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Todos os dias, metrôs e trens de 
passageiros transportam milhões 
de pessoas de maneira rápida, 
sustentável e eficiente. Isso garante 
o direito de ir e vir de todos os 
brasileiros que não podem parar.
Por isso, esse movimento é 
fundamental na nossa vida. O Brasil 
continua porque o transporte 
metroferroviário segue em frente.

https://otransportemoveobrasil.cnt.org.br/
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O uso de combustíveis fósseis tem sido reavaliado 
em todo o mundo, e novas fontes de energia já estão sendo 
utilizadas em veículos de cargas. O Despoluir - Programa 
Ambiental do Transporte contribui para estruturar 
as bases para esse transporte mais sustentável 
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Vander Costa
Presidente da CNT

O Despoluir, Programa 
Ambiental do Transporte, 
promovido pela CNT e 

pelo SEST SENAT, completa 13 
anos de serviços prestados para o 
transporte e para toda a sociedade 
brasileira. O programa tem como 
objetivos estudar e estimular os em-
presários do Sistema CNT a trans-
portarem com sustentabilidade e 
responsabilidade ambiental, o que, 
no nosso entendimento, significa 
operar gerando o menor impacto 
possível ao meio ambiente.

Citei “estudar” como um dos ob-
jetivos, pois, para convencermos os 
transportadores da conveniência de 
se trabalhar com responsabilidade 
ambiental, são necessários muitos es-
tudos e pesquisas a fim de se apresen-
tar um plano exequível e viável. 

Nosso papel, também, é estimular 
os empresários, pois são eles que 
tomam a decisão de praticar um 
transporte responsável e ecologica-
mente correto. Eles são a razão de ser 
do Sistema CNT.

A ação mais visível do Despoluir 
são as inspeções veiculares, que ve-
rificam as emissões de poluentes. Os 
números falam por si: em 13 anos, fo-
ram cerca de 3 milhões de avaliações 
realizadas em ônibus e caminhões de 
todo o Brasil; mais de 54 mil empre-
sas de transporte atendidas; 123 mil 
cartilhas instrutivas distribuídas; 
além de outras atividades. Isso só foi 
possível com o apoio das federações 
filiadas, que efetivamente coor-
denam os trabalhos em suas bases, 
fortalecendo o Sistema CNT.

O projeto é vencedor e não está 
estacionado. Estudos e pesquisas 
são exercícios contínuos dos nossos 
técnicos. Agora, estamos com um 
estudo pronto e que foi entregue ao 
Ministério da Infraestrutura com o 
objetivo de vistoriar toda a frota de 
caminhões ativos do Brasil e, assim, 
contribuir, de forma significativa, 
para a redução da emissão de poluen-
tes. Nossos empresários já estão 
conscientizados acerca da necessida-
de de praticarmos o transporte com 
responsabilidade ambiental. Então, 
é hora de trabalharmos juntamente 
com toda a sociedade brasileira.

A ideia é estarmos sempre evo-
luindo a fim de, em um futuro não 
muito distante, podermos contri-
buir para uma política de renovação 
de frota, retirando de circulação 
veículos inseguros e poluentes, 
que serão destinados à reciclagem. 
Para quem não tiver condições de 
comprar outro veículo em que possa 
trabalhar com segurança e responsa-
bilidade ambiental, oferecemos trei-
namento no SEST SENAT, de modo 
que se conduza de forma eficiente.

Nós precisamos abandonar o pro-
tecionismo do individual e pensar 
no bem-estar da coletividade. Nesse 
sentido, apoiamos a reciclagem de 
todo veículo que polua em excesso o 
meio ambiente ou que coloque em 
risco de vida do condutor e de outras 
pessoas que cruzem com ele pelas 
ruas ou rodovias.

13 anos 
de Despoluir

 Nossos empresários 
 já estão 
 conscientizados 
 acerca da 
 necessidade de 
 praticarmos o 
 transporte com 
 responsabilidade 
 ambiental. 
Então, é hora de 
trabalharmos 
juntamente com 
toda a sociedade 
brasileira.

/// Editorial 
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/// Entrevista | Adriana Aroulho

Transformação 
para a 
economia digital
por Natália Pianegonda

Adriana Aroulho, 
VP de Operações 
da SAP Brasil
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/// Entrevista | Adriana Aroulho

Quem acelerou a transformação digital na 
sua empresa?” era a pergunta estampada 
em uma imagem que viralizou em redes 
sociais, há algumas semanas. Entre as al-
ternativas, estavam possibilidades lógicas: 

a equipe de TI (Tecnologia da Informação); o CEO 
(diretor-executivo); o CTO (diretor de tecnologia); a 
equipe agile. Mas a resposta assinalada dava o tom da 
brincadeira para uma realidade: o novo coronavírus. 

Com a pandemia da covid-19, empresas de todo o 
mundo precisaram correr para adaptar os seus negócios 
a um cenário que limitou, de forma inédita, o contato 

físico e que tem alterado o comportamento das pessoas 
em proporções ainda incertas. A capacidade de adapta-
ção à economia digital tem sido decisiva para a sobrevi-
vência dos negócios. 

Para compreender esse movimento no Brasil, seus 
desafios e suas oportunidades, especialmente para o 
setor de transporte e logística, a revista CNT Transporte 
Atual entrevistou a vice-presidente de Operações da 
SAP Brasil, Adriana Aroulho. A SAP é líder no mercado 
mundial de aplicações de software empresarial, com tec-
nologias de machine learning (aprendizado de máquina), 
IoT (Internet das Coisas) e análise avançada de dados. 

Revista CNT | Quais são as principais 
mudanças que a senhora vê, nos 
ambientes organizacionais, a partir 
da crise da covid-19, e quais as suas 
consequências? Que tipo de lições 
as empresas estão tirando deste 
momento?
Adriana Aroulho | A crise atual trou-
xe desafios e muitos aprendizados 
para empresas de todos os segmen-
tos e funcionou como um catalisa-
dor para a mudança, refletindo na 
antecipação de muitos projetos de 
TI e, também, na análise dos dados 
já disponíveis para avaliar cenários 
e encontrar alternativas para os 
negócios. O que temos acompanha-
do é que, em diferentes cenários, o 
papel da tecnologia será importante 
para construir a economia digital, 
que se mostrará como um habili-
tador importante para a retomada 
dos negócios nos mais diferentes 
setores da economia. A transforma-
ção digital converte os negócios em 
empresas inteligentes, que utilizam 
efetivamente seus recursos, de 
forma otimizada, para aumentar 
a produtividade, reduzir custos 
e liberar o capital humano para 
trabalhar em projetos inovadores e 

que aumentem a competitividade 
da operação. 

Revista CNT | E quais são as grandes 
mudanças nas relações entre em-
presas e clientes?
Adriana Aroulho | Diante da crise da 
covid-19, muitos líderes de em-
presas já estão percebendo que as 
necessidades dos clientes mudaram 
e que não estão diante apenas de 
questões relacionadas aos proces-
sos de abertura mas também da 
reinvenção do negócio, e isso só 
poderá ser feito com o apoio da tec-
nologia. A inovação precisa estar, 
definitivamente, na pauta do dia; e 
a tecnologia dará sustentação para 
novas estratégias e posicionamen-
tos de negócios. Do ponto de vista 
da gestão do relacionamento com 
clientes, as ações devem estar estru-
turadas sob três pilares: entender 
o comportamento, o que o cliente 
valoriza e seu processo de compra; 
antecipar-se às necessidades; e 
inspirá-lo com a oferta da melhor 
experiência. 

Revista CNT | A crise provocada pela 
pandemia já reduziu o número de 

empresas no país. Quem sobrevive-
rá? Por quê? 
Adriana Aroulho | Na SAP, falamos 
muito sobre a jornada do cliente 
por considerarmos que as empresas 
estão em estágios distintos de ma-
turidade digital. Acreditamos que a 
retomada será gradual e que novos 
modelos de negócios serão habilita-
dos. Mais do que nunca, as empre-
sas vão precisar profissionalizar a 
gestão com o apoio da tecnologia. 

A inovação 
precisa estar, 
definitivamente, 
na pauta do dia; 
e a tecnologia dará 
sustentação para 
novas estratégias 
e posicionamentos 
de negócios 

“
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Revista CNT | Os conhecimentos e as 
habilidades exigidos dos profissio-
nais também estão se transforman-
do. Por outro lado, percebemos, por 
exemplo, a dificuldade de adapta-
ção da rede pública de ensino, com 
reflexos diretos sobre a formação 
de uma geração de brasileiros. De 
que forma isso poderá impactar as 
empresas no país?  
Adriana Aroulho | O desafio de cons-
truir uma cultura digital é um dos 
principais para o Brasil. Atuamos 
em comitês e em outros espaços em-
presariais para que se estabeleçam 
políticas para a educação digital 
como caminho para o desenvolvi-
mento sustentável. As mudanças 

são muito rápidas, e todos serão 
impactados de alguma forma. 

Revista CNT | A senhora acredita, de 
maneira geral, que o ambiente de 
negócios no Brasil estava preparado 
para a transformação digital que a 
pandemia já exigiu e que deve conti-
nuar exigindo das empresas?
Adriana Aroulho | Não podemos dizer 
que qualquer governo ou qualquer 
empresa estavam preparados para o 
cenário atual, pois essa crise não tem 
precedentes. Ao mesmo tempo, está 
claro que o que difere as iniciativas 
mais bem-sucedidas das demais é 
o grau de maturidade digital para 
enfrentar situações adversas. Os 
governos, por exemplo, precisam 
de dados confiáveis para que suas 
áreas de saúde consigam enfrentar 
as consequências da epidemia do 
novo coronavírus; e isso não é muito 
diferente para as empresas. Um 
varejista pode precisar acelerar o 
e-commerce, mas, para isso, precisa 
ter um backoffice estruturado em um 
sistema de gestão digital e resiliência 
em sua cadeia de suprimentos. 

Revista CNT | E como a senhora vê, 
sob essa ótica, o segmento de trans-
porte e logística no país?
Adriana Aroulho | A SAP sempre es-
teve muito próxima desse segmento 
e, logo no início da crise, constatou 
que foi um dos mais afetados com 

a desaceleração das atividades eco-
nômicas e com a queda nos volumes 
transportados, ao mesmo tempo 
em que demonstrou o quanto é 
essencial para o país. Já estamos 
acompanhando uma recuperação 
e notando que as empresas estão se 
readequando às novas demandas 
do mercado, para oferta de entrega 
mais ágil e com maior confiabili-
dade, principalmente no chamado 
“last mile”, a fim de acompanhar os 
desafios do e-commerce. Esse cenário 
trouxe novas oportunidades, 
como disponibilizar informações 
precisas do momento de chegada do 
produto e garantir que ele chegou 
nas condições ideais para uso, que 
trazem uma vantagem competitiva 
sob a ótica do cliente. O momento 
do mercado é de repensar proces-
sos, considerando, cada vez mais, a 
logística como parte do processo de 
compra e diretamente relacionada à 
experiência do cliente, para investir 
em inovação tecnológica. Sob o 
ponto de vista da SAP, é importante 
compreender as necessidades de 
cada empresa e da cadeia de valor 
para oferecer um atendimento 
consultivo no desenvolvimento de 
projetos com soluções integradas 
e inovadoras para atender às novas 
demandas dentro do conceito de 
Economia Circular, que depende de 
uma boa integração e eficiência do 
setor logístico e de transporte. 

/// Entrevista | Adriana Aroulho

Estamos 
acompanhando 

uma recuperação 
e notando que as 

empresas estão se 
readequando às 

novas demandas do 
mercado, para oferta 

de entrega mais 
ágil e com maior 

confiabilidade
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Revista CNT | Na tomada de decisão, 
existe um equilíbrio entre sensi-
bilidade, experiência de vida e uso 
de dados? Qual é a importância da 
Business Intelligence e do Big Data 
para decisões estratégicas, especial-
mente no atual contexto? 
Adriana Aroulho | A logística 
como um todo está sujeita ao que 
chamamos de “trade-offs”, quando é 
preciso tomar decisões sobre ques-
tões complexas e, muitas vezes, 
conflitantes. Para isso, é necessário 
contar com informação confiável 
e em tempo real. Por exemplo: 
devo manter um estoque maior em 
centros de distribuição da região 
Sul ou devo investir para aumen-
tar a frequência de transporte, de 
modo a reduzir os estoques, mas 
aumentando o custo de fretes? O 
que importa é o chamado “ótimo 
global”; e aí entram os conceitos 
de empresa inteligente para nos 
apoiar na tomada de decisão, 
adotando modelos preditivos e 
com otimizadores que trabalham 
com grandes volumes de dados, 
de modo rápido e com múltiplos 
tipos de dados, que caracterizam 
o Big Data. As empresas do seg-
mento estão investindo em novos 
projetos apoiados em soluções de 
Supply Chain, buscando obter uma 
redução de custos logísticos de 8% 
a 15%, dependendo do segmento 
de mercado da empresa, em um 

momento no qual a liquidez é um 
fator crítico. As empresas buscam 
automatizar processos para liberar 
seus times para que atuem em 
projetos que tragam inovação para 
os negócios. 

Revista CNT | Muitas empresas do 
setor transportador são familiares 
em sua origem. Que conselhos a 
senhora daria para os gestores desse 
tipo de negócio?
Adriana Aroulho | As empresas fa-
miliares também estão em busca de 
profissionalização, gestão integrada 
e inovação. O agronegócio, que tem 
sustentado o nosso PIB, está aí para 
provar isso. Temos acompanhado 
esse movimento também no setor 
logístico. Há pequenos provedores 
de serviço, como transportadores 
independentes, que hoje possuem 
um celular e monitoram, em tempo 
real, as suas oportunidades de negó-
cio, fornecendo informações para 
ganhar essas ofertas, como o seu 
custo de frete e prazos de entrega. 

