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EMPAUTA

Fepasc busca aumentar representatividade 
do setor de transporte de passageiros

“precisamos ter uma 
unidade de pensamento 
para lutar pelos nossos 

objetivos”

A mobilidade tem sido um dos 
temas mais debatidos pela socieda-
de nos últimos anos. Para o presi-
dente da Fepasc, Felipe Gulin, é hora 
de aprofundar as discussões em tor-
no dessa temática, para que o País 
possa evoluir de forma mais rápida.

Segundo ele, a entidade está 
trabalhando para aumentar a repre-
sentatividade do setor e enumerou 
ações que estão em andamento, 
mesmo diante do difícil cenário eco-
nômico brasileiro. “Somos respon-
sáveis por milhares de empregos, 
geramos receitas e negócios nos 
dois estados de atuação. Portanto, 
precisamos nos fortalecer e mostrar 
à sociedade a importância do nosso 

Entidade coloca em prática plano de ação para fortalecer o segmento e 
enfrentar a crise econômica brasileira 

setor”, afirmou durante palestra no 
“Tendências 2016”, evento realizado 
pela entidade em outubro, na Volvo.

Ele disse que o Conselho de Re-
presentantes da entidade quer ouvir 
todos os sindicatos para criar uma 
agenda unificada. “Precisamos ter 
uma unidade de pensamento para lu-
tar pelos nossos objetivos”, adiantou. 
Ele citou também o Comitê de Crise, 
que buscará redu-
zir os riscos que 
envolvem a opera-
ção de transporte.

O presidente 
da Fepasc infor-
mou ainda que a assessoria técnica 
da entidade vai atuar para melhorar 
a base de dados do setor, dando mais 
qualidade às informações. Felipe Gu-
lin também afirmou que a entidade 
está em contato 
com o Google, a fim 
de firmar uma par-
ceria para aumentar 
a inserção de recur-
sos tecnológicos no 
setor de transporte.

A assessoria ju-
rídica é outra frente 
que receberá uma 
atenção especial na 
Fepasc, para que os 
sindicatos associa-

dos dependam menos da terceiriza-
ção de conflitos.

Também é foco da FEPASC abus-
ca por soluções  por meio da  Câ-
mara de  Mediação e Arbitragem.

Gulin destacou que a Fepasc está 
preparando uma série de vídeos para 
explicar para a população todo o tra-
balho desenvolvido pelas empresas 
e, dessa forma, mudar a imagem do 

setor, muitas 
vezes distor-
cida pelo sim-
ples desco-
nhecimento. 
“Nós ajuda-

mos a movimentar o Brasil e, mesmo 
diante das centenas de dificuldades, 
oferecemos um serviço de primeiro 
mundo”, finalizou.

Felipe Gulin, presidente da FEPASC

Evento reuniu empresários do setor de transportes



Como todos já sabem, no segundo 
semestre de 2015, o Congresso Nacional 
promulgou a inclusão do transporte como direito social 
previsto no Artigo 6º da Constituição Federal. A Pro-
posta de Emenda à Constituição, de autoria da deputa-
da Luiza Erundina, que tramitava no Congresso desde 
2013, pode dar um novo status ao transporte na agen-
da dos governos. 

Um dos grandes anseios do nosso setor é que o po-
der público encare o transporte como fundamental. A 
redação do Artigo 6º da Constituição Federal já tratava 
como direitos sociais a educação, a saúde, a alimenta-
ção, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a pre-
vidência social, a proteção à maternidade e à infância e 
a assistência aos desamparados. Então, ter o transporte 
como compromisso constitucional é importante não só 
para a população, mas também para nós, empresários.

Um levantamento da NTU apresentou que, atual-
mente, veículos individuais ocupam 70% das vias urba-
nas. Acredito que com mais investimentos do governo 
e com o bom funcionamento da mobilidade, as pesso-
as irão preferir deixar seus carros em casa. Com tarifas 
menores e serviços melhores, a lógica voltada ao trans-
porte individual irá se inverter. O mesmo levantamento 
apresenta que hoje existem cerca de 700 projetos rela-
cionados à mobilidade urbana em execução por todo o 
País, como, por exemplo, corredores e faixas exclusivas. 
Com a nova emenda, a expectativa da entidade é que, 
nos próximos 10 anos, o cenário do transporte no Brasil 
mude significativamente, com mais projetos. 

Nós da iniciativa privada já temos respondido po-
sitivamente às demandas por projetos na área de mo-
bilidade. À medida que tivermos vontade política e re-
cursos para elaboração de bons projetos, veremos uma 
mudança efetiva na matriz da mobilidade. Toda vez que 
um cidadão consegue se locomover bem, toda a eco-
nomia ganha. Não apenas uma pessoa, isoladamente, 
mas todo o setor econômico.
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“as estradas e rodoviárias não con-
seguem acompanhar a evolução dos 
ônibus. o avião tomou conta do nosso 
passageiro”.

