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empresas e clientes juntos no combate a Covid-19

1.  Quando autorizado o retorno das aulas escolares será au-
tomático o retorno do transporte escolar? Da mesma forma 
que antes da Epidemia?

Acreditamos que nada 
será como antes, após 
esta epidemia. Os órgãos 
reguladores da atividade 
devem se manifestar no 
sentido de estabelecer 
protocolos padrões de re-
tomada, objetivando reto-
mar o transporte dos pas-
sageiros/estudantes e o 
trabalho dos motoristas, 
em segurança, diante de 
cuidados específicos com o veículo, o serviço, e o atendi-
mento aos clientes. Assim, fique atento as normativas e 
decretos do poder público e órgãos oficiais do setor.
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2. Sou empreendedor/pro-
prietário e motorista de uma 
Van Escolar. Quais os cuida-
dos que tenho que tomar, me 
antecipando a estas orien-
tações oficiais de protoco-
lo?

O empreendedor deste segmento além dos cuidados bá-
sicos, como: higienizar constantemente o veículo; forne-
cer álcool em gel para os passageiros ao entrar e ao sair 
do veículo; utilizar e cobrar a utilização de máscaras; até 
mesmo controlar/aferir a temperatura dos clientes ao 
entrar no veículo (evitando transporte de pessoas febris 
ou que estejam contaminadas com o covid19); que são 
ações preventivas comuns a praticamente todos negó-
cios em uma retomada da atividade, terá certamente que 
se adequar e constantemente revisar a limpeza/desinfec-
ção de seu veículo (sua ferramenta de trabalho) a uma 
nova realidade de convivência com o vírus. 

As rotinas de limpeza podem precisar ser adaptadas e 
com muito mais atenção na desinfecção de superfícies e 
pontos comuns ao toque no veículo, bem como no des-
carte de resíduos nele encontrados.
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3. Vou poder continuar 
com o mesmo trajeto e 
número de clientes por 
viagem? Ou terei que ade-
quar a outras quantida-
des/ocupação do veículo?

Ainda não temos esta definição pelos órgãos oficiais. A 
lotação/quantidade de pessoas/estudantes por veículo 
(van/ônibus escolar) pode ser um item a ser analisa-
do/revisado pelas autoridades competentes. Neste ce-
nário (ainda incerto) é possível que sejam readequadas 
as distâncias mínimas entre clientes que usufruem do 
serviço (por exemplo através de alterações nos bancos 
disponibilizados ou utilização de bancos vazios entre 
clientes em bancos conjugados), para evitar contágio 
por contato físico, mesmo que temporárias. 

Assim, cabe ao empreendedor ficar atento as mudan-
ças/ajustes na legislação (se existirem) e nas orienta-
ções oficiais, pois a retomada deste serviço, e suas pos-
síveis adequações podem ter impactos diretos nos 
custos do negócio.
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4. O SEBRAE pode orientar como o Transporte Escolar será 
retomado?

Não, isto será feito pelos órgãos competentes. Não 
existe fórmula mágica para resolver os problemas que 
irão surgir, visto que ainda temos um cenário incerto da 
pandemia, e suas consequências. Mas já podemos nos 
antecipar e planejar ações preventivas para
que o negócio continue sendo viável economicamente, 
seguro aos clientes e ao empreendedor.

5. Este negócio (transporte 
escolar) irá acabar?

As vans/ônibus escolares 
retiram do trânsito brasileiro 
milhões de carros individu-
ais e possibilita o acesso à 
escola de milhões de estu-
dantes. Quando da retoma-
da das aulas, se mantiver-
mos a interrupção deste ser-
viço, certamente causará 
principalmente nos grandes centros urbanos, um caos no 
trânsito, engarrafamentos ainda maiores dos que já são veri-
ficados, e muita dificuldade na zona rural sem o apoio deste 
transporte coletivo específico. Assim, podemos prever que a 
demanda pelo serviço e o negócio serão ainda mais valori-
zados, mesmo diante do obstáculo de convivência com o 
vírus. Portanto o negócio tende a prosperar com o reconhe-
cimento de sua importância ainda maior pela sociedade.
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6. Quais cuidados devo tomar além da limpeza do veículo e 
dos cuidados básicos de higiene?

Além dos cuidados de higiene e limpeza, a necessidade 
de repensar o negócio: os trajetos/distâncias junto à car-
teira de clientes, verificar disponibilidade de bancos/as-
sentos e distanciamento social, além de novas necessi-
dades no veículo e no trajeto. Poderemos ter pequenas 
mudanças na operação do serviço que alteram no final, 
toda a logística do negócio, e seus custos. Este certa-
mente é um negócio que terá que se reinventar para con-
viver com o vírus.
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O SEBRAE agradece!