Revista CNT | Qual, na sua opinião, 
é o papel do setor privado no en-
frentamento a essa crise no Brasil? 
Quais responsabilidades as empre-
sas podem assumir?  
Adriana Aroulho | A nossa mensagem 
é que sigam com seus processos de 
transformação digital e, assim que a 
situação econômica permitir, reto-

mem seus processos de investimento 
para se adequarem à nova realidade 
e buscarem maior competitivida-
de e diversificação das atividades 
econômicas no país. No caso da SAP, 
assumimos o compromisso de man-
ter os investimentos na expansão do 
SAP Labs, nosso centro de pesquisa e 
desenvolvimento localizado em São 
Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O 
Brasil tem um dos maiores mercados 
consumidores do mundo; e a reto-
mada econômica vai mostrar, mais 
uma vez, que temos grandes oportu-
nidades de crescimento. ◼ 

O Brasil tem um 
dos maiores 
mercados 
consumidores 
do mundo; 
e a retomada 
econômica vai 
mostrar, mais 
uma vez, que 
temos grandes 
oportunidades de 
crescimento 

/// Entrevista | Adriana Aroulho
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/// Mais Transporte

Desinfecção 
com ozônio 

Para garantir o ar seguro dentro dos ônibus, 
o Grupo Viação Garcia e Brasil Sul, de Londrina 
(PR), passou a realizar uma desinfecção interna 
do ar com aplicação de ozônio. Testada pela 
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), 
a tecnologia garante 99% da eliminação de vírus. 
Além disso, a empresa faz a desinfecção do ambiente 
interno com a pulverização de quaternário de 
amônia, seguida de limpeza adicional com álcool 
70%. Os filtros de ar-condicionado são limpos com 
jato d’água a cada viagem. Para garantir ainda mais 
segurança sanitária, a empresa fez a implantação 
de cortinas de proteção entre as poltronas, que são 
lavadas e esterilizadas a cada viagem.

TCU autoriza  mais 
duas  renovações 

antecipadas 
de ferrovias

 
O TCU (Tribunal de Contas da União) auto-

rizou a renovação antecipada dos contratos de 
concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas 
(EFVM) e da Estrada de Ferro Carajás (EFC), 
ambas administradas pela Vale S/A. Os novos 
contratos preveem investimentos de R$ 21 bilhões, 
sendo R$ 8,5 bilhões na EFVM e R$ 9,8 bilhões na 
EFC, além do uso do mecanismo de investimento 
cruzado, que permite a utilização de parte do valor 
de outorga para a construção de novas ferrovias do 
Estado com investimento privado.

As renovações contaram com o apoio da CNT, 
que manifestou formalmente sua posição junto 

ao TCU, Ministério da Infraestrutura, Ministério 
da Economia e Casa Civil, sempre ressaltando a 
importância da livre iniciativa e a possibilidade de 
concorrência.

A entidade considera que as renovações 
proporcionarão uma série de benefícios macro-
econômicos, com impactos diretos e indiretos 
em outras áreas. De acordo com a CNT, os novos 
contratos contribuirão para incrementar a 
economia, reforçar a segurança jurídica para a 
realização dos investimentos e aumentar a arre-
cadação de tributos.

Ao todo, R$ 2,73 bilhões serão destinados à 
construção da Ferrovia de Integração do Cen-
tro-Oeste (Fico) entre Mara Rosa (GO) e Água 
Boa (MT). Esse trecho irá escoar a produção de 
grãos (soja e milho) do Vale do Araguaia, uma 
das maiores produtoras de soja do Brasil, até a 
Ferrovia Norte-Sul, criando acesso aos principais 
portos do país.

Divulgação | Viação Garcia
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/// Mais Transporte

CNT e Autotrac assinam 
acordo de cooperação técnica

A CNT (Confederação Nacional 
do Transporte) e a Autotrac assina-
ram um acordo de cooperação téc-
nica que vai possibilitar a divulgação 
de informações georreferenciadas, 
por meio de dispositivos de rastrea-
mento, dos trechos de rodovias com 
o maior índice de acidentes envol-
vendo caminhões.

As informações têm como base 
o estudo Acidentes Rodoviários - 
Estatísticas Envolvendo Caminhões, 
divulgado pela CNT em 2019. A 
partir dos dados de acidentes em 
rodovias federais, a confederação 
elaborou um ranking com os cem 
trechos mais perigosos, levando em 
consideração o índice de fatalidade.

Os dados serão incluídos em um 
sistema de alerta, nos rastreadores 
fornecidos pela Autotrac aos seus 
clientes. Ao se aproximar de um 
desses trechos, o rastreador vai emi-
tir um alerta sonoro indicando que 
aquela é uma região com alto índice 
de acidentes e que é importante o 
motorista redobrar a sua atenção. 
O sistema ainda pode reconfigu-
rar alertas de velocidade máxima, 
orientando o condutor a manter 
uma velocidade mais segura no local 
e solicitar testagem dos freios, além 
de outras orientações enquanto o 
condutor trafega pelo trecho.

“A CNT sempre desenvolveu 
ações para contribuir com o desen-
volvimento do setor de transporte 
no país. A parceria com a Autotrac 
é mais uma conquista. Acreditamos 
que essa é uma ação concreta que vai 
gerar benefícios reais em termos de 
aumento da segurança nas nossas 

rodovias e, consequentemente, na 
redução do número de acidentes e 
mortes”, afirma o presidente da Con-
federação Nacional do Transporte, 
Vander Costa. 

Para Márcio Toscano, diretor de 
Marketing, Comercial e Pós-vendas 
da Autotrac, essa é uma iniciativa 
ímpar. “A CNT e a Autotrac têm 
públicos comuns, e o nosso objetivo 
é somar forças para possibilitarmos 
mais segurança no trânsito. Nós 
vamos, a partir do levantamento de 
dados da CNT, fazer com que essa 
informação seja acessada dentro da 
boleia dos caminhões. Isso permi-
tirá ao motorista agir, de maneira 
preventiva, nas situações de risco 
vivenciadas durante a viagem.”

O acordo também estabelece que 
a CNT passe a utilizar os dispositivos 
de rastreamento desenvolvidos pela 
Autotrac nos veículos que realizam a 
coleta de dados da Pesquisa CNT de 
Rodovias, garantindo, assim, maior 
controle da gestão do levantamento 
das informações e mais segurança aos 
pesquisadores a partir de 2021.

Arquivo Sistema CNT
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/// Mais Transporte

Aplicativo de cargas 
em Guarulhos 

Os clientes do terminal de cargas do Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos (SP) têm agora disponível um 

aplicativo que permite rastreamento em tempo real. Com 
o GRU Cargo, importadores, exportadores, empresas 

aéreas, agentes de cargas, despachantes e transportadoras 
também poderão acompanhar as datas e os horários de 

entrada e saída, o volume, o peso e a origem e o destino das 
cargas, além de dados gerais sobre o terminal de cargas e 
uma lista de contatos. A ferramenta está disponível, gra-

tuitamente, nas plataformas IOS e Android.

Novas 
especificações 
da gasolina

Desde o dia 3 de agosto já estão valendo as novas 
especificações da gasolina automotiva. Estabelecido 
pela Resolução n.º 807/2020, da ANP (Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), 
o novo padrão visa aprimorar a eficiência energética 
do combustível comercializado no Brasil, proporcio-
nando menor consumo e melhor autonomia dos veí-
culos. De acordo com a agência, a qualidade superior 
da gasolina permite, ainda, a introdução no mercado 
de motores menos poluentes. A iniciativa atende 
aos atuais requisitos de consumo de combustível dos 
veículos e de níveis de emissões progressivamente 
mais rigorosos, considerando cenário futuro das 
fases L-7 e L-8 do Programa de Controle de Emissões 
Veiculares (Proconve – Ibama) e do Programa Rota 
2030 – Mobilidade e Logística.

Arquivo Sistema CNT
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Para anunciar, 
envie um 

email para
revista@cnt.org.br

Sua empresa 
presente na 

principal 
revista do 

transporte.

Agora você 
pode anunciar 

em uma das 
principais publicações 

sobre o setor de 
transporte do Brasil.

Em seu  26° ano, 40 mil exemplares 
da revista CNT Transporte Atual 
são distribuídos mensalmente, 
por todo o país.

O seu produto 
merece esse 
destaque.



/// Capa

Sinal verde 
para evoluir

por Gustavo T. Falleiros

Pioneiro em sua proposta, o Programa Despoluir 
ajudou a criar as bases para que um transporte 
mais sustentável fosse praticado no Brasil. 
O momento é de aprofundar esse compromisso, 
pois diversas soluções estão disponíveis
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/// Capa

No auge da pandemia da 
covid-19, um inte-
ressante fenômeno 
começou a ser notado 

nas grandes cidades. O ar parecia 
mais limpo, o que era perceptível 
em dias excepcionalmente ensola-
rados, com o céu azul vencendo a 
habitual névoa cinzenta. O senso 
comum logo atribuiu o espetáculo 
ao fato de que menos carros, ônibus 
e caminhões estavam circulando. E, 
em parte, era isso mesmo, sugerem 
alguns estudos (veja box). A quaren-
tena arrefeceu a atividade econômi-
ca e, por consequência, a produção 
fabril. Além disso, os deslocamen-
tos foram restringidos. 

O fato é que, com ou sem pande-
mia, o uso de combustíveis fósseis 
tem sido reavaliado no mundo 
todo, de modo a priorizar fontes 
alternativas de energia, que são 
mais sustentáveis. No Brasil, onde o 
emprego de derivados do petróleo 
ainda é predominante no transporte, 
começa a ganhar maturidade a ideia 
de diversificar a matriz. Mais do que 
isso, tecnologias verdes agora estão 
disponíveis e prontas para serem 

usadas. Em parte, essa importante 
mudança de cenário é fruto do esfor-
ço continuado da CNT, por meio do 
Programa Despoluir, que completa 
13 anos de existência (veja box). 

“Meio ambiente e transporte 
possuem forte relação. Era funda-
mental que o nosso setor adotasse 
boas práticas, além de tecnologias e 
insumos mais limpos, de modo a con-
tribuir para a conservação do meio 
ambiente e da qualidade de vida”, 
aponta Vander Costa, presidente da 
CNT e dos Conselhos Nacionais do 
SEST e do SENAT. Ele lembra que, 
no início, foi preciso quebrar certa 
resistência junto às empresas. “Por 
isso, insistimos tanto no ganho de 
eficiência proporcionado pelo frete 
verde. Não há contradição entre 
sustentabilidade e desenvolvimento 
econômico”, enfatiza.

A partir dos recursos disponí-
veis, cada país tem um caminho 
próprio a percorrer, como sublinha 
Andréa Souza Santos, vice-presi-
dente do Painel Brasileiro de Mu-
danças Climáticas. “No pós-crise, 
a prioridade será identificar as for-
mas de financiamento (pois haverá 

dinheiro internacional), com aten-
ção às especificidades. Precisamos 
pensar em etanol, em gás natural, 
nos combustíveis de uma transição 
energética. Será um olhar de opções 
tecnológicas, custos e financiamen-
tos para promover essa transição”, 
resume a especialista, que também 
é vice-coordenadora do Programa 
de Engenharia de Transportes da 
Coppe, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.

A transição já começou, como 
demonstram os cases abordados nas 
páginas a seguir. Cada vez mais, os 
transportadores brasileiros terão de 
estar familiarizados com com-
bustíveis alternativos e diferentes 
composições de frota, a depender 
da natureza da operação. Veículos 
movidos a gás natural, biodiesel e 
híbridos elétricos a etanol saíram 
na frente, mas, em breve, o mercado 
pode ser surpreendido por uma en-
xurrada de veículos 100% elétricos, 
com vocação urbana. Tudo isso sem 
depender dos subsídios estatais 
que impulsionaram a gradual troca 
de matriz nos países europeus. Os 
caminhos estão abertos. 
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A discussão sobre a sustentabilida-
de do transporte brasileiro atingiu 
um patamar inédito de maturidade. 
Prova disso são os planos de grandes 
montadoras instaladas no país. O 
investimento delas no desenvol-
vimento de produtos específicos 
para a nossa realidade, em vez de 
“tropicalizar” tecnologias estrangei-
ras, tem um significado profundo. 
O compromisso em diminuir a 
emissão de poluentes deixou de 
ser uma projeção para o futuro. A 
fase de testes que antecede projetos 
dessa envergadura foi satisfeita. 
Novas linhas de veículos estão sendo 
lançadas.

Em 4 de junho deste ano, a Scania 
anunciou a maior venda de cami-
nhões a gás no Brasil. De uma só vez, 
a PepsiCo adquiriu 18 veículos a 
GNV (gás natural veicular), biome-
tano ou com ambos misturados. São 
caminhões feitos para curtas, médias 
e longas distâncias, que suportam 
carga pesada, com motores Ciclo 
Otto, que são 20% mais silenciosos. 
Na comparação com o diesel, a ope-
ração a gás emite menos CO2, com 
redução expressiva da liberação de 
material particulado e ácidos nitro-
sos. Se o veículo rodasse apenas com 
biometano, o que ainda não ocorre 
por motivo de disponibilidade desse 
combustível, as emissões reduziriam 
90% ou mais (veja box). 

“Portanto, migrar para o gás 
natural faz sentido do ponto de 
vista ambiental – e tem sentido do 
ponto de vista econômico”, alerta 
Silvio Munhoz, diretor comercial 
da Scania no Brasil. “Todas as de-
monstrações que a gente tem feito 
mostram uma redução de custo por 
quilômetro rodado do gás natural 
em relação ao óleo diesel. Isso só nos 
incentiva, porque a gente vê que é 
uma alternativa sustentável e, dife-
rentemente de outras tecnologias, 
não requer subsídios nem qualquer 
tipo de incentivo para ser adotada. 
Ela é autossustentável financeira-
mente e propõe uma interessante 
redução da contaminação”, expõe.

O interesse pela renovação das 
frotas partiu, primeiramente, dos 
embarcadores, caso da PepsiCo e 
da Ambev (veja entrevista). Nos 
próximos meses, porém, os trans-
portadores tendem a engrossar a 
fila de pedidos. “Eles começam a 
estar motivados, entendendo que 
oferecer um transporte susten-
tável é uma vantagem compe-
titiva. Então, já começamos a 
ser procurados por empresas de 
transporte que não têm nenhuma 
demanda de embarcador, mas que 
se perguntam: ‘Será que, se eu ofere-
cer transporte sustentável, vou con-
seguir um diferencial nas minhas 
licitações?’”, descreve Munhoz.  

/// Capa

A aposta das 
montadoras
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O elétrico 
chegou
“Não existe uma tecnologia única. 
Existem combinações e aplica-
ções”, introduz Argel Frances-
chini, gerente para o desenvolvi-
mento de elétricos (e-Mobility & 
Autonomous) da Volkswagen Ca-
minhões e Ônibus. “O nosso passo 
em direção ao elétrico apenas 
complementa um portfólio de op-
ções, que é extremamente amplo. 
São tecnologias complementares 
que vão moldar o nosso caminho 
para uma sustentabilidade a longo 
prazo”, afirma.

A advertência inicial de Fran-
ceschini tem o intuito de mostrar a 
conexão da marca com a realidade 
brasileira. “Você pode tirar o me-

lhor que você tem em cada região. 
Em São Paulo, onde a matriz de 
etanol é forte, você pode trabalhar 
com esse combustível, que reduz as 
emissões a um nível muito baixo. 
Com os elétricos híbridos (e-Flex), a 
gente chega a um nível de 85% a 90% 
de redução de emissões, mesmo ten-
do a combustão do etanol”, ilustra. 

