do Castelo (ES), em 26/07/1923, filho
de imigrantes italianos de origem pobre, Camilo Cola trabalhou como agricultor
e lavador de carros, e em 1944 foi enviado com a Força Expedicionária Brasileira
para combater na Itália durante a II Guerra Mundial. Quando retornou da Europa,
utilizou uma linha especial de créditos para ex-combatentes para comprar o primeiro
caminhão, que daria início ao seu futuro de destaques nos transportes.
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Fonte: Elaboração CNT com
dados do Boletim Eletrônico
elaborado pela CNT e do Siga
Brasil, em consulta realizada
em 6 de maio de 2021. Valores
atualizados com base no IPCA
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Projeto da Mercedes-Benz capacita
200 jovens em sete anos
A Mercedes-Benz do Brasil formou mais 30 jovens na 7ª edição
do Programa Estrelas do Amanhã, iniciativa que desenvolve
e prepara profissionalmente aprendizes para o mercado de
trabalho. “Quando cheguei ao Brasil, em julho de 2020, e os
projetos sociais que apoiamos foram apresentados a mim,
fiquei muito feliz em ouvir falar do Estrelas do Amanhã.
E hoje, em sete anos de iniciativa, já são mais de 200
jovens beneficiados com os cursos profissionalizantes.
Acredito que uma empresa entrega muito à sociedade
quando investe na educação e, pelo que pude constatar,
a Mercedes-Benz do Brasil já faz isso há anos e com muito
sucesso”, afirma Karl Deppen, presidente da MercedesBenz do Brasil e CEO América Latina.

Guabanara investe
em cultura no Ceará
O Projeto Caminhos Musicais Guanabara, criado
pela Expresso Guanabara e pela Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra, formada por estudantes
da rede municipal de ensino de Croatá (CE), tem
levado cultura a diversas cidades desde 2009.
Para possibilitar uma estrutura melhor para os
ensaios e apresentações dos jovens instrumentistas está sendo construído
o Centro Cultural Vamos Fazer Arte. O início das obras representa um
marco para a cultura da cidade e conta com o patrocínio da Expresso Guanabara, a primeira empresa a investir no talento de crianças e adolescentes
do município com aulas de música, informática e atividades pedagógicas.
O novo espaço terá 2055m² e servirá também à comunidade local como
uma grande escola equipada com biblioteca, salas de informática, dança,
teatro, oficinas para manutenção de instrumentos, quadras esportivas e
local de entretenimento.

Maquete ilustrada
do Centro Cultural
Vamos Fazer Arte
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É Legal

Fernando Villela de Andrade Vianna é advogado,
mestre em Regulação do Comércio pela New York
University (NYU), membro da Comissão de Direito
Público da OAB/RJ, Membro da Comissão de
Regulação do Instituto Brasileiro da Concorrência,
Consumo e Comércio Internacional (Ibrac)

Desafios regulatórios do TRIIP
por Fernando Villela de Andrade Vianna

COMO JÁ ALERTAVA o ex-Ministro Pedro Malan, “no Brasil, até o passado é incerto”. O nível de insegurança e imprevisibilidade do final da década
1990 e início de 2000 não é mais tolerável nos dias atuais, principalmente
se o Brasil busca reduzir o papel do Estado na economia e atrair mais investimentos privados para a infraestrutura e os serviços públicos.
De todos os setores regulados, é provável que o setor de transporte rodo
viário interestadual e internacional de passageiros (TRIIP) seja o mais instável e imprevisível em termos de marco regulatório. Até o saneamento básico,
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cuja regulação é complexa e envolve distintos entes federativos, tem conseguido avançar com sucesso após o novo marco regulatório setorial (Lei
n. 14.026/20). Os recentes leilões deste setor refletem essa realidade positiva.
Por outro lado, o TRIIP enfrenta atualmente duas grandes temáticas: (i)
as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 5549 e 6270, ambas propostas para declarar inconstitucional o regime de delegação do TRIIP por autorização, inaugurado pela Lei n. 12.996/14; e (ii) o novo marco regulatório em
vias de conclusão por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), que tem optado por uma regulação mínima e, a nosso ver, incompatível com a natureza de serviço público essencial, de estatura constitucional, conforme dicção do art. 6º, caput¸ da Constituição.
E há uma interdependência intrínseca a esses dois temas. A depender da
decisão do Supremo Tribunal Federal, o marco regulatório proposto pela
ANTT não será sequer publicado, terá sua vigência encurtada ou mesmo a
Agência será obrigada a revisitar alguns conceitos regulatórios imprimidos
na regulação proposta, principalmente se o STF caminhar por reconhecer
a relevância desse serviço público essencial. Não é possível descartar a
possibilidade de o STF decidir que o TRIIP, por ser um serviço público e
não uma atividade econômica em sentido estrito, só pode ser delegado por
meio dos institutos da permissão ou concessão, nos termos do art. 175, do
texto constitucional.
É preciso reconhecer também que a indefinição nessas ADINs pode levar os agentes regulados a diferir investimentos, já que não se tem segurança jurídica acerca do marco regulatório a ser efetivamente aplicado ao setor.
Ainda que a nova regulação da ANTT seja publicada, independentemente
de seu conteúdo, fato é que sua capacidade de gerar incentivos fica substancialmente reduzida sem a estabilidade jurídico-constitucional do seu
principal alicerce, qual seja, o próprio regime de autorização.
Diferentemente do que cunhava Pedro Malan no Brasil da década de
1990, o país precisa ter o passado certo, o presente confiável e o futuro previsível. E são justamente a confiança e previsibilidade que permitem aos
agentes regulados investirem a longo-prazo; não há solução milagrosa. É
imprescindível que haja estabilidade jurídico-constitucional sobre o regime
de delegação, seja este qual for, para que o marco regulatório seja construído em bases sólidas, confiáveis e, principalmente, capazes de inspirar
confiança para atrair os desejáveis investimentos privados.
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Conjuntura

UM ANO

desafiador

Setor enfrenta maior crise da história, mas solidez consolida
organização do sistema com a garantia das viagens

E

m fevereiro de 2020, o setor de transporte terrestres de passageiros começou a vivenciar a maior crise da sua história. A chegada do novo
coronavírus no Brasil trouxe incerteza, medo e a necessidade de uma mudança radical de hábitos, que causou prejuízos incontáveis para toda a sociedade. De norte a sul do país, na mesma proporção que restrições eram
determinadas para frear a disseminação do vírus, os ônibus eram recolhidos nas garagens e por ali ficavam parados sem as suas principais estrelas:
os motoristas e os passageiros.
Apesar do transporte interestadual ser considerado serviço essencial,
na prática, as empresas regulares encontraram dificuldades para manter

Mesmo operando um
serviço essencial, as
empresas do transporte
regular sofreram com os
bloqueios interestaduais
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Queda na
pandemia
o atendimento aos que precisavam viajar, não só pelas
Os números da Abrati apontam
barreiras impostas como também pela baixa demanda.
que a queda no volume de passa“Em muitos locais as fronteiras foram fechadas e depois
geiros embarcados das empresas
operadoras chegou a
que recebíamos o decreto”, informou a Viação Gontijo,
que chegou a ter queda de 70% no número de passagei.
ros em suas 283 linhas. Para a viação o maior desafio
Em número de passageiros transportados
foi justamente adequar a operação a esse novo cenário.
o ano de 2020 fechou cerca de
E realmente o impacto foi algo que o segmento jamais
tinha experimentado, levando a uma desaceleração
menor do que o ano anterior.
brutal nos negócios (veja quadro ao lado).
No início de 2021, no auge da
Com forte operação no Sudeste e Nordeste do Brasil,
segunda onda, essa redução chegou a
a Águia Branca chegou a ficar cinco meses sem operar
nenhuma linha na Bahia em 2020, segundo a CEO da
comparado a períodos
empresa, Paula Tommasi Corrêa. “Vivenciamos uma
de normalidade.
redução de 72% nos embarques de março a dezembro,
comparado com o mesmo período de 2019”, lamenta a
executiva, lembrando que a segunda onda também prejudicou as operações.
Situação semelhante à da empresa Reunidas, que até hoje tem as suas
linhas internacionais para a Argentina paralisadas pelo fechamento das
fronteiras. No período mais agudo da crise, no ano passado, chegou a transportar pouco mais de seis mil passageiros, ante os mais de 160 mil a qual
estava acostumada por mês. Esses exemplos são apenas uma pequena
Paula Tommasi
parte do cenário vivido pelo segmento rodoviário de passageiros desde o
Corrêa, CEO
início da pandemia. Somente a Abrati congrega cerca de 70 das empresas
da empresa
Águia Branca
regulares em todo o Brasil e todas são unânimes em confirmar as
consequências devastadoras da pandemia, com a necessidade de
readequação dos investimentos estratégicos, do modelo de operação e readequação do quadro de pessoal para superar a crise.

