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Copo meio cheio
Ano novo, velhos problemas. Após sinais de arrefeci-

O aumento das passagens pode ser inevitável, se não houver

mento, a variante ômicron faz ressurgir no horizonte

alternativa melhor; afinal, as operadoras de todo o Brasil acumulam

a ameaça da pandemia, com impacto direto na força

prejuízos causados pela pandemia que já somam R$ 22,4 bilhões, e

de trabalho e nas filas dos hospitais – felizmente,

enfrentam atualmente aumentos de custos muito acima de qualquer

com menor letalidade que as ondas anteriores; a alta

previsão. Felizmente, essa alternativa existe – é a separação da tarifa

do dólar e do preço das commodities leva o diesel às

pública da tarifa de remuneração, com o uso de subsídios para cobrir

alturas, com a absurda alta de 70,8% nos últimos 12

a diferença, seja por meio de recursos orçamentários, seja por meio de

meses e perspectiva de novos reajustes ao longo do

fontes extratarifárias, novas ou já existentes, que possam ser redirecio-

ano, frente ao cenário internacional desfavorável; a

nadas em favor do transporte público. Levantamento recente do IDEC

inflação dos insumos pressiona as tarifas do trans-

(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) revela que pelo menos

porte público em pleno período de reequilíbrio dos

122 cidades adotaram essa fórmula durante a pandemia, entre março

contratos e obriga pelo menos 49 cidades a aplicar

de 2020 e novembro de 2021. Isso assegurou as condições mínimas de

algum percentual de reajuste nos preços de suas

operação para os sistemas locais de transporte coletivo, evitando rea-

passagens, segundo levantamento realizado pela

justes ou reduzindo seus impactos, especialmente em grandes e médias

NTU no período entre 1 de novembro de 2021 e 24

cidades, o que evitou o colapso de dezenas de empresas e beneficiou

de janeiro de 2022.

milhões de passageiros.

O reajuste tarifário não é a melhor opção,

A questão das tarifas, tema da matéria de capa desta edição, mostra

porque contribui para afugentar o passageiro – es-

que o poder público local e a sociedade estão de alguma forma cientes

tudo realizado por pesquisadores da Universidade

da importância estratégica do transporte público urbano e engajados na

Federal de Pernambuco a pedido do Sindicato

busca de soluções; o desafio, agora, é transformar as ações emergenciais

das Empresas de Transporte de Passageiros do

da pandemia em políticas públicas permanentes. Há razões para certo

Estado de Pernambuco (Urbana-PE), divulgado

otimismo: 2022 tem tudo para ser o ano da recuperação do setor, com

em novembro passado, exemplifica o tamanho

novas regras baseadas nas ações que foram adotadas e que deram certo

da encrenca: para cada 10% de elevação do valor

durante a Covid-19. Prefeitos, governadores, secretários de transporte e

da tarifa, há uma queda na demanda que varia de

mobilidade, empresas operadoras e especialistas na área têm várias pro-

3,89% a 5,95%. Ou seja, reequilibrar contratos só

postas sobre a mesa, à espera da retomada das atividades do Congresso

com aumento de tarifa é um pouco como enxugar

Nacional e de um posicionamento mais efetivo do Governo Federal.

gelo sob o sol do verão.
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Opinião

Uma luz no

A

fim do túnel
— por Otávio Vieira da Cunha Filho

Entre tantos desgastes sofridos na pandemia,

com idas e vindas da oferta de serviço e baixa

na demanda de passageiros, além das medidas ne-

cessárias para o atendimento das normas sanitárias

antecipada de créditos eletrônicos por parte das autori-

longe de se reabilitar da maior crise da sua história.

tal mineira fez a compra de até R$ 4 milhões em créditos

impostas pela pandemia, o transporte de massa está
São vários os desafios no momento, sendo o maior

deles, sem dúvida, manter a sustentabilidade econô-

mico-financeira das empresas e assim garantir a manutenção desse serviço essencial à população.

Com o esforço de algumas dezenas de prefeitos

e secretários de mobilidade que efetivamente vêm

dades locais, a exemplo de Belo Horizonte (MG); a capipor semana para uso dos servidores públicos. Em Porto
Alegre (RS), foram adquiridos pela prefeitura créditos
de viagens para utilização em programa sociais nos

horários de entrepico no valor de R$ 39,4 milhões entre
março e julho de 2020.

Mais importante do que ajudas pontuais, estamos tes-

cumprindo com o compromisso de garantir a prestação

temunhando mudanças estruturais no modelo de remu-

o atendimento das necessidades de deslocamento da

fa técnica, que remunera as operadoras pela prestação do

dos serviços de transporte público, fundamental para
população e o bom funcionamento das cidades, ações
pontuais vêm garantindo esse direito ao cidadão.

Levantamento feito pela Associação Nacional das

Empresas de Transportes Urbanos (NTU) identificou, nesse período de pandemia, uma série de muni-

cípios que adotaram medidas de apoio emergencial ao
transporte público. Entre elas, 56 casos em que foram

aportados subsídios para reduzir o desequilíbrio

neração dos serviços, com a adoção da separação da tari-

serviço, da tarifa pública, paga pelo passageiro. A dife-

rença, se houver, é coberta pelo poder público; o modelo
é essencial para manter as tarifas baixas e os sistemas

equilibrados. Antes restrita a casos isolados como São
Paulo e Brasília, a nova modalidade foi adotada a partir
da pandemia por outras três capitais e pode representar
uma tendência renovadora para o transporte público.

Resta agora transformar as ações emergenciais em

econômico e financeiro dos contratos – vale lembrar

políticas permanentes e ampliar seu escopo para todo

subsídio e as empresas são remuneradas pela tarifa

Congresso Nacional pela aprovação da proposta de re-

que a maioria dos municípios não dispõe desse tipo de
cobrada dos passageiros.

Tivemos ainda 10 iniciativas de desoneração tri-

butária, que serviram para aliviar o desequilíbrio
{A} Vector Tradition/Shutterstock.com

Em 14 sistemas de transporte, foi adotada a compra

econômico-financeiro dos sistemas de transporte pú-

o país, por meio de uma ação mais decisiva por parte do
estruturação desse serviço, que vai garantir maior eficiência, transparência na operação e a tão desejada
tarifa módica.

blico por ônibus urbano dessas localidades. Em Natal

(RN) e João Pessoa (PB), foi desonerado o ISS para
as permissionárias do transporte público da capital e

região metropolitana. No Pará e Rio Grande do Norte,

o governo reduziu a carga tributária do ICMS sobre
óleo diesel para as empresas de ônibus.
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Entrevista

Governo federal
também estuda novo
marco legal do transporte público
No decorrer de 2021, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) elaborou,
em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), um amplo
estudo de necessidades regulatórias para o transporte público, buscando subsídios
dos atores envolvidos com o tema no Brasil e em entidades internacionais, e
trazendo sugestões de soluções inovadoras que já vêm sendo implantadas em
outros países, como Chile e Colômbia. Quem informa é Marcos Daniel Souza dos
Santos, diretor substituto do Departamento de Projetos de Mobilidade e Serviços
Urbanos (Demob), da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional
e Urbano do MDR. Segundo ele, como resultado desse trabalho o Ministério está
consolidando uma proposta de marco legal para o transporte público coletivo.
— com Marcos Daniel Souza dos Santos
ED. 54
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{A} Hellen Tôrres/NTU; {B} Isaac Fontana/Shutterstock.com; {C} Shotmedia/Shutterstock.com

A

09

Entrevista

A proposta do novo marco legal, em avaliação pelo Executivo, abarca as questões já trazidas pelas entidades do
setor e avança um pouco mais na proposição e organização de
um sistema de regulação e planejamento em vários níveis, com
a definição de regras gerais para contratos e concessões e a definição de um órgão executor federal, segundo Marcos Daniel.

Na sua visão de gestor do Departamento de
Mobilidade e Serviços Urbanos (DEMOB)
do Ministério do Desenvolvimento

Regional (MDR), que avaliação faz
do transporte público no país?

Temos um cenário de contínua queda da demanda

Para ele, “a ideia é modernizar o transporte público, atrair in-

de passageiros do transporte público nos últimos anos,

vestimentos e aprimorar os níveis de serviço, com foco no usuá-

com graves consequências para a sociedade em termos de

rio, através da melhoria da segurança jurídica e do desempenho

saúde, meio ambiente, qualidade de vida e desigualdade

dos contratos, do fomento ao planejamento integrado, da coo-

social. Esse quadro foi agravado pela pandemia da

peração interfederativa e da adoção de fontes de financiamento

Covid-19, que aprofundou a espiral de desequilíbrio

extratarifárias”, antecipa.

econômico dos sistemas de transporte público, gerando

O diretor também afirma que o governo federal está ciente

um impacto na demanda que, ao que parece, tende a ser

dos efeitos negativos da pandemia nos sistemas de transportes

permanente. Tudo isso em um contexto de crise fiscal, que

públicos e já adotou medidas para auxiliar governos e empresas

deve afetar mais gravemente a população de baixa renda

na superação dos impactos sobre o setor da mobilidade urbana.

dependente do transporte público.

Entre elas, a suspensão de prazos de amortização de financia-

Para mudar esse quadro, muito trabalho precisa ser

mentos e o repasse direto de recursos via fundos constitucionais

feito em termos de regulação e incentivos, tanto no âmbi-

para ações emergenciais nos municípios e estados, entre outras

to das políticas de transporte quanto de desenvolvimento

formas de socorro.

urbano, além do necessário aumento nos investimentos

Marcos Daniel, que é titular do MDR no Fórum Consultivo

em transporte público. No entanto, para que tais medidas

de Mobilidade Urbana, criado no ano passado para assessorar

tenham efetividade é necessária também a adoção de

a Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regio-

políticas de desincentivo ao uso do automóvel.

nal e Urbano do Ministério, revela que além dos projetos para
ampliar o serviço e reequilibrar financeiramente os sistemas
de transporte público – por meio do vale transporte social e o
subsídio à gratuidade dos idosos –, em avaliação no Fórum, o
governo também planeja iniciar um trabalho de estruturação de
parcerias e projetos com o setor privado. Isso inclui novos contratos e concessões, com uso de receitas acessórias e com novas
regras. “Para isso, já estamos debatendo a criação de um marco
regulatório para transporte público”, adianta à NTUrbano.

Como o governo federal, por meio do

Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR), pode contribuir para reduzir

os impactos da pandemia no transporte

coletivo urbano por ônibus, que já acumula
prejuízo de R$ 22,4 bilhões no período?

Ao longo de 2020 e 2021, o Governo Federal

adotou medidas para auxiliar governos e empresas na
superação dos impactos da pandemia sobre o setor da

Confira a entrevista:

mobilidade urbana, desde a suspensão de prazos de

A IDEIA É MODERNIZAR O TRANSPORTE
PÚBLICO, ATRAIR INVESTIMENTOS E
APRIMORAR OS NÍVEIS DE SERVIÇO, COM
FOCO NO USUÁRIO, ATRAVÉS DA MELHORIA
DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DESEMPENHO
DOS CONTRATOS, DO FOMENTO AO
PLANEJAMENTO INTEGRADO, DA COOPERAÇÃO
INTERFEDERATIVA E DA ADOÇÃO DE FONTES
DE FINANCIAMENTO EXTRATARIFÁRIAS.

amortização de financiamentos, até o repasse direto de
recursos via fundos constitucionais para ações emergenciais nos municípios e estados. Atualmente, o MDR vem
trabalhando em duas frentes principais. A primeira, de
mais curto prazo, é a discussão de novos programas de
financiamento e apoio às cidades, às empresas e aos
usuários que possam ajudar a reequilibrar os sistemas,
seja através da inclusão de novos passageiros, seja pelo
repasse de recursos para o desenvolvimento institucional
e organização das finanças dos prestadores de serviços.

NTUrbano
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A segunda frente, com efeitos de médio e longo

O país necessita da indução de um novo ciclo de

prazo, é a discussão de um novo marco regulatório

desenvolvimento e a reconstrução do transporte pú-

para transporte público coletivo, capaz de promover

blico pode ser um dos pilares para isso. Espera-se do

mudanças estruturais. Assim como tem sido feito

Fórum, portanto, não somente que contribuam com

no saneamento e na segurança hídrica, a ideia é

ideias para a construção de soluções e estratégias que

modernizar o setor, atrair investimentos e melhorar

conversem diretamente com a realidade operacional

os níveis de serviço com foco no usuário, através da

do dia a dia, mas também que sejam agentes desse

melhoria da segurança jurídica e do desempenho dos

engajamento, para que ações e políticas públicas se-

contratos, do fomento ao planejamento integrado, da

jam amplamente acordadas, debatidas e esclarecidas,

cooperação interfederativa e da adoção de fontes de

pois nosso caminho será longo e nem sempre teremos

financiamento extratarifárias.

consenso sobre todos os pontos.