A VW pensa no e-Flex como 
uma etapa intermediária para os 
totalmente elétricos. A aplicação é 
em operações com quilometragem 
diária elevada. O grande filão é o 
dos ônibus, tanto é que vários deles 
já circulam pelo país. Na Fenatran 
de 2019, porém, a marca mostrou 
os avanços em outro projeto, os 
veículos e-Delivery. Trata-se de um 
caminhão de entrega urbano, um 
VUC (veículo urbano de carga), 

de até 14 toneladas. Ele vem sendo 
considerado o primeiro caminhão 
100% elétrico da América Latina, 
com zero emissão de gases tanto de 
carbono quanto de outros elemen-
tos nocivos.

“O e-Delivery é elétrico puro 
porque essa condição de demanda 
permite o aporte da tecnologia”, ex-
plica Franceschini. Novamente, não 
se trata de futuro, mas, sim, de uma 
solução já disponível; tanto que a 
Ambev anunciou, em 2018, a inten-
ção de compra de 1.600 unidades. 
“A demanda é agressiva porque os 
clientes têm vontade de ter os elétri-
cos na frota”, acredita. “Queremos 
a mesma robustez que temos com 
o diesel: fazer um produto seriado, 
que o mercado absorve com volume, 
e a gente produz em série.”

GNV, GNL e 
biometano
Por ironia, falar na transição dos 
motores a diesel para o gás natural 
só se tornou possível com a des-
coberta de mais petróleo. Com 
a perfuração da camada pré-sal, 
o gás natural, que era escasso em 
nosso território, tornou-se dispo-
nível e barato. 

Na verdade, o gás que os moto-
res queimam é o metano, presente 
na proporção de 85% a 90% no gás 
natural. Já o biometano obtido a 
partir de resíduos orgânicos, além 
de ser renovável, tem uma propor-
ção mais favorável de metano – em 
torno de 98%. Tanto o gás natural 

quanto o biometano podem ser 
utilizados na forma líquida, desde 
que sejam refrigerados. Daí temos 
o GNL (gás natural liquefeito) e o 
biometano liquefeito.

“O gás natural é muito mais 
abundante do que o biometano. 
Já temos uma rede de gasodutos 
instalada, uma rede de distribui-
ção de gás nas grandes cidades e 
uma rede de postos pelo Brasil 
que oferecem esse combustível, 
não com a mesma densidade de 
cobertura do óleo diesel, mas já 
existem. O biometano, por sua 
vez, está começando a entrar em 
escala industrial; e a distribuição 
começa a ser discutida”, esclarece 
Silvio Munhoz, da Scania.

A montadora trabalha com 
um horizonte promissor, já que os 
veículos que rodam à base de GNV 
ou GNL são idênticos aos abasteci-
dos por biometano ou biometano 
liquefeito, ou seja, o cliente preci-
sará fazer um único investimento 
para, no futuro, obter benefícios 
muito maiores. “O gás natural é 
a ponte para o biometano, para 
uma sustentabilidade virtuosa”, 
enfatiza o diretor. “Aqui e agora, 
o gás se torna uma possibilidade. 
E, se seguirmos no caminho do 
biometano, como está sendo 
construído, vamos alcançar um 
nível de sustentabilidade bastante 
bom e com custo baixo em relação 
a outras tecnologias”, sintetiza. 

/// Capa
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Como 
recarregar

Muito se questiona sobre a 
capacidade de o elétrico operar 
em grande escala no país, devido 
às características da nossa rede 
de distribuição de energia. Aten-
ta à questão, a Volks fornece 
como solução a criação de todo 
um ecossistema de suporte ao 
cliente, batizado de e-Consórcio. 
A montadora fechou várias par-
cerias de modo que haja suporte 

ao cliente em todas as etapas, 
incluindo recarga e o pós-vida da 
bateria. 

“A recarga é CC, de corren-
te contínua, alta potência e, a 
depender do tipo de bateria e de 
carregador, demora de 45 min 
a 2h30, no máximo. Com uma 
demanda baixa, você consegue 
colocar uma frota para carregar à 
noite”, especifica Argel Frances-
chini. A autonomia desses VUCs 
varia de 100 km a 200 km, informa 
a fabricante.

/// Capa
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/// Capa

Por que investir em uma 
frota mais sustentável?
Nossos principais objetivos em 
usar caminhões sustentáveis são 
minimizar o impacto ambiental das 
operações e beneficiar o meio am-
biente. Como costumamos dizer, 
sustentabilidade não faz parte do 
nosso negócio; ela é o nosso negócio. 
Por isso, em 2018, estabelecemos 
quatro metas. Entre elas, está a 
redução das emissões de carbono na 
nossa cadeia, até 2025. E para che-
garmos lá, acreditamos ser impor-
tante trabalhar em diversas frentes, 
com diferentes parceiros. Assim, 
conseguimos implementar soluções 
inovadoras e eficientes, que se adé-
quem da melhor forma possível ao 
nosso negócio e ao mundo atual.

Como tem sido a experiência 
com os veículos com combustível 
alternativo?
Atualmente, temos um caminhão 
elétrico em operação. Trata-se do 
modelo e-Delivery, produzido pela 
Volkswagen Caminhões & Ôni-
bus, que está rodando em fase de 

testes desde 2018. Esse é o primeiro 
caminhão 100% elétrico da Amé-
rica Latina, com zero emissão de 
gases tanto de carbono quanto de 
outros elementos nocivos. Ele é uma 
inovação muito bacana que nos 
ajuda em nossa meta de reduzir em 
25% as emissões de carbono ao longo 
da nossa cadeia de valor. Nossa 
parceira logística nesse teste é a 
Fadel Transportes e Logística. Com 
a Scania, nossa parceria é com dois 
caminhões movidos 100% a GNL. A 
redução de emissões de CO2 chega 
a até 15% em comparação com simi-
lares a diesel. As rotas feitas por eles 
são pelo interior de São Paulo. 

 Na frota, a prioridade será por gás 
ou fonte elétrica? 

Nossa prioridade são as tecnolo-
gias que reduzem a emissão de CO2. 
Entendemos que cada tecnologia 
possui aplicabilidades diferentes, 
com custos diferentes, e, portanto, 
possuem uma capacidade de expan-
são e tempo de maturidade pró-
prios. Assim, devemos contemplar 
todas essas tecnologias em nossa 

frota, a fim de reduzirmos, o mais 
rápido possível, nossa emissão. 

 
Qual será o espaço do diesel na 
matriz da empresa?

O diesel tende a perder espaço 
dentro da nossa frota nos próximos 
anos, mesmo com os avanços de 
tecnologia para redução de consu-
mo. A nova matriz de combustíveis, 
o aumento de infraestrutura e a 
evolução da tecnologia vão contribuir 
para termos essa transição de forma 
acelerada.

Qual é a importância de uma 
empresa se posicionar em prol da 
sustentabilidade do transporte? 

A nossa preocupação com o 
meio ambiente e a sustentabilida-
de do nosso negócio existe desde 
o surgimento da Ambev, há 20 
anos. Entendemos o impacto que 
nossas operações têm no planeta e, 
para que o nosso negócio continue 
existindo nos próximos cem anos 
ou mais, precisamos fazer parte da 
solução, sem medirmos esforços 
para atingir esse objetivo.

E N T R E V I S T A  |  Daniel  Sgarbi /Diretor de Suprimentos e Sustentabilidade, da Ambev

“Vamos 
melhorar, 

cada vez 
mais, nossos 

índices de 
ecoeficiência”

Uma das gigantes da indústria 
brasileira, a Ambev traz a susten-
tabilidade como valor desde sua 
fundação, em 1999. Talvez por isso, 
tenha se comprometido com o 
ambicioso objetivo de reduzir em 
25% as emissões de carbono de sua 
cadeia até 2025. Para isso, atua em 

diversas frentes. Uma delas está 
ligada ao transporte e implica a 
renovação da frota, com a adoção de 
veículos cada vez mais sustentáveis. 
“Precisamos fazer parte da solu-
ção”, prega o diretor Daniel Sgarbi. 
Como e por que fazer isso, ele revela 
na entrevista abaixo.
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/// Capa

Menos 
fumaça
A hipótese de que a pandemia 
trouxe benefícios para o meio 
ambiente ganhou respaldo por 
várias fontes. A principal delas 
talvez seja a Nasa, a agência espa-
cial americana, que dispõe de um 
sofisticado sistema de sensores 
em solo e imagens capturadas por 
satélite. Em 29 de abril, a agência, 

na figura do gerente de programas 
para Aplicações em Saúde e Qua-
lidade do Ar, John Haynes, veio a 
público falar que sim, a poluição 
atmosférica havia diminuído 
consideravelmente desde o início 
da crise sanitária. 

Em seguida, o Ministério de 
Ecologia e Ambiente da China 
divulgou dados semelhantes, to-
mando como base a província de 
Hubei. Finalmente, um estudo do 

Crea (Centro de Pesquisa sobre 
Energia e Limpeza do Ar) foi além 
ao afirmar que, apenas na Europa, 
cerca de 11 mil mortes foram 
evitadas com a queda de dióxido 
de nitrogênio (NO2) e outros gases 
prejudiciais à saúde liberados por 
motores a explosão. O mesmo 
Crea apurou que, no estado do 
Rio de Janeiro, ocorreu uma redu-
ção de 30% de NO2 na atmosfera, 
durante o período observado.
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/// Capa

Balanço 
de mais 
de uma década
A trajetória e as realizações do 
Despoluir – Programa Ambiental 
do Transporte foram celebradas em 
uma transmissão ao vivo realizada 
em 16 de julho, no canal da CNT no 
YouTube. Participaram do encontro 
virtual o diretor-executivo da CNT, 
Bruno Batista; a consultora ambien-
tal do Programa Despoluir, Patrícia 
Boson; o presidente da Fetronor 
(Federação das Empresas de Trans-
porte de Passageiros do Nordeste) e 
presidente da Seção de Passageiros 
da CNT, Eudo Laranjeiras; e o pre-
sidente da Fetramaz (Federação das 
Empresas de Logística, Transporte e 
Agenciamento de Cargas da Amazô-
nia), Irani Bertolini.

Na ocasião, os participantes 
recordaram a gênese do programa, 
idealizado para suceder o projeto 
Economizar, circunscrito à promo-
ção de aferições veiculares. Era pre-
ciso ir além, como salientou Batista. 
“Aa aferições serviam como cartão 

de visitas para chegar aos empre-
sários. Voluntárias e gratuitas, elas 
têm, ainda, um caráter educacional – 
esse é um ponto importante. Depois, 
fomos agregando outros componen-
tes. Aproveitamos toda a estrutura e 
o conhecimento das equipes da CNT 
na produção de material técnico e 
do SEST SENAT na formulação de 
cursos”, mencionou. 

Hoje, o Programa desenvolve uma 
ampla gama de ações, tendo, inclusi-
ve, interlocução com atores interna-
cionais, como o NRCan (Ministério 
dos Recursos Naturais do Canadá) 
e o ICCT (Conselho Internacional 
de Transporte Limpo). Importante 
também tem sido a contribuição 
dada pela CNT ao ambiente regula-
tório. “Com o Despoluir, o trans-
porte começou a atuar nos fóruns 
formuladores de políticas públicas, 
especialmente o Conama (Conselho 
Nacional do Meio Ambiente). Hoje 
somos chamados quando é preciso 
discutir alguma norma ou algum 
programa que envolva combustível, 
motores ou a atividade de transpor-
te de alguma maneira”, ponderou 
Patrícia Boson. 

Assista à gravação da live 
Despoluir – 13 Anos de Ações 

em Prol de um Transporte mais 
Sustentável, transmitida 

em 16 de julho
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Despoluir 
em números
	 Cerca de 3 milhões de avaliações 

veiculares ambientais

 Mais de 55 mil 
transportadores atendidos

 25 federações participantes

O Programa também disponibiliza uma série de 
publicações com informações técnicas de qualidade. 
Um dos destaques são as cartilhas, pensadas para se-
rem usadas como guias rápidos por transportadores, 
condutores, gestores de frota e trabalhadores da área 
de manutenção e garagem. Veja aqui

Eficiência 
energética 
Treinar os condutores é mais uma iniciativa funda-
mental para garantir um transporte ambientalmente 
sustentável. Adotar técnicas de direção eficiente pode 
contribuir para a redução do consumo de combustível 
em até 12%. Nesse sentido, o SEST SENAT oferece o 
Programa de Aperfeiçoamento para Eficiência Ener-
gética, com cursos gratuitos e metodologia inovadora 
que preparam os profissionais do transporte para esse 
desafio. Os profissionais que realizam o curso recebem 
uma certificação internacional, fruto da parceria com o 
governo do Canadá para o Programa FleetSmart.

Intercâmbio 
de conhecimento
Em 2019, a CNT e o SEST SENAT promoveram o 
Workshop Internacional sobre Iniciativas de Frete 
Verde. O evento reuniu especialistas e autoridades 
de diversos países – Argentina, Peru, Uruguai, Chile, 
EUA, Canadá, México, Portugal e Alemanha –, além 
do Brasil. Os debates abordaram diferentes aspectos 
do chamado frete verde, ou seja, o transporte realizado 
com o máximo de eficiência energética e o mínimo de 
emissão de poluentes. ◼

Saiba mais 
aqui

 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PARA A

Veja aqui os 
principais 
resultados 
do encontro 

compilados em 
um relatório 

técnico 

/// Capa
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/// CNT

Impactos 
da pandemia

por Diego Gomes

Após quatro meses de crise, 
empresas de transporte ainda
 enfrentam forte queda de demanda,
de  faturamento e restrições de crédito
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/// CNT

A situação das empresas 
de transporte ainda é 
bastante. De acordo 
com a nova rodada 

da Pesquisa de Impacto no Trans-
porte - Covid-19, divulgada pela 
CNT em julho, 74,6% das trans-
portadoras apontaram que houve 
diminuição da demanda em junho, 
sendo que mais da metade delas 
(57,2%) avaliou que essa retração 
foi grande. A pesquisa revela ainda 
que, diante das dificuldades de 
acesso a crédito enfrentadas pelos 
transportadores desde o início da 
pandemia, mais de um terço das 
empresas (34,0%) precisou recorrer 
ao crédito rotativo. Essa é a linha 
com as taxas de juros mais elevadas 
do mercado.