95%
60%
70%

Apoio ainda tímido
Os programas de auxílio do Governo Federal garantiram a manutenção de uma parte dos empregos, em especial dos motoristas – mão de obra bastante qualificada pela variedade de equipamentos em operação e treinamentos realizados pelas empresas
regulares –, mas foram insuficientes, como aponta o presidente
da Confederação Nacional dos Transportes, Vander Costa. “No ano
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passado, conseguimos aprovar ajuda emergencial no Congresso Nacional, mas ela foi vetada pelo presidente da República. Os
trabalhos continuam, apesar de não estarmos muito otimistas em
função do apertado orçamento União para este ano”, afirma.
A falta de um apoio direcionado ao setor contrasta com um
ranking do Ministério da Economia, divulgado em setembro, que
apontou o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros como a quarta atividade econômica mais atingida na pandemia. Os dados foram levantados com base na variação do faturamento do segmento através da Receita Federal.
Apesar disso, Costa entende que é papel do governo federal o apoio ao
segmento durante a pandemia. “A CNT, em parceria com as entidades
associadas e filiadas, vem atuando junto ao Legislativo e Executivo para
conseguir a ajuda necessária à sobrevivência do setor de transporte de
passageiros”.
O desequilíbrio econômico gerado pela retração brutal da demanda no
transporte regular associado ao avanço do transporte clandestino é uma
das preocupações do presidente do Conselho Deliberativo da Abrati, Eduardo Tude. “O impacto tem sido muito significativo e agrava em todos os
sentidos as dificuldades já observadas pelo setor, pois os custos fixos se
elevaram, enquanto a retração da demanda é acentuada e constante”.
Em entrevista a esta edição (página 32), o secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcello Vieira, reconhece a dificuldade do setor, mas sinaliza que o governo está aberto ao diálogo.
“A principal ação no âmbito do TRIIP é a interlocução com todos os setores
envolvidos, principalmente as entidades representativas”. Segundo o secretário, o objetivo é encontrar soluções conjuntas para os efeitos da pandemia, simplificar relações e diminuir os custos regulatórios.
Ainda assim, o presidente da CNT destaca que o custo Brasil é muito alto
e, por isso, é preciso desonerar a folha de pagamento, assim como mudar
algumas regras que hoje persistem na Justiça do Trabalho, como a limitação
de valor para considerar um trabalhador como hipossuficiente. Já Eduardo
Tude, reforça que não depende somente das operadoras reverterem a situação atual. “As empresas associadas à Abrati têm oferecido tarifas mais
econômicas, flexibilização nos horários das viagens, ampliação dos canais
digitais de venda e rigorosa contenção de custos sem esquecer premissas
básicas como segurança e maior nível de conforto”, aponta o executivo.

Vander Costa,
presidente da CNT
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Apesar da crise, setor se
mostra robusto e confiável
Ainda sob o impacto da segunda onda e o temor de uma terceira, empresas e players do segmento de transporte de passageiros seguem acompanhando o processo de imunização da população e firmes no propósito de
transportar os brasileiros. “A busca por mais vacinas é fundamental para a
retomada consistente da economia”, aponta Vander Costa.
A Gontijo informou que também acredita no retorno das viagens após a
vacinação em massa e que o compromisso e respeito com os passageiros
foram os principais motivos para continuar operando.
Enquanto isso, diante da instabilidade, a solidez histórica do setor é apontada como fator crucial para o Brasil não parar. Para Paula Tommasi Corrêa
o setor tem dado respostas efetivas contra a crise. “Tenho certeza de que a
experiência e a responsabilidade com a segurança dos passageiros, marca
das empresas do setor, têm sido decisivas”, diz a executiva da Águia Branca.
Para Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz no Brasil, é digno de reconhecimento e aplausos a atuação das
empresas de ônibus. “A grande maioria das empresas do setor rodoviário
são conceituadas pela excelência dos serviços prestados. Normalmente recebem notas de satisfação dos usuários superiores a 86%, muito acima da
aviação e outros meios de transporte”, elogia.
Para Eduardo Tude, a experiência das empresas para contornar o momento difícil mostra o quanto é importante a regulação do setor com operadoras fortes e um empresariado compromissado e não de oportunidade.
“As operações se mantiveram com esforço por parte
das empresas, garantindo
segurança a todos e em todo
o país e não somente nos
principais eixos, o que foi
bem recebido pelos passageiros e aplaudido pela mídia
de opinião e autoridades em
geral”, finaliza o presidente
do Conselho da Abrati, confirmando que as empresas
continuam firmes para serem parceiras dos brasileiros.

Para a Gontijo,
a imunização em
massa é o caminho
para a retomada
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Produção
cai, mas
montadoras
apostam
em melhoria
A Mercedes-Benz

Outro segmento da indústria do transporte afetado pela crise são as montadoras. investiu R$ 100 milhões
na fábrica de São
A produção brasileira caiu mais de 26%, segundo a Associação Nacional das FabriBernardo do Campo,
cantes de Ônibus (Fabus). Também a Mercedes-Benz, líder de vendas no segmento
no ABC Paulista
de chassis e motores no país, sentiu os impactos não somente pela queda de demanda, mas também pela falta de insumos e aumento elevado dos custos.
A empresa chegou a suspender a produção. “Tão logo a pandemia chegou ao
Brasil, a Mercedes-Benz imediatamente aderiu às recomendações da OMS e das
autoridades, chegando a interromper a produção de suas fábricas, visando proteger
seus colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores e demais parceiros”, afirma Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing Ônibus da montadora no Brasil.
A encarroçadora Comil afirma que precisou rever o planejamento. O plano de
crescimento do volume de produção, estimado em 15%, foi sendo alterado ao longo
do período e fechou o ano de 2020 com alta acima de 2% apenas. Este ano, a produção segue estabilizada em relação ao ano anterior.
Apesar da crise, as duas empresas mantém investimentos. “Independentemente
da situação, temos trabalhado fortemente para a modernização da nossa fábrica”,
diz Walter Barbosa, ressaltando que foram investidos R$ 100 milhões na planta da
Walter Barbosa,
fábrica de São Bernardo do Campo (SP), onde está sendo produzida a nova linha 4.0
diretor de Vendas e
de chassis de ônibus da Mercedes-Benz.
Marketing Ônibus
A Comil também investiu R$ 6 milhões em novos projetos no ano
da Mercedes-Benz
passado e deve ultrapassar mais de R$ 10 milhões aplicados este ano
em um novo produto e melhorias na linha de produção.
Para o futuro, as montadoras creem em uma retomada, mas entendem que isso exigirá algum tempo devido ao processo de imunização
da população e a retomada da confiança dos passageiros para deslocamentos cotidianos e de viagens. “Deverá levar um tempo para vermos
um ritmo de aquisição de novos veículos como ocorreu em 2019, por
exemplo. Deste modo, entendemos que a retomada com maior expressão deve ocorrer próximo ao final de 2021”, informou a Comil.
Para Barbosa, da Mercedes-Benz, o cenário deve melhorar em 2022.
“Para os próximos anos, teremos uma demanda represada em função
do envelhecimento da frota em 2020 e 2021”, conclui.
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Readequação

As empresas de ônibus
precisaram implementar
protocolos sanitários
em tempo recorde

SUPERAR DESAFIOS,

esse é o destino
A indústria do transporte rodoviário cumpre seu papel
essencial e se reestrutura para atender aos passageiros
e proteger os colaboradores na pandemia

E

ssencial é o indispensável, algo que não pode faltar e o transporte rodo
viário de passageiros foi assim desde o início da pandemia. Mesmo em
meio a uma crise sem precedentes, empresas de ônibus, terminais rodoviários e fabricantes desenvolveram alternativas para o momento adverso.
Tudo na Covid-19 foi muito rápido, mas representantes do setor avaliam
que o segmento respondeu aos desafios com a mesma celeridade dos acontecimentos. Segundo a Viação Águia Branca, na pandemia a segurança sanitária é pauta prioritária. Para a empresa, o que está em jogo é “a conquista
da confiança do cliente”.
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E se a ciência hoje já mostra com clareza o
comportamento e as formas de contágio da doença, a realidade era diferente no início da pandemia, quando a Viação Sampaio traçou entre
as primeiras ações a sanitização dos veículos e
a atenção com a saúde da equipe, em especial o
grupo de risco. A meta era não deixar os clientes
na mão, mas com rígidos cuidados.
“Nossa prioridade é a segurança. Tínhamos
que atender às normas impostas e entendíamos
a necessidade de respeitá-las. Contudo, sendo
um serviço essencial, estávamos conscientes de
que os clientes precisavam se locomover e poderiam sentir-se abandonados, ou pior, migrarem para transportes clandestinos”, afirma o gerente comercial da empresa, Fernando Saiago.
Ao mesmo tempo em que a pandemia avançava, as empresas apostavam no aperfeiçoamento dos processos para ganhar a confiança
de quem precisava viajar. E a expectativa dos
passageiros também passava por garantir o distanciamento durante a viagem, como fizeram as viações Garcia e Ouro e Prata, que adotaram cortinas
de proteção individual criando uma separação entre as poltronas duplas.

Nas rodoviárias, mais protocolos
Se dentro dos ônibus as empresas garantiam as medidas de biossegurança, álcool em gel, medição de temperatura e necessidade de uso de máscara,
fora dele a espera para o embarque também era cercado de cuidados pelas
gestoras de terminais rodoviários, como a Socicam e a Sinart. Com negócios
espalhados por todo o Brasil, em pouco tempo elas adotaram e aperfeiçoaram
as ações contra a doença. “Logo que publicado os primeiros decretos governamentais com as medidas de restrição, a empresa elaborou e adotou um
protocolo sanitário para todos os terminais”, afirma Selmo de Oliveira, gerente da Sinart. Além disso, em virtude do impacto emocional no dia a dia dos
colaboradores, a empresa também estimulou ações de humanização através
do departamento de Recursos Humanos para oferecer, pelo gestor de cada
rodoviária, o acolhimento físico e psicológico a todos os funcionários.

