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Operação 
responsável

Como as empresas de transporte 
de passageiros se organizam 

para operar um sistema 
essencial, que atende a mais 
de 97 mil destinos no Brasil



REVISTA ABRATI

MODERNO, 
ROBUSTO 
E NO RITMO 
DO SEU MUNDO

CONHEÇA OS 

DIFERENCIAIS 

DO VEÍCULO IDEAL 

PARA QUEM BUSCA 
DURABILIDADE, 
CONFORTO E 
SEGURANÇA.

LÍDER BRASILEIRA EM MICRO-ÔNIBUS 
E EM LEVAR SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU MUNDO.

DESIGN

Conta com linhas 
leves e marcantes, 
sem deixar de lado a 
robustez característica 
do modelo.

CONJUNTO ÓPTICO

Melhor visibilidade
com a nova máscara
de faróis, piscas 
em LED com DRL 
e luz de neblina.

ALTURA DE SAIA

Apresenta novas 
possibilidades para 
facilitar o embarque 
e desembarque
de passageiros.

PAINEL INTERNO

Conta com materiais 
que trazem mais 
resistência e conforto 
no uso diário. Feito em 
PU revestido em vinil.

ROBUSTO

O veículo está
ainda mais forte 
para oferecer melhor 
estabilidade em 
qualquer trajeto.

Aponte a câmera
do seu celular para

o QR Code e conheça 
mais detalhes
do New Attack

CONSULTE A CONCESSIONÁRIA 
MAIS PRÓXIMA DA SUA REGIÃO.
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O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS está cada vez 
mais em pauta nos órgãos reguladores, nos tribunais brasileiros e, 
em especial, na imprensa. Nunca estivemos tão em evidência.

Atualmente, estão em debate e têm demandado especial atenção e 
apreensão do setor o modelo regulatório e o crescente interesse da 
população pelos ônibus rodoviários como opção de turismo e lazer. 

Diversos componentes do cenário econômico social tornaram          
a cabine da nossa confortável e moderna frota um oásis de bom    
custo-benefício, onde a atenção do passageiro pode estar apenas 
em dormir, assistir a um filme ou apreciar a paisagem.

Por essas razões, nesta edição da Revista Abrati propomos refletir 
sobre a complexidade do momento com um otimismo bastante 
realista, usando a visibilidade para ativar ações inovadoras de 
modo inteligente e sustentável.

Abordamos temas interessantes com matérias que trazem a di-
mensão de uma operação rodoviária responsável, os novos meios 
de pagamento e as possibilidades futuras sugeridas pelo mercado 
de criptoativos, além de um artigo que oferece um panorama das 
conquistas e desafios jurídicos de 2022. Também vamos relembrar 
nosso histórico de boas práticas, em contraponto com as antigas 
e danosas práticas do transporte clandestino. Este último tema, 
inclusive, é abordado por uma matéria esclarecedora da premiada 
jornalista Mirelle Pinheiro.

Vale, por fim, reforçar que compartilhando experiências e informa-
ção nossas oportunidades são potencializadas e com essa finalida-
de trabalhamos continuamente na Associação.

Eduardo Tude de Melo
Presidente do Conselho Deliberativo da Abrati

Carta 
ao Leitor

Transporte responsável, 
moderno e democrático 
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A Bordo
6 notas | curtas

Segundo pesquisa recente da Kayak (plataforma de pesquisa de 
viagens), 46% dos viajantes corporativos no Brasil devem retomar a 
rotina de deslocamentos nos próximos meses. De olho nesse segmen-
to, a Onfly, travel tech de Minas Gerais, iniciou a opção de passagens 
de ônibus para as empresas clientes, além do modal aéreo. De acordo 
com o CEO da empresa, Marcelo Linhares, a decisão contempla pe-
didos que vinham sendo feitos por clientes, em especial das áreas de 
engenharia civil e da construção. “São profissionais que muitas vezes 
precisam chegar a obras distantes de aeroportos”, explica.  A estima-
tiva é que, até o fim do ano, a Onfly movimente R$ 500 mil mensais 
em vendas. Para a inclusão do novo serviço, foi firmada parceria com 
a Quero Passagem, site de venda de passagens de ônibus.

Viagens corporativas 
na mira da Onfly 

A HAZ Seguros fechou uma parceria 
inédita com a Abrati para levar aos as-
sociados vantagens comerciais e aten-
dimento diferenciado para contratação 
de seguros. A contratação do Seguro 
Facultativo Complementar garante o 
cashback ao empresário em formato de 
pró-labore. Os seguros, além de garan-
tirem melhores condições comerciais, 
treinamento do time de vendas e we-
binários mensais para a implantação 
do produto, também trazem benefícios 
aos usuários, como a contratação da 
Assistência Proteção. 

Com esta parceria, a Abrati dire-
ciona aos seus membros uma das cor-
retoras de seguros com maior know-
how em atendimento a empresas de 
ônibus do mercado nacional, que pos-
sui vasta experiência na condução de 
processos de sinistros e que apresenta 
as seguradoras com melhor capacida-
de financeira e liquidez de mercado. 
Todos seguros comercializados através 
desta parceria serão apresentados aos 
associados nas seguradoras líderes em 
cada segmento demandado.

Melhores condições 
na contratação 
de seguros

A Buson (ex- Guichê Virtual) 
anuncia novidades que prometem 
tornar a experiência de compra de 
passagens ainda mais atrativa. A 
startup reposicionou a sua marca 
em meio ao momento de retoma-
da das viagens. 

Segundo o CEO, Thiago Carva-
lho, a empresa vem trabalhando 
para entregar novas oportuni-
dades de compra e check-in, 
possibilitando aos passageiros 
perder menos tempo em filas de 

Novos serviços digitais Buson
guichês, adquirir mais de uma 
passagem de ida e volta de uma 
vez, ser atendido via whatsapp 
e obter descontos exclusivos. Já 
para as viações, foram disponibi-
lizados serviços digitais e finan-
ceiros, como o sistema de venda 
em terminal, configuração de 
venda online em site de terceiros, 
carteira digital para pagamentos 
entre operadores rodoviários e o 
sistema de venda no ônibus na 
hora do embarque via celular.
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55 anos da 
Rodoviária do Rio 
em exposição

8 notas | curtas

A concessionária que administra a segunda maior rodoviária 
do País em movimentação de passageiros, a Rodoviária do Rio, 
estreou, no último dia 6 de dezembro, a mostra presencial “55 anos 
+1 – O Antes e Depois da Rodoviária do Rio” para celebrar o aniver-
sário do terminal, inaugurado em dezembro de 1965. 

A exposição reúne imagens históricas e apresenta todas as 
mudanças pelas quais a rodoviária passou, como as novas instala-
ções, serviços e a evolução das frotas das empresas de transporte 
rodoviário. O público pode conferir, no setor de embarque superior, 
as mais de 60 fotografias contando como o terminal se modernizou 
e tornou-se um dos empreendimentos mais importantes do turismo 
rodoviário com um ambiente muito mais confortável para turistas 
e viajantes. A mostra poderá ser visitada até o fim do Carnaval de 
2022 e também no site www.rodoviariadorio.com.br. 

A nova solução 
da RJ: Pricing 
& Revenue Plus 

Inteligência artificial aplicada 
à precificação e maximização de 
receitas. Este é o objetivo da nova 
plataforma lançada pela RJ Consul-
tores batizada de “Pricing & Revenue 
Plus”. A solução permite às viações 
o gerenciamento das ofertas em 
função das demandas com vanta-
gens econômicas, na medida em que 
otimiza as receitas do operador. Com 
a simulação de cenários comerciais 
diversos para o negócio e da análise 
de dados em tempo real (horários, 
linhas, perfil de clientes, concorrentes, 
infraestrutura), o sistema apresenta 
os melhores resultados ao gestor no 
gerenciamento do sistema de vendas. 
Assim, a empresa de ônibus vende a 
passagem certa, para o cliente certo, 
no momento certo e com o preço 
certo. Conheça mais detalhes, no site 
www.rjconsultores.com.br.

As empresas associadas à 
Abrati se engajaram na campa-
nha da Black Friday registrando 
bons resultados e superando as 
expectativas, tanto em quantida-
de de ofertas quanto em percen-
tual de descontos. As promoções 
começaram uma semana antes 
do dia 26 de novembro, data 
oficial da ação, com um “Esquen-
ta Black Friday”, alcançando um 
público maior, e se estenderam 
até a segunda-feira, dia 29. 

Na chamada Cyber Mon-
day, outra data importada que, 
igualmente, vem se consolidando 
no calendário de campanhas na-
cionais, os descontos ficaram de 
10% até 90%, além da realização 
de sorteios de passagens e outros 

Sucesso 
na Black Friday

Rodoviária do Rio ontem e hoje: no 
alto, o salão de embarque inferior em 

2010 e, acima, um registro de 1980

benefícios disponibilizados nos 
canais de venda on-line e nas 
agências de vendas físicas. 