O levantamento – que ouviu 858 
empresas de cargas e de passageiros, 
de todos os modais de transporte, 
entre os dias 9 e 15 de julho –  mostra 
que 79,8% das transportadoras 
projetam impactos negativos da 
crise em sua empresa por pelo 
menos mais quatro meses – nível 
mais alto na série de pesquisas de 
impacto da covid-19; 26,4% das 
empresas de transporte conseguiam 
permanecer operando com recursos 
próprios por, no máximo, mais 
um mês, sendo que, até meados de 
julho, 21,3% já precisaram recorrer 
a linhas de financiamento para 
complementar o fluxo de caixa e 
cobrir as suas operações.

A queda de faturamento conti-
nua sendo apontada por 60,7% das 

empresas de transporte consultadas 
pela CNT mesmo. Além disso, 41,8% 
das transportadoras declararam 
que estão com sua capacidade de 
pagamento muito comprometida, 
ou seja, com dificuldades para pagar 
folha de pagamento, parcelas de 
financiamentos, tributos, aluguéis, 
entre outros.

O presidente da CNT, Vander 
Costa, avalia que os resultados dessa 
nova rodada reforçam ainda mais o 
cenário de diminuição drástica da 
demanda e do faturamento do setor 
e a grande dificuldade por parte 
dos transportadores para pagar 
obrigações rotineiras. Segundo 
ele, é urgente a apresentação de 
um plano de socorro imediato às 
transportadoras, de modo a ofere-

Pesquisa de Impacto 
no Transporte - Covid-19

 74,6% 
das empresas 
apontaram que houve 
diminuição da 
demanda em junho

 80,1% 
esperavam uma 
nova diminuição do 
faturamento 
em julho

 79,8% 
projetam impactos 
negativos da crise na 
empresa por pelo menos 
mais quatro meses

 41,8% 
afirmaram que a 
capacidade de 
pagamento 
está muito 
comprometida 

 26,4% 
conseguiam  
permanecer operando 
com recursos próprios 
por, no máximo, 
mais um mês

 21,3% 
já precisaram recorrer a 
linhas de financiamento 
para complementar o 
fluxo de caixa e cobrir a 
sua operação
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cer uma linha de crédito exclusiva 
e pré-aprovada, com taxas de juros 
reduzidas e carência estendida. 
“Entendemos que, após quatro 
meses de pandemia, se as iniciativas 
governamentais durante a crise não 
refletirem, na prática, o socorro 
emergencial efetivo às empresas, 
muitas transportadoras encerrarão 
suas atividades. Segmentos, como o 
urbano de passageiros, poderão en-
trar em colapso, o que certamente 
comprometerá o funcionamento e o 
abastecimento das cidades brasilei-
ras, além da retomada da atividade 
econômica.”

Dificuldade de 
acesso a crédito
Desde o início da crise, 52,0% 

das empresas de transporte 

solicitaram aos bancos algum 
tipo de financiamento, sendo que 
mais da metade delas (54,3%) teve 
a sua solicitação negada. E 59,8% 
afirmam conhecer o Pronampe 
(Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte) – iniciativa do go-
verno federal que busca viabilizar 
crédito para empresas de pequeno 
porte. Dessas, 39,6% solicitaram 
crédito pelo programa; e, das que 
solicitaram, 90,1% tiveram a soli-
citação negada ou ainda esperam o 
retorno do pedido.

Entre as medidas consideradas 
prioritárias pelo setor para o atual 
momento, 50,8% das empresas des-
tacam a importância da isenção de 
tributos federais durante a pan-
demia; e 50,7%, a disponibilização 

de crédito com carência estendida 
e taxas de juros reduzidas. Além 
disso, 39,3% citaram a necessidade 
da manutenção da desoneração da 
folha para o setor transportador. Es-
sas pautas vêm sendo mencionadas 
pelos transportadores desde o início 
da pandemia.

Flexibilização trabalhista
Até meados de julho, 42,5% das 

empresas ouvidas pela CNT já 
haviam adotado a suspensão tempo-
rária do contrato de trabalho como 
uma alternativa para dar algum 
alívio ao seu fluxo de caixa. Segundo 
o levantamento, 42,7% recorreram à 
redução proporcional de jornada e 
salários; e 43,6% precisaram utilizar 
demissões como alternativa de 
última instância. ◼

 50,7% 
destacam a necessidade de disponibilização 
de crédito com carência estendida e taxas 
de juros reduzidas

 52,0% 
solicitaram aos 
bancos algum tipo de 
financiamento, sendo 
que mais da metade 
delas (54,3%) teve a sua 
solicitação negada

 39,6% 
das que conhecem o Pronampe 
solicitaram crédito pelo 
programa, sendo que 90,1% 
tiveram a solicitação negada 
ou ainda esperavam o retorno 
do pedido

 34,0% 
precisaram 
recorrer ao 
crédito rotativo 
desde o início 
da pandemia

 50,8% 
enfatizam a importância 
da isenção de tributos 
federais durante a pandemia

Pesquisa de Impacto 
no Transporte - Covid-19

/// CNT
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/// Ferroviário

Necessidade 
diária

por Carlos Teixeira

Operações do transporte coletivo 
sobre trilhos contam com novas medidas 
sanitárias e enfrentam o desafio 
de manter a confiança dos usuários  

Arquivo Sistema CNT
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Necessidade: subs-
tantivo feminino 
que significa o que 
é necessário; essen-

cial; o que não se pode evitar. Essa 
definição é do dicionário, mas, 
no cotidiano de qualquer grande 
cidade, certamente, ganha uma 
a mais: transporte coletivo. É ele 
que viabiliza o deslocamento de 
milhões de pessoas, garante acesso 
a emprego e renda e contribui para 
que a economia, já tão combalida, 
continue em movimento. 

Por essa razão, operadores do 
transporte de passageiros sobre 
trilhos mobilizam esforços e recur-
sos, desde o início da pandemia, 
para garantir a continuidade das 
operações com segurança sanitária 
para os passageiros. Uma série de 
novos procedimentos passou a 
fazer parte da rotina das empresas 
que, além disso, se mantêm atentas 

a inovações que sejam capazes de 
reforçar os cuidados nos ambien-
tes compartilhados. Dessa forma, 
miram, também, no resgate da 
confiança dos usuários que, pouco a 
pouco, retornam para o transporte 
coletivo. Esse é um movimento 
que, ainda que lentamente, deve 
acontecer. Pesquisa realizada pelo 
BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) mostra que, em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, ape-
nas 3% dos passageiros pensam em 
deixar o transporte público após a 
crise de saúde.

“O setor tem relevância social 
e não pode deixar de operar. As 
pessoas utilizam o transporte 
público para trabalhar e, geralmen-
te, esse público é de menor poder 
aquisitivo”, frisa o presidente da 
ANPTrilhos (Associação Nacional 
dos Transportadores de Passagei-
ros sobre Trilhos), Joubert Flores. 

As novas medidas, segundo ele, vêm 
sendo incrementadas sistematica-
mente, desde o início da pandemia. 
“No início, começamos com álcool 
em gel, EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) e treinamento 
para os colaboradores. A limpeza, 
que antes era semanal, hoje chega 
a ocorrer quatro vezes por dia e, 
em alguns sistemas, a cada viagem. 
Ainda há a limpeza das estações, 
bilheterias, corrimãos e catracas.” 

Na CPTM (Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos) – que 
opera 150 trens por dia em 271 km 
de linhas, com 94 estações que 
atendem a 23 municípios na Região 
Metropolitana de São Paulo –, as 
estratégias vão desde o treinamento 
dos empregados até o investimento 
em tecnologias com foco na segu-
rança sanitária. “Desenvolvemos 
cartilhas que explicam formas de 
precaução de contágio em todo o 

/// Ferroviário
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trajeto até o trabalho e após chegar 
em casa. Para os funcionários das 
estações, temos o uso de máscaras 
e álcool em gel, e os painéis são 
limpos pelos maquinistas ao fim do 
turno. Por meio de um aplicativo, a 
cada três horas, quem faz a limpeza 
dos banheiros tem que informar 
a ação. Dentro dos trens, fazemos 
uma limpeza chamada de LEV 
(Limpeza entre Viagem). E quando 
o trem encerra a viagem, ele é enca-
minhado para o pátio, onde é feita 
uma limpeza mais intensa. Doamos 
130 mil máscaras nas estações para 
a população carente”, enumera 
Pedro Tegon Moro, presidente da 
companhia.

As mudanças, contudo, impli-
cam desafios. Um deles é tirar o 
trem da plataforma para ser sub-
metido à limpeza. “O borrifador de 
partículas, por exemplo, demora 
oito minutos. Mas o intervalo dos 

trens é de quatro a seis minutos. O 
desafio é higienizar tudo em, no 
máximo, quatro minutos.”

A CPTM também monitora o 
surgimento de soluções que possam 
ser implementadas. Recente-
mente, adotou um novo sistema 
de higienização dos trens, que 
funciona durante as viagens, por 
meio da pulverização de uma névoa 
de gotículas ionizadas de desinfe-
tantes. Essas gotículas matam vírus 
e bactérias. Segundo Moro, outras 
novidades estão em avaliação. 
“Estamos testando uma tecnologia 
ultravioleta e um sabonete desen-
volvido pela Nasa, que não precisa 
ser enxaguado”, relata.  

Na CCR Metrô Bahia, que ope-
ra em Salvador (BA) com 40 trens 
em 20 estações, espalhadas por 33 
km de malha, a limpeza dos trens e 
das áreas comuns foi intensificada 
desde fevereiro deste ano. “Instala-

mos adesivos de chão que reco-
mendam a distância segura para 
a organização de fluxo nas filas e 
criamos avisos sonoros especiais 
para orientar os clientes sobre a 
necessidade de evitar aglomera-
ções”, cita o gestor de atendimento 
de operação, Leonardo Balbino. A 
comunicação nos diversos canais 
também tem sido uma aliada para 
a divulgação de campanhas de 
conscientização. 

As mudanças adotadas pelos 
operadores fizeram o custo opera-
cional aumentar, em média, 10%. 
O impacto se torna ainda mais ex-
pressivo em um momento no qual 
a demanda caiu drasticamente. A 
CPTM e a CCR Metrô Bahia, que 
movimentavam, respectivamente, 
3 milhões e 390 mil passageiros 
por dia, registraram queda de 40% 
na movimentação de passageiros 
desde o início da pandemia.  

/// Ferroviário
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Desafios 
dos ônibus
“O movimentar das cidades pelo 
transporte coletivo é também 
o que faz girar a economia. É 
visível o esforço das empresas para 
manter a prestação desse serviço 
essencial no atual cenário de forte 
impacto da pandemia”, destaca o 
presidente da NTU (Associação 
Nacional das Empresas de Trans-
portes Urbanos), Otávio Cunha. 
Segundo ele, a entidade orientou, 
desde março, as empresas associa-
das sobre práticas recomendados 
pela OMS (Organização Mundial 
da Saúde) e pelo Ministério da 
Saúde para proteger equipes e 
passageiros do risco de contami-
nação. Entre as ações adotadas 
pelas empresas, estão a intensifi-
cação da limpeza e da desinfecção 
dos veículos, a circulação de 
ônibus com as janelas abertas e a 
orientação aos passageiros sobre 
formas de prevenção ao contágio. 

“Desde o momento em que 
a pandemia chegou, buscamos 
adotar medidas que minimizas-

sem os riscos para os empregados e 
clientes”, relata o diretor-executi-
vo do Consórcio Recife e São Judas 
Tadeu, de Pernambuco, Marcelo 
Bandeira. Segundo ele, foram 
entregues kits de álcool em gel e 
máscaras a todos os funcionários 
e foram instaladas pias com sabão 
em vários pontos da garagem e de 
terminais. O SEST SENAT tem 
sido outro importante ator nas 
medidas de combate à propagação 
do novo coronavírus. Bandeira cita 
a realização de testes rápidos da 
covid-19 entre motoristas e cobra-
dores, promovida pela instituição 
em junho. Outra medida adotada 
é a pulverização dos ambientes 
internos dos veículos com quater-
nário de amônio, um desinfetante 
de uso hospitalar, para desinfecção 
dos assentos e balaústres. Antes da 
pandemia, o consórcio movimen-
tava 140 mil passageiros por dia. O 
volume chegou a cair para 40 mil e, 
em junho, alcançou 70 mil. 

Em Porto Alegre, no Rio Gran-
de do Sul, o Consórcio Viva Sul 
criou um protocolo de embarque 
seguro. Segundo o gerente e enge-

nheiro de transportes do consór-
cio, Antônio Augusto Lovatto, o 
protocolo contém 14 medidas que 
estão sendo aplicadas nas 11 em-
presas do grupo. “Entre elas, está o 
incentivo ao uso de um aplicativo 
que, por meio de GPS, informa a 
previsão de chegada do coletivo. 
Isso evita aglomerações nas para-
das. Além disso, incentivamos o 
distanciamento nas filas de espe-
ra”, relata. Os custos operacionais 
aumentaram, mas, segundo Lova-
tto, a necessidade faz com que os 
esforços não sejam medidos para 
manter a operação. “Estamos com 
dificuldades financeiras desde an-
tes da pandemia, devido à queda 
constante do número de passa-
geiros, ao alto custo da operação 
e à falta de aporte financeiro do 
governo. Mesmo durante a pan-
demia, continuamos desassistidos 
financeiramente pelo poder pú-
blico. Ainda assim, não medimos 
esforços para trazer segurança 
tanto aos passageiros quanto aos 
colaboradores.” A empresa regis-
trou 63% de queda na arrecadação, 
em razão da pandemia. 

/// Ferroviário
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Tendências
Pesquisa feita pela Oliver 
Wyman, empresa global de con-
sultoria e gestão que trabalha em 
parceria com o Fórum Econômico 
Mundial, dá indicativos do que os 
usuários dos sistemas públicos de 
transporte consideram relevante 
para ter tranquilidade nos deslo-
camentos, a partir da pandemia 
da covid-19.

O levantamento foi feito com 
4.600 pessoas em nove países da 
Europa, América do Norte e Ásia. 
Os resultados gerais indicam que, 
para 59%, é essencial a desinfecção 

regular dos carros; o uso obrigató-
rio de máscaras faciais é consi-
derado relevante para 52% dos 
entrevistados; 49% apoiam marcas 
de distanciamento no chão; e 
45% querem limites de ocupação 
por carro. Além disso, segundo a 
pesquisa, 49% disseram que, após a 
pandemia, utilizarão o transporte 
público tanto quanto utilizaram 
antes da crise global de saúde; 41% 
usarão menos; e 11% pretendem 
ampliar os deslocamentos por 
meios coletivos de transporte.  