Processo de desinfecção
das rodoviárias e das
frotas foram cruciais no
combate a Covid-19

20

especial | pandemia

Nas dez principais rodoviárias do
país e outros empreendimentos sob
gestão da Socicam, foram implementados rígidos protocolos com
marcações de distanciamento nas
bilheterias, nos locais de embarques
e desembarques e nas áreas dos
estabelecimentos comerciais. Também foram usadas comunicações
por avisos sonoros e vídeos sobre a
importância do respeito às regras e
o uso obrigatório de máscara. Os cuidados ainda foram aperfeiçoados com
a campanha “Embarque Seguro”, com um rigoroso protocolo de biossegurança, como a desinfecção detalhada dos terminais duas vezes ao dia.

As equipes precisaram
de treinamento para
o atendimento no
“novo normal”

Comunicação com o cliente
No processo de venda das passagens, as alternativas para evitar ao máximo o contato ganharam força e ainda foram criados novos processos, como
o “Bagagem Fácil”, da Viação Garcia, que permite o despacho de malas uma
hora antes do embarque. Outro fator de atenção foi a comunicação com o
cliente diante de tantos cancelamentos de viagens e a flexibilização para
remarcação de bilhetes. As redes sociais e outras formas de contato foram
utilizadas à exaustão e a Ouro e Prata chegou a internalizar a equipe de
atendimento ao cliente, deixando esse departamento mais próximo das
áreas comercial e de marketing para decisões mais ágeis.
O momento também promoveu alterações nos sites e aplicativos das
companhias. No da Águia Branca passou a ser possível a troca e o
cancelamento das passagens. Nas empresas UTIL, Sampaio, Brisa,
Real Expresso, Rápido Federal e Expresso Guanabara, além dessas
duas opções, também foi possível marcar as gratuidades.
Apesar de rápidas e de demandar maiores investimentos em um
momento de crise, as mudanças estruturais de operação e atendimento, que garantem o ir e vir e o direito dos passageiros durante a
pandemia, parecem ser um caminho sem volta. “Nenhum processo inaugurado será descartado”, afirma Saiago. A mesma opinião é
compartilhada pelas viações Garcia e Ouro e Prata, que pretendem
manter em uso os protocolos após a pandemia. É o setor atento
para manter a confiança do passageiro.

Fernando Saiago,
gerente comercial
das empresas
UTIL e Sampaio
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Os desafios do home office
e da linha de frente
Sendo o distanciamento social fator importante para evitar a Covid-19,
readequar a forma de trabalho para o home office ou modelos híbridos foi o
caminho seguido por grande parte das empresas brasileiras.
Estudo da Fundação Instituto de Administração (FIA) mostra que 46% das
companhias adotaram a estratégia, mas 67% apontaram dificuldades em implantar o sistema. Na contramão da pesquisa, a Viação Ouro e Prata afirma que
levou quatro dias para migrar ao trabalho remoto e que abrangeu 90% da área
administrativa. A empresa já fazia uso da plataforma Workplace e foi através
dela que manteve diálogo com os colaboradores em tempo real e até criou o
Café Virtual com a diretoria, uma live para troca de informações.
Algumas companhias, como a Viação Sampaio, UTIL e Real Expresso fizeram
uso também do sistema de rodízio e de uma plataforma de ensino à distância
para não comprometer os processos de capacitação e reciclagem. Mesmo
caminho seguido pela Ouro e Prata, que lançou a Universidade Corporativa.
Na linha de frente, sem possibilidade de home office, a urgência era oferecer e conscientizar os colaboradores sobre os protocolos e afastar aqueles do
grupo de risco. “Os funcionários foram equipados com máscaras e protetores
faciais e os locais de trabalho adaptados para respeitar o distanciamento.
Além disso, foi disponibilizado álcool para higienização das mãos”, conta Paula
Tommasi Corrêa, CEO da Viação Águia Branca.
A Marcopolo, montadora com mais de 10 mil colaboradores, chegou a dar
férias coletivas. Mas a retomada do trabalho das equipes nas fábricas foi cercada de cuidados, com a instalação de ambulatórios, criação de teleatendimento
para informações, adoção
de diretrizes sobre viagens,
visitas e participação em
eventos, além de vacinação
contra a gripe. Diante de
tantos desafios, não faltou
energia para a superação e o
otimismo tem demonstrado
que, em breve, a crise será
vista pelo retrovisor.
A Ouro e Prata
criou o Café Virtual
com a diretoria
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Pelo Social

PELA ESTRADA DA

solidariedade
Em pouco mais de um ano de pandemia, as empresas
associadas à Abrati, mesmo com a grave crise,
desenvolveram ações para ajudar aos mais vulneráveis
e apoiar as deficiências da área da saúde no país

A

pandemia e as inúmeras restrições para conter o seu avanço aumentaram a parcela de brasileiros vulneráveis e criaram inúmeros
desafios para a saúde pública. Segundo levantamento da FGV Social, em
março deste ano, já eram 23 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha
da pobreza. Além disso, o número de hospitais precisando de apoio nos
mais diversos cantos do país também cresceu junto com os números da
Covid-19. Para ajudar na reversão do quadro, as empresas de ônibus associadas da Abrati se uniram, desde o ano passado, para promover inúmeras
ações de combate à pandemia, como o apoio e doações às instituições de
caridade e também o transporte de profissionais de saúde, alimentos e insumos hospitalares para os mais diversos cantos do Brasil.

Em um mutirão
solidário,
toneladas
de alimentos
foram doadas
a comunidades
carentes
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Um exemplo vem do Grupo
JCA, das empresas 1001, Cometa
e Catarinense, que já transportou gratuitamente mais de 260
toneladas de doações, como alimentos e itens de higiene, a 139
instituições de assistência e caridade em comunidades do Sul e
do Sudeste. A mesma iniciativa
aconteceu nos ônibus da UTIL,
Sampaio e Brisa, do Grupo Guanabara, com mais de 60 toneladas de alimentos transportados
e outras quatro arrecadadas e
doadas em comunidades carentes do Rio de Janeiro, como
a Cidade de Deus. As empresas
se uniram às escolas de samba e
promoveram uma live de samba
para ampliar o número de doações. Ainda no Rio de Janeiro, a empresa Única Fácil doou 1,5 toneladas de
alimentos para comunidades carentes de Itaipava e Petrópolis.
O Grupo Águia Branca, diante do impacto gerado pela segunda onda
da doença, mobilizou-se e ampliou até julho o programa de voluntariado
Amigab para atender sete instituições – cinco do Espírito Santo, uma do
Maranhão e outra do Pará, com 2.968 cestas básicas, 41 toneladas de alimentos e 15 mil itens de higiene e limpeza. A previsão é que o montante
beneficie 742 famílias e 3.098 pessoas diretamente. Juntando com as doações de 2020, o grupo entregará ao final da campanha quase 140 toneladas de alimentos. A empresa também realizou transporte de mais de 10
mil profissionais de serviços essenciais, como hospitais e supermercados,
durante o período em que os transportes coletivos ficaram proibidos de
operar no Espírito Santo.
O apoio chegou também a regiões distantes do país, como as famílias e
moradores de quilombos de Alto Paraíso de Goiás (GO), que dependem da
coleta de sementes e da comercialização de produtos locais para sobrevivência. A Real Expresso promoveu doações de cestas e transportou para

A Real Expresso doou
cestas orgânicas para
famílias da Chapada
dos Veadeiros
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mais de 100 famílias, em apoio ao Projeto Chapada Solidária, uma rede que
reúne instituições e colaboradores voluntários da Chapada dos Veadeiros.
Outras empresas também se empenharam em ações para coleta e distribuição de alimentos em suas regiões de atuação e ajudaram a minimizar os
impactos da pandemia. A Ouro e Prata doou todos os seus kit lanches, normalmente servidos a bordo, a uma creche de uma das áreas mais carentes
de Porto Alegre (RS), na Ilha das Flores. A creche atende regularmente 105
crianças. Já a Viação São Cristóvão foi criativa ao montar o Mesa Solidária,
em Divinópolis (MG). A estrutura em frente à garagem recebeu alimentos
que eram doados por funcionários, moradores e pela própria empresa com
a mensagem: “Quem puder, doe. Quem precisar, pegue”.

Insumos e recursos para leitos
Com sede no Paraná, o Grupo GBS, formado pela Viação Garcia, Brasil-Sul, Princesa do Ivaí e LondriSul teve no transporte de equipamentos hospitalares o seu principal foco de ajuda no combate à pandemia. As
empresas disponibilizaram os seus ônibus ao Ministério da Saúde para o
transporte gratuito de medicamentos e de insumos hospitalares a todos
os destinos atendidos. Elas também fizeram a doação de um aparelho respirador ao Hospital Evangélico de Londrina e de mais de 15 mil máscaras
de proteção individual aos Consórcios Intermunicipais de Saúde em dez
cidades do Paraná.
Iniciativa parecida aconteceu no Espírito Santo, com o Grupo Águia Branca, que aportou recursos financeiros, em conjunto com as empresas EDP e Suzano, para a criação de leitos
Solidariedade
em hospitais públicos capixabas, através do movimento emem números
presarial Espírito Santo em Ação. A empresa também transportou 150 mil máscaras e 30 respiradores.
toneladas de
alimentos
transportados
Parcerias empresariais também foram determinantes para
o transporte de equipamentos para o tratamento de doentes,
toneladas
a exemplo da iniciativa da Expresso Princesa dos Campos, de
de alimentos doados
São Paulo para o Paraná. As ações solidárias das empresas de
ônibus seguem em 2021 aproveitando a capilaridade do setor
máscaras transportadas
nesse momento de união. “As empresas estão focadas na oferta de socorro emergencial às pessoas, colocando seu potencial
unidades de
logístico a serviço de comunidades de todo o país”, afirma Lerespiradores doados.
tícia Pineschi, conselheira da Abrati.

