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Segundo a empresa, a procura por bilhetes no site para os 
feriados de Natal e réveillon em 2021 superaram 2020 e 2019

A BUSCA POR PASSAGENS RODOVIÁRIAS para os feriados  
de final de ano tiveram um aumento de 10% em relação a 2020 e 
foram 43% maiores do que as registradas em 2019, ainda antes da 
pandemia. Os dados são da ClickBus, maior plataforma online de 
transações para o transporte rodoviário de ônibus no Brasil. Os 
números divulgados ainda em dezembro são parciais e não repre-
sentam o fechamento total do movimento do final do ano, porém, 
mostram claramente o momento de reaquecimento do setor, já 
percebido ao longo do segundo semestre do ano passado.

  No Natal de 2021, a plataforma registrou uma demanda 57% 
superior ao mesmo período em 2019. Já no réveillon, mesmo com 
algumas cidades cancelando as suas festas, o aumento nas buscas 
chegou a 31%.   “Acreditamos que além de uma demanda reprimi-
da, as pessoas estão com uma necessidade de rever seus amigos e 
familiares, e com o andamento da campanha de vacinação no 
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Busca por passagens 
na ClickBus cresce 
no final do ano



ClickBus é parceira 
de 170 empresas de 
ônibus e já vendeu 
mais de 25 milhões 
de passagens online

país, elas estão se sentindo mais confortáveis para viajar”, afirma  
o CEO da ClickBus, Phillip Klien, lembrando que valor das tarifas 
do mercado rodoviário está muito mais atrativo aos consumidores, 
tendo em vista a alta nas passagens aéreas e do combustível, que 
pode inviabilizar as viagens de carro.

De acordo com a ClickBus, que é parceira de 170 empresas de 
ônibus e já vendeu mais de 25 milhões de passagens online desde 
que iniciou suas operações, cidades como São Paulo, Rio de Janei-
ro, Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte foram as mais busca-
das por quem viajou em ambos os feriados.

http://www.rjconsultores.com.br




Renan Chieppe assume 
presidência da Fetransportes
Executivo quer focar em projetos de sustentabilidade, 
segurança de trânsito e mobilidade

A NOVA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO das Empresas de 
Transportes do Espírito Santo (Fetransportes), que tomou posse 
em novembro do ano passado, terá como presidente Renan 
Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca e ex-presidente do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito 
Santo (Setpes) e da Abrati. 

Executivo com mais de 40 anos de experiência no setor, 
Chieppe chega à Federação focando em três frentes de trabalho:    
a primeira é a linha da representatividade da entidade; a segunda 
será a criação de projetos sobre emissões veiculares, segurança de 
trânsito e mobilidade; e, por último, reforçar o protagonismo da 
entidade em assuntos de interesse da sociedade. 

“Entendo como essencial puxarmos essas discussões porque 
elas dialogam com o setor. E se falam com o setor, a Fetransportes 
precisa ser porta-voz”, afirmou Chieppe na posse, reforçando que 
dará continuidade ao que foi implementado pelo ex-presidente 
Jerson Picoli e irá buscar parcerias com instituições como a CNT.
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Em seu discurso de despedida, Picoli, fundador da Federação e 
presidente por 13 anos, além dos últimos seis (entre 2016 e 2021), 
enalteceu a história da família Chieppe com o associativismo e fez 
um balanço do período. Ele elogiou o trabalho da equipe do Pro-
grama Despoluir-ES e a consolidação do Movimento Capixaba 
para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran). “Faço questão de regis-
trar que somos a única Federação de transportes do País que 
desenvolve um programa de segurança de trânsito”.

O empresário citou ainda o trabalho de articulação junto a 
órgãos municipais, estaduais e federais. Embora esta seja rotina  
de qualquer entidade de classe, ela ganhou peso extra ao longo do 
ano passado, no auge da pandemia, para evitar que o setor entras-
se em colapso. Elogiou também toda a movimentação do Conse-
lho Regional do Sest Senat, que conseguiu se adequar aos novos 
tempos mesmo com o impacto da pandemia. 

O evento de posse reuniu autoridades, executivos e empresá-
rios, como o presidente da CNT, Vander Costa, a diretora-execu-
tiva do Sest Senat, Nicole Goulart, o diretor da ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Terrestres), Guilherme Sampaio, e o pre-
sidente do Tribunal de Contas do Estado, Rodrigo Chamon. Dire-
tores e profissionais do Sistema Fetransportes marcaram presen-
ça, assim como os dirigentes das unidades do Sest Senat-ES e o 
supervisor do Conselho Regional do Sest Senat-ES, Marco Rocha.
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