Para o Fórum Econômico 
Mundial, mesmo após o desenvol-
vimento de uma vacina contra a 

doença, tecnologia e alinhamento 
com outros setores podem ajudar os 
operadores a projetarem horários e 
rotas mais inteligentes e flexíveis, de 
modo a coordenarem a capacidade 
de transporte com os horários dos 
passageiros. Uma das indicações é 
que empregadores passem a adotar 
escalonamento para as jornadas de 
trabalho, a fim de distribuir melhor 
o volume de usuários dos sistemas 
públicos de transporte.  

A projeção do Fórum Econô-
mico Mundial é que entre 80% e 
90% dos passageiros retornem aos 
sistemas públicos de transporte 
no mundo, até o final do ano. ◼

/// Ferroviário
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O maior desafio 
já enfrentado

por Renata Ramalho

Empresas que atuam no transporte internacional 
de cargas se desdobram para cumprir as 
exigências dos países que integram o Mercosul, 
a fim de manter as operações de importação 
e exportação nas fronteiras com o Brasil

/// Rodoviário
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/// Rodoviário

As empresas que 
operam o transporte 
rodoviário interna-
cional de cargas entre 

o Brasil e os demais países-mem-
bros do Mercosul iniciaram o ano 
tomadas pelo otimismo de que 2020 
seria marcado pela recuperação e 
pelo crescimento do setor, em vista 
do resultado de 2019, um dos piores 
da última década. O cenário se mos-
trava favorável pela recuperação da 
economia brasileira no primeiro 
trimestre e pela renegociação da 
dívida externa com a Argentina, um 
dos principais parceiros comerciais 
do país. As prospecções, no entanto, 

não consideraram que, no meio do 
caminho, haveria um vírus capaz de 
afetar a economia mundial de forma 
tão drástica. 

A covid-19 trouxe ao setor já 
repleto de especificidades ques-
tões ainda mais complexas. Sem 
a pandemia do novo coronavírus, 
a rotina diária de exportações e 
importações por meio das rodovias 
já era desafiadora, envolvendo 
burocracia aduaneira e diversas 
regras diferentes adotadas por cada 
país. Com a pandemia, os desafios 
se tornaram ainda maiores, sendo o 
principal deles evitar o fechamento 
das fronteiras.

O reconhecimento do trans-
porte como atividade essencial, 
por parte dos países do Mercosul, 
incluindo o Brasil, garantiu a 
continuidade das operações. “Os 
governos vizinhos foram sensíveis 
a esse reconhecimento, que está, 
inclusive, previsto em decretos 
federais. Foi uma vitória”, disse 
Francisco Cardoso, presidente da 
ABTI (Associação Brasileira de 
Transportadores Internacionais). 
O êxito da iniciativa se deve à arti-
culação conjunta entre entidades 
brasileiras, como a ABTI, entida-
des coirmãs dos países vizinhos e o 
governo federal do Brasil. 

Importações 
e exportações 

Variação no número de cruzamento de fronteiras –
comparação mensal entre 2019 e 2020

FRONTEIRA MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Uruguaiana (RS-BR) –  Paso de los Libres (AR) -20% -33% -23% -8%

São Borja (RS-BR) – Santo Tomé (AR) -12% -47% -36% -34%
Dionísio Cerqueira (SC-BR) - 

Bernardo de Yrigoyen (AR) 15% -7% 2% 49%

Porto Xavier (RS-BR) - San Javier (AR) -28% -11% -1% 13%
Foz do Iguaçu (PR-BR) - 

Ciudad del Este (PY) - Puerto Iguazú (AR) -4% -31% -22% 23%

Santa Helena (PR-BR) - Porto Índio (PY) -40% -31% 14% 75%

Guaíra (PR-BR)  - Salto del Guairá (PY) -39% -58% -59% 24%

Chuí (RS-BR) - Chuy (UY) 35% -33% -28% 1%

Jaguarão (RS-BR) - Rio Branco (UY) 15% -6% 1% 13%

Santana do Livramento (RS-BR) - Rivera (UY) 5% -32% -36% -14%

Aceguá (RS-BR) - Aceguá (UY) 62% -14% -83% -15%

Corumbá (MS-BR) - Puerto Suárez (BO) 0% -57% -42% -16%
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Dificuldades 
impostas
A ABTI e as entidades parceiras 
atuam, diariamente, para resolver 
os entraves na medida em que 
vão surgindo. O mais recente 
impasse envolve o Uruguai, o qual 
estabeleceu, por meio de decreto 
publicado em 2 de junho, medidas 
bastante rígidas de ingresso ao 
país. Diante de exigências que 
inviabilizariam o transporte de 
cargas — como ter seguro de saúde 
com cobertura no Uruguai e a 
realização do teste PCR-RT de 

detecção da covid-19 no prazo de 
72 horas antes de os motoristas 
entrarem no país —, a ABTI 
se articulou junto ao governo 
brasileiro e à CNT (Confederação 
Nacional do Transporte) em 
busca de apoio.  

Ao governo uruguaio a 
associação oficializou o posi-
cionamento de que reconhece a 
importância de medidas sani-
tárias contra a covid-19, mas 
defende ações coordenadas entre 
os setores público e privado, que 
visem ao cuidado das pessoas e 
preservem, também, o abasteci-

mento de forma regular. Sugeriu, 
por exemplo, o teste rápido por 
amostragem ou nos motoris-
tas com sintomas da doença, 
custeado pelo governo uruguaio 
ou pelos embarcadores e impor-
tadores daquele país; além de um 
acordo de atendimento mútuo 
bilateral pelo sistema público 
de saúde. “Não somos contra os 
protocolos de segurança, mas, 
sem a flexibilização, o impacto 
será ainda maior para o setor”, 
avalia Francisco Cardoso. Até o 
fechamento desta edição, a situa-
ção permanecia a mesma.

/// Rodoviário

Os impactos da pandemia
Embora as operações 

continuem, desde que respeitadas 
as regras impostas pelos países 
vizinhos, o setor vive o seu maior 
desafio operacional, logístico, 
administrativo e financeiro. 
Números da ABTI mostram que os 
fluxos de mercadorias exportadas e 
importadas de janeiro a maio deste 
ano são, em média, 30% menores 
do que em 2019 (na comparação 
com o mesmo período). 

“As transportadoras registra-
ram reduções de volumes a partir 
da segunda quinzena de março, 
principalmente com o lockdown da 
Argentina e o distanciamento social 
em São Paulo e em outros estados 
importantes”, explica o presidente 
da associação. O lockdown naquele 
país ocorreu por cerca de 15 dias, 
período em que foi impedida a 

circulação não autorizada de pes-
soas, em determinados perímetros 
urbanos e regiões.

Na fronteira entre o município 
brasileiro de São Borja (RS) e a 
cidade argentina de São Tomé, 
por exemplo, as exportações e as 
importações caíram 12% em março, 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Nos meses 
seguintes, o resultado negativo se 
repetiu: abril (-47%), maio (-36%) e 
junho (-34%).  Já as operações com o 
Uruguai, via Rivera (UY) e Santana 
do Livramento (RS-BR), iniciaram 
o cenário de queda, em função da 
pandemia, em abril (-32%), maio 
(-36%) e junho (-14%).   

O impacto entre as transpor-
tadoras varia, dependendo do 
segmento em que atuam. “O setor 
automotivo foi o que mais sofreu, 
com redução das atividades em 50% 

de abril a junho deste ano, enquanto 
os outros setores sofreram quedas 
entre 15% e 25%”, revela Cardoso. 
Segundo o presidente da ABTI, a 
recuperação do setor automotivo 
teve início em julho.

Para Danilo Guedes, empresário 
do setor e coordenador da Comtrim 
(Comissão Permanente de Trans-
porte Internacional), o cumprimen-
to das medidas sanitárias, a preocu-
pação com a saúde dos profissionais, 
a lentidão no cruzamento de fron-
teiras e os custos absorvidos pelas 
transportadores estão entre os atuais 
desafios do transporte internacional 
de cargas. “Com o avanço da pande-
mia e o Brasil no epicentro (de casos) 
da América do Sul, os principais 
países (Argentina, Chile, Paraguai, 
Uruguai e Peru) foram criando 
regras e limitando muito o fluxo de 
transportes de mercadorias.” ◼ 
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Maré 
favorável 

por Carlos Teixeira

Setor aquaviário cresce com 
eficiência de gestão, força de commodities, 
cargas conteinerizadas e apetite chinês

/// Aquaviário
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/// Aquaviário

Apesar da pandemia 
da covid-19, o setor 
portuário no Brasil 
segue em uma maré 

favorável. Pelos portos brasileiros, 
saem commodities, como minério, 
petróleo, soja, milho e café, além 
de carnes, produtos químicos, 
orgânicos e contêineres carregados, 
que alavancam grande parte do PIB 
(Produto Interno Bruto) e movi-
mentam uma parte importante da 
logística brasileira e de vários ou-
tros países que precisam dos nossos 
produtos e insumos. A China, aliás, 
primeiro país afetado pela doença, 
ocupa lugar de destaque. De janeiro 
a abril, houve um aumento de 11,7% 
nas exportações para o país. 

Em 2019, as instalações portuá-
rias brasileiras movimentaram 1,10 
bilhão de toneladas. Números ana-
lisados pelo boletim Economia em 
Foco, da CNT, de junho, apontam 
que o setor cresceu 16,3% em abril 
de 2020, se comparado ao mesmo 
período de 2019. Dados da Antaq 
(Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários) mostram que, no 
primeiro quadrimestre do ano, a 
movimentação portuária cresceu 
3,71%. Do total, os portos privados 
movimentaram 65,2%; e os públicos, 
34,8%. 

Segundo o presidente da ATP 
(Associação de Terminais Portu-
ários Privados), Murillo Barbosa, 
além de questões de demanda e 
oferta, esse aumento está rela-
cionado ao fato de a logística de 
transporte do Brasil ser estratégica 
para garantir o abastecimento de 
insumos essenciais. “Os combustí-
veis minerais e as cargas conteineri-
zadas foram os grandes responsáveis 
pelo aumento da movimentação. 
Além disso, pelos TUPs (Terminais 
de Uso Privado), passam diariamen-
te produtos que são utilizados nas 
casas, nas indústrias e, principal-
mente agora, nos hospitais. Barbosa 
ainda cita que, para chegar ao saldo 
positivo, o setor investiu. “A cartei-
ra de investimento dos terminais 
portuários privados nos últimos 
oito anos chegou a R$ 43 bilhões 
entre ampliações e construção de 
novos terminais.”

No Porto de Paranaguá (PR), a 
movimentação de cargas no período 
foi 25% superior se comparado aos 
mesmos meses do ano passado, fala 
o gerente da Cargill em Paranaguá 
(PR) e diretor do conselho de admi-
nistração da Atexp (Associação dos 
Terminais do Corredor de Exporta-
ção de Paranaguá), André Maraglia-
no. “O produto que impulsionou 

foi a soja, com um aumento de 58%. 
Trabalhamos com granel no porto 
e, no ano passado, exportamos 5 
milhões de toneladas. A tendência 
para este ano é exportarmos em 
torno de 5,5 milhões.” Para garantir 
a eficiência e rapidez na operação, 
Maragliano destaca um sistema de 
terminais interligados. “Operamos 
em um corredor de exportação 
com três berços de atracação e dez 
terminais interligados que ope-
ram em sistema pool, quando um 
mesmo navio pode ser carregado 
por mais de dois ou três terminais e, 
às vezes, até quatro.” Além disso, ele 
cita que, para elevar a eficiência do 
transporte, utiliza-se um sistema de 
agendamento de cargas online. “Ele 
estabelece regras de atracação que 
permitem fluxo e logística inteli-
gentes. Melhoramos a eficiência 
e reduzimos o tempo de espera de 
navios para operação.”  

Outra boa notícia é que o efeito 
negativo da covid-19 para as expor-
tações à China ficou restrito ao mês 
de janeiro, pico da epidemia naque-
le país, quando houve uma queda 
de 15,3%. Nos meses seguintes, até 
abril, o que se viu foi um aumento 
de 11,7%. 

Para Murillo Barbosa, os portos 
privados estão colhendo frutos além 
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Cabotagem 
cresce
A navegação de cabotagem 
também apresenta resultados 
positivos. Dados da Antaq mos-
tram um crescimento de 11,3% 
entre janeiro e abril. No total, 
foram transportados 60,8 mi-
lhões de toneladas. Para Abrahão 
Salomão, diretor da Posidonia, 
empresa brasileira de navegação 
especializada em cabotagem, 
o resultado é consequência 
natural de a modalidade ter 
custos menores. “Desde a greve 
dos caminhoneiros (em maio 
de 2019), houve uma migração 
muito grande de carga. Os navios 
conseguem levar uma carga de 
minério de 50 mil a 160 mil tone-
ladas. O custo do combustível é 
mais barato e seguro.” 

Nos dois primeiros meses do 
ano, a participação dos TUPs 
no transporte por cabotagem 
chegou a 79,8%, somando 23,2 
milhões de toneladas, um au-
mento de 7,38% em comparação a 
igual período de 2019. Apesar do 
saldo positivo, o setor enfrentou 
percalços em razão da pandemia. 
“Passamos por momentos de 
uma queda de 30%, em uma ou 
duas semanas, em abril, quando 

a produção que vinha da 
Zona Franca de Manaus 

quase parou”, conta 
o diretor-executivo 

da Abac (Associa-

ção Brasileira dos Armadores 
de Cabotagem), Luís Fernando 
Resano. “Todos os navios foram 
mantidos no mar, exceto aqueles 
que a Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) tirou de 
circulação. Tivemos situações 
em que, se houvesse uma pessoa 
infectada na embarcação, o navio 
ficava 14 dias parado. Mesmo 
assim, mantivemos o volume 
transportado.” 

Diante disso, ele cita que o 
setor aguarda, com ansiedade, 
o BR do Mar, programa federal 
que tem os objetivos de expandir 
a participação do segmento no 
transporte de cargas e reor-
ganizar a matriz logística. “O 
projeto está sendo maturado e 
temos a informação de que trará 
benefícios para as empresas de 
navegação, com mais eficiência e 
menor custo. O problema é que 
não conhecemos o texto final e 
a regulamentação da navegação 
é bem complexa, pois existem 
muitas variáveis.”

Já Abrahão Salomão é mais 
incisivo e espera o fim de velhos ví-
cios que desequilibram as regras do 
jogo. “Não se pode criar barreiras 
de concorrências”, diz. Para ele, é 
fundamental criar um ambiente 
competitivo para as empresas 
brasileiras. “Temos qualidade de 
serviço e frete adequado. Preci-
samos aumentar o número de 
empresas nacionais de navegação 
que possam oferecer o serviço.”  ◼

das commodities. “O aumento das 
exportações dos terminais privados 
para a China, nos primeiros quatro 
meses do ano, foi de 10,7%, com 9,7 
milhões de toneladas. O petróleo 
cresceu 44,2%; enquanto sementes 
e frutos oleaginosos, 37,8%; além 
de 55% nos contêineres, com carnes 
e produtos químicos e orgânicos, 
como álcool e pasta de madeira, 
com 32,3% de crescimento.”