As campanhas dos portais de 
vendas de passagens, como a 
Clickbus, chamaram a atenção 
pela presença de personalidades 
conhecidas e influenciadores 
digitais exibidas na TV, redes 
sociais e paineis digitais na Rodo-
viária de São Paulo.
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Excelência em cada minuto da sua viagem.
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No último mês, o setor comemorou a volta 
dos passageiros às viagens de ônibus e a expec-
tativa é que até o fim do ano, segundo a Abrati, 
sejam comercializados 3,1 milhões em passa-
gens rodoviárias. Com o avanço da vacinação e 
o aumento no preço do modal aéreo, a procura 
têm aumentado. A demanda também tem sido 
influenciada, sobretudo, pelo turismo interno, 
pois vários países ainda mantêm restrições. 

A grande imprensa deu destaque a esta ten-
dência no mês de novembro com matérias no 
Bom Dia Brasil, da TV Globo, nos telejornais da 
Band e nos jornais O Globo e Valor Econômico. 
Nas reportagens foi enfatizado o aumento pela 
procura por categorias de viagem leito e semi-
-leito com a exposição das comodidades que as 
frotas oferecem nessa retomada turística.

Rodoviário 
na preferência

10 notas | curtas

Inovação e agilidade
A American Life, tradicional seguradora que se destaca 

por atuar em nichos de mercado há cerca de 30 anos, acaba 
de lançar uma ferramenta online para cálculo e transmis-
são de propostas. Por meio do Portal do Corretor, de forma 
fácil e ágil, através de um questionário de avaliação de risco 
simplificado, o corretor consegue, em poucos cliques, fazer 
a cotação para apresentação dos custos e a transmissão de 
propostas para emissão de apólices que, em casos específi-
cos, podem ocorrer no mesmo dia com o envio de dados dos 
veículos para registro no sistema da ANTT. 

“A American Life sempre se destacou por enxergar 
oportunidades em nichos de mercado. Está no nosso DNA 
e seguiremos trabalhando para levar segurança e proteção 
a setores que estiverem descobertos”, finaliza Francisco de 
Assis Fernandes, diretor comercial da empresa.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câ-
mara dos Deputados aprovou, no dia 17 de novembro, 
o projeto de lei que estende até 31 de dezembro de 
2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 
setores da economia, entre eles o de transporte rodo-
viário de passageiros. A decisão já tinha sido anuncia-
da pelo Governo Federal. A medida, que tinha previ-
são para acabar no fim deste ano, consiste em trocar 
os tributos sobre os salários dos empregados por uma 
alíquota sobre o faturamento, aliviando os setores 
que mais empregam para recuperação dos impactos 
da pandemia. A proposta segue para o Senado.

Desoneração prorrogada

“Euro 6/Proconve 8 e Eficiência Energética”
Soluções inovadoras das montadoras 

para o transporte rodoviário voltadas 
aos motores padrão Euro 6/Proconve 8 
e o futuro da eficiência energética dos 
combustíveis foram temas do seminá-
rio técnico do Setpesp, nos dias 24 e 
25 de novembro. Estiveram presentes 
representantes de grandes montadoras, 

como Alexandre Parker, vice-presiden-
te da Anfavea e Diretor de Assuntos 
Corporativos do Grupo Volvo Amé-
rica Latina; Jorge Carrer, Diretor de 
Vendas de Ônibus da VWCO; Rodrigo 
Santos, Gerente Engenharia Power-
train; Gilcarlo Prosdocimo, Gerente de 
Engenharia de Vendas América Latina 

- Volvo Bus Latin America; Ruben 
Antonio Bisi, Presidente da Fabus; 
Silvio Munhoz, Diretor de Vendas de 
Soluções da Scania no Brasil e Walter 
Anversa Barbosa, Diretor de Vendas e 
Marketing da Mercedes-Benz do Brasil. 
O evento pode ser assistido em https://
eventosetpesp.com.br/
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Infraestrutura
12 gestão | investimento

m geral, quem vê os passageiros em-
barcando em um ônibus em qualquer 

terminal rodoviário do Brasil não faz ideia 
do trabalho que envolve realizar uma via-
gem. A operação envolve investimentos em 
pessoal, frota, estruturas físicas próprias, 
custos diversos, impostos e cumprimento 
de exigências regulatórias, que garantem aos 
brasileiros e turistas um transporte dentro 
do horário previsto, limpo, higienizado, com 
manutenção em dia e motoristas qualifica-
dos e treinados. Especialistas e representan-
tes do setor são categóricos: o transporte ro-
doviário de passageiros é muito mais do que 
vender passagens por aplicativos e envolve 
entregar à sociedade uma operação respon-
sável, segura e com preço justo.  

O especialista em Transportes Públicos 
pelo Instituto de Ciências dos Transportes 
da Universidade de Colônia, na Alemanha, e 
professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

Operadoras regulares contam com complexas estruturas 
para garantir a eficiência e a segurança do sistema de 
transporte de passageiros do início ao fim da viagem

E

MUITO 
MAIS QUE
vender 
passagem

Márcio Barbosa, acompanha o desenvolvi-
mento do segmento há mais de quarenta 
anos e acredita que o sistema de transporte 
de um país não pode ser simplificado a facili-
dades tecnológicas e nem ter responsabilida-
des terceirizadas. Para ele, transportar pesso-

Márcio Barbosa,
especialista em 
Transportes 
Públicos e 
professor da 
Fundação 
Getúlio Vargas
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as exige uma completa infraestrutura. “Estamos 
falando de planejamento e progra mação de 
horários, escala de veículos e tripu lação, pon-
tos de apoio para o embarque e desembarque, 
canais de atendimento ao cliente, programas 
de recompensa, histórico de atendimento, frota 
disponível para possíveis contingências e vários 
outros requisitos”, explica.

A observação de Barbosa 
ganha ainda mais destaque 
quando olhamos o tamanho do 
Brasil. Uma única linha de ôni-
bus pode cruzar mais de 2 mil 
km de estradas e, para que as 
viagens aconteçam em alto ní-
vel de excelência, a maioria das 
operadoras possuem bases em 
cidades estratégicas. Nas gara-
gens, como são popularmente 
chamadas essas bases, existem 

ônibus reservas, alojamentos para descanso 
dos motoristas, manutenção, funcionários de 
várias especialidades profissionais e toda uma 
estrutura que, nos bastidores, garante ao via-
jante o melhor atendimento ao longo do trajeto.

Administração, 
Operação e Manutenção 

Um dos nomes mais respeitados do setor 
pela sua ampla experiência em operações rodo-
viárias de passageiros, o diretor da Viação Santa 
Cruz, Claudio Nelson, explica que, além da es-
trutura física, três grandes áreas são essenciais 
para uma empresa de transporte de pas sageiros: 
Administração, Operação e Manutenção. “Cada 
um desses pilares compreende uma série de 
setores importantes para que tudo funcione de 
forma adequada”, afirma o executivo, referindo-
-se a departamentos como Recursos Humanos, 
Tecnologia da Informação, Financeiro, Con-
tabilidade, Jurídico, Comercial, Atendimento 
ao Cliente, Tráfego e Oficinas. É a partir desse 
tripé descrito por Nelson que a maior parte das 

Claudio Nelson, diretor 
da Viação Santa Cruz

Carga
tributária
As empresas de Transporte Rodoviário 

de Passageiros que operam de forma 

regular no Brasil recolhem 

3,65% 
de PIS/COFINS,

9% 

de CSLL, além de

15% 
de Imposto de Renda mais

10% 

de adicional ao que exceder. Além 

dos impostos federais, as operadoras 

pagam ICMS, de acordo com a alíquota 

de cada estado. A maior do país chega a

20%.
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Treinamentos e reciclagens
periódicas, além de minuciosas 

avaliações de vigília e fadiga 
dos motoristas, fazem parte 

da rotina das empresas

empresas organizam a sua estrutura interna e 
externa e criam condições corporativas para 
ampliar o seu trabalho. 

Na Águia Branca, o programa de Medicina 
do Sono é um exemplo. Ele tem a integração de 
boa parte das áreas administrativa e operacional 
da empresa para o seu desenvolvimento. O pro-
jeto é responsável pela realização de minuciosas 
avaliações de vigília e fadiga, antes e ao final de 
cada viagem, e possui ainda três laboratórios do 
sono e dez salas de estimulação em pontos es-
tratégicos nas estradas. Para a CEO da empresa, 
Paula Tomassi, nada disso seria possível sem a 
base estrutural construída pela empresa ao lon-
go dos anos e se a segurança não estivesse in-
serida em todos os aspectos da administração. 
“Consideramos um valor inegociável dentro e 
fora da empresa, cientes de que transportamos 
vidas”, afirma.