320
200

150 mil
40
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Denúncia

ALERTA NAS

estradas

O número de ônibus irregulares pelo Brasil
aumentou com a pandemia, trazendo perigo
para os passageiros e prejuízos para a economia

Q

uarta-feira, 25 de novembro de 2020. Um ônibus fretado que levava cerca de 50 trabalhadores de uma indústria têxtil invade a pista
contrária e bate de frente com um caminhão na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, no interior de São Paulo. O saldo da tragédia: 41 pessoas mortas na colisão. Na semana seguinte, a história se repete. Desta vez, com um
ônibus que saiu de Alagoas e tinha como destino São Paulo. O veículo caiu
de um viaduto com 35 metros de altura, na região de João Monlevade, em
Minas Gerais. Na ocaisão, foram registrados 17 mortos e outras 27 pessoas
feridas. Os acidentes aconteceram em locais e de formas diferentes, mas
carregam uma triste semelhança: ambos foram com ônibus clandestinos.
Infelizmente, os casos apontados não são isolados e fazem parte de uma
rotina envolvendo o transporte irregular no Brasil. Apesar da Polícia Rodoviária Federal não possuir em suas estatísticas o número de acidentes

Nas fiscalizações dos
clandestinos, ANTT
encontra veículos em
situação precária, falta de
documentação e de itens
essenciais à segurança
dos passageiros
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Agentes
apreendem
veículo com
documentação
irregular

ocorridos somente com esta prática, estudo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aponta que viajar em um clandestino pode ser
quatro vezes mais letal (veja box na próxima página).
Os dados mostram o tamanho do desafio e trazem um retrato do aumento das irregularidades nas estradas ao longo da pandemia. “A gente conhece
a prática danosa do transporte clandestino: não pagam impostos, os ônibus
trafegam em péssimo estado de conservação e sem um padrão de manutenção, motoristas não têm um preparo comparável ao
dos motoristas regularizados e não contam com pontos de
apoio, que propiciem o cumprimento da jornada de trabaCrescimento
lho e descanso dos condutores”, alerta o gerente de marketing da Expresso Guanabara, Rodrigo Mont’Alverne.
Pelos dados da Abrati, com
as restrições de mobilidade,
A afirmação do executivo se materializa no resultado
bloqueios nas cidades e rododas fiscalizações Brasil adentro. A ANTT encontra em
viárias totalmente fechadas,
suas operações os mais diversos tipos de irregularidades,
o transporte clandestino de
desde a simples ausência de documento a problemas grapassageiros cresceu
ves de segurança, como pneus carecas e falta de equipamentos obrigatórios.
em todo o país, absorvendo
Para a Doutora em Transportes e Mestra em Ciências
parte dos quase
da Saúde pela Universidade de Brasília, Adriana Modesto,
a segurança viária fica comprometida com esse cenário.
“O transporte clandestino opera paralelamente ao servide usuários por mês perdidos
ço regular, fora da legalidade, portanto, é possível deduzir
pelo sistema regular.
também que passa ao largo do que é preconizado como

30%

3 milhões
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parâmetros de segurança viária, vigilância em saúde do trabalhador, relações de trabalho formalizadas, recrutamento de profissionais qualificados para a prestação do serviço e o que é legitimado e
autorizado como atividade econômica”. Modesto alerta ainda que
a clandestinidade e a ausência de fiscalização quanto às diretrizes sanitárias sugerem maior risco de contaminação da Covid-19.
“Teoricamente acredito que sim”, conclui.
O diretor comercial da Capemisa Seguradora, Fábio Lessa, chaAdriana Modesto ,
ma atenção que os direitos dos passageiros não são respeitados em caso de Doutora em Transportes
e Mestra em Ciências
acidentes nas viagens irregulares. “As empresas autorizadas, que atuam seda Saúde pela UNB
gundo a lei, protegem seus passageiros com coberturas de seguros de diversos tipos e características. Já o transporte irregular não oferece nenhum
tipo de proteção a quem usa seus serviços, além de ser um
crime”. Ele ainda ressalta a disponibilidade dos seguros faculNúmeros
tativos oferecidos pelas operadoras legais e reforça o alerta
da crise
aos passageiros. “O transporte ilegal coloca vidas em risco sem
nenhum tipo de apoio em caso de alguma eventualidade”.
A ANTT apreendeu,

Prejuízo de R$ 200 mi
Além dos riscos à vida e à saúde dos passageiros, estão
também os prejuízos econômicos. Somente em São Paulo, o
transporte não autorizado, inclusive aqueles que acontecem
por aplicativo de ônibus, representou cerca de R$ 200 milhões a menos nos cofres públicos pela não arrecadação de
impostos, segundo o Sindicato das Empresas de Transportes
de Passageiros no Estado de São Paulo (SETPESP). “Demonstramos de forma clara o formato de atuação dessas empresas,
que operam a margem de regulamentos e leis. Recentemente,
o Setpesp fez uma denúncia à Secretaria de Fazenda demonstrando diversas irregularidades fiscais nos recolhimentos de
impostos”, afirma Gentil Zanovello, presidente do sindicato.
Para as empresas operadoras em todo o Brasil, o prejuízo
também foi enorme: R$ 2 bilhões, segundo a Abrati. A Expresso Guanabara, que atende capitais e cidades do Nordeste, sentiu fortemente esse impacto. “Chegamos a parar 100%
da nossa operação por conta de decretos estaduais e municipais de restrição da circulação. Enquanto isso, os passageiros

em 2020,

1.270

ônibus fazendo transporte
sem autorização em todo o
país. Nesse mesmo período,
a Agência de Transporte
do Estado de São Paulo
(Artesp) tirou de circulação

1.100

coletivos clandestinos.
Juntando a fiscalização
das duas agências, são

6

ônibus apreendidos em
média por dia, número que
pode ser bem mais elevado,
se juntarmos os dados dos
órgãos fiscalizadores de
trânsito de todo o Brasil.

SEGURANÇA É O QUE
NÃO PODE FALTAR
NA BAGAGEM.
O PASSAGEIRO TOP É O
SEGURO DE PESSOAS
QUE FAZ A SUA EMPRESA FICAR
TRANQUILA EM SABER QUE FECHOU
UM BOM NEGÓCIO, ENQUANTO SEUS
CLIENTES APROVEITAM UMA BOA VIAGEM.

BENEFÍCIOS:

GARANTIAS E SERVIÇOS:

•
•
•
•
•
•

• Morte por Qualquer Causa;
• Morte Acidental;
• Invalidez Permanente Total
ou Parcial por Acidente;
• Despesas Médicas,
Hospitalares e Odontológicas;

Melhoria na rentabilização das operações;
Gestão on-line com acompanhamento em tempo real;
Premiação para os destaques de venda;
Treinamentos presenciais;
Total integração com o sistema das vendas de passagem;
Possibilidade de oferecimento de impressoras
não fiscais Elgin em sitema de comodato.

• Reembolso de Despesas
com Funeral;
• Translado de Corpo;
• Interface com Plano de Saúde;
• Serviço Psicológico, entre outros.

PARA FAZER UMA COTAÇÃO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO. seguropassageirotop@capemisa.com.br

A CAPEMISA é a Seguradora com o maior número de empresas
de transporte rodoviário entre seus clientes, com mais de 25 milhões
de vidas seguradas entre os anos de 2019 e 2020.

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A - CNPJ 08.602.745/0001-32. APC por Prazo Certo processo SUSEP nº 15414.000149/2009-41 | Pessoas Flexível processo SUSEP
nº 15414.004510/2012-11. O registro destes planos na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomentação à sua comercialização. Central de Relacionamento 4000-1130
(Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 723 3030 (Demais Localidades) | Ouvidoria CAPEMISA Seguradora S/A 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h ás 17h.
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Além da ausência de
protocolos sanitários,
os clandestinos
transportam produtos
perigosos e inflamáveis

utilizaram em uma intensidade maior o transporte clandestino”, lamenta Mont’Alverne.
A Emtram, com ligações entre cidades da
Bahia e o Sudeste e Centro-Oeste, também
viu o problema aumentar, principalmente em
linhas para o estado de São Paulo. “Impactou
diretamente no aproveitamento, já que houve
forte redução na grade, inclusive na demanda semanal de oferta de viagens, o que para
o clandestino não ocorre, pois eles normalmente operam com
viagens nos dias de maior movimento da semana”. Em nota, a
empresa alerta: “Um dos maiores pontos de embarque (de clandestinos) em São Paulo se dá em frente ao Terminal Rodoviário”.