“precisamos tirar os ônibus dos con-
gestionamentos”.

“o intuito é facilitar a vida das em-
presas e dos usuários. são inúmeros 
recursos para cumprir esse importan-
te papel”.

“as pessoas estão mudando e a ne-
cessidade delas também. a tecnolo-
gia está aí para ajudar as empresas a 
acompanhar essa evolução”.

Thadeu Castello Branco e Silva, diretor-tesou-
reiro da Fepasc, sobre o grande desnível entre 
áreas complementares da viação.

Luiz Antônio Lindau, Diretor da WRI Brasil Ci-
dades Sustentáveis, sobre os congestionamen-
tos que acabam aumentando a necessidade da 
frota de ônibus, elevando o custo do sistema 
de transporte e, por consequência, afastando 
usuários.

Erica Marques, Country Champion do Curitiba 
GBG Google, sobre a ferramenta Google Maps 
que auxilia em rotas, horários e valor da tarifa.

Gustavo Bastos, o diretor de segmentos da 
TOTVS, sobre atrair os usuários oferecendo 
novos recursos nos diferentes modais.

OsfuncionáriosdaempresaColetivoRodovel,
deBlumenau(SC),tiveramumdiadiferenteem
novembro.Elesreceberamatendimentoseorien-
taçõesnutricionaisepsicológicasdoSESTSENAT
dentrodaempresa.Aaçãoestimulouousodosbe-
nefíciosdoSESTSENATeoscuidadoscomasaúde.

Maisdetrintapessoasfizeramavaliaçãofísica,
verificaramapressãoarterialemediramacircun-
ferênciaabdominal,alémdecalcularoÍndicede
MassaCorporal.Ostrabalhadorestambémrece-
beramorientaçõesdapsicólogadaUnidade,Die-
semarideFreitas,enoperíododatardeparticipa-
ramdeumapalestrasobreEducaçãoAmbiental.

De acordo com o Diretor do SEST SENAT
Blumenau, Maurício Dalpiaz, realizar atividades
como esta traduz os objetivos daUnidade com
os trabalhadores do transporte. “Conseguimos,
cada vez mais, ampliar nosso leque de atendi-
mentos aos trabalhadores do setor”, destacou.

mais do tendÊncias 2016

sest senat de blumenau (sc) 
promove ação de saúde para 

empresa de transporte

Felipe Busnardo Gulin 
Presidente da Fepasc e do Conselho Regional do Sest/Senat PR
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para mailson da nóbrega, não 
é hora de desistir do brasil

A palestra do ex-ministro da Fa-
zenda, Mailson da Nóbrega, foi o auge 
do evento “Tendências 2016”, promo-
vido pela Fepasc. Para o economista, 
não é hora de fugir do Brasil. “Há espe-
ranças. A situação vai melhorar, pois 
temos hoje muitas vantagens em rela-
ção a crises anteriores”, argumentou.

Segundo ele, o Brasil atual é uma 
sociedade de classe média, tem uma 
imprensa livre e independente, re-
servas internacionais, matéria-pri-
ma abundante, agronegócio muito 
competitivo, entre outras vantagens, 
como o câmbio flutuante. “Mesmo 
sendo o terceiro pior governo da 
história, atrás apenas de Floriano 
Peixoto e Fernando Collor, a gestão 
Dilma tem chance de se recuperar 
por todos esses pontos. Mas vai de-
morar pelo menos uns dois anos. 
Ou seja, no final do governo, se ela 
permanecer no poder”, avaliou.

O ex-ministro fez questão de 
ressaltar que é contra o impea-
chment: “um presidente só deve 
ser tirado do poder por uma falha 
muito grave, o que não é o caso do 
atual governo. Além disso, um pro-
cesso assim imobiliza o País e tira 
o foco das principais discussões”. 

Ele lembrou que, para sair dessa 
crise, que projeta queda de 3% do 
PIB, “ou mais”, em 2015, e de pelo 
menos 1% e 2016, é necessário imple-
mentar logo um plano de ação. “Aliás, 
desde 1932 não tínhamos dois anos 

consecutivos de reces-
são. Resultado de pura 
incompetência de ges-
tão econômica. A crise 
internacional interferiu 
muito pouco”, opinou.

Segundo ele, para 
o Brasil voltar a cres-
cer é indispensável in-
vestir em tecnologia, 
qualificação de mão de 
obra e produtividade 
(educação, ambiente 
de negócios, inovação 
e logística). “A pro-
dutividade é o motor 

do crescimento e o principal desa-
fio do Brasil. Nos últimos 70 anos, 
80% do crescimento da economia 
americana se deve à produtivida-
de. Por isso, é imprescindível se de-

senvolver nesse quesito”, destacou.
Ao contrário, o Brasil tem declí-

nio de produtividade: “o único setor 
que está bem é o agronegócio bra-
sileiro, que é competitivo no mundo 
todo. Mas o economista alertou que 
não é possível ganhar produtividade 
da noite para o dia. “É um conjunto 
amplo, como reforma tributária e le-
gislação trabalhista. Mas isso deman-
da tempo, mobilização da sociedade 
e articulação política, coisa que o 
governo Dilma não tem”, ressaltou.