Tomassi lembra também que a pandemia da 
Covid-19 mostrou toda a capacidade estruturan-
te do setor de se adaptar ao cenário e potenciali-
zar os padrões de segurança. “Implantamos cor-

A complexa infraestrutura das empresas 
de transporte de passageiros envolve 

investimentos em pessoal, frota de 
veículos, bases com instalações próprias, 

pagamentos de impostos, além do rigoroso 
cumprimento de exigências regulatórias, 

que garantem aos brasileiros e turistas um 
transporte dentro do horário previsto, 
higienizado e com manutenção em dia



REVISTA ABRATI

16 gestão | investimento

veitamento dos ônibus, que podem operar em 
diferentes linhas, desde que sigam as caracterís-
ticas da viagem programada.

É justamente aí que toda a estrutura e capaci-
tação de trabalho fazem a diferença. A complexi-
dade da programação das viagens das empresas 
de ônibus é enorme. Por mês, são milhares de 
horários que precisam encaixar dentro de uma 
logística, que envolve o trabalho e descanso dos 
motoristas, frota, tempo de viagem, demanda e 
outros fatores para garantir que o ônibus esteja 
no horário certo para embarque. “Operar ônibus 
exige competência”, observa Claudio Nelson.

tinas antivirais e privativas, seguimos com uma 
rotina rigorosa de higienização e reforçamos 
o mecanismo de renovação automática do ar, 
indo além do que é exigido pela legislação”, ex-
plica ela, reforçando ainda que a empresa realiza 
o exame toxicológico dos motoristas desde 2013, 
cuja a obrigatoriedade só começou este ano.

 No Grupo JCA, operar a grande frota exige 
um suporte com motoristas treinados, equipes 
de planejameneto espalhadas por diversas gara-
gens nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, além do 
investimento constante em tecnologia.

Na Cometa, empresa que pertence ao grupo 
empresarial, por exemplo, mais de 1.200 viagens 
diárias são acompanhadas em tempo real por 
cerca de 60 profissionais através do sistema OP-
T+z  (sigla que lembra otimização) e recursos de 
telemetria, criados pela própria JCA em parceria 
com a Quadri Systems. São avaliados cerca de 
160 indicadores com foco em segurança, como 
freada brusca, velocidade incompatível com o 
trecho, dentre outros.

A empresa classifica a frota por família de 
chassis, suas principais especificações (conven-
cional, executivo, leito e leito cama) e também 
pela quantidade de poltronas de cada veículo. 
Com isso, é possível uma maior organização de 
todas as etapas de planejamento e melhor apro-

Paula 
Tomassi, 
CEO da 
Águia 
Branca

Na sua operação, 
o Grupo JCA conta 
com motoristas 
treinados, equipes 
de planejamento em 
diversas garagens 
e muita tecnologia

Tranquilidade para 
empresas de ônibus e 

segurança aos 
passageiros 

transportados

American Life RCO

American Life RCO é o seguro de Responsabilidade Civil ideal para empresas
 de transporte de passageiros em linhas regulares, fretamento e turismo.

Entre em contato com nossos
especialistas e conheça a melhor 

solução para sua empresa.

Corretores e representantes
 em todo país
www.alseg.com.br

Coberturas obrigatórias que atendem
aos órgãos fiscalizadores

Carteira de maior crescimento no
mercado nos últimos anos

Coberturas facultativas para empresas
que vão além das exigências

Coberturas aos passageiros e a
terceiros não transportados

Cia de 

Av. Angélica, 2626 - Térreo -Consolação - São Paulo/SP
CEP: 01228-200
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O risco da precarização
Na área de manutenção, os detalhes que en-

volvem a revisão mecânica dos ônibus chamam 
a atenção pela organização necessária no pro-
cesso. Na Expresso Guanabara, são sete tipos de 
revisões, de acordo com a quilometragem dos 
ônibus. A mais completa é feita a cada 120 mil 
quilômetros e envolve mecânica, pneus, parte 
elétrica, carroceria, refrigeração e lubrificação. 
Em média, são 65 revisões preventivas desse 

Você sabia?
1. A maior parte das operadoras mantém, 

em suas principais garagens, restaurantes 

com alimentação balanceada para os seus 

funcionários e fornecedores.

2. Dentro das garagens existem verdadei-

ros postos de abastecimento, parecidos com 

os que vemos nas ruas. Lá existe uma rotina 

de controle para garantir a segurança do 

abastecimento e a qualidade do combustível 

utilizado.

3.  O Centro de Controle de Operação 

(CCO) das operadoras utilizam as mais avan-

çadas tecnologias e sistemas para garantir o 

monitoramento do percurso. Quando você 

embarca em um ônibus, a sua viagem pode 

ser acompanhada do início ao fim.

4.  Para atender aos critérios de adequação 

dos normativos legais, as empresas do 

setor arcam com custos extras para manter 

sistemas ambientalmente limpos, como o 

controle de emissão de gases, o descarte 

dos resíduos como o óleo (lubrificantes), o 

reaproveitamento da água de lavagem dos 

veículos, entre outros.

A lavagem dos 
veículos é uma
das etapas da 
manutenção
preventiva e 
permanente das 
frotas das grandes 
operadoras do 
serviço regular

Através dos 
Centros de Controles 

Operacional, as via-
gens são monitoradas 

do ponto de partida 
até o destino final, 

trazendo mais segu-
rança para empresas 

e para  os usuários
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nível realizadas a cada mês, fora as que são realiza-
das a partir de outras quilometragens e as corretivas.

É ainda na estrutura da manutenção que se de-
senvolve toda a parte de abastecimento, lavagem, 
desinfecção da frota - inclusive dos banheiros - fu-
nilaria, pintura, tapeçaria e borracharia. E aqui se en-
contra o maior desafio ambiental das empresas, que 
seguem normas para o armazenamento de combus-
tível, o descarte de óleos lubrificantes e pneus, rea-
proveitamento da água, entre outros importantes 
processos para evitar qualquer tipo de agressão à 
natureza. As garagens contam com verdadeiras es-
tações de tratamento de água e esgoto, garantindo 
um uso adequado desse recurso natural.

De acordo com o professor Márcio Barbosa, sem 
toda essa base organizacional construída pelos ope-

radores, é impossível garantir, a longo prazo, 
um sistema de transporte eficiente, seguro e 
que atenda requisitos de qualidade e exigências 
legais. “O setor evoluiu e presta um serviço de 
excelência. Temos exemplos de retrocesso nos 
modais aéreo e ferroviário. Não podemos per-
mitir a mesma coisa com o sistema de ônibus 
que atende a população brasileira”, alerta.

Para ele, a pretendida entrada no mercado 
rodoviário de aplicativos, sob a capa de moder-
nidade ou de um programa liberal ou de flexibi-
lidade, não se sustenta diante do enorme desafio 
que é operar o sistema em larga escala. “A es-
trutura do setor com seus investimentos, custos 
e função social é o que vai garantir o futuro do 
transporte por ônibus no Brasil”, finaliza.

Acima, a Estação de Tratamento e Reuso da Água 
da Expresso Guanabara, sediada em Fortaleza; no 
alto, etapas da manutenção e revisões adotadas pelas 
empresas. Abaixo, vista aérea da garagem da Viação Garcia 

Nosso agradecimento especial ao 
Dr. Cláudio Nelson pela contribuição 
valorosa na construção desta reportagem.
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Tendência
22 mercado | vendas

Apesar da preferência pelo 
cartão de crédito, novos 
meios de pagamento 
ganham espaço com 
os viajantes para 
compra de 
passagens 

Pix?
ACEITA

Os meios de pagamento 
preferidos pelos brasileiros
Dinheiro:     Pix:

71%      70% 
Cartão de débito:  Cartão de crédito:

66%      57%
*Dados baseados na Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com o Sebrae
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digitalização dos meios de pagamentos mu-
dou a forma do brasileiro comprar sua via-

gem de ônibus e toda sociedade já sente os efeitos 
dessa evolução: mais opções para os viajantes paga-
rem, mais acesso ao transporte público de qualidade.

Com um ano de funcionamento, o Pix foi a gran-
de novidade, até por conta da polêmica que envolveu 
essa solução antes do seu lançamento. Os números 
(leia quadro acima) se refletem no dia a dia do setor 
rodoviário, como aponta o CEO da ClickBus, Phillip 
Klein. “O Pix já é realidade como umas das principais 
formas de pagamento, representando 30% das tran-
sações na ClickBus”. O executivo vê índices maiores 
no uso dessa forma de pagamento nas passagens com 
menor custo, uma tendência que também segue o 
mercado, já que os números do Bacen apontam que 
25% das transações via Pix são de até R$ 15,00 e 60% 
abaixo de R$ 100,00.