O Fórum Consultivo de Mobilidade

Qual o posicionamento do MDR

Secretaria Nacional de Mobilidade e

Social e o que custeia a gratuidade

Urbana tem a função de assessorar a

sobre os projetos do Vale Transporte

Desenvolvimento Regional e Urbano do
MDR. Como titular do MDR no Fórum,
esclareça de que forma esse trabalho

dos idosos, ambos em estudo pelo

Governo Federal, para minimizar
a crise financeira do setor?

pode contribuir com as melhorias

Os dois projetos têm sido amplamente

necessárias nesse transporte?

discutidos no âmbito do Fórum Consultivo de Mobili-

desafio sem precedentes para os sistemas de trans-

Trabalho criado especificamente para estudar formas

porte público no Brasil. Isso porque, se por um lado a

de operacionalização possíveis para os dois progra-

crise de saúde pública da Covid-19 levou a uma

mas. Trata-se de estratégias distintas que têm como

drástica queda da demanda, agravando a tendência

finalidade contribuir para reequilibrar financeiramente

histórica de redução do volume de passageiros e

os sistemas e evitar aumentos da tarifa que só

gerando pressão para aumento das tarifas, por outro

serviriam para aprofundar o círculo vicioso em que o

lado também levou ao aumento do desemprego e à

setor se encontra.

Superar os impactos da pandemia será um

dade Urbana, sendo tema inclusive de um Grupo de

redução das receitas em todos os níveis de governo.
Essa dupla crise é especialmente complicada nesse
momento, em que seria necessário um esforço fiscal
de subsídio ao transporte público, principalmente
para mitigar os efeitos da crise sobre a população
socialmente mais vulnerável.
A conclusão é que não podemos esperar soluções
simples. A saída da crise depende da adoção de estratégias variadas e em várias frentes – operação, gestão
e infraestrutura. Será necessário modernizar o setor,
revisando questões estruturantes, como o arranjo institucional e a governança da mobilidade urbana, a forma de contratação e o modelo de financiamento dos
serviços de transporte público coletivo e as formas
de descarbonização do sistema. Para que possam ser
eficazes, essas soluções demandarão o engajamento
de todos os atores da cadeia produtiva do setor.
ED. 54
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ESTAMOS CENTRANDO
ESFORÇOS NA CONSTRUÇÃO DA
VIABILIDADE TÉCNICA DESSAS
SOLUÇÕES DE PROGRAMAS,
COMO O VALE TRANSPORTE
SOCIAL E OUTROS, COMO
ESTRATÉGIA PARA O CURTO
PRAZO, E NO MARCO
LEGAL, COMO ESTRATÉGIA
DE LONGO PRAZO.

11

Entrevista

O Vale Transporte Social é uma forma de trazer de volta
para o sistema usuários de baixa renda que pararam de usar o
transporte público ou diminuíram o uso por falta de recursos.
Já o projeto da gratuidade dos idosos consiste, basicamente,
em custear essa garantia constitucional por meio do repasse
direto de recursos da União para estados e municípios. Ambas
as propostas trazem desafios para a operacionalização e para

Além dessas duas alternativas

emergenciais (idoso e VTS), que outras

medidas o senhor aponta para socorrer o
transporte coletivo urbano por ônibus?
O que o Fórum Consultivo trouxe
de positivo para essa discussão?

O Fórum tem trazido debates bem interessantes.

as questões de controle. Sobre esses pontos, o MDR tem

Já foi apresentada pelo Idec, por exemplo, uma proposta

atuado junto ao Grupo de Trabalho do Fórum Consultivo com

de aquisição de frota elétrica de ônibus pelo Governo

o objetivo de desenhar fluxos e estratégias operacionais para

Federal. Essa é uma ideia interessante porque tem um

ambos os projetos. Já foram realizadas reuniões para debater

potencial não só para reduzir os custos de operação dos

o assunto, mas ainda temos bastante trabalho pela frente,

sistemas na ponta, como de induzir o desenvolvimento da

além do maior desafio de todos, que é buscar recursos e abrir

indústria nacional. A entrada do governo federal nesse

espaço orçamentário para a viabilização de quaisquer projetos

mercado pode acelerar a indústria e começar a baixar os

dessa natureza.

custos. É uma ideia que precisamos estudar.

B

NTUrbano
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Outra possibilidade que temos discutido é
avançar em linhas de financiamento para desen-

C

volvimento institucional e melhorias na operação dos sistemas. Na maioria das vezes, estados
e municípios nos procuram buscando financiamentos para obras de infraestrutura. Essas
obras são muito importantes, mas precisamos
ampliar a atuação na promoção de melhorias
operacionais. E criar linhas de financiamento
para desenvolvimento institucional do setor
privado, apoiar a reestruturação de empresas,
capital de giro e melhorias de eficiência.
O MDR também vem estudando, junto com
o Ministério da Economia, formas de apoiar
a organização metropolitana da mobilidade.
Também queremos iniciar um trabalho de estruturação de parcerias e projetos com o setor
privado, novos contratos e concessões, com
uso de receitas acessórias e com novas regras.
Para isso, já estamos debatendo a criação de
um marco regulatório para transporte público.
Quanto à proposta de

reestruturação do transporte
público, com a criação de um
novo marco legal para esse

serviço, qual sua avaliação?

Esse é um passo essencial para iniciar a

reestruturação e reconstrução do setor.
Entendemos que é necessário avançar ainda
mais, melhorando o sistema regulatório dos
serviços de transporte através da definição de
premissas e diretrizes nacionais que orientem
estados e municípios – poderes concedentes
dos serviços de transporte público coletivo
urbano e metropolitano – na estruturação de
seus sistemas locais, com contratos mais
robustos, melhoria de qualidade para o usuário
e operação mais eficiente.

ESSE É UM PASSO ESSENCIAL PARA INICIAR A
REESTRUTURAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO SETOR.
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O DESAFIO COLOCADO PARA O SETOR DE
MOBILIDADE URBANA É, PORTANTO, PENSAR
O TRANSPORTE URBANO COMO VETOR DE
INCLUSÃO SOCIAL, REDUÇÃO DE DESIGUALDADES
SOCIOECONÔMICAS E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL.

Ao longo de 2021, o MDR elaborou, em parceria com o
BID, um amplo estudo de necessidades regulatórias para o
transporte público, buscando subsídios dos atores envolvidos com o tema no Brasil e em entidades internacionais, e
trazendo sugestões de soluções inovadoras que já vêm sendo
implantadas em outros países, como Chile e Colômbia. Como
resultado desse trabalho, o MDR está consolidando uma
proposta de marco legal para o transporte público coletivo
que abarca as questões já trazidas pelas entidades do setor
e avança um pouco mais na proposição e organização de um
sistema de regulação e planejamento em vários níveis, com
a definição de regras gerais para contratos e concessões e a
definição de um órgão executor federal. A ideia é uniformizar
contratos, promover uso de receitas acessórias, melhorar pa-

Diante do prejuízo acumulado pelo
transporte público nos últimos

dois anos, em função da pandemia,

existe alguma perspectiva de auxílio

emergencial do Governo Federal para
reabilitar esse serviço essencial?

Há que se considerar que não estamos mais

drões de qualidade, melhorar o modelo de negócios praticado

naquele momento crítico da pandemia, com fortes

atualmente, inclusive a estrutura de remuneração e a política

medidas de isolamento social. Vivemos agora um momen-

tarifária, visando melhorar os serviços de transporte coletivo;

to de crise fiscal e recuperação econômica. Por isso,

atrair novos usuários, dar segurança jurídica a investidores e

estamos centrando esforços na construção da viabilidade

devolver competitividade ao setor.

técnica dessas soluções de programas, como o Vale

Com a importância que o transporte público
coletivo urbano tem para o deslocamento
diário da população, especialmente a de

baixa renda, é justo manter o atual modelo
de custeio desse transporte, sustentado

unicamente pela tarifa paga pelo passageiro?
Esse modelo de financiamento majoritariamente

Transporte Social e outros, como estratégia para o curto
prazo, e no marco legal, como estratégia de longo prazo.
Obviamente, isso não impedirá que outras propostas,
como a de um auxilio emergencial para o setor, sejam
debatidas, mas essa é uma discussão que não diz respeito
apenas ao MDR. A grande questão nesse ponto é lembrar
que vivemos um momento de perdas econômicas globais
e aprofundamento de desigualdades sociais. O desafio

baseado no pagamento de tarifa por parte dos usuários é, de

colocado para o setor de mobilidade urbana é, portanto,

fato, um dos grandes problemas do setor, pois torna o serviço

pensar o transporte urbano como vetor de inclusão social,

bastante sensível às alterações na demanda, além de

redução de desigualdades socioeconômicas e desenvolvi-

representar uma forma de remuneração muito regressiva do

mento econômico sustentável, sendo o transporte público

ponto de vista da população, visto que repassa diretamente

coletivo um serviço de caráter essencial, único, que pode

aos usuários (na maioria, pessoas de renda mais baixa) a

ser universalizado nas cidades. É um Direito Social,

totalidade dos custos de prestação dos serviços. Em outras

previsto na Constituição Federal, com papel estratégico

palavras, os mais pobres custeiam a manutenção de um

de promoção do acesso da população aos demais

serviço essencial que beneficia a cidade como um todo,

serviços essenciais e fundamentais na cidade.

inclusive os usuários de automóveis.
Mudar esse quadro passa pelo debate sério de um sistema
de subsídios públicos. E debater subsídio significa debater
fontes de receitas sustentáveis. Para isso, é importante que governos locais considerem medidas como a implementação de
cobrança de taxas de estacionamento e de circulação em áreas
de congestionamento, além do uso de receitas acessórias,
inclusive de instrumentos de captura da valorização imobiliária
e estratégias de desenvolvimento orientado ao transporte.

NTUrbano

MARCOS DANIEL SOUZA DOS SANTOS
Engenheiro civil com mestrado em estruturas e construção
civil, tem MBA em gestão pública e especialização em políticas
de infraestrutura. Servidor público federal, trabalha no setor de
mobilidade urbana desde 2008, no antigo Ministério das Cidades,
onde atuou na formulação e gestão dos programas PAC Mobilidade,
Pro-Transporte e Avançar Cidades. No MDR assumiu o cargo de
coordenador-geral e atualmente está como diretor interino do
Departamento de Projetos de Mobilidade e Serviços Urbanos.
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Parada Obrigatória

Levantamento do IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Con-

A

sumidor revela que, de um universo de 171 cidades estudadas, 122
aportaram recursos na forma de subsídios para seus respectivos sistemas de transporte público urbano durante a pandemia. O auxílio financeiro pago pelas prefeituras aos sistemas de transporte superou

R$ 2,8 bilhões, segundo a entidade. O levantamento cobriu o período
entre março de 2020 e novembro de 2021.

Na visão do Instituto, “os dados expõem uma crise generalizada, de

122 CIDADES

subsidiaram
o transporte
público durante
a pandemia

âmbito nacional, e a necessidade de um plano federal para enfrentar o
problema”. O IDEC observa que os subsídios eram adotados anteriormente por poucas cidades, como São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Dis-

trito Federal (DF), mas a perda de passageiros, que já vinha ocorrendo
em todo o país, foi severamente agravada pela pandemia de Covid-19;
para garantir a continuidade dos serviços, as prefeituras tiveram que

socorrer financeiramente as empresas operadoras, em caráter emergencial, mostrando que o atual padrão de contratação das empresas
“está esgotado”.

CONHEÇA A ÍNTEGRA DO ESTUDO AQUI.

INDICADORES

CIDADES QUE TIVERAM
REAJUSTE TARIFÁRIO

Reajustes tarifários atingem cidades
brasileiras de todos os portes

(novembro/21 a janeiro/22)

B

49

50

Levantamento realizado pela NTU entre 1° de

50 cidades brasileiras reajustaram a tarifa de ônibus cole-

40

tivo urbano no período. Desse total, 26 cidades eram de pequeno porte, 15 cidades eram de médio porte e quatro eram

30

26

de grande porte. Três capitais aplicaram reajustes no perí-

odo: Campo Grande (MS), com reajuste de 5%; Fortaleza
(CE), com 8,3%; e Boa Vista (RR), com 20%; além destas,

20

houve também reajuste na Região Metropolitana de Vitória (ES). A média nacional dos reajustes está em 13,5%.

Das 49 cidades que já aumentaram a tarifa, 42 não re-

15
10

4

cebem ou receberam qualquer tipo de subsídio do poder

público, principalmente durante a pandemia, o que im-

pôs a necessidade das correções tarifárias. Cidades que

receberam subsídios insuficientes para a manutenção
dos respectivos serviços de transporte público durante a
crise sanitária da Covid-19 também tiveram que aplicar

maiores reajustes tarifários para reequilibrar os contratos de concessão firmados com as operadoras.
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novembro de 2021 e 24 de janeiro de 2022 mostra que quase

Novos recursos e funcionalidades chegam à bilhetagem do CITbus,
a única solução de ITS verdadeiramente completa e nativamente
integrada do Brasil.
Tecnologia de ponta transformando a experiência do passageiro.
Inovação que simplifica e agiliza.
Solução completa, muitas possibilidades, novos resultados.