André Maragliano enxerga o 
crescimento das exportações para a 
China sob outras perspectivas. Para 
ele, a queda dos resultados em janei-
ro teve mais relação com o estoque 
de passagem que o país asiático 
possuía do que com o novo corona-
vírus. “A China continua e continu-
ará tendo uma demanda por esses 
produtos, independentemente de 
pandemia. Hoje, a procura pela soja 
brasileira, por exemplo, está mais 
relacionada ao câmbio, preço da 
commodity, alta demanda do produ-
to pelos chineses e crise comercial 
com os Estados Unidos do que com 
qualquer relação com a covid-19. 
Desde que haja demanda, o Brasil 
sempre será uma boa opção para 
fornecer alimentos para o mundo. 
Precisamos estar preparados para 
atender.”

/// Aquaviário
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/// Aéreo

Mudanças 
nos porões

por Carlos Teixeira

Essencial para o comércio global, 
o transporte aéreo de cargas passa por 
transformações e adaptações. 
Redução no fluxo de voos e mudança 
nos tipos de produtos transportados 
inauguram um novo cenário para o setor
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/// Aéreo

O transporte de cargas 
aéreas sempre passou, 
de certa maneira, 
despercebido por 

grande parte da população, apesar 
da diversidade de mercadorias mo-
vimentadas – que vão de alimentos a 
eletrônicos – e da relevância para o 
comércio global. O modal responde 
por menos de 1% do volume de car-
gas no mundo, mas por mais de 35% 
do valor, segundo a Iata (Associação 
Internacional de Transportes Aé-
reos, na sigla em inglês). No Brasil, 
em 2019, foram quase 700 mil tone-
ladas transportadas em aeronaves 
exclusivas para cargas e nos porões 
daquelas destinadas ao transporte 
de passageiros.

Com a crise causada pela pan-
demia do novo coronavírus, esse 
cenário mudou. A redução do fluxo 
de voos comerciais e a necessida-
de de se transportarem produtos 

e equipamentos de suporte ao 
combate da covid-19 fizeram com 
que os porões dos aviões passassem 
a ser grandes protagonistas. E mais: 
as companhias tiveram autorização 
para transportar cargas especiais 
nas cabines destinadas a passagei-
ros. A favor das operações, estive-
ram características que são especí-
ficas desse modal, como a rapidez, o 
cuidado e a segurança para os itens. 

Esse novo movimento mostra a 
essencialidade do transporte aéreo 
de cargas para o comércio global 
e, também, coloca em evidência 
desafios e oportunidades para a 
atividade.

“O transporte aéreo de cargas 
pré-pandemia vinha em um con-
texto de crescimento moderado, 
em linha com a economia do país, 
mas foi afetado pela crise”, relata 
o diretor de Segurança e Opera-
ções de Voo da Abear (Associação 

Brasileira das Empresas Aéreas), 
Ruy Amparo. Números da Anac 
(Agência Nacional de Aviação 
Civil), compilados pela associação, 
mostram que o transporte de cargas 
e correios nos mercados doméstico 
e internacional teve queda de 52,41% 
em maio, diante de igual mês de 
2019. De janeiro a maio, essa ativi-
dade acumula 29,98% de redução. O 
percentual é menor do que a queda 
no mercado de passageiros (90,97%), 
mas é suficiente para fazer com 
que as companhias mudem suas 
estratégias.

“Grandes companhias têm 
setores especializados no apoio 
a empresas de alto fluxo de carga 
aérea. Apesar de a demanda por esse 
serviço não ter caído tanto quanto 
a de passageiros, alguns voos não 
se mantêm apenas com carga. Isso 
levou a uma diminuição na dispo-
nibilidade dos porões, o que tornou 
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difícil ter a mesma velocidade de 
entrega de produtos nos mercados 
doméstico e internacional”, explica 
Amparo.

Por outro lado, as empresas 
aéreas têm observado crescimento 
em algumas operações. É o caso da-
quelas relacionadas a equipamentos 
de saúde e ao e-commerce. A Latam, 
por exemplo, ampliou em 40% a sua 
capacidade de cargas entre a Améri-
ca do Sul e a Europa; e em 15%, entre 
a América do Sul e Miami; além de 
lançar novas rotas para Santiago, no 
Chile, e para a Cidade do México, 
no México. A empresa tem man-
tido suas operações cargueiras no 
mercado doméstico brasileiro em 
aeronaves de uso exclusivo de cargas 
e no compartimento de bagagem 
(porões) dos aviões destinados ao 
transporte de passageiros. A Latam 
participou da operação logística 
coordenada pelo Ministério da 

Infraestrutura para o transporte de 
luvas e máscaras vindas da China. 
Ao todo, foram fretados 40 voos 
para transportar 960 toneladas de 
máscaras compradas pelo governo 
federal. 

A GOLLOG, braço da Gol 
Linhas Aéreas, afirma que o trans-
porte de eletrônicos e de produtos 
do e-commerce segue crescendo 
dentro da média de mercado, apesar 
da crise do novo coronavírus. “Em 
2020, a empresa dobrou a eficiência 
no volume de carga transportado 
por voo e tem buscado oferecer 
serviços especiais com qualidade e 
rapidez, principalmente para os se-
tores de fármacos e animais vivos”, 
afirma nota enviada à reportagem. 
Atualmente, a GOLLOG responde 
por 25% do mercado de carga aérea 
do país.

A diretora da Azul Cargo 
Express, Izabel Reis, afirma que a 

empresa continua transportando 
equipamentos eletrônicos e frutas, 
especialmente para fora do país, 
no entanto a operação de trans-
porte de atum para os EUA foi 
reduzida. “Apesar da falta de es-
paço para alguns produtos, devido 
à redução da malha, conseguimos 
manter o nosso modelo de negó-
cios em encomendas expressas e 
entregas porta a porta, e não ape-
nas no aeroporto mais próximo. 
Isso trouxe crescimento dentro 
desse contexto de baixa demanda”, 
destaca ela.  De acordo com Izabel, 
a empresa apresentou crescimento 
de 36% em receita, no primeiro 
trimestre deste ano. Consegui-
mos a autorização junto à Anac 
e, além das nossas duas aeronaves 
cargueiras Boeing 737-400-F, com 
capacidade para transportar 22 
toneladas, transformamos alguns 
aviões da frota para o transporte 

/// Aéreo
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/// Aéreo

Transformações 
necessárias
A crise também traz aprendizados. De 
acordo com o diretor da Iata responsável 
pelo setor de cargas na região das Améri-
cas, Filipe Coutinho Pereira dos Reis, o 
momento tem exigido algumas transfor-
mações nos processos, com melhor utiliza-
ção da tecnologia para integrar os parti-
cipantes da cadeia logística e reduzindo, 
assim, o tempo e os custos. “Isso inclui uma 
maior adoção da guia aérea eletrônica, por 
meio do e-AWB (Processo de Orientação 
Eletrônica), e a implantação de um portal 
único para facilitar o intercâmbio de 
informações com os órgãos de controle, a 
simplificação de processos e a redução do 
tempo total da operação”, explica ele.

Entre as apostas para o futuro, Reis cita 
o compartilhamento de dados. “Nossa 
visão inclui a implantação de um padrão 
de compartilhamento de dados (data sha-

ring) para o transporte de carga aérea, que 
chamamos de One Record. Ele permitirá 
a comunicação imediata, transparente e 
com controle de acesso para os participan-
tes da cadeia logística, permitindo agilizar 
os processos de importação e exportação, 
sem a necessidade de documentos físicos e 
integrado a outros modais de transporte.”

Além das questões burocráticas, a enge-
nharia também tem buscado transforma-
ções. O uso de aviões de passageiros para 
o transporte de cargas fez com que a Air-
bus desenvolvesse modificações estra-
tégicas para as aeronaves das famílias 
A330 e A350. As novas configura-
ções permitem que as companhias 
aéreas instalem estrados de madeira 
para carga diretamente nos trilhos 
dos assentos, após a remoção 
das poltronas da classe 
econômica.
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de carga e adaptamos aeronaves 
para transportar malotes não só no 
porão mas também nos assentos, 
debaixo das poltronas de passa-
geiros e nos compartimentos de 
bagagem superiores”, explica ela. 

Apesar do momento difícil, 
Izabel é otimista. “A logística de 
produtos não tem como parar. As 
pessoas estão usando ainda mais 
o e-commerce e querem prazos de 
entrega cada vez menores. Isso só é 
possível por meio do modal aéreo. 

Além disso, temos toda a cadeia de 
abastecimento que está voltando 
aos poucos; e o transporte aéreo é 
mais rápido e seguro. Fabricantes 
de produtos de maior valor agrega-
do estão demandando muito mais 
desse transporte”. A Azul também 
operou voos com equipamentos 
médicos para auxiliar no combate à 
pandemia, trazendo testes rápidos, 
respiradores e vacinas em quatro 
voos provenientes da China. Ao 
todo, foram transportados mais de 

4,8 milhões de testes rápidos e 133 
respiradores.

Para Ruy Amparo, da Abear, 
a malha de carga aérea no Brasil 
sempre foi uma grande opção tanto 
em aeronaves exclusivas quanto 
na utilização extensiva dos porões 
de voos regulares de passageiros. 
“Essa é uma excelente opção para 
as empresas de diversos segmentos 
evitarem grandes estoques, com 
significativa otimização de custos 
financeiros”, destaca ele. ◼

Acompanhe dados do transporte 
aéreo de cargas e de passageiros 
no Painel CNT do Transporte. A 
ferramenta interativa desenvol-
vida pela Confederação Nacional 

do Transporte permite consultas 
com diferentes filtros, como 
natureza de voo, origem, destino, 
nacionalidades das empresas, 
entre outros.

/// Aéreo
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/// SEST SENAT

Para aproveitar 
ao máximo

por Gustavo T. Falleiros

Trabalhadores do transporte e seus dependentes 
podem usufruir, sem custo algum, de todos os 
serviços presenciais ou a distância ofertados 
pelo SEST SENAT. A gratuidade vale, inclusive, 
para quem foi desligado do emprego enquanto 
durar a validade da carteirinha 
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/// SEST SENAT

Um dos pilares da 
“casa do trabalhador 
do transporte” é a 
gratuidade de serviços 

para os empregados do setor e seus 
dependentes. Trata-se de uma con-
quista histórica. O SEST SENAT 
passou a integrar o Sistema S em 
1993, quando a lei n.° 8.706/93 ins-
tituiu a arrecadação compulsória, 
descontada na folha de pagamento 
das empresas e também paga por 
transportadores autônomos. Os 
recursos dessa fonte viabilizam, 

desde então, a missão de propor-
cionar atendimentos em saúde e 
capacitação profissional sem qual-
quer custo para os beneficiados. 

“É mais do que sabido que o cui-
dado com a qualidade de vida do 
trabalhador impacta diretamente a 
produtividade das empresas assim 
como o incentivo à capacitação. O 
SEST SENAT foi pioneiro nessa 
percepção e, há mais de 25 anos, 
vem tratando esses profissionais 
com a dignidade e a diligência 
que eles merecem. É de suma 

importância que a gratuidade dos 
atendimentos seja divulgada e que 
as empresas sejam as primeiras a 
darem a notícia aos empregados”, 
defende Vander Costa, presidente 
da CNT e dos Conselhos Nacionais 
do SEST e do SENAT.

São simples os passos para 
usufruir dessa estrutura, que conta 
com 155 unidades operacionais 
(veja box). O cadastro pede dados 
pessoais, além de um documento 
que ateste o vínculo com o setor 
transportador. Em seguida, o usuá-

Para começar a usufruir dos benefícios do SEST SENAT, 
o trabalhador precisa, em primeiro lugar, ativar seu perfil. 
Todo o processo pode ser feito pelo Portal do Cliente do 
SEST SENAT, em poucos passos. Pedem-se dados pessoais 
e alguns documentos (veja box). Será gerada uma senha de 
acesso. Pelo site, é possível também agendar consultas dos 
serviços online.

Porta 
de entrada

Quais documentos 
devo apresentar?

Acesse o 
Portal do Cliente

Apresentar, no mínimo, um dos itens a seguir: 

 » Última GFIP (Guia de Recolhimento do 
FGTS e de Informações à Previdência Social) 
enviada e o Protocolo de Envio de Arquivos 
Conectividade Social.

 » Comprovante emitido no Portal do eSocial 
que comprove o vínculo do empregado com a 
empresa, referente ao mês anterior ou vigente.

 » Documento gerado pelo aplicativo Carteira 
de Trabalho Digital – CTPS Digital emitido 
no mês da realização ou atualização cadastral.

 » Declaração da empresa em papel timbrado, 
atestando o vínculo empregatício, carimba-
da, datada e assinada pelo responsável pela 
empresa:

• Deverão constar o nome completo, o CPF, o 
número da CTPS, a série, a data de admissão e o 
cargo atualizado desempenhado pelo empregado; 

• Deverão ser anexados: comprovante da com-
petência do representante perante a empresa, 
documentos pessoais (CPF, RG ou CNH) e 
comprovante de residência atual.
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rio recebe uma carteirinha, que dá 
acesso a um universo de possibili-
dades, incluindo atendimentos nas 
áreas de odontologia, fisioterapia, 
psicologia, nutrição e atividades 
esportivas. Na parte de educação 
profissional, são centenas de cursos 
presenciais ou a distância. 

É importante destacar que, se 
o usuário ficar desempregado, o 
vínculo com o SEST SENAT não 
se extingue de imediato – ele con-
tinuará fazendo jus aos benefícios 

enquanto sua carteirinha estiver 
dentro da validade, que é de até 
seis meses. Daí a importância de se 
estar em dia com o cadastro, que 
se renova toda vez em que o Portal 
do Cliente é acessado (veja box). 
Desse modo, o empregado desliga-
do tem a oportunidade de buscar 
novos treinamentos e certificados, 
incrementar o currículo e melho-
rar as chances de se reinserir no 
mercado. Trabalhadores aposen-
tados do transporte também têm 

acesso à gratuidade assim como 
seus dependentes.