Contudo, o meio de pagamento mais utilizado ain-
da é o cartão de crédito, em especial para compras em 
valores mais relevantes, que merecem parcelamento 
do montante.

A

Um ano de
expressiva 
adesão 
Em um ano de funcionamento, 

o sistema de pagamento 

eletrônico e instantâneo 

desenvolvido pelo Banco 

Central, lançado oficialmente 

no dia 5 de outubro de 2020 

com início de funcionamento 

integral em 16 de novembro 

de 2020, foi usado por 

62%
da população adulta 

do País, com quase

350 milhões 

de chaves cadastradas, segundo 

dados do Banco Central.
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tro fornecedor de sistema de reserva 
e compra de bilhetes, observa que 
quando se fala em compras presen-
ciais, ainda há um obstáculo, uma vez 
que os códigos QR para transferência 
via Pix estão utilizando uma solução 
de exibição em tela no monitor no 
ponto de venda, o que não é o ideal, 
dadas as diversas configurações de 
ponto de vendas em rodoviárias de 
todo o País.  

A Viação Garcia-Brasil Sul, que re-
corre ao aplicativo mais usado pelos 
brasileiros, o Whatsapp, como canal 
de venda de passagens, inclusive para 
pagamentos via PIX, constatou uma 

O diretor executivo de Varejo e 
Distribuição da Totvs, Elói Assis, for-
necedor do software TotalBus, utili-
zado pela maioria das empresas asso-
ciadas à Abrati, entende que iniciati-
vas como o Pix, os bancos digitais e 
as fintechs, têm sido impulsionadoras 
para trazer a população ainda não 
bancarizada para o mercado bancá-
rio regular e são tendências irrever-
síveis. “Não tenho a menor dúvida 
disso. Elas trazem conveniência para 
os consumidores e viabilizam novas 
formas de consumo” afirma Elói.

Entretanto, Valter Luis, head co-
mercial de Mobilidade da Praxio, ou-

24 mercado | vendas

Elói Assis, diretor executivo de 
Varejo e Distribuição da Totvs
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evolução de compras através desse canal. É o 
que nos contou o gerente comercial da empesa, 
Luiz Fernando Mattos. Segundo ele, essa faci-
lidade deixa experiência de compra menos fria 
que a venda no site ou aplicativos da empresa.

Do dinheiro em 
espécie ao Bitcoin

O futuro, no entanto, não pertence somen-
te às soluções citadas, as e-wallets ou cartei-
ras digitais e as criptomoedas são tendências 
a consolidar-se nos próximos anos no varejo e 
no transporte. Para entender como elas podem 
integrar-se aos produtos e serviços de transpor-
te rodoviário, a Abrati foi conversar com Rei-
naldo Rabelo, CEO da Mercado Bitcoin, maior 

25

plataforma de criptomoedas e ativos digitais da 
América Latina, uma das 25 exchanges mais 
confiáveis do mundo, que possui uma platafor-
ma de mais de 3 milhões de clientes, um uni-
córnio* brasileiro.

O executivo afirma que as criptomoedas, 
como o Bitcoin, não funcionam como meio 
de pagamento para o varejo, são uma reserva 
de valor, um ativo de investimento, devido ao 
fato do alto custo da transação: “Você vai ven-
der uma passagem de ônibus por R$100,00 ou 
R$200,00 e pagar R$50,00 pelo custo da tran-
sação acontecer, o que não vale a pena. Melhor 
usar o Fiat, termo utilizado para denominar a 
moeda corrente, no Brasil, o Real”, pontuou ele. 

Rabelo também esclarece que apesar existi-
rem tentativas de se criar um modelo dentro do 
Bitcoin que permita viabilizá-lo para o varejo, 
uma interessante possibilidade para o setor de 
transportes seria gerar uma stablecoin, ou seja, 
um criptoativo criado para lastrear digitalmen-
te a moeda corrente, porém programado para 
uma finalidade específica, como, por exemplo, 
o turismo em determinada época do ano ou 
para alguma localidade.

Todas essas soluções, no entanto, voltadas a 
atender uma geração conectada aos novos meio 
de pagamento, não distanciam as empresas de 
transporte público de seu papel democrático de 
atendimento a mais de cinco mil municípios 
brasileiros, abrangendo todas 
as idades e camadas sociais. 
“De qualquer forma, vamos 
manter operações físicas de 
venda de passagens justamente 
para atender ao consumidor re-
gional, que quer se sentir seguro 
comprando presencialmente e 
pagando com moeda corrente”, 
afirma Luiz Fernando.

Cinco dados 
relevantes

83% 
das pessoas preferem o PIX por 

sua rapidez e praticidade.

52% 
dos brasileiros utilizam o cartão 

de crédito para as compras 

on-line .

67% 
mudaram a forma de pagamento 

pós pandemia.

59% 
dos entrevistados já fizeram 

pagamentos por aproximação.

18% 
dos consumidores on line usam o 

QR Code para pagamentos.

*Dados baseados na Pesquisa da 
Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) em parceria com o Sebrae

Reinaldo Rabelo, 
CEO da Mercado Bitcoin

*unicórnio - Uma empresa 
unicórnio é aquela que conseguiu 
algo tão difícil quanto encontrar 
a criatura mítica: ser avaliada em 
1 bilhão de dólares antes de abrir 
seu capital em bolsas de valores.
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Passageiros 
transportados      JAN    FEV     MAR     ABR     MAI     JUN     JUL     AGO     SET

Acre           4.867   2.874   4.389   3.516   4.496   3.640   5.659   5.140   7.110

Alagoas         22.397   15.699   13.617   12.751   12.831   15.746   20.270   23.447   20.807

Amazonas        6.155   1.831   3.246   6.185   7.817   6.660   9.518   9.826   12.952

Amapá         174    116    175    142    308    383    410    538    486

Bahia          128.582  100.615  89.781   87.406   99.267   108.680  115.628  131.301  133.914

Ceará          56.670   46.222   38.009   36.768   48.428   56.721   75.132   70.196   67.671

Distrito Federal     47.164   60.586   45.725   43.549   55.574   63.345   81.078   79.161   80.050

Espírito Santo      97.865   82.228   68.682   48.463   72.834   72.611   89.355   107.767  110.333

Goiás          100.476  102.084  84.620   85.217   103.316  121.381  148.507  142.828  145.224

Maranhão        62.563   51.356   45.486   46.166   55.900   62.978   84.551   76.060   75.459

Mato Grosso do Sul  4.311   40.121   37.792   35.485   43.896   43.946   54.592   51.365   57.158

Mato Grosso      47.019   31.513   35.343   32.936   37.378   35.912   52.945   62.466   60.878

Minas Gerais      275.762  224.232  183.913  175.881  231.083  248.994  327.547  305.359  353.761

Pará           40.968   28.755   30.031   29.468   35.487   45.034   59.807   52.130   48.923

Paraíba         33.994   28.294   21.795   20.337   24.179   32.297   38.326   38.440   39.141

Paraná          206.149  163.553  130.125  140.270  170.467  172.403  224.540  189.594  227.917

Pernambuco      63.750   49.046   40.374   35.709   35.971   47.005   57.129   59.002   58.607

Piauí           50.396   42.557   6.070   35.199   43.223   50.909   68.867   63.516   61.844

Rio de Janeiro )    214.709  181.552  142.525  127.024  162.842  176.603  223.295  181.614  49.908

Rio Grande do Norte  23.784   21.156   15.966   14.422   17.936   22.571   28.003   25.913   27.435

Rondônia        16.776   11.521   13.874   13.327   14.194   12.945   20.734   19.408   20.541

Roraima         7.254   986    2.249   4.813   6.161   4.574   7.066   7.587   9.809

Rio Grande do Sul    114.987  90.538   77.779   77.996   96.043   98.863   122.801  111.851  123.507

Santa Catarina     173.585  122.290  93.656   100.571  112.282  112.703  144.972  117.994  159.891

Sergipe         27.141   18.749   17.284   16.301   17.402   20.995   24.177   28.117   29.011

São Paulo        85.911   321.587  270.701  239.543  318.783  341.673  429.817  381.722  479.256

Tocantins        21.372   16.323   14.102   14.133   16.859   21.311   29.440   24.865   23.362

Total Passageiros                                                       
transportados     2.284.781  1.856.384  1.557.309  1.483.578  1.844.957  2.000.883  2.544.166  2.367.207  2.684.955

Infobus
26 infográfico | números

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REGULAR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE AUTORIZAÇÃO
Dados de janeiro a outubro de 2021

DADOS OPERACIONAIS 
DE 2021 POR ESTADO

EMPRESAS

212

LINHAS EM OPERAÇÃO

4.219

SEÇÕES ATENDIDAS

97.667

VEÍCULOS HABILITADOS

7.688

MOTORISTAS HABILITADOS

113.227

Fonte: MONITRIIP/ANTT (https://dados.antt.gov.br/)
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VASTA 
EXPERTISE NO 

SEGMENTO 
RODOVIÁRIO

Haz Seguros, 
parceira oficial 

ABRATI.