MAIS QUE TRANSPORTE, EXPERIÊNCIA.
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A

CA

Capa

17

A BOMBARELÓGIO
DAS TARIFAS

{A} Oleksiy Mark/Shutterstock.com

Inflação em alta, crise sanitária com pandemia, falta de priorização
e recursos direcionados pressionam prefeituras a aumentarem a
tarifa do ônibus em 2022. No entanto, a realidade é que o setor de
transporte público coletivo não consegue mais esperar soluções e se
manter apenas com recursos tarifários provenientes do passageiro

O ano de 2021 trouxe de volta à

A perversidade inflacionária, que colocou contra a parede a maior parte das

vida dos brasileiros o monstro da

famílias brasileiras na hora de escolher o que consumir para sobreviver, tam-

inflação, que chegou a 10,06% se medida

bém arrasta o setor de transporte público urbano para um momento de “ou vai,

pelo Índice de Preços ao Consumidor

ou racha”. Mesmo antes da pandemia, o segmento já registrava desequilíbrios,

Amplo (IPCA) e a 17,78% pelo Índice

com queda de passageiros e de receita, situação que foi exacerbada com a che-

Geral de Preços Mercado (IGP-M). Este

gada do novo coronavírus e o isolamento social praticado em todo o país. A re-

fenômeno, difícil de combater, corrói

alidade é que não é mais possível cobrir os custos para operar o sistema apenas

agressivamente a renda dos brasileiros,

com a receita das tarifas pagas pelos usuários, a conta não fecha.

já tão combalida pelos impactos negati-

“Atravessamos esse período com déficit operacional permanente, com

vos da pandemia e pelas perdas econô-

queda de demanda que chegou a 80%”, explica Otávio Cunha, presidente-exe-

micas dos anos anteriores a ela. Na prá-

cutivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

tica, a cada R$ 1 mil reais de salário, pelo

Segundo ele, chegou ao fim o fôlego das empresas e o impasse é decidir quem

menos R$ 100,00 derreteram ao longo

pagará essa conta de agora em diante, sobretudo com os aumentos dos preços

de 2021, isso pela forma mais conserva-

dos insumos como diesel, manutenção, veículos e, ainda, as negociações sala-

dora de medir a inflação.

riais que estão por vir agora no primeiro trimestre do ano.

NTUrbano
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CENÁRIO NACIONAL DE
OFERTA E DEMANDA
Macapá (AP)

70,0%

50,0%

70,0%

Belém (PA)
20,0%

São Luís (MA)

30,0%

ND

Teresina (PI)

ND

50,0%

Fortaleza (CE)

65,0%

19,0%

Natal (RN)

38,0%

Manaus (AM)
0,0%

30,0%

João Pessoa (PB)

56,0%

15,5%

Rio Branco (AC)
68,0%

60,0%

50,4%

Recife (PE)

75,0%

10,0%

20,0%

Porto Velho (RO)

Maceió (AL)

ND

0,0%

ND

Palmas (TO)
48,0%

Aracaju (SE)

51,0%

0,0%

Cuiabá (MT)
0,0%

20,0%
0,0%

45,0%

25,0%
43,2%

25,0%

20,0%
25,0%

ND

50,0% (Capital)
30,0% (RM)

São Paulo (SP)

Florianópolis (SC)

10,0%
ND

ND
Oferta (redução)

Legenda

Porto Alegre (RS)
53,0%
35,0%

38,0% (Capital)
47,5% (RM)

Rio de Janeiro (RJ)

Campo Grande (MS)

ND

25,0%

Belo Horizonte (MG)

Goiânia (GO)

29,0%

31,0%

Vitória (ES)

Brasília (DF)

10,0%

45,0%

Salvador (BA)

40,0%

0,0%

50,0%

47,0% (Capital)
49,6% (RM)

25,0% (Capital)
60,0% (RM)

Curitiba (PR)

Demanda (redução)

15,0%
17,0%

Não disponibilizado

30,0% (Capital)
22,0% (RM)

Somente o aumento do diesel de 8%, registrado em janeiro,

Os governantes municipais se encontram em ple-

elevaria as tarifas em 2,25%; se fosse computado o crescimento dos

no momento de decisão: ou repassam aos usuários o

custos acumulados no ano passado, essa elevação ficaria na casa

aumento do custo de operação dos sistemas de trans-

dos 50% em média, segundo cálculos da NTU. “Já temos um núme-

portes – e correm o risco de ver mais passageiros aban-

ro preocupante de empresas que não conseguem mais operar e um

donando o serviço - ou subsidiam as tarifas, cobrindo a

descasamento médio entre oferta e demanda da ordem de 17%, o

diferença entre o que se paga na roleta e o valor da cha-

que chamamos de Índice Nacional de Defasagem”, destaca Cunha.

mada tarifa técnica, que cobre os gastos de operação.

NÚMERO DE OPERADORAS QUE INTERROMPERAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
OU PEDIRAM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

16

6

7

4

7

15

Suspensão de
atividades

Encerramento
de atividades

Contratos
suspensos ou
rescindidos

Caducidade
do contrato

Intervenções na
operação pelo
poder público

Recuperações
judiciais

ED. 54

NTUrbano

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e Clipping NTU

Boa Vista (RR)
30,0%
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Capa

Vale lembrar que as tarifas públicas são a única forma,
até agora, de financiamento do serviço na maioria das cida-

Reajuste
x Subsídio

des. Assim, se cai a demanda, cai a receita, mas os custos de
manter os ônibus nas ruas continuam os mesmos, uma vez

De fato, cada vez mais municípios, principalmente de meados

que os contratos preveem que as rotas e as características dos

de 2021 em diante, passaram a compensar a diferença entre a

veículos, entre outros itens, são fixos, independentemente do

tarifa técnica e a tarifa praticada nas catracas com subsídios.

número de passageiros circulando; há pouca margem para

Levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

adequação da oferta à demanda real.

(IDEC) sobre o tema aponta que 122 cidades subsidiaram o trans-

“O que se sabe, hoje, é que a tarifa técnica, aquela que

porte coletivo durante a pandemia, num valor de cerca de R$ 2,8

é suficiente para cobrir os custos de operação do sistema,

bilhões, o que foi fundamental para garantir a continuidade dos

é impagável para quase a totalidade dos usuários, ainda

serviços nessas cidades no período.

LEIA MAIS NA PÁGINA 14.

mais em tempo de inflação alta, precarização do trabalho e

A pesquisa apontou que os governantes realizaram moda-

informalidade em alta”, avalia Marcos Quintella, diretor da

lidades diversas de repasses dos recursos. Algumas prefeituras

FGV Transportes, da Fundação Getúlio Vargas. “Já temos

optaram pela compra de bilhetes antecipados, além da aquisição

exemplos sedimentados de subsídios pagos para cobrir essa

de passes de gratuidades e de vales transportes. Em outros ca-

diferença, entre a tarifa paga pelo passageiro e o valor re-

sos, houve aporte direto de recursos públicos e intervenção em

passado às empresas, como São Paulo e Brasília, por exem-

empresas contratadas, por exemplo. O modelo predominante

plo”, complementa.

de repasse, no entanto, foi a concessão de recursos na forma de

Para Francisco Christovam, presidente do Sindicato
das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passagei-

aporte monetário às empresas por meio de subsídio emergencial
tarifário, num total de 66,39% dos casos estudados.

ros de São Paulo (SPUrbanuss), o modelo de financiamento

É importante destacar que esses subsídios ainda têm caráter

amparado totalmente nas tarifas se esgotou. Com essa

emergencial, foram criados na esteira da pandemia, e que são

última elevação da inflação, é difícil que algum dia seja no-

poucos os contratos de concessões que já trazem em seus textos

vamente possível que o volume de usuários consiga manter

a previsão de complemento do valor da tarifa paga para compen-

todos os gastos das empresas para bancar as operações

sar custos de operação. Os sistemas de transportes de Brasília e

previstas em contrato. “Prova disso é que já temos cidades

São Paulo são exemplos desse tipo de concessão.

de diversos tamanhos, que nunca tinham pensado nesse

Enquanto um grande número de municípios admite a im-

assunto, já resolvendo esse tema com criatividade na con-

plantação de subsídios para garantir o pleno funcionamento dos

cessão de subsídios, em alguns casos inclusive com contra-

sistemas de transportes urbanos no país, outra parcela das ci-

partidas”, explica.

dades já reajustou as tarifas, repassando parte da elevação dos

O atual formato de financiamento funcionou até o co-

custos para o usuário. Segundo levantamento feito pela NTU,

meço dos anos 2000, quando os ônibus ainda tinham velo-

entre 1° de novembro de 2021 e 24 de janeiro deste ano, 49 pre-

cidade comercial e produtividade elevadas. Para se ter uma

feituras já tinham anunciado reajustes tarifários dos serviços,

ideia de como era o cenário e como está hoje, nos anos 1990

com uma correção média de 13,5%, sendo que o aumento nas

um único ônibus transportava 900 passageiros por dia. Atu-

capitais foi, na média, de 11%.

almente, essa média caiu para 370. Para realizar o mesmo

Clarisse Linke, diretora executiva do Instituto de Políticas de

serviço, é preciso mais que o dobro da frota que se utilizava

Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil), analisa que o ce-

naquela época e, claro, as implicações financeiras disso são

nário pandêmico acabou acelerando a discussão de uma solu-

expressivas, uma vez que cada coletivo na rua envolve mais

ção de longo prazo, que produza um renascimento dos sistemas

dois motoristas, mais dois cobradores, mais uso de combus-

de transporte público no país. “Já debatíamos o tema com os

tível, manutenção, garagem para estacionamento, entre ou-

atores envolvidos, mas tudo ficava ainda muito na teoria, para o

tros itens. “O desequilíbrio atual dos sistemas de transporte

futuro distante. Agora o assunto ganhou outra dimensão, uma

é estimado pela NTU em R$ 22,4 bilhões, valor contraído

vez que a queda da demanda demonstrou na prática que o mo-

nos últimos anos para manter o serviço funcionando de for-

delo que prevê que as tarifas financiem integralmente o sistema

ma básica em todo o país”, alerta Cunha.

não se sustenta”, explica.

NTUrbano
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“A pandemia acabou por escancarar um proble-

Existe um consenso entre os especialistas de que as alter-

ma que sabíamos que iria estourar mais para frente;

nativas de financiamento do transporte público devem sempre

agora a situação está posta e é preciso atuar rapida-

beneficiar o passageiro. Assim, recursos obtidos com a receita

mente em duas pistas, ao mesmo tempo: resolver o

de estacionamentos públicos ou com a eventual adoção de pe-

déficit operacional que coloca em risco a operação

dágios urbanos deveriam ser direcionados ao custeio dos siste-

no curto prazo e garantir, com urgência, a aprecia-

mas públicos de transportes, como ocorrem em outros países.

ção do projeto de um novo marco legal para o setor

A reestruturação do serviço pode incluir várias opções para o fi-

no Congresso Nacional que coloque o sistema de

nanciamento extratarifário, entre elas o custeio das gratuidades

transportes urbanos de volta ao caminho da susten-

por meio de orçamentos públicos.

tabilidade”, avalia Cunha.

Há também sugestões para a flexibilização dos contratos de

A proposta do novo marco legal foi elaborada

concessão do setor de transporte público que podem ter impacto

com a participação de uma ampla rede de agentes

direto na redução de custos e tarifas. Os rígidos contratos atuais

envolvidos no tema, desde o poder público, empre-

impedem os operadores de propor alterações de rota, mudanças

sas concessionárias, acadêmicos, usuários e diver-

nas escalas de trabalho, adequação da oferta à demanda e, me-

sas entidades representativas do segmento.

nos ainda, de adotar novas tecnologias e novos modelos de negó-

O resultado da ação conjunta foi um programa

cio, como serviços de transporte coletivo sob demanda.

de reestruturação do transporte público organizado em três pilares - qualidade e produtividade,
financiamento, e regulação e contratos -, que in-

Luz no
fim do túnel

corpora a recomendação de uma nova política de
financiamento para o transporte público baseada

Na prática, o que se vê é uma bifurcação de tempo para a cons-

na separação entre tarifa pública, que é cobrada do

trução de possíveis soluções de curto e longo prazo. “A situação

passageiro pagante, e tarifa técnica, que custeia o

está posta e o que estamos vendo é o momento de prefeitos se

serviço. O trabalho serviu de subsídio para o Projeto

debruçarem sobre a responsabilidade que têm e cumprirem seu

de Lei 3278/2021, apresentado pelo senador An-

papel enquanto delegatários do serviço público. A saída, agora, é

tonio Anastasia (PSD/MG) no ano passado, que tem

complementar algum aumento de tarifa com orçamento público,

como foco a atualização da Política Nacional de Mo-

com fonte local e federal, até que venham as soluções mais estru-

bilidade Urbana e a reestruturação do serviço, com

turantes, como o novo marco legal”, vislumbra Cunha, da NTU.

a definição clara das responsabilidades que cabem a

Ciente da bomba-relógio que está para estourar se não hou-

cada ator desse processo. A reforma do marco legal

ver reajuste tarifário ou repasse de subsídios, o governo federal

do transporte público também está em discussão no

analisa proposta apresentada pela Frente Nacional de Prefeitos

Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana, criado no

(FNP), de financiamento das gratuidades concedidas a idosos,

ano passado pelo governo federal para assessorar o

que daria um respiro às operadoras, diminuindo as chances de

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) na

colapso imediato. Em outra frente, o projeto de um vale-trans-

busca de soluções para o setor

porte social também está em gestação, sob a responsabilidade

(LEIA A ENTREVISTA

COM O COORDENADOR DO FÓRUM NA PÁGINA 8)

do MDR

(VER BOX) .