ANTT em ação
Com prejuízos gigantescos aos passageiros, empresas e governos, a ANTT afirma que reforçou o combate ao transporte
clandestino com a Operação Pascal. O superintendente de fiscalização do órgão, que assumiu recentemente o cargo, Nauber
Nunes do Nascimento, diz que em todo o ano passado foram
constatadas 1.268 infrações. Esse ano, o número já chegou a
326, ao longo dos primeiros três meses.
Ele ainda critica as empresas que operam serviço de transporte sem a devida autorização da ANTT. “Nesses casos, ocorre
a apreensão dos veículos flagrados por 72 horas, além da realocação dos passageiros em uma empresa devidamente regularizada”, explica. Mont’Alverne faz coro com essa opinião. “Esse
transporte clandestino tem versões, digamos, tradicional, que
se utiliza de ônibus velhos e faz ligações de longa distância e
tem o transporte travestido de fretamento por aplicativo, mas
que opera ilegalmente”.
Para evitar esse tipo de risco ao passageiro, em fevereiro, a
Abrati a CNT assinaram uma nota técnica alertando para a importância e urgência da aprovação na Câmara do Projeto de Lei

Reflexo na
segurança viária
No ano passado,
foram registrados

63.447

acidentes (uma queda
de 5,9% em relação a
2019), com

5.287

vítimas fatais (queda de
0,8% em relação a 2019,
porém com casos mais
letais). De

63.447

ocorrências, apenas

1.421

envolveram transporte
por ônibus. Em apenas
0,017% dos casos o setor
regular interestadual
estava envolvido.
Fonte: CNT/ONSV/Abrati
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3.819/2020, já aprovada pelo Senado, que traz regras mais rígidas
para a operação, suporte financeiro adequado e, consequentemente, mais segurança aos passageiros.
Olhando para um futuro pós-pandemia, Nauber garante ainda
mais rigor nas fiscalizações regionais e nacionais este ano, desenvolvendo ações com outras instituições para mais efetividade e sinergia dos esforços governamentais. “A intensificação do combate
ao transporte clandestino é fundamental para a segurança dos passageiros, que garantimos somente no transporte regular”, conclui o superintendente em sinalização clara a favor da vida e da segurança nas estradas.

Campanhas
alertam para riscos
Seja oferecido em lojinhas e bares pelos bairros de qualquer cidade, ou
através de apps, a propaganda para o uso do transporte clandestino é sempre a
mesma: preço mais baixo, num tom de empreendedorismo corajoso do operador. Porém, a publicidade oculta a ilegalidade lucrativa, já que sem pagar impostos e taxas de embarque, sem registro formal de funcionários e programas de
capacitação, entre outras exigências, o mesmo desconto na viagem
que atrai, pode custar ao passageiro não chegar ao destino final.
Para alertar a população sobre os riscos deste serviço, a Abrati
criou a campanha “Sua Vida Vale Mais. Diga Não ao Transporte Clandestino”, com repercussão nacional na imprensa e nas redes sociais e
ações nas rodoviárias. Já o Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado de São Paulo (Setpesp) promoveu a ação #Somos+Ônibus, disseminada nas redes sociais. As empresas regulares
também vêm trabalhando esta conscientização. A Emtram frisa em
suas comunicações com o cliente o cuidado com o treinamento dos
colaboradores, principalmente os motoristas, e reforça a garantia do
percurso ser cumprido na íntegra, sem interrupções, além do apoio
no decorrer da viagem em caso de qualquer eventualidade.
Na Expresso Guanabara, que opera linhas regulares no Nordeste,
região onde há maior concentração de irregulares nas estradas, há
também um grande esforço de divulgação nesse sentido, usando rádios, emissoras de televisão, internet e ações em terminais rodoviários.

Nauber Nunes
do Nascimento,
superintendente de
fiscalização da ANTT
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Tecnologia

Inovação
CONTRA
A CRISE

Soluções digitais e de biossegurança avançam no
setor impulsionados pelos reflexos da Covid-19

P

ode-se dizer que encontrar oportunidades em meio ao caos vem sendo uma máxima do transporte rodoviário de passageiros ao longo da
pandemia. As adversidades da crise que trouxeram dificuldades, também
obrigaram empresas operadoras e fornecedores a avançarem em projetos
digitais e inovarem em soluções para garantir uma viagem segura aos passageiros. Produtos antivirais, ônibus totalmente bioseguros e novas soluções avançadas de softwares são exemplos que mostram um setor centenário em constante evolução e que está cheio de energia para o futuro.
E as transformações são necessárias. Ainda que a maior parte das mudanças provocadas pelo distanciamento social seja provisória, alguns
padrões de comportamento devem ser permanentemente alterados nos
hábitos do consumidor. Uma pesquisa da Booking, divulgada no último
trimestre do ano passado com mais de 20 mil viajantes de 28 países, mos-

A indústria do transpo
avançou e trouxe soluç
imediatas de proteção
passageiros em diversos ní

A indústria do transporte
avançou e trouxe
soluções imediatas de
proteção aos passageiros
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trou isso. Dos viajantes brasileiros que responderam, 91% tomarão ainda
mais precauções devido à pandemia e vão buscar ajuda da indústria de viagem para se adaptarem ao novo normal. Além disso, a inovação tecnológica
terá um papel essencial para restabelecer a confiança nas viagens, e 71% dos
viajantes brasileiros já concordam que a tecnologia será importante para
controlar os riscos à saúde.
Seguindo essa tendência, a indústria do transporte avançou no tema e
trouxe soluções imediatas de proteção aos passageiros em diversos níveis. Os
tecidos antivirais para o revestimento de poltronas e outras partes dos ônibus como os da Rhodia, são exemplos de uma inovação embarcada, que ganhou uma dimensão maior com a tradicional montadora Marcopolo, que por
meio da sua divisão Marcopolo Next, também apresentou ao mercado novos
produtos e o ônibus BioSafe, modelo já completamente adaptado aos novos
tempos. “Esses lançamentos alcançaram enorme sucesso e aceitação entre
os operadores de transporte coletivo rodoviário e urbano”, afirma Ricardo
Portolan, diretor de Operações Mercado Interno e Marketing da montadora.

Ouro e Prata agilizou
o embarque dos
passageiros e evitou
aglomerações com
o check-in eletrônico
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Atentas a esse novo momento, as
empresas operadoras investiram em
grande parte dessas soluções. A Viação
Ouro e Prata, além de incorporar à frota o ônibus “bioseguro”, adotou outra
inovação: a desinfecção via tecnologia
de névoa, que alcança todo ambiente
interno e deixa o ônibus livre de vírus
e bactérias por até três dias. Segundo
um estudo realizado pela Marcopolo,
em parceria com a Universidade de
Caxias do Sul (RS), os sistemas de ar-condicionado dos veículos se mostraram capazes de renovar todo o ar interno, atuando diretamente na purificação do ambiente e garantindo a segurança e o bem-estar de todos a bordo.
A empresa também avançou em pagamentos digitais, embarques com bilhetes eletrônicos utilizando códigos QRCode e intensificou a venda de passagem on-line, sendo essa, inclusive, mais uma boa prática que o setor mostra
evolução nos números. Nessa mudança da relação com o cliente, destacase ainda o novo sistema de atendimento integrado. Todas as interações (telefone, e-mail, redes sociais) foram unificadas em uma mesma plataforma,
possibilitando gerar relatórios mais precisos e entender as principais dúvidas
e desejos dos passageiros, incluindo, até mesmo, lives e encontros virtuais.

Novos horizontes
Em meio à pandemia, o e-commerce alcançou quase 80 milhões de
adeptos, uma alta de 29% em relação aos números de 2019, segundo levantamento da Ebit/Nielsen. O reflexo desse comportamento do consumidor
teve ressonância também no setor rodoviário, segundo o novo CEO da ClickBus, Phillip Klien. “Antes da pandemia 12% das passagens eram vendidas
online e, no final de 2020, vimos uma mudança de comportamento chegando a 20%. Também notamos aumento da participação do nosso app na
emissão de passagens, que cresceu 65% em relação a 2019”, afirma o executivo ressaltando que a ClickBus adotou meios de pagamento como o PIX e
pensa na integração com o Whatsapp.
A RJ Consultores, empresa mineira líder mundial em software para venda de passagens de ônibus e parceira de diversas empresas do setor, esteve
a frente de várias iniciativas nessa transformação digital e lançou o TotalBUS, programa em nuvem que unifica toda gestão comercial, operacional

Águia Branca
implementou o PIX
como forma de
pagamento na
comercialização
de passagens
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e de vendas já integrando o PIX como forma de pagamento. Outro
destaque vai para a solução de embarque rápido através do check-in eletrônico evitou aglomerações nos guichês das viações e
promete se tornar um procedimento comum no cenário pós-pandemia pela agilidade ao embarque. “Estas soluções chegam num
momento importante, não só devido à pandemia, mas pelo aparecimento de um novo perfil de consumidor. Começamos a nos
preparar há mais de cinco anos para este novo mundo e agora estamos implementando novas soluções e produtos que serão diferenciais e vitais para o fortalecimento e crescimento do transporte
de passageiros”, afirma Paulo Jacob, diretor da empresa.
O novo cenário vem possibilitando que as grandes empresas de tecnologia agilizem projetos inovadores e o setor rodoviário vem acompanhando
essa tendência. A Totvs, uma das líderes desse segmento, também parceira
da RJ, adianta que vem investindo em novas soluções para o transporte rodoviário de passageiros. “A ideia é revolucionar o mercado e reforçar nossa
parceria com o setor. Ficamos felizes em beneficiar milhares de passageiros
com a digitalização dos serviços”, diz o diretor da empresa em Belo Horizonte e head Gestão Transporte Passageiro, Gerson Melo.
A Praxio, outra empresa de tecnologia de gestão voltada para o transporte, também movimentou-se para trazer novas soluções e incorporou
o aceite do Vale Transporte Digital em sua plataforma de vendas, substituindo o cartão físico e permitindo uma experiência 100% digital de pagamento. “Nossa estratégia é facilitar o acesso às tecnologias, pois sabemos
da complexidade em escolher e integrar várias soluções”, afirma Valmir
Colodrão, CEO da Praxio. Para o ambiente funcional, a empresa também
implementou uma solução bem sucedida, o Ponto Virtual, o registro do ponto eletrônico, com certificação digital, em substituição
ao relógio do ponto físico pelo “ponto” via celular nas empresas
de transporte rodoviário. De acordo com o CEO, mesmo diante de
um ano turbulento, foram mantidos os investimentos em inovação, tecnologia, marketing e pessoas e, após completar o primeiro
ciclo de investimentos de R$100 milhões, incluindo aquisições, a
Praxio entra numa fase de crescimento e inovações.