Sempre presente
É fato que a pandemia da 

covid-19 limitou o acesso a diver-
sas instalações da rede bem como 
suspendeu temporariamente a 
realização de algumas ações e cursos 
presenciais. Em contrapartida, o 
SEST SENAT apresentou um leque 
de alternativas. Os atendimentos 
de saúde rapidamente se adapta-

Manutenção 
da gratuidade 
A gratuidade dos serviços bem 
como a manutenção da rede de 
unidades só são possíveis graças 
à arrecadação compulsória. A 
arrecadação, porém, sofreu um 
desequilíbrio em função da crise 
desencadeada pelo novo coro-
navírus. Para se ter uma ideia, no 
mês de junho, o valor arrecadado 
foi 59% menor do que o previsto. 
A queda tão expressiva e que deve 
se manter para os próximos meses 
representa um desafio para a 
instituição, que possui mais de 6,5 
mil empregados atuando em 155 
unidades operacionais em todo o 

país. Esse recuo leva em conside-
ração dois fatores.

O primeiro deles foi a edição 
da medida provisória n.° 932/2020, 
que alterou as alíquotas de 
contribuição aos serviços sociais 
autônomos (Sistema S), entre 
outras providências. Sob os 
argumentos de desonerar a folha 
e incentivar a manutenção de 
empregos, o governo cortou em 
50% os recursos antes destinados 
ao SEST SENAT. Apesar da 
vitória no Congresso Nacional 
para alterar essa decisão, o corte 
foi mantido. 

O segundo fator é que a crise 
impactou as operações das em-
presas contribuintes do sistema. 

Com a escassez da demanda, 
sobretudo no transporte de 
passageiros, muitas delas se viram 
obrigadas a reduzir o quadro 
de empregados ou, até mesmo, 
encerrar as atividades. Como a 
alíquota se dá sobre a folha de 
pagamento, a queda na arreca-
dação é inevitável. Assim, seja 
por conta das demissões, seja por 
inadimplemento, o impacto recai 
sobre os recursos destinados ao 
trabalho do SEST SENAT. 

Verdadeiro patrimônio do 
país, o sistema merece, mais do 
que nunca, ser valorizado pelos 
usuários e pelo poder público de 
modo a cumprir sua missão com 
excelência.  

/// SEST SENAT
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Fisioterapia
162.214 atendimentos

Nutrição
47.117 atendimentos

Odontologia
442.659 atendimentos

Psicologia 
56.557 atendimentos

ram e passaram a ser realizados 
de forma online. As modalidades 
ofertadas (fisioterapia, nutrição e 
psicologia) complementam e de-
safogam os serviços do SUS. Como 
consequência disso, o próprio 
ambiente de trabalho se beneficia. 
Com frequência, os gestores rela-
tam queda de absenteísmo e melho-
ria de desempenho em seus quadros. 
As consultas são pré-agendadas no 
Portal do Cliente; e o atendimento é 
feito por meio do aplicativo Micro-
soft Teams, que pode ser instalado 
tanto no aparelho celular quanto 
em computadores desktop.

Do mesmo modo, a capacitação 
profissional prosseguiu sua missão 

Trabalhadores 
autônomos

Para acessarem o benefício da gratuidade, eles 
precisam contribuir para o SEST SENAT. Existem duas 
formas de contribuição: a direta e a indireta.

Caso preste serviço para pessoa física, o transporta-
dor autônomo contribui para o SEST SENAT, men-
salmente, com 2,5% sobre o seu salário de contribuição 
previdenciária (INSS). Essa contribuição será recolhida, 
diretamente, em uma das unidades do SEST SENAT.

Caso preste serviço para pessoa jurídica, esse cálculo é 
feito com base no salário de contribuição previdenciária 
(20% do valor bruto do serviço prestado). Essa contribui-
ção é descontada e recolhida pela empresa que contratou 
o transportador autônomo.

Saúde e qualidade de vida

Atendimentos 
de janeiro a maio 

de 2020 1,56 
milhão 

+ de

/// SEST SENAT

Educação profissionalEducação  para a saúde
Palestras, campanhas e 
ações de esporte e lazer
+ de 517 mil participantes

Educação presencial 
+ de 311 mil atendimentos e 
mais de 229 mil matrículas
>> 11 novos cursos

EaD
+ de 271 mil matrículas
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graças às webaulas interativas. A 
essência foi mantida, com conteúdo 
ministrado pelos instrutores do 
SEST SENAT e interação profes-
sor-aluno pelo Moodle, plataforma 
que permite troca de mensagens, 
postagem de documentos e agenda-
mento de tarefas. "Esse empenho em 
continuar servindo ao trabalhador 
durante a crise sanitária demonstra 
o comprometimento do sistema", 
diz a diretora-executiva nacional do 
SEST SENAT, Nicole Goulart. 

No primeiro semestre do ano, as 
ações em campo também continua-
ram, com equipes indo diretamente 
ao encontro dos trabalhadores do 
transporte em rodovias, postos de 

combustível, terminais de carga, 
terminais de passageiros, postos da 
PRF (Polícia Rodoviária Federal) 
e pátios de transportadoras. Um 
exemplo de iniciativa com alto im-
pacto social foi a quarta fase da mo-
bilização nacional de combate ao 
coronavírus, realizada em junho. Na 
ocasião, o SEST SENAT disponibi-
lizou gratuitamente 40.000 testes 
da covid-19 aos trabalhadores. Nas 
fases anteriores, realizadas entre 
março e abril, as equipes estiveram 
em campo distribuindo kits de 
alimentos e de higiene e passando 
orientações sobre a prevenção da 
doença. Mais de 266 mil atendimen-
tos foram realizados. 

O SEST SENAT também atuou 
na Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe, promovida pelo Mi-
nistério da Saúde. Graças à atuação em 
conjunto com a CNT, caminhoneiros 
autônomos, motoristas profissionais 
do transporte rodoviário de cargas, 
motoristas do transporte rodoviário 
interestadual de passageiros, mo-
toristas e cobradores do transporte 
coletivo urbano de passageiros e 
trabalhadores portuários foram inclu-
ídos na categoria prioritária. Segundo 
dados preliminares do ministério, ao 
menos 1 milhão de profissionais do 
transporte foram imunizados contra o 
vírus influenza, muitos deles em ações 
promovidas pelo SEST SENAT. ◼

Veja aqui 
os  contatos 

das unidades

/// SEST SENAT

O acesso à plataforma da EaD SEST SENAT também 
se dá por meio de um cadastro preenchido no próprio 
site. Uma vez “logado”, o usuário pode se matricular 
em mais de 200 cursos, organizados em nove áreas de 
conhecimento.  

Educação 
a distância

Acesse
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/// ITL

Excelência 
reconhecida

por Gustavo T. Falleiros

Estudo de autores brasileiros, realizado 
no âmbito da Certificação Internacional 
Aviation Management, é publicado em 
periódico de referência da aviação mundial
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A mais recente edição do 
International Journal of 
Aviation, Aeronautics, 
and Aerospace (n.º 2, 

volume 7) traz, entre outros conte-
údos, uma contribuição da pesquisa 
brasileira para a aviação mundial. 
Trata-se do artigo “An Evaluation of 
the Operational Restrictions Imposed 
to Congonhas Airport by Civil Avia-
tion Instruction 121-1013”, que pode 
ser traduzido como “Uma Avaliação 
das Restrições Operacionais Im-
postas ao Aeroporto de Congonhas 
pela IAC 121-1013”. 

Assinado em conjunto pela 
professora doutora Leila Halawi 
– da Embry-Riddle Aeronautical 
University – e pelos comandantes 
brasileiros Glanski Pacheco Júnior e 
Marcus Camargo, o texto é uma ver-
são do projeto aplicativo elaborado 
pelos pilotos no âmbito da Cer-
tificação  Internacional Aviation 

Management. Formados em 2019, 
ambos são egressos do curso, que é 
coordenado pelo ITL, promovido 
pelo SEST SENAT e ministrado 
pela Embry-Riddle.

Ter um artigo aceito por um 
periódico dessa envergadura é um 
reconhecimento da qualidade da 
produção acadêmica e científica, 
enfatiza Israel Caldas Treptow, 
diretor-executivo para as Américas 
Central e do Sul, da Embry-Riddle. 
“Em primeiro lugar, há a validação 
por parte de um quadro de reviso-
res. São pessoas acreditadas pelo 
jornal, que conferem a metodologia 
e os resultados e julgam se o artigo 
está apto a ser publicado. Um traba-
lho para chegar aonde esse chegou 
deve ter uma qualidade superior”, 
esclarece.

“O segundo ponto é que a publi-
cação leva o problema de pesquisa 
do ambiente local para a comunida-

de internacional. Uma publicação 
dessa magnitude tem leitores de 
todo o mundo. Ela consegue inter-
nacionalizar o que foi pesquisado, 
e isso é algo muito positivo, pois 
demonstra para a indústria mundial 
de aviação alguns pontos específicos 
do setor no Brasil”, complementa.

Para além da recepção acadê-
mica, o projeto aplicativo tem 
potencial para produzir inovações 
em uma operação específica no país: 
o pouso e a decolagem de aeronaves 
comerciais no Aeroporto de Con-
gonhas (SP). Isso porque os pilotos 
partiram de suas vivências para 
elaborar o problema de pesquisa. 
“Ambos pilotamos o Airbus A320 
e temos a mesma base, que é em 
São Paulo. Temos uma experiência 
muito semelhante nesse aeroporto e 
compartilhamos certas impressões 
sobre as restrições vigentes. Esse 
alinhamento profissional criou uma 

Formação para 
o setor aéreo
A Certificação Internacional Aviation Manage-
ment é promovida pelo SEST SENAT e coorde-
nada pelo ITL. Ela tem carga horária total de 390 
horas e duração de, aproximadamente, 14 meses. 
A parte presencial é realizada em oito encontros. 
A última semana de cada módulo é reservada para 
a avaliação de aprendizado. Ao concluir a capa-
citação, o aluno recebe certificado emitido nos 
moldes oficiais do Departamento de Educação 
Profissional da Embry-Riddle, que tem reconhe-
cimento internacional do setor aéreo.

Sobre a 
Embry-Riddle

Com mais de 90 anos de existência, a Embry-
-Riddle Aeronautical University é referência 
na excelência do ensino aeronáutico e aeroes-
pacial, com mais de 80 cursos de bacharelado, 
mestrado e doutorado em aviação, negócios, 
engenharia, segurança e inteligência, além de 
educação executiva profissional. 

Saiba mais aqui 

/// ITL
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sinergia muito positiva”, reconhece 
Pacheco Júnior.

Desde abril de 2008, incide sobre 
esse aeroporto uma série de proce-
dimentos e requisitos diferenciados 
por força da IAC (Instrução de 
Aviação Civil) 121-1013. Em linhas 
gerais, a normativa visa ao incre-
mento da performance de frenagem 
das aeronaves, orientando sobre 
a funcionalidade plena de alguns 
instrumentos de bordo, limitando 
o volume de combustível e vedando 
a operação sob certas condições 
climáticas ou de pista. Isso faz com 
que Congonhas seja um caso único 
no país.   

“A restrição acaba exigindo que 
pilotos com uma aeronave plena-
mente em condições de efetuar um 
pouso com segurança alterem para 
outro aeroporto, como Campi-
nas (SP), Galeão (RJ) ou Guaru-
lhos (SP), por exemplo”, detalha 
Camargo. “Deslocar aeronave, 
tripulantes e passageiros causa o 
que a gente chama de disruption, ou 

seja, a descontinuidade da opera-
ção, aumentando, ainda, o fluxo 
de tráfego aéreo”, complementa. 
“Congonhas merece receber aviões 
com esse nível de despachabilidade. 
Daí surge a nossa proposta, que é 
dar subsídios para uma reavaliação 
das restrições.”

É fato que Congonhas ganhou 
tratamento diferenciado após o 
trágico acidente do voo JJ 3054, 
em julho de 2007. À época, a 
autoridade de aviação agiu com a 
cautela devida, enquanto as cir-
cunstâncias do acidente eram in-
vestigadas. “De lá para cá, porém, 
a aviação como um todo evoluiu”, 
destaca Ruy Amparo, diretor de 
Segurança e Operações de Voo da 
Abear (Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas). “Temos, agora, 
outros softwares embarcados, 
outra eletrônica. Evoluíram tam-
bém as técnicas de treinamento de 
pilotos. As aeronaves de hoje são 
feitas com redundância dos sis-
temas críticos, de modo que você 

tem recursos de sobra se ocorrer 
uma falha”, ensina.

Por isso, a pesquisa conduzida 
por Pacheco Júnior e Camargo tem 
chances reais de produzir uma revi-
são que proporcione um melhor flu-
xo operacional em Congonhas. “Os 
comandantes fizeram um trabalho 
de grande quilate”, reforça Amparo. 
Como entusiasta da Certificação In-
ternacional Aviation Management, 
a Abear acompanha os projetos 
aplicativos e, eventualmente, enca-
minha à Anac (Agência Nacional de 
Aviação Civil) trabalhos com poten-
cial para inovar o setor. “Às vezes, as 
melhorias normativas são propostas 
pela sociedade”, acredita o diretor.  
O diretor-executivo do ITL, João 
Victor Mendes, complementa que 
esse está entre os objetivos do curso. 
“A qualificação traz aos profissio-
nais brasileiros o conhecimento 
e a tecnologia produzidos para o 
transporte aéreo no mundo. Isso 
contribui para inovar e desenvolver 
ainda mais o setor no Brasil.” ◼ 

Para conhecer em detalhes a proposta dos comandantes Glanski 
Pacheco Júnior e Marcus Camargo, acesse o site do International 
Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace:

Acesso 
ao conhecimento
Todos os projetos aplicativos defendidos em cursos do ITL, 
além de trabalhos técnicos da CNT, podem ser consultados 
no Repositório Digital do Transporte. Confira:

LOGO PREFERENCIAL

/// ITL
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A DISTÂNCIA 
NÃO NOS IMPEDE

Clique aqui para fazer o agendamento das consultas.

CONTE SEMPRE COM

O NOSSO APOIO.

de estarmos 
sempre perto  
de você.

A partir de agora, 
todos os trabalhadores 
do transporte e seus 
dependentes terão 
acesso a consultas 
online gratuitas
nas áreas de 
psicologia, fisioterapia 
e nutrição. Essa é mais 
uma forma que o SEST 
SENAT encontrou para 
inovar e estar cada vez 
mais presente na vida dos 
trabalhadores, por meio 
da promoção da saúde e 
da qualidade de vida.

https://www.sestsenat.org.br/atendimentos-online


Esta é uma crise com ameaças 
fatais para pessoas e em-
presas. Elas precisam, antes 

de tudo, sobreviver. Equacioná-
-la é tarefa precípua de governo. 
Somente ele dispõe de poderes e 
competências, até excepcionais, 
para mapear os problemas e adotar 
medidas de enfrentamento.  