Além da separação entre a tarifa pública e tarifa

Sobre o longo prazo, a esperança está nas mãos do presi-

técnica, a solução para o grande nó do financiamen-

dente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que se compro-

to do transporte coletivo passa pela identificação de

meteu a votar o PL do novo marco legal, alterando de uma vez

fontes alternativas de recursos para cobrir a dife-

por todas os parâmetros de qualidade, transparência, financia-

rença entre a tarifa pública e a de remuneração, se

mento e contratação dos serviços. Se aprovado e colocado em

houver. Em outros países, o subsídio ao passageiro

prática, o novo marco legal pode garantir a todos os brasileiros

do transporte público é inquestionável e responde

uma volta à normalidade pós-pandemia, com um transporte

por algo entre 40% e 50% dos custos, com reflexos

público que realmente atenda às reais necessidades de desloca-

diretos sobre a tarifa paga.

mento da população.
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VALE-TRANSPORTE SOCIAL
E GRATUIDADE PARA IDOSOS

Qualidade
no cálculo da tarifa

O governo federal estuda desde o começo de de-

A adoção de uma nova forma de financiamento do

zembro a implementação de um vale-transporte voltado

transporte público passa também pelo cálculo correto do va-

para cidadãos de baixa renda; avalia também a ideia de

lor da tarifa técnica. Publicada em 2017, a chamada Planilha

subsidiar gratuidades concedidas por lei a passageiros

da ANTP, elaborada em conjunto por entidades do setor de

idosos. As duas propostas, concebidas como forma de di-

transporte público no Brasil sob a coordenação da Associa-

minuir ou até evitar o impacto dos reajustes das tarifas

ção Nacional de Transportes Públicos (ANTP), modernizou e

em todo o Brasil, estão sob a análise de um grupo de tra-

aprimorou a forma de cálculo do custo de operação dos servi-

balho criado no âmbito do Fórum Consultivo de Mobilida-

ços no país. “Foi uma construção coletiva, de três anos, que

de Urbana, coordenado pelo Ministério do Desenvolvi-

envolveu consultorias, ministérios, órgãos públicos, empre-

mento Regional, e que inclui, além do Ministério da

sas privadas e estatais, e levou em conta evidências e práti-

Economia, as seguintes entidades: NTU, ANTP, Idec,

cas em contratos nacionais, explica Luiz Carlos Mantovani

FNP, Fórum Secretários de Mobilidade e Conselho Nacio-

Néspoli, superintendente da instituição.

nal de Secretários de Transportes (CONSENTRANS).

Até aquele ano, o documento de referência utilizado pelas

O Vale-Transporte Social foi apresentado como o pro-

empresas para levantar os valores de tarifa para cada usuário

jeto de lei no. 4489/2021, de autoria do deputado federal

tinha como base uma metodologia desenvolvida pela antiga

Elias Vaz (PSB-GO); a ideia é criar um subsídio para o trans-

Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEI-

porte urbano aos cidadãos de baixa renda e às pessoas

POT), cuja última atualização tinha sido publicada em 1996.

desempregadas, que receberiam mensalmente bilhetes

O objetivo dos técnicos envolvidos na preparação da me-

ou créditos de passagens equivalentes a, pelo menos, 44

todologia foi oferecer total transparência à forma de cálculo

viagens. Os usuários seriam selecionados pelo Cadastro

dos custos, sendo que os mesmos estão organizados segundo

Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚ-

fórmulas paramétricas claramente definidas, além de anexos

nico) e pelo registro de desempregados do Cadastro Geral

com explicações detalhadas sobre todos os itens envolvidos.

de Empregados e Desempregados (CAGED).

Está incluído aí, também, o novo modelo de cálculo de remune-

No caso dos idosos, a proposta em avaliação é a que

ração pela prestação de serviços das operadoras dos sistemas.

foi apresentada pela FNP e posteriormente encampada

De acordo com Néspoli, desde 2019 a planilha vem sen-

pelos senadores Nelsinho Trad (PSD/MS) e Giordano

do gradativamente adotada pelas empresas e gestores de

(MDB/SP), que protocolaram o Projeto de Lei N° 4392/21

contratos. A ANTP já ministrou 12 cursos a interessados em

que institui o Programa Nacional de Assistência à Mobili-

conhecer melhor a usabilidade do instrumento e garantir a

dade dos Idosos em Áreas Urbanas (PNAMI). O programa

maximização de sua execução.

prevê o aporte de R$ 5 bilhões em recursos federais para
o financiamento de gratuidades para idosos nos ônibus.

Como explica o superintendente da entidade, a nova
planilha inovou em relação à anterior, pois incorporou diver-

Tais gratuidades são concedidas a todos os idosos

sos elementos do custo operacional que não constavam na

com mais de 65 anos, conforme a Constituição Federal;

composição de preços praticada até então. Como exemplo,

há cidades que aprovaram leis municipais reduzindo

ele cita novos modelos de ônibus, bilhetagem eletrônica,

essa faixa etária para até 60 anos. Mas não há subsídios

sistemas inteligentes de operação, novas regras ambien-

para cobrir os custos dessas viagens, que acabam sendo

tais e padrões do mercado, entre outros itens. “Tudo o que

repartidos com os passageiros pagantes. Estudo reali-

é estabelecido hoje por qualquer ente público está con-

zado pela ANTP e NTU, no âmbito do grupo de trabalho

templado na planilha atual, que inclusive é flexível, podendo

do Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana, indica que

ser adaptada nos casos em que houver a necessidade de

os idosos acima de 65 anos representam 8,1% do total de

incorporar características regionais, como é o caso de uma

usuários do transporte público coletivo, o que onera as

cidade montanhosa, que acaba demandando mais

passagens em proporção semelhante.

manutenção e materiais de reposição”, detalha.
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Mobilidade Coletiva

O coletivo com a faca
e o queijo na mão
ERIKA CRISTINE KNEIB

é arquiteta e urbanista, com doutorado em transportes e pós doutorado em
mobilidade urbana. É professora e pesquisadora na Universidade Federal de Goiás.

A cidade é complexa e desafiadora. Quanto

É notório que a pandemia do Covid 19 gerou profundas

mais se investiga, mais se apreende que as

alterações e agravou muitos problemas urbanos, dentre eles

damente. As soluções para os problemas urbanos

veramente impactado. O uso do automóvel voltou a crescer,

questões urbanas não podem ser resolvidas isola-

requerem uma abordagem sistêmica, que as trate
de maneira interdependente e interconectada.
A mobilidade, um dos maiores desafios urbanos

contemporâneos, integra esse rol, o que demanda

uma mudança profunda nas percepções, nos pensamentos e nos valores da sociedade.

A cidade deve permitir e incentivar que os

curtos e médios deslocamentos sejam realizados

prioritariamente a pé e por bicicleta, os médios

por bicicleta e transporte público coletivo e os lon-

gos preferencialmente por transporte público de

a mobilidade urbana. O transporte público coletivo foi se-

trazendo todas as externalidades negativas associadas. Em
meio a tais alterações, duas situações recentes nas cidades

brasileiras merecem destaque: nota-se a alteração dos pa-

drões de viagens, principalmente pendulares, seja devido
ao home office, à realocação de atividades ou por uma maior

abertura para utilização de outros modos; nota-se também
“novas” impedâncias ao uso do transporte motorizado in-

dividual, seja pelo aumento do custo dos combustíveis, dos
veículos, seja pela “viabilidade” do transporte por aplicativo.
Mas e então? O que mudou?

Bem, além de variações nos padrões de deslocamento,

maior capacidade, fortalecendo a intermodalidade.

agora “todos os modos” estão em crise, inclusive o transporte

quando realmente necessário. Entretanto, para

pela primeira vez desde algum tempo, se abre uma janela de

O automóvel deve ser utilizado de forma racional,
que isso seja possível, uma série de elementos

devem trabalhar em conjunto, de forma articu-

lada, incluindo-se as políticas de uso e ocupação
do solo. Em suma, o transporte público coletivo é
o modo motorizado essencial para a mobilidade

urbana. Mas ele não está sozinho. É altamente

motorizado individual, que já não é mais tão atrativo. Ou seja,
oportunidades de mudanças positivas, já que está cada vez

mais difícil (e mais caro) andar de carro. Nesse cenário, o
transporte público coletivo está com a faca e o queijo na mão
para inovar, ser mais competitivo e, finalmente, ser o protagonista da mobilidade motorizada.

As soluções para que este protagonismo aconteça são co-

dependente da qualidade dos deslocamentos a pé

nhecidas. Passam pelo desenvolvimento urbano orientado ao

tudo, das restrições imputadas ao modo motoriza-

e também por um novo modelo de financiamento, que possi-

e por bicicleta, das medidas de uso do solo e, sobredo individual.

O AUTOMÓVEL
DEVE SER UTILIZADO
DE FORMA RACIONAL,
QUANDO REALMENTE
NECESSÁRIO.

transporte coletivo, pela provisão de infraestrutura dedicada
bilite acesso e qualidade a este serviço público essencial.

Se todos os modos agora estão em crise – inclusive o au-

tomóvel – a articulação em prol do transporte coletivo pode
fazer toda a diferença. Contudo, o transporte coletivo não

achará uma solução sozinho. Ele precisa trabalhar integradamente com os demais modos, com a cidade e, principalmente,

com toda a sociedade. E então? Será que a sociedade conseguirá articular, trabalhar em conjunto e aproveitar
essa oportunidade?
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Centro de Controle de Operações (CCO) do BRT
Sorocaba com recursos da plataforma Hub UniQ.

TUDO AO MESMO
TEMPO AGORA

Soluções inteligentes e integradas
criadas pelo BRT Sorocaba trazem
desempenho diferenciado e
redução de custos para o sistema

O sistema BRT Sorocaba, um dos mais novos em

Desde agosto de 2020, a empresa privada BRT Sorocaba

operação no país, vai além dos ônibus que circulam

Concessionária de Serviços Públicos S.A. opera com esse siste-

em vias exclusivas. A operação também é diferenciada,

ma interligado que reúne todas as linhas da cidade de Sorocaba

composta por uma grande rede de dados que possui ges-

(SP). A operação acontece por integração física nos terminais

tão concentrada em uma única interface por meio de uma

BRT, nas estações de conexão ou em terminais centrais com

plataforma digital conhecida como Hub UniQ. Ao todo,16

integração temporal em qualquer ponto da cidade. Para o ge-

soluções inteligentes foram integradas em um único sistema

renciamento desse sistema de inteligência tão completo, são

que conecta dispositivos variados, sensores e sistemas de

necessários 397 colaboradores na operação, que teve um custo

telemetria, entre outros.

total de R$ 6 milhões para sua implementação.
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Com tecnologia própria, o BRT Sorocaba consegue acompanhar

A plataforma, criada inicialmente para o BRT

cada detalhe com mais rapidez e objetividade para tomada de decisões

Sorocaba e agora disponível no mercado, é o ponto

referentes à operação. Segundo Manoel Ferreira, diretor de Operações

central de tecnologia do Centro de Controle Ope-

da empresa, a capacidade de adaptabilidade ao fluxo de transporte é

racional (CCO) que opera o BRT. Tudo que interage

outro diferencial do BRT Sorocaba. “Com isso, o passageiro pode em-

com o CCO pode ser integrado numa única interface

barcar no sistema e ter uma experiência altamente inovadora e tecnoló-

oferecida pela plataforma, seja para tecnologia em-

gica, como também pode seguir em veículos de outras operadoras que

barcada nos ônibus, terminais ou estações. Entre as

circulam na cidade. Tudo de forma integrada”, explica.

tecnologias integradas, estão: dispositivos de controle eletrônico; câmeras de monitoramento; painéis

Tecnologia para eficiência
do transporte

eletrônicos; catracas; wi-fi; dispositivos de gestão de
energia em terminais, estações e outras estruturas;
gestão de chamadas de atendimento ao passageiro e

A plataforma criada unifica, integra e padroniza diversas fontes de

gestão de telemetria (desempenho do motorista e de

informação em circulação na operação da empresa de ônibus e no sis-

cada ônibus). A plataforma opera 100% via internet

tema de transporte local, gerando a inteligência dos serviços de tecno-

e não requer uma estrutura específica nas garagens,

logia da informação para administrar o serviço. Segundo o CEO do Hub

apenas computadores e, dependendo da preferên-

UniQ, Fernando Cesar, o serviço é a “espinha dorsal” de uma operação

cia, monitores de parede. “A informação correta no

de mobilidade urbana que visa eliminar a multiplicidade de sistemas e a

tempo certo traz efetividade ao transporte público,

falta de integração entre a tecnologia embarcada, e gerar mais informa-

inserindo valor e inovação de forma sustentável”,

ção de forma simples e objetiva.

afirma Fernando Cesar.

B
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Gestão
na prática

Segundo ele, esses resultados do projeto e as pesquisas de satisfação com os passageiros vêm gerando o interesse de sistemas de
transporte de todo o Brasil. “Estamos recebendo visitas de outros

Para o diretor Manoel Ferreira, o investimento na pla-

gestores, como Campinas e Goiânia. O BRT Sorocaba está virando

taforma já apresenta retorno para o sistema BRT, es-

um benchmarking para as cidades”.

pecialmente pela melhoria da segurança e da eficiência

Para trazer a tecnologia para o dia a dia da operação, foram

operacional. “A tecnologia aplicada traz um impacto na

necessários diversos treinamentos com todos os profissionais en-

pontualidade muito grande porque conseguimos prever

volvidos, como os motoristas, que precisaram se adaptar para parar

e fazer as correções necessárias para manter os níveis

do lado esquerdo da via, em uma plataforma, e no espaço correto

durante as viagens, além do monitoramento constante

de integração com os ônibus. Com o hub, a rotina também se alte-

de frota, estações e terminal em tempo real, o que au-

rou, com os gestores do CCO passando a utilizar apenas um sistema

menta a segurança do passageiro”, explica.

para o gerenciamento de todos os pontos de controle.