Programas de fidelidade
Junto com essa onda de inovação com tecnologias embarcadas
de desinfecção, softwares integrados e novas formas de pagamento

Paulo Jacob, diretor
da RJ Consultores

Valmir Colodrão,
CEO da Praxio
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para o avanço do setor, algumas empresas
de ônibus também tiraram do papel projetos de relacionamento como uma forma de
incentivar as viagens e retomar a confiança
dos passageiros. O Grupo Guanabara criou
o Viva, um programa de fidelidade oferece
diversos benefícios para os clientes como
descontos em passagens. A UTIL, uma das
marcas do grupo empresarial, contratou
uma ferramenta de Customer Relationship
JCA cria o primeiro
Management (CRM), o que na opinião de
programa de fidelidade
Ivan Fajardo, gerente de Recursos Humagameficado com mimos para
nos da companhia, permitiu manter os
os clientes, como pen drives
de miniaturas de sua frota
clientes mais conectados com a empresa e
estabelecer relações mais sólidas. Ele afirma
que o “programa de fidelidade será capaz de gerar muito valor à jornada
do cliente”.Fernando Saiago, gerente Comercial da Viação Sampaio, outra
empresa integrante do Grupo Guanabara, também se mostra animado com
esse avanço na relação com o passageiro no retorno mais forte das viagens
em breve. “Nosso programa de recompensas, o maior do país em capilaridade trará muitas vantagens para os viajantes, estão preparando campanhas atrativas para essa etapa de adesão”, afirma.
O Grupo JCA, por sua vez, criou o Clube Giro, o primeiro programa de
fidelidade gamificado do setor com uma loja online, que comercializa produtos oficiais de marcas como as Viações 1001, Cometa, Catarinense e do
próprio clube. O projeto atende a pedidos frequentes de clientes, parceiros, funcionários, busólogos e oferece descontos em passagens, cortesias
e brindes, na medida em que os participantes realizam desafios e recebem
medalhas para resgate de prêmios. “Esta é mais uma possibilidade de trabalhar o relacionamento não só com nossos clientes, mas com vários públicos, reforçando a estratégia de investir em serviços inovadores e engajar
com seus clientes”, comenta Márcia Martinez, líder do programa e gerente
de clientes do Grupo JCA.
O entusiasmo de representantes do setor está alinhado com as projeções
feitas pela ClickBus para uma retomada. Conforme a vacinação contra a
Covid-19 avança, o portal de vendas prevê que a recuperação do setor ocorra a partir de junho e o comportamento dos viajantes será na busca por
destinos domésticos e viagens mais curtas.
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Seguindo à risca a cartilha do que os passageiros esperam para esse novo
momento, as empresas do setor estão transformando a forma de pagar, embarcar e viajar dos seus clientes.
“A melhor lição que tiramos deste momento é que podemos ser tão inovadores e eficientes na resposta ao cotidiano quanto qualquer outro serviço
de ponta. O transporte rodoviário absorveu as necessidades de mudança e
incorporou as medidas de segurança de processos e sanitárias de tal forma que hoje elas já podem ser tidas como o “nosso normal”, destaca Letícia Pineschi Kitagawa, conselheira da Abrati. “O que podemos vislumbrar
como inovação para os próximos números da Revista Abrati tem a ver com
a experiência e a jornada do passageiro”. Como as empresas irão reinventar
a viagem de ônibus oferecendo mais facilidades e vantagens. Já somos essenciais, mas queremos ser excepcionais”, conclui.

Com novo CEO, ClickBus mira
crescimento das vendas on-line
A ClickBus vem sendo um agente de mudança na forma de comprar viagens
de ônibus. Teve papel importante como opção aos passageiros em meio ao distanciamento social, já que a plataforma integra a venda de mais de 100 empresas. Durante a pandemia teve queda no volume dos negócios, mas viu crescer
a participação das vendas on-line de passagens em relação ao modelo tradicional. No meio de tantas mudanças, apresentou um novo executivo. Phillip Klien
assumiu como CEO da empresa com a experiência de quem foi vice-presidente
de marketing e growth do PicPay e teve passagens por OLX, Uber e Twitter,
todas com forte reconhecimento em inovação digital. PK, como gosta
de ser chamado Klien, tem objetivo de transformar o momento atual
em oportunidade e fazer o modelo de venda da ClickBus crescer.
Para PK, o grande desafio está na mudança de comportamento.
Segundo ele, muitos passageiros se viram obrigados a migrar para o
mundo digital na pandemia, porém essa experiência não está distribuída igualmente. “O desafio é trabalhar com diferentes tipos de pessoas, perfil, maturidades e acessos de tecnologia para que a gente possa
realmente fazer essa experiência 100% digital”. Apesar dessa barreira,
ele espera que a cultura on-line aumente no segmento assim como em
outros mercados. Para o pós-pandemia, ele adianta que a Clickbus irá
oferecer descontos para democratizar ainda mais as viagens rodoviárias”, finaliza.

Phillip Klien,
CEO da ClickBus
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Na Rede

Se antes da pandemia as redes sociais já eram um dos
mais importantes canais de comunicação das empresas, na
crise essas plataformas tornaram-se indispensáveis. Em seus
canais digitais, a Abrati priorizou informações em relação à
pandemia, antes focadas em promoções das associadas, a fim de
reforçar sua imagem de autoridade e fortalecer a legalidade do setor

Lives
Desde o início da pandemia foram realizados encontros virtuais
para aproximar as associadas, entidades, indústria e os passageros.
Em 2020, foram sete webinars sobre o futuro do turismo rodoviário,
o transporte clandestino, branding, viagens pós-pandemia, soluções de
crédito para o setor e LGPD. Este ano, com o “Fórum de Comunicação
& Marketing no Transporte Rodoviário de Passageiros” foi possível unir
entidades e empresas de ônibus para abordar a comunicação do setor
durante e no pós-pandemia.

Transporte irregular
Com o aumento do transporte clandestino nas rodovias, principalmente
durante os bloqueios interestaduais,
a Abrati desenvolveu uma campanha
nacional, em outubro de 2020, com o
slogan “Sua Vida Vale Mais”. A campanha
previu a divulgação na mídia espontânea
nacional, anúncios em emissoras de TV
aberta e de rádios, peças out off home,
ações nas rodoviárias do Brasil e publicações nas redes sociais. A participação
das associadas foi crucial na medida em
que foram escalados porta-vozes locais
e a ampliação das mensagens em seus
canais digitais.
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Trânsito Seguro
No mês passado, o destaque ficou para a
campanha “Respeito e Responsabilidade”
do Observatório Nacional de Segurança
Viária, Sest/Senac/CNT e Abrati para
celebração do Maio Amarelo. Além da
conscientização sobre trânsito seguro,
a associação aproveitou para reforçar
sobre os perigos das viagens irregulares,
que expõe um número crescente de brasileiros a acidentes nas estradas. Além de
passageiros, as mensagens focaram motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas
e divulgadas pelos parceiros e na rede
@juntosabordo obtendo grande
número de interações e engajamento.

Resultados positivos
O sucesso da campanha contra o transporte clandestino foi tanto
que as páginas oficiais da rede @juntosabordo (Facebook e
Instagram) alcançaram recorde de 6 milhões de cliques em
menos de 20 dias. Em dezembro, com a 2ª fase da campanha,
que contou com a presença de artistas e influenciadores,
como Wesley Safadão, Padre Fábio de Melo, Tirulipa, Luisa
Mel e Mução, possibilitou maior engajamento
de público, com 24 milhões de impressões
nas fanpages da associação. O tema é o
perigo dos apps que agenciam viagens
ilegais e as vantagens do serviço regular.
Engajamento @juntos a bordo

113.995 seguidores

81,1 mil seguidores
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Insight

Gaúcha de Porto Alegre, de onde se mudou para
Florianópolis nos anos 90, a jornalista Simone Kafruni foi
repórter setorista de infraestrutura no Correio Braziliense
por oito anos. Em 2021, virou a chave para a carreira solo
em Brasília e, gentilmente, aceitou o convite para escrever
nesta edição. Após isso, considera voltar a escrever crônicas.