Contrate nossos seguros com 
toda a garantia Haz para sua 
tranquilidade:

Com atuação em todos os 
ramos, contamos com equipe 

qualificada e especializada 
para dar a melhor consultoria 
securitária a nossos clientes.

Responsabilidade Civil Ônibus

Seguro Facultativo Complementar -
Passageiro TOP

Seguro de Vida - Individual e Coletivo

Seguro Patrimonial

Seguro Painéis Fotovoltáicos

Seguro Saúde e OdontológicoSeguro Saúde e Odontológico

Goiânia-GO
62 3247-0199

Cuiabá-MT
65 3624-5599 www.hazseguros .com.br

haz.seguros
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Insight
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Mirelle Pinheiro é jornalista com atuação na Rede Record, TV Brasília e 
TV Cidade Verde (Piauí), além do Correio Braziliense e Metrópoles (neste 

último recebeu os prêmios Sebrae, CNT, Polícia Federal e Petrobras de 
Jornalismo em reportagens). Trabalhou também na comunicação da 

Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal.  

jornalista convidada | reportagem

Marcas da 
negligência
O BRAÇO DILACERADO DA DONA DE CASA  
Ana Amélia do Nascimento, moradora da Cidade 
Ocidental (GO), município goiano localizado a 47 km 
de Brasília, é uma marca da negligência. Ela é uma 
das sobreviventes de um grave acidente registrado, 
em 2016, na BR-226, entre o Maranhão e o Distrito 
Federal. Acompanhada do marido e da filha, que à 
época tinha apenas três anos, Ana Amélia vivenciou 
momentos de terror ao embarcar em um ônibus in-
terestadual. 

Apesar de apresentar roupagem de serviço regu-
lar, o veículo estava completamente fora dos padrões 
exigidos pelas normas brasileiras. Em condições pre-
cárias de funcionamento, o coletivo perdeu o contro-
le durante o percurso e capotou três vezes. No aci-
dente, 40 pessoas ficaram feridas e duas morreram. 
Muitas ainda lutam por indenização.

Em 2017, pude ouvir o emocionante relato de 
Ana Amélia e outras dezenas de famílias, que tam-
bém carregam cicatrizes. Todos os acidentes tinham 
um ponto em comum: a Transporte Coletivo Brasil 
(TCB). Também conhecida como Transbrasil, a em-
presa coleciona processos na Justiça e, devido às 
fraudes, chegou a ter as atividades suspensas por 
meio de uma portaria da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT). 

A reportagem produzida ao longo de três meses de 
apuração e mais de 10 mil quilômetros percorridos 
mostrou as irregularidades cometidas pela empresa. 
Em Goiânia, por exemplo, foi comprovada a venda 
do “kit liminar”. O flagrante foi constatado por meio 
de áudio, vídeo e documentos. Bastava pagar R$ 1,2 
mil e qualquer pessoa tinha direito a adesivos para 

“envelopar” os ônibus, talões de emissão das passa-
gens, etiquetas de bagagem, uniforme e crachás de 
motoristas, além da inclusão no sistema de rastrea-
mento, medida obrigatória pela legislação. Tudo com 
o nome e o logo da Transbrasil.

Com a documentação, os coletivos percorriam 
longos trajetos camuflados na figura de arrendatá-
rios. Eram ônibus caquéticos, conduzidos por mo-
toristas sem habilitação e expostos a jornadas ex-
cessivas ao volante. Quatro anos após a denúncia, 
que ganhou repercussão nacional, a empresa, assim 
como tantas outras que lucram com o transporte pi-
rata, segue atuando nas rodovias brasileiras por meio 
de liminar. O que se percebe é que, ao longo do tem-
po, o transporte clandestino de passageiros segue 
com uma estrutura cada vez mais sólida e desleal. 

Há pontos definidos para embarque, desembar-
que e até mesmo a contratação de freelancers, que 
recebem comissões por cada passagem vendida. O 
esquema de fachada ocorre nos arredores de grandes 
terminais por todo o Brasil. A ideia é sempre mesma: 
apresentar o negócio ilícito como uma opção “van-
tajosa” em relação ao serviço regular. Não há restri-
ção de bagagem e os tickets chegam a custar 50% a 
menos que o valor praticado no mercado. A garantia, 
entretanto, é a vida. 

Em uma tentativa de inibir a prática criminosa, 
em 2019, o governo aumentou a punição aos mo-
toristas autuados no transporte pirata. O Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) foi alterado pela Lei nº 
13.855, que passou a considerar a prática como infra-
ção gravíssima. 

A multa de R$ 293,47, entretanto, está longe de 
colocar um ponto final nas irregularidades. Apesar 
de positiva, a medida ainda é insuficiente para im-
pedir o crime. A batalha contra o transporte ilegal 
exige um esforço conjunto entre Estado, empresas e 
a sociedade no sentido de endurecer ainda mais as 
penas, aumentar a fiscalização, propagar a conscien-
tização a respeito dos riscos aos passageiros e inves-
tir no aperfeiçoamento do transporte regular.

por Mirelle Pinheiro
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Há 75 anos a Busscar escreve sua história pelas estradas 
do mundo. Com tecnologia, inovação e a paixão por produzir 
carrocerias, nossas estrelas são espalhadas pelo mundo em 
direção ao futuro.

Não importa o caminho,
escolha sempre Busscar

Imagens meramente ilustrativas.
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Reconhecimento
30 premiação | transportes

boas 
práticas

Dirigente da Associação 
Nacional de Transportes 
Públicos, Alexandre 
Resende, elogia a qualidade 
dos trabalhos, lamenta 
a pandemia e espera o 
retorno da premiação

Categoria        Empresa    Trabalho
Adesão dos Colaboradores Grupo JCA   Novos Caminhos JCA

Atendimento ao Cliente   Águia Branca  Jeito Águia Branca de atender

Responsabilidade     Águia Branca  A Sustentabilidade no  
Socioambiental             Transporte  Rodoviário de Passageiros

UMA 
DÉCADA DE

Conheça as empresas e 
os trabalhos vencedores 

do Prêmio ANTP-ABRATI de 
Boas Práticas no Transporte 

Terrestre de Passageiros

2011
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unca faltaram projetos de excelên-
cia dentro do sistema de transpor-

te rodoviário de passageiros. Eles sempre 
estiveram presentes nas garagens das em-
presas operadoras espalhadas nos diver-
sos cantos do Brasil, mas o Prêmio Boas 
Práticas no Transporte Terrestre de Passa-
geiros, promovido pela Associação Nacio-
nal de Transportes Públicos (ANTP) com 
o apoio da Abrati, foi o combustível que 
uniu e deu visibilidade e reconhecimento 
ao setor pelo esforço contínuo na melho-
ria da qualidade do transporte. 

Apesar de paralisado desde o ano pas-
sado por causa da pandemia do novo co-
ronavírus, o prêmio completa dez anos de 
história em 2021, repleto de trabalhos que 
mostram um sistema organizado, robusto, 
alinhado com as melhores práticas de go-
vernança, atendimento, meio ambiente e 
altamente preocupado com o futuro.

Ao longo de todos os ciclos de premia-
ção, cerca de cem apresentações de apro-
ximadamente trinta associados da Abrati 
foram avaliados. De 2011 a 2013, eles foram 
divididos em três categorias: Adesão dos 
Colaboradores, Atendimento ao Cliente e 
Responsabilidade Sócio Ambiental, sendo 

N

31

O prêmio 
ANTP-ABRATI 

ampliou o 
reconhecimento 

às ações do setor

Categoria            Empresa       Trabalho
Adesão dos Colaboradores     Grupo JCA      Programa Prata da Casa – Fortalecimento do   
                          Grupo com Foco no Desenvolvimento das Pessoas

Atendimento ao Cliente       Planalto Transportes  Conectando Pessoas e Destinos

Responsabilidade Socioambiental   Instituto JCA     Vivência Profissional: A Qualificação do Jovem 
                          em Parceria com o Setor de Transportes

2012
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premiadas três empresas por categoria. De 
2014 em diante, o prêmio passou a adotar 
apenas uma categoria, em regime de reve-
zamento entre Satisfação do Cliente e Tec-
nologia e Inovação, e a apontar somente 
um vencedor a cada edição.