C

COMO FUNCIONA A TECNOLOGIA?
Conceitualmente, a adoção desse tipo de tecno-

Para o funcionamento da plataforma do hub UniQ, o

logia é simples: o foco é usar a Interface de Programação

BRT Sorocaba investiu em 462 computadores de bordo,

de Aplicações (API) para integrar todas as informações

instalados tanto nos ônibus quanto nos terminais; 1902

existentes, gerando inteligência no uso dos dados do

câmeras; 482 telas de informação ao usuário; e wi-fi provido

transporte. “Quando a gente fala nos CCO atuais nós

pelo próprio hub, assegurando que o passageiro do BRT So-

imaginamos vários dispositivos de tecnologia embarca-

rocaba tenha acesso à internet gratuita. São 330 antenas de

dos, como câmeras, wi-fi, telefonia, sistemas de teleme-

wi-fi instaladas em todo o sistema.

tria e automação. Normalmente cada um desses dispo-

Além disso, não foi necessário adaptar os veículos e as

sitivos têm o seu próprio sistema. A grande inovação no

estações, pois a tecnologia integra as informações já disponí-

BRT Sorocaba, com a plataforma, é que com ela só é ne-

veis. Para o gerenciamento dos dados, a equipe da platafor-

cessário ter um dispositivo embarcado, pois o hub faz a

ma também fornece acompanhamento para ajudar os gesto-

função de todos esses sistemas interligados”, explica

res nas leituras dos dados e informações recebidas,

Fernando César.

além de fazer a manutenção necessária nos sistemas.
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{A} Mariia Korneeva/Shutterstock.com; {B} RioCard

MAIS VANTAGENS
PARA O PASSAGEIRO
Parceria entre operadoras do
transporte público coletivo urbano
e o programa de fidelização
Ecobonuz combina mobilidade
urbana e economia inteligente nos
deslocamentos em cidades brasileiras

Os passageiros do transporte público coletivo (ônibus, BRTs, barcas e vans legalizadas) do Rio de Janeiro contam, desde novembro de 2021, com uma nova forma
de receber benefícios ao utilizarem os modais coletivos de
transporte. Por meio do Clube Riocard Mais, plataforma do
sistema de bilhetagem eletrônica Riocard Mais em parceria
com a Ecobonuz, os usuários podem acumular vantagens e
descontos cumprindo desafios em uma jornada de gamificação baseada na utilização do transporte público.
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O Ecobonuz é um programa de relaciona-

De acordo com Melissa Sartori, gerente de Marketing da

mento e benefícios voltado para clientes do

Riocard Mais, o cartão dá descontos para o usuário seguir

transporte coletivo urbano e rodoviário. Na prá-

fazendo o que já faz normalmente, que é o pagamento da

tica, a plataforma convida os clientes a ingressa-

passagem, e a parceria com a Ecobonuz traz mais opções

rem em uma jornada gamificada e personaliza-

para a utilização dos benefícios, transformando-os em

da, que converte o comportamento de consumo

economia nas contas domésticas, por exemplo. “A verdade é

em moedas digitais que podem ser usadas para

que o cliente sempre espera uma bonificação, e essa parce-

pagamento de contas ou acúmulo de benefícios.

ria com a Ecobonuz abre possibilidades interessantes para o

Com desafios semanais ou mensais, o Clube

nosso público economizar em diversas atividades”, explica.

Riocard Mais oferece duas formas de recompen-

Desde o lançamento, a Riocard Mais contabiliza 18 mil

sa. O passageiro pode escolher somar moedas

clientes cadastrados no Clube Riocard Mais e distribuiu mais

digitais, chamadas de EBZs (que fazem parte do

de 3,5 milhões de pontos. Segundo a empresa, a perspectiva

programa de bônus da Ecobonuz) e usá-las para

é de crescimento ao longo do ano, com a própria recupera-

gerar descontos em crédito de celular, recarga

ção do transporte coletivo – que passa pela maior crise de

de passagens e no pagamento de contas de água,

sua história e vivenciou, nos últimos anos, uma perda signifi-

luz ou boleto de banco digital, por exemplo.

cativa de passageiros no Estado do Rio.

Para aqueles que preferem ofertas nos setores

Para a arquiteta Fabiane Colman Figueiredo, que usa

de lazer, alimentação, varejo e saúde, a melhor

frequentemente o transporte público, o programa de pon-

opção é garantir os pontos RioCard Mais, que

tos é positivo. “Aprovei esta mudança. Agora, posso ganhar

podem ser utilizados em 29 empresas na rede de

benefícios usando o transporte no dia a dia. Era o que todos

parceiros.

queriam”, afirma.

Para ter acesso aos benefícios, basta o usu-

A parceria entre o Rio Card e Ecobonuz se mostra van-

ário se cadastrar no Clube de Vantagens Rio

tajosa e vem crescendo. Acompanhando atentamente a

Card Mais e cumprir os desafios dentro do prazo.

reação dos clientes com o lançamento do Clube Riocard

Qualquer cartão Riocard Mais Expresso, Vale-

Mais – que substituiu o antigo Clube de Vantagens –, o

-Transporte, Pulseira, Chaveiro e Cartão Digital

próximo passo será a inclusão de duas empresas de ônibus

são válidos. Os desafios são orientações de uso

no programa de bonificação, com a apresentação de novos

criadas para acumular pontos, como usar o car-

desafios que preveem a distribuição de pontos que pode-

tão Riocard Mais algumas vezes na semana ou

rão ser trocados até por créditos de transporte. A empresa

em uma determinada linha de ônibus e, ao com-

aposta bastante no desenvolvimento da iniciativa. O Clube

pletá-lo, o passageiro recebe uma quantidade de

de Vantagens Clube Rio Card Mais está disponível em:

pontos Riocard Mais ou moedas da Ecobonuz.

CLUBE.RIOCARDMAIS.COM.BR .

B
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Sistema de pontos
em BH
Outro exemplo de sucesso desse serviço
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SOBRE A ECOBONUZ

A Ecobonuz é uma startup mineira que desenvolveu o

de vantagens aos passageiros está na ca-

primeiro programa de fidelidade do Brasil voltado para o trans-

pital mineira. A Transfácil, empresa de

porte coletivo, contando hoje com uma base de milhares de

bilhetagem eletrônica do transporte pú-

usuários em diferentes estados. Em 2021, a base de clientes da

blico de Belo Horizonte, alcançou desde a

empresa cresceu 30% e foram distribuídas mais de 110 milhões

implantação da Ecobonuz, em setembro

de moedas digitais (as EBZs) aos clientes engajados. A maioria

de 2020, um engajamento superior a 30%

deles tem optado por benefícios que geram cashback dentro da

dos clientes cadastrados, durante algumas

plataforma, como pagamento de contas, recargas de celular e

campanhas nas linhas da capital. O Con-

passagens. Ao todo já foram distribuídos mais de 2 milhões de

sórcio Ótimo, da região metropolitana de

reais em benefícios aos clientes.

Belo Horizonte, também tem parceria com a

O trabalho pioneiro vem sendo reconhecido mundialmente,

Ecobonuz e oferece um programa de pontu-

tanto que a Ecobonuz foi finalista da 6ª edição do prêmio UITP

ação para os usuários.

Awards, promovido pela Associação Internacional do Transporte

De acordo com a diretora executiva da
Transfácil, Ana Flávia Camilo da Silva, o

Público (UITP), que seleciona as melhores práticas latino-americanas para o apoio, promoção e avanço do setor em nível mundial.

balanço da parceria é positivo e já é possível

Segundo Túlio Lessa, CEO da Ecobonuz e membro do Con-

observar resultados importantes. “Vimos

selho de Inovação da NTU, a ideia de criar o programa surgiu

a nossa base de clientes cadastrados no

em 2018, após ele perceber que vários segmentos de empresas

programa crescer gradualmente ao longo

e, principalmente, do transporte coletivo, tinham um problema

dos meses, principalmente no último ano,

muito grande de relacionamento com seus clientes. Para ele, isso

quando tivemos uma maior estabilidade dos

impacta diretamente os resultados do negócio, dificultando a

indicadores da pandemia e das atividades

fidelização, o engajamento e a conquista de novos consumidores.

econômicas, ampliando a demanda pelo

“Desde então, temos nos dedicado a um processo de educa-

serviço. O feedback também tem sido satis-

ção do mercado, mostrando aos empresários a importância de

fatório. Eles enxergam valor no programa

conhecer profundamente seus clientes e criar estratégias per-

e constantemente realizam movimentos de

sonalizadas, por meio da tecnologia da informação, para que

resgate de benefícios”, reforça.

eles enxerguem valor no serviço e se tornem parceiros na busca

Para Júnior Silva, cliente do transporte

pelos objetivos da empresa”, explica.

metropolitano de BH, o programa oferece

Hoje, a solução está presente em linhas do transporte coleti-

vantagens sem burocracia. “Como usuário,

vo urbano e rodoviários de cinco estados brasileiros. A próxima

acho a interface do aplicativo simples e

operação a ser lançada será no sistema metropolitano de Porto

acessível. Consigo visualizar e escolher os

Alegre (RS), prevista para o primeiro trimestre de 2022. No

desafios que posso cumprir, acompanhar

transporte público coletivo, além da Riocard e dos Consórcios

meu saldo e realizar as trocas sem buro-

Transfácil e Ótimo, a Ecobonuz atua também com as empresas

cracia. Em minha rotina de usuário sou

Expresso Recreio e Linave, no Rio de Janeiro; e Ubertrans, em

contemplado com os benefícios, sem gastar

Uberlândia (MG) e em outras cidades do interior de Minas. No

nada a mais com isso. Na maioria das vezes,

transporte rodoviário, o Grupo Andorinha oferece o programa

opto pelo pagamento de contas e recargas

de fidelização em várias linhas nos estados de São Paulo e região

de passagens extra, que representam uma

centro-oeste do país, enquanto a Saritur e a Transnorte

economia importante para o meu bolso no

adotam o sistema em Minas Gerais.

fim do mês”, comemora.

NTUrbano
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DIEGO BUSS
é engenheiro civil, coordenador de Planejamento de Operações de
Transporte da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação)
de Porto Alegre e integrante do Mova-se Fórum de Mobilidade.
A

COMO CONSTRUIR UM NOVO
TRANSPORTE PÚBLICO
A crise do
transporte coletivo

A realidade do transporte coletivo aqui em Porto Alegre não é diferente, o modal perdeu praticamente a metade dos passageiros transportados nas últimas décadas, e com a chegada da Covid-19 o cenário

Nos últimos anos, o transporte coletivo

se agravou ainda mais, com redução expressiva da demanda no decor-

mergulhou em uma crise jamais vista,

rer da pandemia, acelerando o processo de colapso do sistema.

com perda de desempenho, qualidade e atrati-

O gráfico a seguir apresenta um comparativo do número de

vidade ano após ano. A queda expressiva da de-

passageiros equivalentes transportados, da frota operacional e da

manda de passageiros transportados em âmbito

quilometragem percorrida pelo transporte urbano de Porto Alegre

nacional foi causada especialmente pela falta de

de 1994 a 2019, onde se percebe que, apesar da perda de demanda

priorização do transporte coletivo, incentivo à

de 45,99%, a frota e a quilometragem foram ampliadas ao longo do

utilização do transporte individual e gestão inefi-

tempo, trazendo reflexos no equilíbrio econômico e financeiro da

caz da operação do transporte.

operação do transporte:

ED. 54
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GRÁFICO 1 – Evolução anual da média mensal Peq, km e frota – Porto Alegre, RS
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Nesse outro gráfico é apresentado o comportamento da demanda de passageiros transportados em Porto Alegre durante a
pandemia, onde pode ser observado que abril de 2020 foi o mês mais crítico, com perda de até 72% na demanda, e que o sistema
sofre com uma lenta recuperação de clientes, transportando somente 64% do número de passageiros transportados no período
que antecede a pandemia:

GRÁFICO 2 – Média de passageiros transportados em dias úteis 2020/2021 – Porto Alegre, RS

{1} Fonte: Adaptado de GPOT EPTC (2019); (2} Fonte: Adaptado de CPOT EPTC (2021).
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Soluções para
o transporte coletivo

2

3

Preço
da tarifa

Ao longo dos últimos anos, Porto Alegre deu alguns passos im-

Ao redor do mundo, 74% dos países subsidiam parte do

portantes ao trazer o tema ‘transporte coletivo’ para o centro do

custo de operação dos seus sistemas de transporte públi-

debate. O efeito disso foi a aprovação e implantação de alguns

co, mas no Brasil essa realidade é distinta, visto que não há

projetos, tais como a Delegacia Especializada no Transporte

qualquer destinação de recursos pelo governo federal e são

Coletivo, GPS e CFTV nos ônibus, implementação do aplicativo

poucos os municípios e estados que colocam algum aporte

de informação em tempo real ao cliente, maior facilidade e con-

financeiro no transporte.

veniência na aquisição de créditos eletrônicos e no processo de

Ao financiar parte das operações, o transporte coletivo

integração tarifária, e a aprovação dos projetos para redução de

passa a ser uma opção adequada e atrativa, ampliando o

gratuidades, dentre outras medidas (como a retirada de cobra-

acesso à cidade, especialmente para as pessoas de baixa

dores e o passe livre).

renda. É preciso ter em mente que nenhum sistema de

Apesar de todos os esforços realizados, essas ações, por

transporte de qualidade no mundo é sustentado somente

si só, são insuficientes para resolver o problema estrutural do

pela arrecadação tarifária. O subsídio inclui socialmente a

transporte coletivo Portoalegrense, pois não são capazes de

população carente e, ao mesmo tempo, ajuda a reduzir os

atrair novos passageiros para o sistema. Precisamos trabalhar

congestionamentos e a emissão de gases poluentes.

na raiz do problema, transformando viagens lentas, imprevisíveis, desconfortáveis e tortuosas em uma experiência agradável
de deslocamento.