Com todo o respeito
por Simone Kafruni

OLHO PARA O LADO E TUDO QUE VEJO são assentos vazios. Levanto
os braços e tateio o espaço à minha volta, como para confirmar que não
há nada. Não há. Este é o meu metro quadrado pelas próximas seis horas.
Ajusto o encosto da poltrona e as saídas do ar condicionado, para o vento
frio não ficar diretamente voltado para mim. Conecto o celular no wi-fi e
deixo uma das luzes diretas acesa. Estou pronta para partir. Raramente me
atraso, mas sempre tem alguém que esqueceu de comprar algo ou um casal
que prolonga a despedida antes da separação.
Não quero julgar. Mas gosto de respeito e jamais faria isso com os outros.
Sou sempre a primeira a chegar onde sou aguardada. E esse assento me
aguarda desde que confirmei a compra da passagem pelo aplicativo. Esse é
o meu lugar. Sim, porque sempre tem um ou outro que quer sentar onde não
deve. Falta de respeito. Com a pandemia, contudo, há mais lugares vazios.
Nem por isso me sinto insegura. Pois bem sei que, independente de sermos
apenas eu e o motorista ou mais 40 viajantes, chegaremos ao destino.
Um descansado motorista se apresenta, faz considerações sobre origem
e destino e nos deseja uma boa viagem. O ônibus agora está na estrada. Silencioso, parece estar parado. Adoro esse conforto. Jogo a poltrona para trás.
Me ajeito bem no semi-leito, que é um espetáculo. Quase todas as luzinhas
apagadas. Lá pelas tantas, ergo o pescoço para ver se o banheiro está vago.
A luz indica que sim. Temendo que alguém levante antes de mim nos corredores mais próximos do reservado, apresso o passo. Ninguém se move. Saio
surpresa com o capricho do banheiro e aproveito para pegar uma água no
cooler disponível no fim do corredor.
Conforme avançamos pela rodovia, o tempo parece andar para trás.
Lembro de viagens, feitas há décadas, em outro tipo de ônibus, com bancos
estreitos, lotado e pinga-pinga, porque meu bolso era menor. Madrugada,
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silêncio total, tudo escuro, e vejo, em um flash, claro como se fosse agora, a
brincadeira que fazia, olhando as outras pessoas para tentar adivinhar suas
vidas, se eram casais, mãe e filho, para onde iam, o que fariam ao chegar.
Adorava ter acesso à vida alheia por um instante, ainda que pura fantasia. Recordo a espera ansiosa pela parada no meio do caminho, quando
nem existia Graal. Era o Japonês mesmo. Quantos pastéis comi naquelas
paragens longínquas, em distância e também na memória. Sempre com a
missão de dar aquele telefonema do orelhão para avisar quem me esperava
que só faltava metade do tempo.
No balanço suave das doces lembranças, adormeço. O lindo nascer do
sol na estrada me desperta. Olho para o lado e tudo o que vejo são assentos
vazios. Confirmo que estou no semi-leito confortável e, em 2021, em plena
pandemia. Estou. No fim da viagem, as luzes da rodoviária me recepcionam. Ao descer, agradeço ao motorista e ao ônibus por me levarem onde
preciso estar. Todo o meu respeito pelo transporte rodoviário, ontem, hoje e
sempre. Em qualquer tempo, a certeza de chegar ao destino.
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Entrevista

Marcello da Costa Vieira, Secretário Nacional
de Transportes Terrestres (SNTT), é Doutor em
Engenharia de Transportes pela Universidade de
Brasília (UNB) e Especialista em Gerenciamento
de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Governo federal
busca soluções
para o setor
Marcello da Costa Vieira, 46 anos, está à frente da
Secretaria Nacional de Transportes Terrestres
desde 2019 e tem o desafio de avançar nas
políticas públicas para o setor de transportes
terrestres em meio à pandemia. Ele busca
destravar os gargalos em infraestrutura
que envolvem os segmentos rodoviário,
ferroviário e de trânsito no País em meio
a uma das maiores crises do setor. Nesta
entrevista, ele fala sobre os impactos da
pandemia, as perspectivas do transporte terrestre de passageiros e as suas
impressões sobre a atuação dos operadores com o impacto da Covid-19.

Revista Abrati | Em março de 2020, a pandemia começou a gerar impactos
graves do Brasil, atingindo diversos setores da economia. O transporte
rodoviário interestadual de passageiros foi duramente afetado, chegando
a ter uma retração de 95% no movimento de viagens. Que ações o Ministério
da Infraestrutura articulou, em um primeiro momento e ao longo de 2020,
através da SNTT, para diminuir as consequências dessa crise?
Marcello Costa | Desde os primeiros impactos decorrentes da pandemia

alguns Estados e Municípios optaram por restringir a mobilidade das
pessoas e o transporte de cargas nas rodovias. Então, o Ministério da
Infraestrutura, a fim de evitar que se propagassem medidas emergenciais
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isoladas, desconectadas do contexto nacional e com prejuízos ao
abastecimento de insumos essenciais, tomou a iniciativa de criar
o Conselho Nacional de Secretários de Transportes (Consetrans/
Decreto 10.128/2020). O objetivo era coordenar as ações com
impactos diretos no setor de transporte priorizando o diálogo
com as outras esferas da federação e viabilizando a mobilidade
das pessoas naquilo que fosse essencial e assegurando o abastecimento da população. Em especial, quanto ao Transporte
Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros (TRIIP),
a SNTT coordenou e apoiou diversas ações junto a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) como as medidas
de controle sanitário, consoantes as determinações e orientações dos órgãos de saúde pública como também os que visaram
adotar medidas de flexibilização de obrigações dos operadores e
aquelas de suporte financeiro às empresas afetadas.

“De janeiro a
novembro de
2020, a Operação
Pascal, da ANTT,
apreendeu mais de
1.200 veículos em
transporte clandestino interestadual de
passageiros. Cerca de
35.000 passageiros
desses veículos
continuaram a
viagem em empresas
autorizadas pela
Agência, com as
despesas pagas
pelas infratoras.”

RA | O País vive o impacto da pandemia há mais de um ano.
Passados os efeitos iniciais, que ações ainda podem ser articuladas
ou já estão em andamento para mitigar os desdobramentos dessa crise
e permitir uma recuperação do setor com o avanço da vacinação no Brasil?
MC | A principal ação que hoje se desenvolve no âmbito do TRIIP é interlo-

cução com todos os setores envolvidos, principalmente com as entidades
representativas dos envolvidos mais diretamente com o tema (por exemplo,
a Abrati e Anatrip). Procuramos encontrar soluções conjuntas que possam
minimizar os efeitos da pandemia e promover a modernização do sistema,
além de simplificar as relações entre o poder público e os operadores privados. Esse trabalho reduziria os custos regulatórios e promoveria mais benefícios aos usuários do TRIIP. Uma das iniciativas, em atendimento à solicitação
dos operadores, foi a elaboração de proposta de Medida Provisória referente à
suspensão das rescisões de parcelamentos de débitos das empresas. O objetivo era trazer algum alívio financeiro para diminuir despesas mensais e ajudar
na recuperação das finanças, prejudicadas com a crise. Estas medidas ainda
carecem de aprovação por parte de outras áreas do governo. Acreditamos
que, com a colaboração dos responsáveis diretos pelos serviços, pretende-se
manter o rigor das medidas sanitárias preconizadas pelos órgãos de saúde
nas viagens do transporte coletivo de passageiros e possibilitar a mobilidade
das pessoas naquilo que for essencial e de forma segura.
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RA | Segundo dados da Abrati, o transporte clandestino
cresceu 30% ao longo dessa pandemia, aumentando o risco
de acidentes pelas condições precárias do serviço oferecido, e
trazendo prejuízos para as empresas regulares, assim como para
os governos, pela falta de recolhimento de tributos. Além da fiscalização frequente nas estradas, que outras políticas públicas
podem ser implantadas para diminuir esse problema?
MC | Nesse período, a ANTT procurou intensificar as ações

“Os operadores do
transporte rodoviário
interestadual
de passageiros
mostraram resiliência
e desempenharam
papel importante no
funcionamento do
sistema. Mesmo diante
da redução de demanda
foi mantida a oferta dos
serviços de transporte,
mantendo-se os
cuidados requeridos.”

de combate ao transporte clandestino de passageiros visando, sobretudo, a segurança do usuário e evitar a evasão de
receitas das empresas que operam o transporte de forma
regular. Segundo a ANTT, no período de janeiro a novembro
de 2020, com a Operação Pascal, a Agência já apreendeu
mais de 1.200 veículos em todo país realizando transporte
clandestino interestadual de passageiros. Cerca de 35.000
passageiros que estavam nestes veículos foram transferidos para continuar a viagem em empresas autorizadas pela Agência com as despesas
pagas pelas empresas infratoras. Foram emitidas 2.454 multas (autos de
infração), totalizando um valor de aproximadamente R$ 13 milhões em
desfavor dos transportadores clandestinos. A ANTT, cumprindo a determinação do Ministério da Infraestrutura, mantém o compromisso de
aperfeiçoar o gerenciamento do setor com a utilização de indicadores para
avaliação eficazes dos requisitos de segurança operacional das viagens e
com o uso cada vez mais intensivo de inteligência e tecnologia na fiscalização e monitoramento dos serviços regulados.