Por fim, ele lembrou que o Brasil 
sempre saiu mais forte das crises. “No 
fim, apesar do impacto e do prejuízo, 
colhemos transformações positivas 
para o futuro do País. E as instituições 
de ensino têm papel fundamental nes-
se processo, fomentando ideias e im-
plementando as mudanças”, finalizou.

O ex-ministro da Fazenda palestrou no evento “Tendências 2016” 

Mailson acredita que a situação do Brasil irá melhorar

macroeconomia
O cenário macroeconômico foi o tema do último painel do evento 

“Tendências 2016”. O diretor comercial do Banco Volvo, Valter Viapiana, 
disse que, atualmente, há grande dificuldade em obter linhas de crédito. 
“Existem poucas opções de financiamento para o setor de transporte de 
passageiros, com uma taxação muito elevada, que desestimula o setor”, 
lamentou.

Já o reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins, afirmou que o 
Produto Interno Bruto (PIB) precisa crescer mais que o crescimento po-
pulacional. Marcus Vinícius Gonçalves, da KPMG, lembrou dos problemas 
internos do Brasil que impedem o País de crescer. “Num dia, o governo diz 
que vai fazer o ajuste fiscal; no outro, os próprios integrantes do partido 
que está no poder se colocam contrários ao ajuste”. Para ele, isso causa 
incerteza que afeta a confiança dos empresários para investir.



“A continuar como está, a indústria brasilei-
ra de ônibus não irá sobreviver”. Com essa declara-
ção, o presidente da Neobus, Edson Tomiello, abriu 
o painel “Tendências da Indústria Fornecedora”. 

A indústria foi debatida ainda pelo presidente da Vol-
vo Bus, Luís Carlos Pimenta, pelo diretor da Chevron Brasil, 
Antônio Carlos Rosa, e pelo diretor 
da Michelin, Feliciano Almeida. An-
tes mesmo do painel, o presidente da 
Fepasc, Felipe Busnardo Gulin, já ha-
via dado um panorama das dificulda-
des do setor: “Estamos preocupados 
com o atual momento. Chamamos 
os parceiros de negócio para rediscu-
tir o formato de negócio. Afinal, empresa de ônibus com 
dificuldades financeiras, ou quebrada, não consegue com-
prar insumos, como pneus, combustível, chassi e ônibus”.

Durante o painel, os debatedores alertaram para a 
grande queda do setor. “Os juros saltaram de 2,5% ao 
ano para 13%. Sem contar o desequilíbrio cambial e au-
mento geral de preços dos insumos básicos, como ener-
gia e combustível. Isso impacta diretamente na operação 
de qualquer indústria, ocasionando uma queda de mais 
de 50% nos índices de produção”, lamentou Tomiello.

Outra dificuldade, segundo ele, é a “despadroni-
zação” entre as prefeituras. “Cada uma quer definir 
seu próprio produto. Ou seja, precisamos desenvolver 
um ônibus para cada cidade. Assim, não há escala, o 
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indústria de ônibus enFrenta pior período do setor

que tira a competitividade das indústrias. Se não ar-
rumarmos isso logo e ajustarmos a economia, taxa de 
juros e câmbio, teremos muitas dificuldades para re-
cuperar o setor”, destacou o presidente da Neobus.

Para o diretor da Chevron, essa instabilidade eco-
nômica e a desvalorização do Real dificulta muito a re-

ação das empresas. “A maioria 
dos insumos é importada. O 
dólar e a carga tributária bra-
sileira impactam sobremanei-
ra no preço final, prejudicando 
ainda mais as operações”, ana-
lisou. Por tudo isso, ele consi-
derou 2015 como um dos anos 

mais difíceis do setor. “O consumo está caindo, o mer-
cado está mal e os clientes estão com problemas gi-
gantescos. E, em 2016, ainda não deve acontecer uma 
recuperação plena”, projetou Antônio Carlos Rosa.

Já o presidente da Volvo Bus abordou o modelo de 
negócios dos operadores de transporte público no Brasil. 
“Além da forte carga tributária, bem diferente de outros 
países da América Latina, o modelo de negócios dificulta e 
tira a eficiência do sistema brasileiro”, ressaltou Pimenta.

Para o diretor da Michelin, apesar do momento atual, 
é importante ficar atento aos sinais. “Quando o merca-
do voltar ‘a ativa’, será com tudo. E é preciso estar pre-
parado para atender essas demandas”, alertou Almeida.

“o consumo estÁ caindo, 
o mercado estÁ mal e os 

clientes estão com 
problemas gigantescos”

Os debatedores alertaram para a grande queda do setorInstabilidade econômica dificulta a reação das empresas