4

Frequência

Não tenho dúvida que mais pessoas escolhem o ônibus

No livro Better Buses Better Cities, o autor cita que “frequ-

quando ele é uma opção útil, quando ele é rápido, acessível

ência é liberdade” e, de fato, quando você tem em sua cida-

e confiável; e para que isso se concretize, precisamos atuar

de um serviço de ônibus que não é frequente, você precisa

em seis frentes: preço da tarifa, frequência, rede de trans-

planejar a sua vida em torno dos horários disponíveis da sua

porte, rapidez, conveniência e metodologia de planejamento

linha e isso reflete muitas vezes em perdas de oportunidades

do transporte.

ou no uso de outro modo de transporte.

B
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No Brasil, temos linhas alimentadoras que circulam com intervalo entre viagens de uma hora. Como

6
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Rapidez

um sistema tronco-alimentador vai funcionar com

Uma pessoa dentro de um automóvel chega a consumir uma área 25

viagens a cada hora? Como o cliente vai achar atrati-

vezes maior que a consumida por quem está dentro de um ônibus. Os

vo fazer integração com tamanho tempo de espera?

automóveis ocupam aproximadamente 60% do espaço viário para

O mesmo ocorre para linhas curtas que, muitas
vezes, circulam com longo intervalo entre viagens.

transportar 20% da demanda, quando não ficam apenas estacionados
ocupando um rico espaço de solo que poderia ser melhor utilizado.

Um cliente que busca uma linha para fazer um deslo-

Nos últimos 60 anos, planejadores urbanos e engenheiros deram to-

camento de 2km a 4km chega mais rápido ao seu des-

tal prioridade à construção de infraestrutura para automóveis particula-

tino se caminhar até ele, do que se tiver que esperar

res nas cidades brasileiras. Quando se fala em implantar faixas exclusivas

no ponto de parada para uso do transporte coletivo.

para ônibus no tecido viário surgem questionamentos sobre a redução do

Não cabe mais o cliente ir para a parada e esperar por uma linha de ônibus com intervalo de uma

espaço destinado aos carros e aumento dos congestionamentos, mas o
fato é que o excesso de automóveis é que causa os congestionamentos.

hora entre as viagens e, além disso, não ter nenhuma

As cidades brasileiras precisam ter como foco a priorização do

garantia que o seu ônibus irá chegar. Ao colocar um

transporte coletivo, e projetar ruas que sejam capazes de mover o

serviço de ônibus frequente a demanda de passagei-

maior número de pessoas possível, não o maior número de carros.

ros vai aparecer.

5

Rede de
Transporte

7

Conveniência

O foco de qualquer serviço deve estar centrado na experiência e jornada do cliente. Spotify e Netflix acabaram com a pirataria por entregar

Se um cliente usual do transporte coletivo pegar um

conveniência ao cliente. A Amazon tem um sistema de assinatura que o

mapa da rede de transporte de Porto Alegre da déca-

cliente paga pela conveniência de receber seu produto antes. Enquanto

da de 70, ele será capaz de reconhecer boa parcela

isso, no transporte, os problemas na jornada do cliente já começam

das rotas, isso porque o sistema se manteve pratica-

ao acessar o sistema. Cartões diferentes para os diversos meios de

mente inalterado, apesar de novos adensamentos,

transporte; poucos pontos de comercialização dos cartões; falta de

crescimento da cidade, aumento populacional,

informação em pontos de paradas, terminais, sites e redes sociais; rede

surgimento de novos centros, novas necessidades

de transporte confusa, que pode ser facilmente ignorada, entre outros.

dos clientes e de uma concorrência cada vez maior.

Os clientes hoje em dia esperam ultra conveniência, por isso precisamos

Acredito que essa realidade ocorra em nível nacional

entregar uma experiência de transporte positiva desde o planejamento da

e precisa ser estudada.

viagem até o desembarque. Devemos melhorar o acesso ao serviço, aos

O transporte coletivo teve avanços tecnológicos

meios de pagamentos, à qualidade da frota operante, à estrutura de para-

importantes na frota, nos meios de pagamento,

das e terminais, ao atendimento dos motoristas, e introduzir diferenciais

na informação para o cliente, mas o principal para

de serviços importantes como Wi-Fi e ar-condicionado. Todos os clientes

tornar o serviço mais útil para as pessoas - que é re-

merecem uma experiência de viagem segura, acolhedora e confortável.

ver se a rede de transporte atende ao novo perfil de
cliente - jamais foi feito na maioria das cidades.
Um sistema que não muda à medida que a cidade

8

Metodologia de planejamento
do transporte

cresce e seu entorno se modifica é capaz de sobreviver sem perder passageiro e espaço no mercado?

Hoje em dia se discute muito sobre a necessidade de buscar outras fon-

Acredito que não. O declínio contínuo da demanda

tes de custeio para o transporte coletivo, é o assunto mais abordado em

de passageiros se justifica pela sua inércia na promo-

artigos, reportagens e discursos de especialistas. Para ser bem sincero,

ção da atualização da rede de transporte e por não

esse era o tema inicial deste artigo, mas, quando comecei a escrever,

implantar novas abordagens capazes de entregar um

refleti que essa iniciativa por si só não vai resolver os problemas de mo-

serviço mais conveniente para o cliente.

bilidade das nossas cidades.

NTUrbano
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NÃO CABE MAIS O CLIENTE IR PARA
A PARADA E ESPERAR POR UMA LINHA
DE ÔNIBUS COM INTERVALO DE UMA
HORA ENTRE AS VIAGENS E, ALÉM
DISSO, NÃO TER NENHUMA GARANTIA
QUE O SEU ÔNIBUS IRÁ CHEGAR.

É óbvio que sem receita extratarifária não seremos capazes
de manter uma estrutura de serviço atrativa com custo
acessível. O grande ponto é que se viabilizarmos recursos para
o transporte coletivo, mas seguirmos planejando o sistema para
que o serviço seja “ruim”, jamais seremos capazes de trazer o
passageiro de volta.
Por que temos a crença que o transporte público tem que ser
ruim? Por que o sistema é pensado, planejado e operado para

Oferecer um serviço de transporte ruim acreditando que

entregar um serviço cujo objetivo é afastar ainda mais passagei-

o passageiro não tentará outra alternativa de deslocamento

ros do sistema? Por que ampliamos o espaço viário para acomo-

para sair do sistema é uma ideia equivocada e ultrapassada.

dar o aumento descomunal de automóveis no trânsito? Por que

Pode ter funcionado no ambiente passado, mas que hoje em

insistimos na priorização de um modelo de transporte que se

dia não funciona mais. Até mesmo os mais pobres entre os

demonstra insustentável?

pobres irão buscar uma solução para abandonar o ônibus.
Assim, acredito que a cidade brasileira que tem o desejo

Precisamos refletir profundamente sobre essas perguntas e

de manter ou atrair novos clientes para o transporte público

mudar o foco de planejamento das nossas cidades.
A seguir, apresento duas abordagens utilizadas para plane-

precisará mudar a sua abordagem ao planejar o serviço.

jar o transporte coletivo das cidades. O comparativo foi elaborado com base na experiência que tenho na área e com o uso de
informações extraídas do livro “Better Buses, Better Cities”:

9

Considerações
finais

O transporte está enfrentando o maior momento transfor-

Planejamento
de transporte de alto nível

macional da história e a crise que assola o transporte coletivo exige um compromisso profundo de líderes, especialistas
e agentes políticos.
Nunca vivenciamos uma crise tão profunda, mas nunca

» Visa atrair novos passageiros para o sistema;
» O serviço vai para onde você quer ir;

tivemos uma grande oportunidade de promover as mudan-

» A frequência é suficiente para que você não precise

ças que se fazem necessárias para entregar um serviço de

pensar sobre ela;
» O serviço é rápido e confiável;

transporte de alta qualidade, que conecte destinos desejáveis e que faça mais sentido para a população.
A história irá nos julgar pelo serviço de transporte

» Você pode caminhar do serviço até o seu destino final;
» O serviço proporciona conforto e segurança;

coletivo que iremos entregar para nossas cidades após a

» O serviço é acessível.

pandemia e eu espero profundamente que as cidades brasileiras possam ter a clareza e a coragem de promover as
intervenções que se fazem necessárias; em troca, a

Planejamento
de um péssimo serviço
» Planejado para os passageiros cativos, que são aqueles que não têm carro e, portanto (de acordo com a
definição) são cativos para o transporte;
» Longos intervalos entre as viagens;
» Viagens lentas, desconfortáveis e tortuosas;
» Cobertura da rede de transporte inadequada.

ED. 54

população será eternamente grata por isso.
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O QUE O PASSAGEIRO QUER
DO TRANSPORTE PÚBLICO:
QUE TODOS JOGUEM LIMPO
A

ADAMO BAZANI
é jornalista especializado
em transportes.

Um ano novo começa e, com ele, as perspectivas de melhorias na vida do cidadão, inclusive quanto à mobilidade.

civil estão fazendo? Falar de tarifa zero é a

sinal porque significa que os problemas crônicos não foram re-

minhos para conseguir isso, se é que é possível,

As esperanças são as mesmas de todos os anos, o que é um mau
solvidos; ao contrário, se agravaram.

Prioridade ao transporte coletivo no espaço urbano; viagens

mais rápidas; ônibus mais confortáveis e mais novos; tarifas

justas e que não onerem tanto o cidadão; motoristas mais educados e preparados não só para operarem uma máquina, mas para
atender às pessoas; baldeações inteligentes e não que tornem

as viagens cansativas e desestimulantes; etc, etc, etc. Esse é o
transporte que o passageiro quer, o óbvio.

Mas o grande desejo também é que todos joguem limpo na

mobilidade; que assumam seus papéis e sejam transparentes.

O que o poder público está fazendo? Congelar tarifa é boni-

to, mas a que custo? Falar que vai priorizar o transporte coletivo
é lindo, mas quais são as ações práticas? Sim, por incrível que

coisa mais fofa do mundo, mas quais são os ca-

ainda mais numa situação de cofres públicos
cada vez mais sobrecarregados. Pedir ônibus
novos é um direito e um dever, lindo também,
mas por que colocar o chiclete na saída USB
usada para carregar celular no ônibus? Está

havendo um deslocamento da linha políticopartidária de algumas representações, deixando o debate técnico, racional e humano? Sim,

humano, transporte leva gente e não número. É

legal ser técnico e racional, mas pense também
na dor e aflição do ser humano que está mantendo o sistema de ônibus.

O que a imprensa está fazendo? As infor-

pareça, há cidades que consideram a possibilidade de reduzir

mações sobre transportes são bem apuradas,

O que as empresas estão fazendo? Chamar o passageiro de

prensa laureada pelo próprio setor) estão mes-

espaços para o transporte coletivo em nome do “senhor” carro.

cliente é bonito, mas em muitos casos (não generalizando, mas

também não é pouco) tente ligar na garagem para pedir uma
informação – às vezes é impossível encontrar alguém qualificado

para atender, isso quando a ligação vai até o final. Falar da neces{A} Macrovector/Shutterstock.com

O que as ONGs, passageiros, sociedade

sidade de financiamento para novos veículos é lindo, mas existem
empresas de ônibus que nem cuidam direito dos detalhes de suas
frotas – a limpeza no cantinho da porta, na calha do vidro das ja-

nelas. E mais, quais são os custos (reais) de suas garagens e operações? (Garagem por garagem, mostrado para a comunidade
que atende, não um ‘apanhandão’ do Estado e do País).

NTUrbano

os jornalistas (principalmente da grande immo tentando entender e informar bem, ou está

virando um jornalismo de lacração? Aqueles
cadernos especiais de mobilidade contribuem
mesmo para levar a mensagem à população ou
sempre falam a mesma coisa para as mesmas

pessoas e só saem porque têm polpudos patrocínios, inclusive do setor?

É, na crise dos transportes, todos têm sua

culpa. Mas todos estão jogando limpo,
com transparência, o tempo todo?
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Ações que aquecem
o coração
No fim do ano, empresas e prefeituras se unem para realizar ações
de Natal que beneficiam o passageiro e a comunidade, além de
proporcionar um novo olhar sobre o serviço de transporte público coletivo

As ações natalinas realizadas pelas empresas de

e adereços típicos de Natal. A solidariedade também fez

ônibus urbanos estão cada vez melhores e ganhando

parte da campanha de Natal do consórcio, que arrecadou

força. São ônibus decorados, ações solidárias, concursos

alimentos não perecíveis para entregar a famílias assistidas

e premiações. Tudo isso e muito mais têm deixado o fim do

pela ONG Sabor Solidário.

ano do passageiro do transporte público coletivo com um
brilho especial.

