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96 gerentes de conta da SIRVA participaram de uma pesquisa de opinião 
referente aos impactos da COVID-19 sobre a mobilidade e as medidas 
que seus clientes estão tomando durante esse evento sem precedentes. 
Os resultados são mostrados abaixo.
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31 gerentes de conta da SIRVA participaram de uma 
pesquisa de opinião referente aos impactos da COVID-19 
sobre a Mobilidade doméstica nos EUA e as medidas que 
seus clientes estão tomando durante esse evento sem 
precedentes. Os resultados são mostrados abaixo.
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58 gerentes de conta da SIRVA participaram de uma 
pesquisa de opinião referente aos impactos da COVID-19 
sobre a Mobilidade internacional transfronteiriça e as medidas 
que seus clientes estão tomando durante esse evento sem 
precedentes. Os resultados são mostrados abaixo.
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