O Brasil deveria tirar proveito 
das oportunidades criadas pela 
atuação rápida e intensa em res-
posta à pandemia de atores-chave 
políticos: Congresso Nacional e 
governos estaduais e municipais. 
O primeiro aprovou a calamida-
de antes da primeira morte, tem 
aprovado dezenas de medidas 
provisórias, propôs e aprovou a 
emenda constitucional do dito 
orçamento de guerra e pautou o 
socorro emergencial para brasi-
leiros sem renda e governos locais. 
Esses, por sua vez, não hesitaram 
em responder com aumento 
necessário de gastos públicos com 
saúde, decidiram sobre circulação 
e distanciamento em seus territó-
rios e se uniram, politicamente, 
de uma forma sem precedentes na 
história recente do país. 

Para empresas, a ênfase do gover-
no foi oferecer linhas de emprésti-
mo favorecidas, resposta típica em 
situações de crise de oferta, como se 
houvesse demanda por bens e ser-

viços, mas faltassem recursos para 
sua produção e disponibilização. 
Fracassou boa parte dessa tentativa. 
Ainda que o crédito tivesse chega-
do, é inegável que se atravessa uma 
grave crise de demanda. Por isso, 
é preciso comandar e/ou induzir a 
injeção de demanda, como tem sido 
defendido por organismos multila-
terais e adotado por todo o mundo.

As políticas públicas, da econô-
mica à social, precisam ser revisi-
tadas. Não se voltará aos padrões 
anteriores de consumo e produção. 
O novo normal passa também por 
construir um novo sistema de pro-
teção para microempreendedores e 
trabalhadores independentes e que 
contribua para empresários repo-
sicionarem seus negócios diante de 
novas tendências. 

Nesse cenário, o sistema de 
assistência e de ensino profissio-
nalizante, mantido por entidades 
empresariais (o chamado Sistema 
S), é uma arma poderosa para se en-
frentar a guerra para o novo mundo 
do trabalho e dos negócios. 

Há enorme disposição parlamen-
tar para apoiar mudanças estrutu-
rais. Governos locais e entidades em-
presariais também adotam postura 
colaborativa. O governo federal tem 
tudo para aproveitar o momento 
e adotar uma agenda que combine 
resiliência com reconstrução. 

Resiliência e 
reconstrução

por José Roberto Afonso

José Roberto 
Afonso
Professor do IDP. 
Investigador 
do CAPP/
Universidade 
de Lisboa

/// Tema do Mês / Legislações para dar fôlego às empresas
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/// Tema do Mês

Desde o início da pande-
mia, o setor de transporte 
coletivo urbano vem 

promovendo reiteradas ações 
junto ao governo federal em busca 
de socorro para manter o serviço 
ativo em todo o país. Em dese-
quilíbrio econômico-financeiro, 
acentuado pelos efeitos do novo 
coronavírus, as empresas de ônibus 
minimizaram esse impacto com o 
auxílio das medidas de flexibiliza-
ção trabalhista, chanceladas pela 
lei n.º 14.020/2020, que prorrogou 
os prazos desse benefício.

Tendo em vista que a folha de 
pagamento do setor responde 
por 50% dos custos e que o setor 
registrou, até julho, 2.708 demissões 
e 9.235 suspensões de contratos 
trabalhistas, pode-se comprovar o 
alívio temporário. Entretanto, com 
prejuízos acumulados de R$ 3,72 
bilhões, as empresas entendem que 
outras medidas são necessárias para 
restabelecer a saúde financeira do 
setor e solucionar antigos gargalos 
que fazem com que o transporte 
público coletivo urbano continue 
sendo alvo de críticas e insatisfação 
da sociedade.

Muito além de propostas legis-
lativas pontuais e diante do atual 
cenário, entidades ligadas ao setor 

vêm buscando soluções definiti-
vas para o sistema de transporte 
público por ônibus coletivo urbano. 
A situação tornou-se insustentá-
vel com a pandemia e evidenciou 
a urgência na implantação de um 
amplo programa de reestruturação 
dos serviços de transporte público 
em escala nacional no Brasil.

Nesse sentido, especialistas e re-
presentantes de entidades sensíveis 
à causa entendem que três pilares 
são primordiais para se evitar o 
desmonte total desse sistema. A 
reestruturação implicaria, obriga-
toriamente, profundas mudanças 
na regulação e nos contratos; no 
modelo de financiamento e cus-
teio; e na qualidade e produtivida-
de do serviço.

Seja qual for a avaliação que se 
faça dessas sugestões, o fato é que 
é hora de o setor desfazer-se por 
completo da imagem de vilão, que 
perdura por décadas, alimentada 
pela ausência do Poder Público, 
contratante e gestor do serviço, que 
vem se omitindo em tomar as rédeas 
da situação. 

O setor está pronto e ávido pela 
reestruturação. Resta saber se o go-
verno federal está disposto a fazer a 
sua parte para, de fato, oferecer um 
serviço de qualidade à população.

Transporte coletivo precisa 
de reestruturação
por Otávio Vieira da Cunha Filho

Otávio Vieira 
da Cunha Filho 
Presidente-
executivo da 
NTU (Associação 
Nacional das 
Empresas de 
Transportes 
Urbanos)
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/// Transporte pelo Brasil

O Setcesp está lançando um 
novo serviço: coaching. A intenção é 
que, por meio dessa consultoria, os 
profissionais do setor possam poten-
cializar suas habilidades em busca 
dos seus objetivos, mantendo o foco 
mesmo em momentos de crise.

O processo de coaching utiliza-se 
dos conhecimentos de diversas 
ciências, como, psicologia, neuro-
ciência, linguagem, recursos huma-
nos e planejamento estratégico, a 
fim de acelerar o desenvolvimento 
tanto de pessoas quanto de empre-
sas, para conquistarem suas metas.

O atendimento é feito por um 
profissional especializado em ouvir 
e orientar, fornecendo uma visão 
distinta a respeito de aspectos que 
podem se transformar em soluções 
para os problemas enfrentados.

“Nosso objetivo é dar a possibi-
lidade aos empresários do trans-
porte de cargas de se qualificarem 
a cada dia mais e estenderem 
essa capacidade também aos seus 
colaboradores, superando seus 
limites”, esclarece Ana Carolina 
Jarrouge, presidente-executiva do 
Setcesp. 

A consultoria de coaching está 
disponível para associados e não 
associados. Mais informações pelo 
site: https://setcesp.org.br/coach/ 

Setcesp disponibiliza 
serviço de coaching

Em reunião extraordinária do 
Conselho de Representantes da 
CIT (Câmara Interamericana de 
Transportes), realizada em 1º de 
julho, 17 países-membros (Argenti-
na, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, El Salvador, Equa-
dor, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru e Vene-
zuela) apresentaram relatórios 
sobre o panorama dos impactos da 
covid-19 no setor de transporte e na 
saúde pública. Devido à pandemia, 

a Assembleia Geral Ordinária que 
seria realizada em maio, no México, 
foi postergada para 2022. Nesse 
contexto, o secretário-geral da CIT, 
Paulo Caleffi, convocou assembleia 
extraordinária para os dias 4 e 5 de 
dezembro de 2020, na Cidade do 
Panamá. A data foi aprovada pelos 
participantes.

São tempos de adaptação e di-
versificação das atividades, e a CIT 
tem se adaptado e desenvolvido 
seminários com a participação de 
especialistas que colaboram para 
a troca de experiências quanto às 
medidas que estão sendo tomadas 
por entidades, empresas e governos. 
Todas as reuniões realizadas online 
estão disponíveis no canal do You-
Tube da CIT Secretaria Geral.

CIT confirma assembleia 
extraordinária para 
dezembro de 2020
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/// Transporte pelo Brasil

O momento em que vivemos é 
diferente. Novas formas de se comu-
nicar e novos hábitos são necessários 
para manter o setor de transporte em 
movimento. E as empresas aprovei-
taram este momento para deixar 
suas frotas em dia com o Despoluir 
- Programa Ambiental do Transpor-
te, iniciativa conjunta entre a CNT 
e o SEST SENAT que completa 13 
anos em 2020, acumulando resulta-
dos significativos na conscientização 
do setor sobre a importância da 
preservação do meio ambiente e do 
desenvolvimento sustentável.

A Fetcemg, gestora do Despo-
luir para o transporte rodoviário 
de cargas em Minas Gerais, ciente 
da importância dessa missão e 
reconhecendo os esforços das 
empresas em participar do 
programa mesmo em um ano tão 
adverso, realizará a edição de 2020 
do Melhor Ar – Prêmio Fetcemg 
de Qualidade do Ar, mas de uma 
forma diferente.

A entidade homenageará as 
transportadoras ambientalmente 
responsáveis e que monitoram a 
emissão de poluentes em suas frotas, 
preocupando-se com a melhoria da 
qualidade do ar. Poderão partici-
par do prêmio todas as empresas 
associadas aos sindicatos filiados 
à federação. Os critérios para par-
ticipação estão disponíveis no site 
fetcemg.org.br. As inscrições vão 
até o dia 1º de setembro.

O Despoluir – Programa 
Ambiental do Transporte atingiu 
todas as metas no primeiro semestre 
de 2020, nos estados da Bahia e de 
Sergipe, área de atuação da Fetra-
base (Federação das Empresas de 
Transportes dos Estados da Bahia 
e Sergipe). De janeiro a junho deste 
ano, técnicos da federação realiza-
ram 13.628 inspeções em veículos 
movidos a diesel. A meta mensal 

é de 1.260 inspeções. O número de 
avaliações mensais ficou assim: 2.527 
em janeiro; 2.573 em fevereiro; 1.989 
em março; 2.482 em abril; 1.895 em 
maio; e 2.162 em junho. 

Desde o início da pandemia, em 
março, as equipes de técnicos foram 
a campo adotando todas as medidas 
de saúde e segurança para evitar a 
contaminação pelo novo corona-
vírus.  Os protocolos de prevenção 
preveem a utilização de EPIs e reforço 
das medidas de higienização e de 
distanciamento social. Para solicitar 
atendimentos do Despoluir na sua 
empresa, entre em contato pelo email 
despoluir@fetrabase.org.br ou pelo 
telefone (71) 3341-6238.

Estão abertas 
as inscrições para 

o Melhor Ar - 
Prêmio Fetcemg de 

Qualidade do Ar 2020

Fetrabase ultrapassa 
a meta do Despoluir 

no primeiro semestre 
de 2020
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A rápida e ampla dissemi-
nação da covid-19 colocou 
as instituições políticas e 

econômicas face a um cenário socio-
econômico equiparável tão somente 
à Grande Depressão dos anos 1930. 
A economia mundial viu-se grave e 
irremediavelmente impactada. 

Tal cenário não foi diferente no 
Brasil, onde a atividade empresarial 
suportou as maiores perdas, espe-
cialmente em decorrência das me-
didas de contenção tomadas pelos 
governos locais. Por consequência 
direta da paralisação das atividades 
econômicas, o empresariado nacio-
nal sofreu uma queda vertiginosa 
em seu faturamento, vendo-se, em 
numerosos casos, à beira da falência 
dos seus negócios. 

Em função dos efeitos da pande-
mia, a PGFN (Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional) regulamen-
tou a transação excepcional na 
cobrança da dívida ativa da União 
(portaria n.º 14.402/2020). A nova 
modalidade está disponível no 
portal Regularize desde o dia 1º de 
julho, podendo ser adotada até 29 de 
dezembro de 2020.

São contemplados os créditos ad-
ministrados pela PGFN que sejam 
considerados de difícil recuperação 
ou irrecuperáveis. Será possível 
transacionar sobre créditos que es-
tejam em fase de execução ajuizada 

ou que até mesmo sejam objeto de 
parcelamento anterior rescindido, 
tenham estes exigibilidade suspensa 
ou não, desde que o valor atualizado 
a ser objeto da negociação seja igual 
ou inferior a R$ 150 milhões. Para 
determinar o grau de recuperabili-
dade do crédito, a PGFN avaliará a 
capacidade de pagamento do con-
tribuinte, levando em consideração 
os impactos econômicos e financei-
ros causados pela pandemia.

Em que pesem as boas intenções 
e a tentativa de atingir o maior 
número de contribuintes, a portaria 
traz limitações consideráveis, uma 
vez que, ao vedar a adesão de con-
tribuintes com débitos do Simples 
Nacional, assim como a transação 
de débitos de FGTS e de multas 
penais/criminais, frustram o maior 
número de empresas atingidas pela 
pandemia.

A despeito da limitada eficácia 
de tal medida, essa representa uma 
importante consequência da pro-
mulgação da lei n.º 13.988/2020, qual 
seja: a primeira lei brasileira a tirar 
do papel o instituto da transação 
em matéria tributária, previsto no 
artigo 171, do Código Tributário 
Nacional. Resta-nos observar os 
desdobramentos da nova legislação 
na busca da redução dos litígios 
tributários e da promoção da cola-
boração entre contribuinte e o fisco. 

Transação excepcional: 
efeitos da covid-19 nas relações 
entre fisco e contribuinte
por Alexandre Alkmim Teixeira

/// Opinião

Alexandre 
Alkmim Teixeira
Doutor em direito 
tributário pela USP e 
Ph.D. pela Universidade de 
Santiago de Compostela
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SEST SENAT 
e Sérgio Reis, 

A missão do SEST SENAT é fazer a diferença 
na vida de milhares de trabalhadores do 
transporte diariamente. 

Você e sua família têm acesso gratuito* a 
cursos profissionalizantes, atendimentos de 
saúde e ações de esporte, lazer e cultura.
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Clique, acesse 
o site e saiba mais.

Conhecemos os seus desafios.
Por isso, estamos sempre ao seu lado 
para promover um transporte mais 
eficiente e com mais qualidade.

seus  parceiros
nas  estradas.

Existe sempre uma Unidade 
Operacional perto de você.

https://www.sestsenat.org.br/home


movimenta o transporte, 
e o transporte move
o Brasil.

Responda a pesquisa sobre a 
revista CNT Transporte Atual e 
nos ajude a oferecer sempre o 
melhor conteúdo.

clique e acesse  
bit.ly/respondacnt

Sua 
opinião
Sua 
opinião

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=W7wJhsp6BEK0sM6c-QAuU_CoMlFEhxhKqFULzu6zyzpUQTFaWk5WVVdWUE5ZQlZPWFdBRFRNUk04TyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=W7wJhsp6BEK0sM6c-QAuU_CoMlFEhxhKqFULzu6zyzpUQTFaWk5WVVdWUE5ZQlZPWFdBRFRNUk04TyQlQCN0PWcu
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