CNT discute com BNDES medidas
econômicas para o transporte
durante pandemia
Em

reunião

realizada

nessa

quarta-feira

(20),

via

videoconferência, o presidente da CNT, Vander Costa, e o
presidente

do

BNDES

(Banco

Nacional

do

Desenvolvimento

Econômico e Social), Gustavo Montezano, discutiram medidas
econômicas para o setor transportador visando ao enfrentamento
à crise provocada pelo novo coronavírus. Na ocasião, foi
solicitado ao BNDES que estruture um programa setorial para
socorrer

o

transporte

de

passageiros,

rodoviário

e

metroviário, nos moldes do que já ocorre com os setores aéreo
e elétrico.
Segundo Vander Costa, a situação desse segmento – que já
convivia com queda no número de passageiros – é bastante
preocupante. Em abril, 182 sistemas registravam paralisação
total. A NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos) informa que a retração da demanda trouxe prejuízos
que podem chegar à marca de R$ 2,5 bilhões por mês (dados da
NTU).
Entre os pontos discutidos, foi abordada a necessidade de
prorrogar o prazo final dos contratos de financiamento

incluídos no programa emergencial de refinanciamento do BNDES,
para impedir a majoração excessiva das parcelas quando do
retorno dos pagamentos. Além disso, falou-se da ampliação da
linha de crédito do BNDES para financiamento da folha de
pagamento, de modo a incluir empresas com faturamento entre R$
10 milhões e R$ 300 milhões.
O presidente Vander Costa reconheceu a importância das medidas
já adotadas pelo BNDES para reduzir os impactos da crise e
falou da necessidade de medidas mais específicas ao setor
transportador:

“É

fundamental

que

essas

medidas

sejam

aplicadas ao maior número possível de empresas, inclusive
àquelas de médio porte, que têm grande participação na
atividade

econômica

nacional”.

Na

oportunidade,

foram

apresentados os resultados das pesquisas da CNT sobre o
impacto da covid-19 no transporte.
O presidente do BNDES se comprometeu a avaliar as demandas
apresentadas pela CNT e afirmou que estão sendo desenvolvidas
novas medidas que poderão ajudar os transportadores, como a
criação de um fundo garantidor dos financiamentos de pequenas
e médias empresas e a implementação de linhas de financiamento
de cadeias produtivas. Ele destacou ainda que o BNDES tem
mantido contato regular com as entidades do setor, buscando um
alinhamento em relação às necessidades do transporte.
Fonte: CNT.