O diretor na ANTP e coordenador do 
prêmio, Alexandre Resende, exalta a qua-
lidade dos projetos apresentados ao longo 
desta última década e lembra que os crité-
rios foram sendo mudados diante das di-
ficuldades para se avaliar apenas o melhor 
trabalho diante de tantas boas apresenta-
ções. “Tivemos, então, que criar a Menção 
Honrosa, quando uma operadora tinha 
um resultado apenas 5% menor do que a 
organização vencedora, e o Referencial de 
Excelência, nos casos em que a empresa 
era vencedora de dois ciclos seguidos com 

A última edição da 
premiação, realizada 

em 2019, teve três 
empresas vencedoras

Categoria    Empresa    Trabalho
Adesão dos    Expresso    Qualificação   
Colaboradores  Guanabara   Permanente / Saúde e 
               Bem-Estar ao Alcance
               de Todos / Lazer e Inte-  
               gração no Ambiente
                Corporativo 

Atendimento    Viação     Atendimento de Ouro: 
ao Cliente    Ouro e Prata  As Iniciativas da Viação
               Ouro e Prata para 
               Encantar seus Clientes

Responsabilidade  Águia Branca  Sustentabilidade – Você 
Socioambiental         Faz Parte Dela

Categoria    Empresa    Trabalho
Satisfação    Viação     A implantação da    
do Cliente    Ouro e Prata  gestão Lean na   
               Viação Ouro e Prata: 
               melhores processos, 
               melhores resultados

Categoria    Empresa    Trabalho
Inovação     Viação Cometa Derrubando    
e Tecnologia          Paradigmas por meio 
               do Sistema de Gestão 
               na Viação Cometa

2015

2014

2013

Em 2014, a 
paranaense 
Expresso 
Princesa dos 
Campos foi 
a vencedora
na categoria 
Satisfação do 
Cliente
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avaliação igual ou superior a anterior-
mente recebida”, explica.

A ANTP, entidade civil sem fins lu-
crativos e com quase 45 anos de ativi-
dades, enxerga na criação do prêmio 
em conjunto com a Abrati uma vitória 
na sua luta pelo transporte público de 
qualidade e um desdobramento posi-
tivo do Prêmio ANTP de Qualidade, 
criado em 1995. Para Resende, ambas 
as associações se juntaram porque pos-
suem objetivos comuns. “Trata-se de 
uma parceria técnica de sintonia e de 
pensamento entre as duas instituições, 
em prol de um transporte de passagei-
ros cada vez melhor para a população 
brasileira”, afirma.

Pandemia e 
retorno do prêmio 

Uma das grandes contribuições do 
Prêmio ANTP-ABRATI era a possibi-
lidade do compartilhamento de ideias 
e experiências vitoriosas, gerando visi-
tas técnicas e palestras em eventos. No 
entanto, a pandemia do Covid-19 freou 

Alexandre Resende, 
coordenador do prêmio e 

dirigente da ANTP

Categoria    Empresa    Trabalho
Inovação     Viação Garcia  Check in Digital
e Tecnologia

Categoria    Empresa    Trabalho
Satisfação    Expresso    A Menor Distância 
do Cliente    Princesa    entre Você e a Solução
         dos Campos  

Categoria    Empresa    Trabalho
Inovação     Viação Garcia  Criptomoedas
e Tecnologia

Categoria    Empresa    Trabalho
Inovação     Águia Branca  Passagem Digital: 
e Tecnologia          Comodidade e
               Conforto da Compra 
               ao Desembarque

        Viação Ouro  Workplace: 
        e Prata     Tecnologia Traz 
               Inovação na
               Comunicação Interna  
               da Ouro e Prata

        Planalto     Programa de
        Transportes  Vantagens da 
               Planalto Transportes

momentaneamente parte das opera-
ções das empresas e a continuidade de 
toda essa interação. Para Resende, o 
retorno da premiação seria um impor-
tante canal para mostrar a inovação do 
segmento neste período de crise e apre-
sentar o trabalho desenvolvido para a 
sociedade em geral. Ele ainda faz um 
elogio aos empresários e trabalhadores 
do setor. “São merecedores desta men-
ção pelo enorme índice de dificuldades 
enfrentados deste o início de suas ati-
vidades até os dias atuais, envolvendo 
uma extensa malha rodoviária, inedi-
tismo da prestação de serviços, uma 
complexa legislação jurídica, além do 
enfrentamento de uma pandemia de 
consequências e resultados totalmente 
inesperados”, finaliza. 2019

2018

2019

A Águia Branca 
foi uma das 

vencedoras em 
2019 com o 

trabalho sobre 
passagem digital 

2017

2016
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Busão Bom 
é Busão Legal! 

Em 2020, o transporte rodoviário de 
passageiros e a população brasileira ficaram à 
mercê do serviço de empresas que operavam 
clandestinamente, mesmo com a restrição 
de circulação. Esta realidade fez os serviços 
irregulares ganharem espaço e com ele os 
acidentes que custaram a vida de centenas de 
passageiros. 

Neste período, a Abrati reconheceu a ne-
cessidade de agir para alertar e lançou, entre 
o segundo semestre de 2020 e o primeiro 
de 2021, duas campanhas de grande alcance 
com participação de personalidades da mídia. 
Com as Campanhas “Sua Vida Vale Mais” e 
“Vá de Regular” alcançamos uma audiência 
superior a quarenta milhões de perfis nas 
redes sociais e estivemos por duas semanas 
na TV aberta em 11 estados do País. 

Desta vez, a mensagem é focada na ilegali-
dade travestida de modernidade e tecnologia, 
que confunde ainda mais a população com 
o título de fretamento colaborativo. Com 
concepção do marketing da Abrati e criação e 
execução da SG Propag, a Campanha “Busão 
bom é Busão Legal!” aposta em situações 

Nova Campanha de comunicação da Abrati lança luz 
sobre a insegurança e perigos do transporte clandestino 

com peças bem-humoradas e certeiras. Na sequência, 
uma visita aos perfis nas redes sociais da turma que é 

apaixonada pelo universo dos ônibus: os busólogos

cotidianas de quem embarca em serviços 
clandestinos para sensibilizar e esclarecer. 

“Inspirados nos relatos reais, criamos situa -
ções para mostrar ao público o que pode 
acontecer ao viajar com uma empresa ilegal. 
Ao criar a campanha, nossa maior preocupa-
ção foi mostrar as situações de forma mais 
leve, sem esquecer a gravidade do assunto”, 
ressalta Bob Santos, diretor geral da agência 
de publicidade. 

Para Letícia Pineschi, coordenadora do 
Marketing da associação. “o momento é muito 
oportuno, tendo em vista a alta da demanda 
que se inicia com os feriados, festas de final 
de ano e férias.” Para ela, cabe à Associação o 
lugar de esclarecimento e compromisso com 
o transporte seguro. 

A Campanha será disponibilizada para 
todas as associadas ABRATI e para entidades 

parceiras e estará no ar por um 
mês nas três principais emisso-
ras de TV aberta do Brasil em 
9 estados e DF, além de grande 
foco nas Redes Sociais.

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.

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.

BENEFÍCIOS:
•  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.

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

•  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
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A Busologia caiu na rede 
Estudiosos e apaixonados pelo universo dos ônibus, 

os busólogos vão além e são, muitas vezes, especialis-
tas – corrigindo e ajudando a documentar a história de 
empresas, dos sistemas de transportes e de montadoras 
e encarroçadoras. 

A Busologia acompanha a estrada do transporte de 
passageiros desde meados dos anos de 1970. E, se no 
início o hobby era compartilhado através de álbuns de 
fotografia impressa e debates acalorados em encontros 
presenciais, hoje eles ajudam a divulgar o setor através 
de perfis nas redes sociais. 

Nesta edição de final de ano, convidamos alguns perfis 
para dividirem suas fotos de valor sentimental e a his-
tória por traz dessa admiração. Aproveitamos também 
para divulgar os perfis e agradecer a todos os busólogos 
pela deferência, referência e inspiração para o setor 
rodoviário de passageiros.

BusologiaPE
Pedro Braz Júnior
@busologiape
Pernambuco

“Um dos melhores momentos da BusologiaPE      
foi poder fotografar o nosso Red da Real Alagoas. 
Na época, recém adquirido pela empresa.”

Brasil Bus Photo
@br_bus_photo
@iagossantanaa 
@gabrielleal6201 
@eng.matheus_
Minas Gerais e Bahia

“A página @br_bus_photo é de três amigos 
de cidades diferentes, dois da Bahia e um 
de Minas Gerais. Amizade que começou 
em um dos diversos grupos em rede social 
e foi se fortalecendo através do hobby.      
A foto em questão se torna especial pelo 
reconhecimento da empresa Viação 
Águia Branca pelo convite para fazermos 
parte do lançamento do Marcopolo G8, 
que pode dar novos rumos e tendências 
para o transporte de passageiros. Foi 
uma oportunidade de nos conhecermos 
pessoalmente, aumentando ainda mais a 
admiração pelo hobby e pelo que fazemos 
na nossa página.”