RA | Apesar da crise, o setor não deixou o Brasil parar, garantindo
o deslocamento da população que necessitava viajar, de acordo com
todos os protocolos sanitários. Que avaliação o Ministério da Infraestrutura, através da SNTT, faz da atuação do setor de transporte rodoviário de passageiros ao longo de todo esse período de pandemia?
MC | Num primeiro momento da crise gerada pela pandemia, em razão das medidas altamente restritivas de isolamento social, os impactos
anunciados pelos representantes dos operadores (CNT/Abrati) apontavam
para uma redução da demanda de até 95% no TRIIP e de 90%, segundo
avaliação da ANTT. Com as flexibilizações das obrigações proporcionadas
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pelas resoluções da ANTT, ao longo do último ano, foi possível a adaptação do setor à realidade da demanda de passageiros e às exigências sanitárias recorrentes da pandemia. Dessa forma, foi mitigada a ociosidade dos
serviços e possibilitada a mobilidade das pessoas de acordo com as necessidades essenciais no cenário de isolamento social. Mesmo com todos os
desafios que se apresentaram e que ainda permanecem, segundo as estatísticas do movimento anual de passageiros (ANTT), em média, durante
o ano, percebeu-se um movimento de 51% do total de passageiros
transportados ao longo de 2020 com relação ao transportado em
2019, anteriormente a pandemia. Neste sentido, os operaradores
do transporte rodoviário interestadual de passageiros mostraram resiliência e desempenharam um papel importante no
funcionamento do sistema. Mesmo diante da redução de demanda queimpacta negativamente as receitas das empresas,
foi mantida a oferta dos serviços de transporte, mantendo-se
os cuidados requeridos para se evitar o contágio dos usuários
e dos trabalhadores de transportes.

OPERAÇÃO
PASCAL
Realizada em 2020,
a operação totalizou

2.454

multas emitidas (autos
de infração), totalizando
um valor aproximado de

13 milhões

de reais em desfavor
dos transportadores
clandestinos
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Gestão

Audiência pública debate
reestruturação do setor
Abrati defende uma regulação segura, que garanta
os direitos dos passageiros e a capilaridade do sistema

A

Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal realizou,
no último dia 21 de maio, uma audiência pública para debater as
regras que devem nortear o futuro do transporte rodoviário de passageiros.
O encontro contou com interlocutores do Governo Federal, de associações do setor de transporte e parlamentares. O centro das discussões foi o
Projeto de Lei nº 3819/2020, do senador Marcos Rogério (DEM/RO), que
estabelece regras de outorga para a autorização para o transporte interestadual e internacional de passageiros.
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A Abrati foi representada pelo professor da Fundação Instituto De Administração, Fernando de Almeida Fleury, que já coordenou projetos de
transporte de passageiros no Brasil e em outros países junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e ao Banco Mundial. Fernando reforçou a
importância da regulação de um sistema seguro para passageiros e operadores. “O sistema garante o transporte gratuito de idosos carentes, pessoas
com deficiências e jovens hipossuficientes. Hoje, mais de 12% das dezenas
de milhões de cidadãos atendidos do sistema são gratuitos”, afirmou.
Para Fleury, o novo marco regulatório proposto pela ANTT é muito
bem-vindo, mas a abertura deve ser feita com cautela para não acarretar
problemas. “Corremos o risco de desconstruir um dos serviços com a melhor avaliação entre todos os serviços delegados pela União. Vamos trocar
tudo isso por um mercado concentrado, focado só nas ligações centrais e
com milhões de cidadãos desassistidos?”, questionou.

Ilegalidade
Em sua argumentação, a superintendente de serviços de Transporte
Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres,
Sylvia Cotias Vasconcellos, ressaltou que um novo marco regulatório do
setor será apresentado no segundo semestre com destaque na redução tarifária e nas barreiras para novos entrantes no sistema. “A ideia é ter empresas menores para mercados menores, empresas médias para mercados
médios, e empresas maiores para grandes mercados”, afirmou.
Contudo, outros representantes do setor apontaram pontos sensíveis da
questão. Marida Silveira da Confederação Nacional do Transporte (CNT),
ponderou que não se pode olhar apenas o mercado sem pensar no sistema
como um todo. Já o presidente do Setpesp, Gentil Zanovello, alertou para a
ilegalidade do modelo de fretamento colaborativo, que deforma o serviço
para, na verdade, operar transporte público regular sem suas regras e ônus.
O deputado Hugo Motta (PB), líder dos Republicanos na Câmara e relator do projeto, disse que tem priorizado o diálogo e está trabalhando para
que o projeto corresponda às necessidades da população. Até o fechamento dessa matéria, havia sido aprovado o Requerimento de Urgência para a
votação do PL 3819/2020 na Câmara Federal.
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Infobus

por Patrícia Diniz, Diretora
de Governança de Dados
e Informações da Abrati

O SERVIÇO REGULAR DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
Média de passageiros
transportados nos
últimos 5 anos:

120 milhões

Faturamento
total estimado
por ano (em R$):

7 bilhões

Impostos recolhidos ano
(em R$), que representa
35% do faturamento:

2 bilhões

DADOS REFERENTES AO
TRANSPORTE INTERESTADUAL
Empresas
habilitadas:

Veículos
habilitados:

343

8.397

78 .112

25₊

Ligações atendidas
(pares de origem
e destino):

97

Motoristas
habilitados:

Estados atendidos
pelo serviço regular:

.839

Total de passageiros
transportados nos
últimos 5 anos: mais de

Distrito
Federal

Total de passageiros
transportados em 2020:

Pontos de paradas, apoio,
lanche, refeição, troca de
motoristas e de veículos
e terminais de embarque:

10

.730

Total de viagens
realizadas em 2020:

200 milhões

18.636.330

691milhões

Total de bilhetes
vendidos com
desconto em 2020:

Total de gratuidades
e descontos
legais em 2020:

Nível de satisfação
do usuário, segundo
última pesquisa da ANTT:

4 .744.070

- 25 % do total de
passageiros transportados

1.097.515

-6 % do total de
passageiros transportados

>75 %

% de bilhetes vendidos por tipo de serviço em 2020:
Convencional

Execu vo

Semi Leito

Leito

57 % 30 % 8 % 4 %

Fonte: Abrati
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Opinião

Professor associado do Programa de
Engenharia de Transporte da COPPE/UFRJ,
Márcio de Almeida D´Agosto tem experiência
nas áreas Planejamento de Transporte de Carga,
Logística e Transportes, Energia e Meio Ambiente

Eletrificação do transporte
rodoviário: uma realidade
em todo o mundo
por Márcio de Almeida D´Agosto

NA MANHÃ DE 11 DE MAIO DE 2021 estive presente em uma reunião
organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com
mais de 35 representantes de instituições e empresas que atuam na América Latina em torno de um único objetivo: eletrificar a mobilidade de pessoas e cargas. Sim, esta é uma tendência sem volta!
Sejamos pragmáticos, um veículo elétrico é de 3 a 4 vezes mais eficiente
em termos de rendimento energético que um equipado com motor a combustão. Possui de 8 a 10 vezes menos peças móveis e pode ter seu custo
de manutenção reduzido em até 50%. Toda a evolução tecnológica que já
aconteceu de forma exponencial nos últimos 5 anos triplicou a densidade
energética da bateria, item que representa de 50% a 60% do investimento
em um veículo elétrico, possibilitando dobrar a autonomia e reduzir o custo deste componente em 50%. E a evolução destes números é ainda mais
promissora no futuro.
Não há como não reconhecer que veículos com zero emissão de gases
de efeito estufa e poluentes atmosféricos, como é o caso dos elétricos, são
ideais para atender aos compromissos assumidos pelos países, em especial o Brasil, na última Cúpula do Clima. Antes disso, considerando a realidade brasileira, onde o diesel, que até o momento não tem substituto,
responde por 40% de toda a energia consumida em transportes, movendo
toda a frota de ônibus e caminhões e representando de 20% a 35% do valor
da tarifa do transporte público por ônibus, cabe ao poder público, em suas
diferentes esferas de atuação, desempenhar papel preponderante em

“Não há como
não reconhecer
que veículos com
zero emissão de
gases de efeito
estufa e poluentes atmosféricos,
como é o caso
dos elétricos, são
ideais para atender aos compromissos assumidos
pelos países, em
especial o Brasil,
na última Cúpula
do Clima.”
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viabilizar alternativas que ajudem vencer o desafio da insegurança energética. A eletrificação do transporte rodoviário de passageiros e cargas é
uma alternativa promissora!
Perfis de operação onde os veículos trafegam até 350 km por dia, retornando a uma garagem para recarga das baterias ao final do dia são fortes
candidatos a eletrificação. Isso é comum no transporte urbano de passageiros, mas também pode ocorrer no transporte intermunicipal e interestadual.
Para que isso se torne realidade o quanto antes, cabe ao governo reconhecer que para o Brasil os benefícios da eletrificação de ônibus e caminhões ultrapassam os desafios e realizar esforços em infraestrutura de
redes inteligentes de distribuição de eletricidade (smart grid), modelos de
concessão e tarifação de energia e do transporte público, desenvolvimento
de tecnologia e difusão de conhecimento em eletromobilidade para que
esta mudança se concretize. Por outro lado, no momento que o transporte
público de passageiros está sendo tão abalado com a imposição pandêmica do isolamento físico da população, empresas de ônibus e indústria automobilística têm na eletrificação da mobilidade de pessoas e cargas uma
oportunidade de recomeço glorioso.