Segundo Diego Benevides, gerente institucional do Conorte, as doações arrecadadas durante o mês de dezembro

Em Recife (PE), a empresa Conorte proporcionou aos

foram transformadas em cestas básicas e entregues a

seus clientes dois ônibus – um BRT e outro convencional –

famílias que vivem na Comunidade do Papelão, em Pau-

com decoração natalina chamados de TrenóBus. Promoveu

lista. “Fechamos uma parceria com o Projeto Social Sabor

também uma ação de comunicação que envolveu fotografia

Solidário que já faz um trabalho de entrega de alimentos

e interação no Instagram. Os ônibus do TrenóBus circula-

nessa comunidade, localizada em uma das áreas atendidas

ram pelas ruas do Grande Recife com adesivos, iluminação

pelo Conorte”, concluiu. O TrenóBus conseguiu beneficiar

de LED, painel interativo para fotos, estofados estampados

135 famílias.

B

{A-B} Conorte; {C} Mobi-PE
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Além disso, duas pessoas foram premiadas durante a

Segundo informações obtidas divulgadas no site da prefeitu-

campanha #NatalConorte, que promoveu um concurso de

ra, entre os dias 24 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022,

fotografia relacionados aos ônibus decorados, no intuito de

14 ônibus da frota regular da cidade circularam com a iluminação

promover mais interação dos passageiros com o perfil @Co-

especial natalina. Para o secretário de mobilidade, Fabrizzio Mul-

nortePe do Instagram. A ação consistiu em premiar os partici-

ler, “a expectativa é que este número possa crescer a cada ano,

pantes que postassem uma foto em seu feed pessoal do Insta-

agregando novas linhas e alcançando cada vez mais pessoas”.

gram feita em um dos veículos do Conorte que estivesse com

Em João Pessoa (PB), 40 veículos foram adesivados e ilumi-

decoração natalina ou no painel estilo Grid localizado nos

nados na ação Natal dos Sentimentos, uma iniciativa da prefei-

terminais de integração e marcar, no mínimo, cinco pessoas

tura em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte

com a hashtag #NatalConorte. As duas fotos que apresen-

Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP). A ação teve o intui-

taram o maior número de curtidas foram as vencedoras. As

to de levar mais alegria aos passageiros, principalmente depois

contas dos participantes deveriam estar no modo “público”

de anos difíceis por causa da pandemia de Covid-19, como reve-

para averiguação. Cada premiado levou, no dia 2 de janeiro,

lou o prefeito Cícero Lucena durante a abertura da ação.
“Após tanta angústia e tantas perdas, mas também agrade-

um Smartphone Multilaser modelo Mult F de 32 GB.
O #NatalConorte não parou por aí. Contou ainda com

cimento a Deus por quem conseguiu atravessar esse momento

o desfile de uma caravana de ônibus iluminados promovida

difícil, aqui temos uma demonstração da nossa fé, esperança, e

pela Urbana-PE – Sindicato das Empresas de Transportes de

alegria, na crença de que 2022 será um ano melhor e voltaremos

Passageiros no Estado de Pernambuco – juntamente com a

para a vida normal. Nada melhor que o período natalino para es-

MobiBrasil de Pernambuco e a empresa Borborema.

palhar essa mensagem de respeito e amor ao próximo”, destacou.
Os ônibus circularam por quase todos os bairros da cidade e fo-

Ônibus
Natalinos

ram incorporados ao quadro de horários de forma alternada, para
que mais pessoas pudessem vê-los. Para o diretor institucional do
Sindicato, Isaac Moreira, “mais do que dar uma roupagem nova, é a

Os tradicionais ônibus natalinos têm ganhado cada vez mais

demonstração do dinamismo do transporte coletivo”, disse.

as ruas brasileiras. A cada ano, mais empresas operadoras do

Várias outras cidades também contaram com a frota ilu-

transporte público coletivo e prefeituras se unem para deixar

minada e ação especial no Natal, como Campina Grande (PB),

o fim do ano mágico e especial para quem utiliza o coletivo.

Natal (RN), São Paulo (SP), Boa Vista (RO), Porto Alegre (RS),

Em 2021 a capital baiana, Salvador, decidiu inovar e realizou

Londrina (PR), Caruaru (PE), Aracaju (SE), Petrópolis

pela primeira vez uma ação desse tipo no período de festas.

(RJ) e São José dos Campos (SP), entre outras.
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Transporte
individual: ruim
para a mobilidade,
pior para a saúde

O retorno às atividades presenciais começa a
trazer de volta a rotina de horas a fio perdidas em
congestionamentos nas grandes cidades brasileiras. E
retomar os padrões pré-pandemia significa passar, em
média, 1h20 do dia nos deslocamentos de ida e volta
para as principais atividades cotidianas. A perda de
tempo no trânsito pode chegar a 2h07, em média, para
o cumprimento de todos os deslocamentos diários, o
que representa quase 32 dias desperdiçados por ano
em congestionamentos, segundo pesquisa da Ipsos com
base no cenário anterior à Covid-19.
O custo com o congestionamento no país soma perdas
estimadas em R$ 267 bilhões por ano. Mas a perda não é

Medidas assertivas do controle
de tráfego e investimentos no
transporte coletivo contribuem para
desacelerar as emissões de gases
nocivos ao meio ambiente e à saúde

só financeira: esse tempo que passamos presos dentro dos
carros não só nos torna mais improdutivos como também
é responsável pelo aumento da poluição na atmosfera,
além de problemas de saúde e acidentes. Ou seja, quanto
mais carros nas ruas, mais poluição no planeta, mais vítimas do trânsito e menos qualidade de vida.
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Historicamente o automóvel sempre esteve no centro do projeto

O consumo de combustível por veículos particulares

de desenvolvimento urbano adotado pelas cidades brasileiras. O

é a principal fonte de poluição do ar nas cidades brasi-

espaço público foi moldado para otimizar os deslocamentos feitos

leiras. No Brasil, de acordo com estudo do Ministério

pelos carros, o que tornou a zona urbana hostil para as pessoas e o

do Desenvolvimento Regional (MDR) de 2015, a área de

meio ambiente. “Na prática, as cidades não devem ser governadas

transportes respondia por 44% da queima de combus-

procurando acomodar os automóveis nos espaços viários para que,

tíveis fósseis; outro estudo, de 2016, demonstrou que

supostamente, congestionamentos sejam evitados. Isso se demons-

77% desse total era oriundo do transporte individual

tra socialmente injusto, ambientalmente insustentável e economica-

motorizado.

mente ineficiente”, destaca o coordenador de projetos do Instituto de

Essas emissões não somente influenciam na emergência climática, pelas emissões de Gases de Efeito Es-

Energia e Meio Ambiente (IEMA), David Shiling Tsai.
A taxa de motorização no Brasil subiu constantemente nos últi-

tufa (GEE), como também afetam a saúde da população

mos 20 anos, chegando a 47 automóveis para cada mil habitantes

de diversas formas (desde o sistema respiratório até o re-

em 2020, segundo a plataforma MobiliDADOS. Esse aumento está

produtor, passando pelo cardíaco), devido aos poluentes

diretamente relacionado com os acidentes e vítimas do trânsito:

do ar local. Um fato alarmante a ser considerado é que as

entre 2015 e 2019 foram registradas cerca de 30 mil mortes por

principais afetadas são as crianças, pela menor estatura,

ano no trânsito, de acordo com o Departamento de Informática do

o que as deixam mais próximas dos canos de descarga.
Devido às medidas de afastamento causadas pela

Sistema Único de Saúde (DATASUS).

pandemia, a circulação de pessoas nos grandes centros

Poluição
dos carros

foi reduzida e, com menos carros nas vias, a poluição
provocada pelo setor de transportes também diminuiu.
Em São Paulo, o Relatório Anual de Qualidade do Ar de

A qualidade do ar que respiramos varia em função do ritmo das

2020 feito pela Companhia Ambiental do Estado de São

emissões dos poluentes e de condições naturais, como o clima e

Paulo (Cetesb) apontou queda na concentração média

a topografia da região. No país, a poluição do ar é responsável por

anual de partículas inaláveis na Região Metropolitana.

mais de 50 mil mortes anuais, de acordo com relatório de 2018 da

O índice recuou de 29 microgramas/m3 registrados nos

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), sendo a maior causa

últimos três anos para 27 microgramas/m3. Na China,

ambiental de doenças e mortes prematuras no mundo. Nove em cada

durante o período crítico da pandemia, cerca de 50 mil

dez pessoas respiram ar poluído e contaminado, segundo a Organiza-

vidas podem ter sido salvas com a paralisação de fábri-

ção Mundial da Saúde (OMS).

cas e a diminuição drástica do trânsito.
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“A forma mais efetiva de reduzir as emissões é re-

Dentro do conjunto de alternativas se enquadram a oferta de

duzindo a quantidade de veículos poluentes nas vias,

transporte público coletivo de qualidade e a melhoria das con-

em especial os motorizados individuais. Mas isso é um

dições para a circulação de modos de transporte não poluentes,

grande desafio, considerando que nossas cidades fo-

como a caminhada e a bicicleta. Tradicionalmente o controle da

ram projetadas priorizando a circulação viária. Pensar

poluição veicular foi focado na evolução tecnológica de motores e

em formas de reduzir os automóveis nas vias é também

sistemas de controle de emissões dos escapamentos. Hoje há uma

uma maneira de tornar o espaço viário mais democrá-

visão mais integrada que enxerga também o planejamento urbano

tico, além de todas as benesses ligadas à redução das

e o planejamento da mobilidade como formas de reduzir a neces-

emissões”, afirma a coordenadora de gestão da mobi-

sidade de grandes deslocamentos dos moradores de uma cidade,

lidade do Instituto de Políticas de Transporte e Desen-

assim como garantir a priorização de modos coletivos, que são

volvimento (ITDP), Lorena Freitas.

menos intensivos em emissões, e os modos de transporte ativo,
que não emitem poluentes.

Ações para diminuir
a poluição

A diminuição da circulação de carros nas vias, a preferência e o
investimento no transporte coletivo de massa são algumas das saídas
também defendidas pelo coordenador do Laboratório de Estratégias

Para reduzir as emissões de poluentes atmosféricos

Integradas da Indústria da Mobilidade - MobiLab da Poli-USP e pro-

relacionados à mobilidade urbana, o coordenar de

fessor do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, Mauro

projetos do IEMA aponta três grandes tipos de ação,

Zilbovicius. “O brasileiro passa muitos dias preso no trânsito. As

conhecidas como Avoid-Shift-Improve (ASI) - Evitar-

respostas são várias, mas é necessário priorizar o transporte público

-Mudar-Melhorar, na tradução do inglês. “Isso significa

efetivamente. O que significa priorizar? Deve-se resolver a disputa

que as políticas públicas para reduzir a poluição devem

que acontece a cada momento na cidade em relação ao espaço públi-

objetivar evitar viagens motorizadas (avoid), mudar a

co, nas ruas e avenidas entre o transporte por ônibus e o transporte

forma de deslocamento para meios de transporte mais

individual por automóvel. Tem que ter corredor exclusivo para ôni-

eficientes (shift) e melhorar tecnologias utilizadas em

bus, tem que ter muito mais faixas exclusivas porque a única maneira

mobilidade (improve)”.

do transporte público competir com o automóvel é no tempo”.

C

ED. 54

NTUrbano

45

Sociedade

COMO DESESTIMULAR

O USO DO CARRO

D

Existem algumas normas que podem ser adotadas para desestimu-

É importante salientar também que essas

lar o transporte individual nas vias das cidades, como as chamadas medidas

medidas mais restritivas podem ser impopulares

de afastamento. Essas estratégias fazem parte da Gestão de Mobilidade

e ampliar a segregação, como aponta coorde-

(GdM) presentes na série “Gestão de Mobilidades Inclusivas” publicado

nadora de gestão da mobilidade do ITDP. “É

pelo ITDP. As medidas têm como objetivo atuar na escolha modal dos usuá-

interessante que essas políticas comecem a ser

rios, mudando seu comportamento na circulação. Parte dessas ideias se

implantadas de forma gradual, partindo das

embasa na restrição da circulação de veículos particulares ou na tarifação

menos polêmicas, como a gestão de vagas de es-

do acesso a determinadas áreas com:

tacionamento ou a pedestrianização de determinadas vias. Uma vez que os resultados positivos
dessas ações comecem a ser vistos, se começa

Precificação de congestionamento;

a gerar um espaço para inclusão de medidas de
maior restrição”.

Zonas de baixa emissão;

Os recursos vindos das políticas que cobram

Precificação do estacionamento em via pública e fora dela;

pelo uso dos veículos individuais devem ser direcionados para o desenvolvimento da mobilidade
urbana, por meio de fundo municipal específico

Tributos sobre combustíveis;

para essas receitas, o que ajuda a garantir uma
melhoria nos modos sustentáveis e a viabilizar

Taxas/cotas de registro de veículos;

medidas de afastamento mais incisivas; uma vez
que haja transporte público de qualidade e com

Pedágios

custo acessível, tarifar os automóveis se torna
menos problemático em termos socioterritoriais.