REVISTA ABRATI
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BRMT_busologiamt
@brmtbusologiamt
Mato Grosso

“Me chamo Thyago e desde a infância sou 
fã da empresa Andorinha e sempre faço a 
linha Cuiabá X São Paulo com a mesma.
Um dia, aconteceu algo especial. Através 
de um dos funcionários da empresa veio 
o reconhecimento do meu trabalho e em 
uma das minhas viagens, tive a oportuni-
dade de acompanhar de perto o dia a dia 
da operação e da rotina de um motorista. 
Para muitos, isso pode ser algo simples, 
mas para mim foi diferente. Esse foi um 
reconhecimento que a empresa que sou fã 
me propôs e eu só tenho a agradecer.”

Leonardo Nunes
@leonardophotobus
Minas Gerais

“Desde criança eu já gostava de ônibus, 
sempre tive brinquedos e tudo mais. Quando 
comecei a trabalhar na rodoviária da minha 
cidade admirava os ônibus passando, tirava 
fotos, gravava alguns vídeos, sempre buscan-
do a melhor qualidade das imagens. Escolhi 
esta foto por ser de um carro com pintura bo-
nita junto com o sol se pondo ao fundo, coisas 
que admiro muito: o transporte rodo viário de 
passageiros e a beleza da natureza.”

Travelling.Bus
Gean Brito
@travelling.bus
Miinas Gerais

“Esta foto do Expresso Guanabara em Palestina do 
Pará (PA) é muito especial para mim, pois quando 
a tirei, em 2015, a linha Marabá X Recife pegava 
um pequeno trecho de terra na BR-230. Por esse 
motivo, conseguir uma foto de qualquer ônibus 
nesse local criaria um belo cenário, único, por sinal. 
Tive sorte que nada me atrapalhou no momento e 
permitiu que a fotografia ficasse muito boa.”
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Pedro_Busólogo
@pedro_busologo
Minas Gerais

“Tenho uma história muito bonita com a Empre-
sa Util, desde a minha infância tenho ela como 
referência no meio rodoviário e tenho um cari-
nho especial pela mesma. Uma forma de demonstrar isso foi no meu aniversário de 21 anos, 
com o tema da Util. Fui reconhecido e a equipe da marketing da empresa me chamou para 
uma visita à garagem, no Rio de Janeiro. Confesso que foi o dia mais feliz da minha vida. 
Este é um resumo do meu carinho que tenho e que a cada dia só vem aumentando.”
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Busergipe
@busergipe 
Sergipe

“Esta foto – do ônibus Progresso 5035 
– foi registrada em abril de 1997, em 
Aracaju (SE), quando este veículo 
(ano 1995) operava a linha Aracaju 
X Recife. A escolha da empresa se dá 
pelo fato dela ser uma das maiores do 
Nordeste, com 89 anos de fundação, e 
pela pintura, que marcou história por 
muitos anos pelo interior nordestino. 
Quando se via um ônibus da Progres-
so com esta pintura, para nós, busó-
logos, era sinônimo de alegria pela 
robustez e conservação dos veículos.”

DBPBUSS
Derles Borges 
@dbpbuss 
Paraná

“A foto , apesar de não ser de grande qualidade, me traz 
boas lembranças. Foi feita em umas das minhas primeiras 
viagens de ônibus na empresa que sou fã desde meu início 
no hobby, em 2005. Na ocasião, viajei para Ponta Grossa, 
para a Exponi, evento esse destinado a busólogos, realizado 
no dia 11 de novembro de 2006. Na ocasião, pude ver e fo-
tografar novos modelos recém-adquiridos pelas empresas 
e várias raridades ali em exposição. Pude também conhecer 
companheiros do hobby com quem só me comunicava via 
MSN ou grupos de e-mails. Amizades essas que se esten-
dem até os dias atuais, inclusive, com a troca de fotos.
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É Legal
40

Alde da Costa Santos Júnior, consultor jurídico da Abrati desde 2014, exerce a 
advocacia perante o STJ e o STF. É Procurador do Estado do Rio de Janeiro, em 

Brasília, desde 1995. Na qualidade de representante da CNI, compôs o Conselho 
de Contribuintes do Ministério Fazenda. Como Conselheiro da OAB/DF, 

integrou a Comissão de Seleção e Prerrogativas e o Tribunal de Ética e Disciplina

legislação | análise

      “De fato, o 
aprimoramento da 
proposta do novo 
marco regulatório 
constitui um dos 
principais desafios 
do setor para o 
ano de 2022, apri-
moramento esse 
que precisa ser 
construído através 
de um diálogo pro-
positivo e técnico 
perante a Agência 
Reguladora.”

NO APONTAR DO FINAL DO ANO, as 
esperanças voltam-se para 2022 com sinais 
positivos de retomada do transporte rodovi-
ário interestadual de passageiros. Após dois 
anos especialmente difíceis para as empre-
sas prestadoras do serviço público, os indica-
tivos de um vagaroso, não uniforme, porém 
crescente aumento do número de viagens 
mês a mês parecem apontar que o setor len-
ta e progressivamente abandona os períodos 
mais difíceis ocasionados pela pandemia de-
corrente da Covid-19.

Diante do cenário que levou o Congresso 
Nacional a reconhecer o estado de calamida-
de pública (Decreto Legislativo nº 6/2020) e 
em vista de uma paralização que atingiu 95% 
(noventa e cinco por cento) de toda a ativi-
dade de transporte no território nacional nos 
meses mais críticos, ensejando demissões 
de em média 25% (vinte cinco por cento) da 
força de trabalho das empresas, o progressi-
vo aumento do número de viagens e o cresci-
mento da produção de ônibus em 12 % (doze 
por cento) nos sete primeiros meses deste 
ano são sinais da recuperação do setor.

É verdade, no entanto, que os desafios 
para 2022 não se resumem à recuperação dos 
níveis de atividade anteriores à pandemia, 
assim como não foram os seus efeitos as úni-
cas adversidades enfrentadas pelas empresas 
prestadoras do serviço público no ano 2021. 

O ambiente de insegurança jurídica ins-
taurado desde a edição da DLB ANTT nº 
955/2019, que inaugurou uma atuação da 
Agência Reguladora surpreendentemente 

direcionada à desregulamentação e à preca-
rização da qualidade da prestação do serviço 
público, incorporando um enviesado discur-
so de “abertura do mercado de transportes 
coletivos de passageiros”, agravou-se ao pon-
to de ensejar fortes reações no seio do Con-
gresso Nacional.

Se, em agosto de 2020, o Senado já havia 
oficiado a Diretoria da ANTT para prestar in-
formações sobre as indiscriminadas e pouco 
transparentes outorgas de autorizações para 
novos mercados levadas a cabo nesse cená-
rio, em março de 2021, ao tempo da decisão 
cautelar do Tribunal de Contas da União de-
terminando a suspensão de novas outorgas 
(TC nº 033.359/2020-2), menos de 21% das 
mais de 16 mil autorizações outorga das no 
período estavam verdadeiramente ativadas. 

Também os sucessivos adiamentos de pra-
zo para a entrada em operação desses novos 
mercados corroboraram a forte impressão de 
que a chamada “abertura do mercado” e o 
açodado deferimento de autorizações à cus-
ta do desprezo pelas regras indispensáveis à 
viabilidade operacional, à segurança e à pró-
pria natureza de um serviço público tinham 
pelo menos um endereço certo: a habilitação 
do maior número de autorizatárias para servir 
à empresa (ou empresas) de aplicativo, com a 
propalação da ideia de que a desregulamen-
tação resultaria na ampliação da prestação 
do serviço público no território nacional.

Convém observar que o surgimento do 
sofisma segundo o qual o término do período 
de controle tarifário representaria a revoga-

Desafios para 2022
por Alde da Costa Santos Júnior
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ção da cláusula legal que impõe à Agência Regulado-
ra o dever de coibir a prática de concorrência ruinosa 
e garantir a viabilidade operacional na prestação do 
serviço público coincide com a ampliação do núme-
ro de decisões judiciais, em todo País, reconhecendo 
a ilegalidade da oferta do chamado “fretamento co-
laborativo”.

No decorrer de 2019 e 2020, os Tribunais Regio-
nais Federais da 1ª, 3ª e 4ª Regiões, os juízos da Justi-
ça Federal em Sergipe, na Bahia, no Distrito Federal, 
no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, bem assim 
diversas decisões das Justiças Estaduais já haviam 
imposto a observância das normas legais e regula-
mentares ou reconhecido a oferta do “fretamento 
colaborativo” como uma simulação mediante a qual 
empresas de aplicativo se valem de autorizadas ao 
transporte sob o regime de fretamento para ofertar 
e operar em concorrência com o serviço público de 
transporte rodoviário de passageiros, naturalmen-
te sem observar a gama de normas exigidas para a 
prestação desse serviço público.

Nesse particular, duas importantes decisões em 
2021 merecem destaque: o provimento do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo para assegurar po-
der de fiscalização da Artesp, agência de transportes 
do estado, de modo a impor a observância do circui-
to fechado nas operações realizadas pela empresa 
Buser; e o reconhecimento pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, em julgamento de mérito, da 
ilegalidade do modelo operado por essa empresa. 

Somaram-se a essas importantes manifestações 
do Poder Judiciário a aprovação do projeto de lei 
regulamentador do regime de fretamento no servi-
ço intermunicipal em Minas Gerais, com destaque 
para a derrubada pela Assembleia Legislativa do 
veto aposto ao projeto pelo Governador do Estado, e 
a promulgação de lei em tudo semelhante no Estado 
do Espírito Santo.

De todo modo, estabeleceu-se de forma patente 
que o indiscriminado deferimento de milhares de 
autorizações para o serviço regular de transporte ro-
doviário interestadual e internacional de passageiros 
a diversas empresas sem condições de operar o ser-
viço de maneira perene e contínua produziu uma pí-
fia ampliação das localidades atendidas pelo TRIIP. 
Afinal, a imensa maioria dos chamados “novos mer-
cados” foi deferida em sobreposição a localidades e 
itinerários já atendidos, de modo a confirmar que a 

desregulamentação encampada pela Agência Regu-
ladora realmente não poderia resultar na ampliação 
da prestação do serviço público.

Como demonstrado pela Fundação Getúlio Var-
gas, em análise apresentada pela ABRATI perante 
o Tribunal de Contas da União no âmbito da TC nº 
033.359/2020-2, embora uma adequada desregula-
mentação possa vir a reduzir custos para os usuá-
rios, em especial aqueles que utilizam os serviços em 
mercados de maior fluxo, traz ela um considerável 
risco para “outra grande parcela da população, que é 
exatamente aquela que habita em zonas periféricas 
e de baixo movimento, que poderá a vir a ser desa-
bastecida”. 

O proceder da Agência causou perplexidade ain-
da maior porque levado adiante durante a gestação 
de um novo marco regulatório, mostrando-se incom-
preensível o motivo de, na iminência de uma consi-
derável mudança regulatória, proceder-se à outorga 
de milhares de novas autorizações para a operação 
do serviço justamente ao tempo da maior retração 
de demanda por viagens nas últimas décadas.

O certo é que a ideologia de uma desregulamen-
tação à custa da precarização da prestação do ser-
viço público impregnou o processo de construção 
do novo marco regulatório, cuja proposta se pautou 
pelo equívoco conceitual de tratar um serviço pú-
blico por definição constitucional (CF. art. 21, XII, e) 
como atividade econômica em sentido estrito, des-
curando da modificação normativa mais importan-
te da história do direito ao transporte no País: sua 
qualificação como direito social fundamental pela 
Emenda Constitucional nº 90/2015.

Ao buscar a exclusiva ampliação do número de 
operadores em mercados maiores, a proposta de 
marco regulatório apresentada mostra-se, em mui-
tos aspectos, contrária à qualificação do direito ao 
transporte como direito social fundamental. A fi-
xação em 90 (noventa) dias do período mínimo de 
atendimento e a exigência de baixo capital social 
mínimo como requisito para a operação em um nú-
mero indefinido de mercados são exemplos do des-
prezo pela preservação da continuidade e da regu-
laridade dos serviços, bem como da segurança dos 
usuários, missão da qual a Agência Reguladora não 
poderia renunciar.

Esses são apenas alguns aspectos das diversas 
impropriedades contidas na proposição do novo 
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marco, proposição que também se encontra sob des-
confiança em decorrência de uma aparente burla 
nos procedimentos de participação social realizados 
no âmbito da Agência Reguladora. Como exaustiva-
mente demonstrado pela ABRATI em suas contri-
buições para a Reunião Participativa nº 005/2021, 
o desproporcional acolhimento de contribuições 
apresentadas por servidor da ANTT, como se usuá-
rio fosse, durante a Audiência Pública constitui má-
cula que põe em xeque a fiel observância do devido 
processo legal regulatório.

A nova direção da Agência Reguladora parece, 
no entanto, possuir um olhar mais isento e consen-
tâneo para as características imprescindíveis à ade-
quada regulação de um serviço público essencial, 
como demonstrado pela recente Nota Técnica SEI 
nº 5753/2021/SUPAS/DI, onde foram apontadas 
inconsistências da proposta de resolução sobre o 
novo marco regulatório relacionadas com os seguin-
tes aspectos: Objeto de autorização; Microrregiões 
contíguas; Procedimento de análise de inviabilidade 
operacional; Período mínimo de operação; Suspen-
são do direito à fruição de gratuidades e descontos 
previstos em lei; Vedação a ato de concentração 
entre grupos econômicos; Uso de micro-ônibus em 
condições específicas; Outorgas de autorizações em 
condições específicas; Sistema de avaliação e de-
sempenho; Taxa de fiscalização, além de ajustes na 
operacionalização e redação da nova resolução.

De fato, o aprimoramento da proposta do novo 
marco regulatório constitui um dos principais de-
safios do setor para o ano de 2022, aprimoramento 
esse que precisa ser construído através de um diá-
logo propositivo e técnico perante a Agência Regu-
ladora, a se desenvolver sem burlas ao processo de 
formação de convencimento e soluções, mas tam-
bém com especial deferência ao Poder Legislativo 
e ao Projeto de Lei que altera a Lei nº 10.233/2001 
para estabelecer critérios de outorga mediante auto-
rização para o transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros. 

Essa deferência para com o Poder Legislativo se 
impõe não somente em função da imperiosa neces-
sidade de convivência harmônica entre os Poderes, 
mas especialmente ante o imperativo constitucional 
de eficiência na atuação da Administração Púbica 
(CF, art. 37), na medida em que se afiguraria mani-
festamente incongruente e ineficiente a definição de 

um novo marco regulatório na iminência da aprova-
ção de uma substancial alteração legislativa a ensejar 
a reconstrução de outro marco regulatório, em preju-
ízo do ambiente de segurança jurídica indispensável 
aos operadores e usuários do serviço público.

Será somente através do diálogo propositivo, téc-
nico e isento que as empresas operadoras e a Agên-
cia Reguladora poderão endereçar soluções para 
questões essenciais ao aprimoramento do transpor-
te rodoviário interestadual e internacional de pas-
sageiros, como a relacionada à conflituosa criação 
e implementação de consistentes fontes de custeio 
para fazer face às gratuidades estabelecidas em lei.

Longe de ser uma questão menor, porquanto vin-
culada às razões que justificaram a qualificação do 
transporte como direito social fundamental, a pre-
visão de fontes de custeio para a plena efetividade 
das políticas públicas direcionada às camadas mais 
carentes da população constitui ponto essencial 
para a ampliação do âmbito de prestação do serviço 
público no território nacional, de modo a se oferecer 
aos habitantes de localidades distantes ou de baixo 
movimento um serviço regular, seguro, contínuo e 
que observe padrões de qualidade próximos aos ser-
viços presentes em mercados de grande fluxo.

Afinal, a omissão no financiamento público para 
as políticas de gratuidades representa mais do que 
a imposição de uma requisição não indenizada de 
serviços às empresas operadoras, porquanto frustra 
a ampliação da acessibilidade ao direito ao transpor-
te, conforme bem pontuou Ingo Wolfgang Sarlet: “...
impor aos particulares tal ônus sem contrapartida 
que assegure a manutenção da empresa, a aquisição 
e manutenção dos meios de transporte, pagamento 
de pessoal, demais despesas incidentes, igualmente 
não se revela solução compatível com o ordenamen-
to constitucional e de qualquer sorte resultaria no 
abandono completo dessa via negocial, com graves 
consequências para a acessibilidade diuturna dos 
cidadãos.” 

Bem se percebe nesse cenário que o almejado ar-
refecimento dos efeitos da pandemia decorrente da 
Covid-19 e a gradual retomada do transporte rodo-
viário de passageiros não representam a superação 
dos grandes desafios que as empresas prestadoras do 
serviço público, em indispensável cooperação com a 
nova diretoria e com o corpo técnico da Agência Re-
guladora, terão de enfrentar no ano de 2022.
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REVISTA ABRATIÔnibus Volvo. Qualidade de vida no transporte

Escolha certo, escolha Volvo.
Novos B420R+ e B450R+

Sistema de segurança ativa para proteção do motorista
e de seus passageiros. Economia de até 5% de combustível
para sua frota. Volvo Bus Connect. Dados à sua mão
e uma frota mais rentável.

A vida é feita de escolhas,
faça as melhores.
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