Ao desestimular o uso do automóvel, os governos devem melhorar os ser-

O especialista Mauro Zilbovicius aponta

viços e a disponibilidade de transportes sustentáveis para atrair o motorista

que o governo deve primeiro recuperar o setor

aos modais coletivos. Isso pode ser feito por meio de:

de transporte público do país, com subsídios
ao usuário e melhoria da mobilidade, para os

Melhoria da frequência e confiabilidade do transporte público;

ônibus e trens se tornarem opções para os proprietários de carros. ”Se você melhora o serviço, pode viabilizar uma cobrança de pagamento

Faixas exclusivas para transporte público;

do combustível queimado, por exemplo. Isso

Benefícios para os usuários de transporte público, pedestres
e ciclistas;

tem a ver com a poluição e problemas de saúde.
Os escapamentos dos carros estão produzindo
uma quantidade enorme de carbono na atmos-

Melhoria das estruturas para mobilidade a pé ou por bicicleta;

fera e quem faz isso tem que pagar. E com esse
recurso é possível melhorar a situação do ar e
também financiar o transporte público coletivo,

Micromobilidade com veículos compartilhados;

que se transforma em uma real alternativa para
as pessoas que tem automóvel não pensarem

Integração multimodal.

duas vezes”.
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Políticas Públicas
já adotadas

Em São Paulo, o IEMA desenvolveu três ferramentas
técnicas para apoiar o aprimoramento do sistema de transporte público por ônibus do município de São Paulo a fim

A preocupação com os níveis de poluição tem se mostrado

de promover uma mobilidade urbana inclusiva e de baixas

presente nos discursos de lideranças, mas ainda são medi-

emissões. Esses recursos visam também apoiar e impulsio-

das desafiadoras no Brasil. Algumas cidades estão criando

nar o trabalho do Comitê Gestor do Programa de Acompa-

medidas para tentar desacelerar as emissões de gases com a

nhamento da Substituição de Frotas por Alternativas Mais

melhoria dos modais sustentáveis. Em Fortaleza (CE) e São

Limpas (COMFROTA).

José dos Campos (SP), os governos locais adotaram a gestão

A primeira ferramenta, disponibilizada no final de 2019,

de estacionamento nas vias públicas com o reinvestimento

chamada PlanFrota, tem como objetivo apoiar o planejamen-

em mobilidade sustentável.

to da renovação futura das frotas de ônibus, por lote de con-

A criação de áreas livres de emissão de carbono vem

cessão do serviço de transporte, com vistas ao cumprimento

sendo planejada pela cidade do Rio de Janeiro, a partir do

das metas de redução de emissões atmosféricas constantes

alinhamento com o Acordo de Paris. O chamado “Distrito de

dos contratos de concessão do serviço. Lançada em setembro

Baixa Emissão” pretende criar uma área (na região central)

de 2020, o Monitor de Ônibus SP é uma plataforma web inte-

na qual o uso da bicicleta, da caminhada e do transporte

rativa que traz dados atuais, diariamente atualizados, sobre o

público seja priorizado, desestimulando o ingresso de au-

sistema de ônibus de São Paulo, como frota circulante, veloci-

tomóveis no perímetro. Outra medida assertiva em prol da

dade, número de passageiros e emissões atmosféricas.

mobilidade coletiva é a criação de corredores exclusivos

A outra tecnologia mais recentemente disponibilizada é

para ônibus, onde o veículo não fica preso em engarrafa-

a ReFrota, uma calculadora na forma de planilha em Excel

mentos e polui consideravelmente menos, a exemplo dos

desenvolvida em parceria com a SPTrans que serve para

BRT’s existentes nas principais cidades do país.

apoiar o registro de emissões passadas das frotas do sistema

Na esfera federal, o Conselho Nacional do Meio Am-

de transporte público. A partir dessa ferramenta as empre-

biente (Conama) criou, em 1986, o Programa de Controle

sas de ônibus produziram os primeiros relatórios anuais de

da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve) com

emissões que foram submetidos à SPTrans a fim de verificar

o objetivo de reduzir os níveis de emissão de poluentes por

o cumprimento das metas de redução de emissões.

veículos automotores para atender os padrões de qualidade

“Tanto a PlanFrota quanto a ReFrota possuem versões

do ar, especialmente nos centros urbanos. Na prática, o pro-

genéricas e abertas que podem ser aplicadas a outros con-

grama visa a promoção da conscientização sobre a poluição

textos e cidades. O município de Ribeirão Preto, por exem-

do ar por veículos automotores e promove a melhoria das

plo, está utilizando a PlanFrota na elaboração de seu plano

características técnicas dos combustíveis líquidos disponí-

de mobilidade. E o IEMA está aberto a colaborar com adap-

veis para a frota nacional para reduzir os poluentes emitidos

tações para necessidades específicas de outras cidades”,

na atmosfera.

explica o coordenador de projetos do Instituto.

Desde 2012 está vigente o padrão Proconve 7 (P7), cor-

A discussão da emergência climática vem ganhando

respondente à norma europeia Euro 5 para ônibus e cami-

espaço em praticamente todas as esferas, inclusive junto à

nhões no Brasil, que reduz 60% de óxido de nitrogênio e 80%

população que não trabalha diretamente com o tema. É im-

das emissões de material particulado em relação ao Euro 3,

portante destacar que a diminuição da poluição na atmos-

ambos prejudiciais à saúde. No final de novembro de 2018,

fera só acontece com a participação efetiva e ativa de toda a

o Conama aprovou a nova fase do Proconve, o P8 ou Euro 6,

sociedade, que usa o espaço público para viver. Os cidadãos

que estabelece novos limites máximos de emissão de gases

têm o dever de exigir do poder público a participação social

para atender às necessidades de controle de poluição do ar,

em debates e no planejamento de ações para combater o

que pode ser reduzida em até 90%. As datas para adoção

problema da poluição do ar, que causa inúmeros fenômenos

desta etapa começam neste ano para novos modelos de ôni-

climáticos adversos que já afetam negativamente

bus e caminhões e em 2023 para os demais veículos.

todo o mundo.
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Um novo rumo para o

TRANSPORTE COLETIVO

{A} Robson Cesco/Arquivo NTU; {B} Arquivo NTU

Governo federal cria Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana com participação da
NTU e demais instituições do setor; instância retoma questões antigas relacionadas
à estruturação e efetivação de políticas públicas para o transporte público no país
A crise estrutural no modelo de financiamento do trans-

Formalmente, o Fórum tem o objetivo de assessorar

porte público coletivo, conhecida há anos e ampliada

a Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento

pela pandemia da Covid-19, impôs a retomada urgente das dis-

Regional e Urbano (SMDRU) do Ministério do Desenvolvi-

cussões sobre os modelos de negócio adotados nos sistemas de

mento Regional (MDR) em ações relacionadas às políticas

transporte do país. Em resposta às demandas de entidades se-

públicas de mobilidade urbana no país. O escopo de atuação

toriais e organizações ligadas ao setor, o governo federal deu um

segue três vertentes principais: a avaliação dos serviços

passo na busca de soluções e publicou, em setembro de 2021, o

de transporte público coletivo urbano, intermunicipais de

Decreto nº 10.803, que cria o Fórum Consultivo de Mobilidade

caráter urbano e metropolitano de passageiros; proposição

Urbana. A nova instância consultiva tem a participação da NTU

de ações, programas, estudos e projetos; e a promoção de

e chega com a missão de apontar os caminhos para a melhoria

intercâmbio de informações sobre experiências nacionais e

do transporte público brasileiro.

internacionais relativas ao setor.
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B

(DEMOB) da Secretaria Nacional de Mobilidade e
Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério
do Desenvolvimento Regional, Marcos Daniel Souza
dos Santos, o país necessita da indução de um novo
ciclo de desenvolvimento e a reconstrução do transporte público pode ser um dos pilares para isso. Santos é representante do MDR no Fórum Consultivo de
Mobilidade Urbana.
“Espera-se (dos integrantes) do Fórum não somente que contribuam com ideias para a construção
de soluções e estratégias que conversem diretamente com a realidade operacional do dia a dia, mas
também que sejam agentes desse engajamento,
para que ações e políticas públicas sejam amplamente acordadas, debatidas e esclarecidas, pois
nosso caminho será longo e nem sempre teremos
consenso sobre todos os pontos”, destaca.
Para Marcos Bicalho dos Santos, diretor Administrativo e Institucional da NTU e um dos representantes da Associação no Fórum, a iniciativa do
Governo Federal, ao criar o Fórum de Mobilidade,
representa um passo importante para a implementação de políticas públicas setoriais que, há muito
tempo, estão apenas no papel. “Esperamos que as
propostas do Fórum tenham apoio nas instâncias
políticas e decisórias para se concretizarem em medidas a favor da população”, conclui.

O início
O primeiro encontro, realizado dia 27 de outubro
de 2021, marcou a instituição do Fórum com a
apresentação dos participantes, aprovação do
regimento interno, definição do plano de ação e
cronograma do Marco Legal do Transporte Público
Coletivo. Nos dias 9 e 10 de dezembro foi debatida,
entre outros assuntos, a proposta de criação de um
Vale-Transporte Social (VTS) para as famílias brasileiras de baixa renda. No encontro foram discutidos
os desafios para a implementação do VTS, como a
dificuldade em estimar o quantitativo de beneficiários que teriam interesse em utilizar o serviço e a

Marcos Bicalho dos Santos, diretor da NTU.

questão orçamentária.
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A estimativa inicial é de que o VTS exija um orçamento de

O Fórum discutiu ainda a proposta do Instituto de Defesa do

R$ 5 bilhões por ano. O intuito do projeto é a transferência di-

Consumidor (IDEC), de criação de um programa federal de apoio

reta de renda para ser utilizada exclusivamente no transporte

à eletrificação de frota de ônibus, e também foram abordados os

coletivo urbano por pessoas entre 16 e 64 anos de cidades

resultados da Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana (Pemob

com área urbana consolidada e transporte público coletivo.

2021). No segundo dia da reunião foi feito o planejamento das

Estima-se que 70% das famílias brasileiras possuem algum

atividades de dois grupos de trabalho criados pelo colegiado - o

gasto com transporte e quase 45% têm gastos com transporte

primeiro, destinado a debater as propostas de programas emer-

coletivo, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF).

genciais para o transporte público e o segundo com objetivo de

“O Vale Transporte Social é uma forma de trazer de volta

discutir o novo Marco Legal para o Transporte Público Coletivo.

para o sistema usuários de baixa renda que pararam de usar

Os encontros seguintes seguiram com debates sobre pro-

o transporte público ou diminuíram o uso por falta de re-

gramas de auxílio ao transporte público. A expectativa é que

cursos. Trata-se de um subsídio para que a população mais

ainda no mês de fevereiro sejam apresentados os resultados ob-

pobre, que experimentou grandes perdas de renda durante

tidos com as atividades do Grupo de Trabalho e também sejam

a pandemia, volte a usar ou use mais vezes o transporte pú-

debatidas a minuta do Marco Legal e as condições de trabalho

blico coletivo”, explica Marcos Daniel Souza.

dos trabalhadores do setor.

SOBRE O FÓRUM
O Fórum Consultivo é constituído pela

•

Avaliação dos custos operacionais, modelos de cálculo

secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvi-

tarifários e novas fontes de recursos para financiar os

mento Regional e Urbano do MDR, Sandra Maria

principais sistemas do país;

Santos Holanda, que o preside, e por represen-

•

tantes de 12 órgãos e entidades: Ministério de

possibilidade de um redesenho das linhas atuais, elimi-

Desenvolvimento Regional, Ministério da Economia, Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Confe-

Otimização dos sistemas existentes, considerando a
nando sobreposições e reduzindo custos operacionais;

•

Criação de Autoridade Metropolitana de Mobilidade Urba-

deração Nacional de Municípios (CNM), Fórum

na nas regiões metropolitanas das capitais brasileiras com

Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos

população acima de um milhão de habitantes e implemen-

de Mobilidade Urbana, Conselho Nacional de
Secretários de Transportes (Consetrans), Asso-

tação de sistemas integrados ou únicos nessas regiões;
•

Integração dos sistemas de transporte público com os

•

Simplificação dos meios de pagamento da tarifa (tarifa

ciação Nacional de Transportes Públicos (ANTP),
Associação Nacional dos Transportadores de

demais modos de deslocamentos existentes;

Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), Associa-

integrada, unificação do recebimento dos valores - arre-

ção Nacional das Empresas de Transportes Ur-

cadação integrada);

banos (NTU), Associação Nacional dos Fabrican-

•

Estudos para adoção de novas tecnologias nos sistemas

tes de Ônibus (Fabus), Instituto Brasileiro de

de mobilidade urbana e identificação de novas ações

Defesa do Consumidor (Idec) e Confederação

que possam contribuir para melhorar a qualidade dos

Nacional dos Trabalhadores em Transportes

serviços ofertados e aumentar a atratividade destes sis-

Terrestres (CNTTT).

temas, buscando aumentar a demanda.

As reuniões são pautadas pelos principais te-

Os encontros do Fórum Consultivo acontecem a cada

mas relativos à criação de políticas nacionais de

quatro meses ou, em caráter extraordinário, me-

mobilidade urbana nas cidades, como:

diante convocação da presidente.
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MARCELO BANDEIRA
DE MELLO
é advogado e membro do
Conselho de Inovação da NTU.

O VÍNCULO EMPREGATÍCIO
E A SUBORDINAÇÃO AOS
ALGORITMOS DOS APLICATIVOS
O ano de 2021 encerrou com a intensificação

Paralelamente, diante de um cenário de estagnação

de um debate que precisa ser pacificado pelo

econômica que perdura no país desde 2015, elevando

entre as plataformas digitais de serviços de transpor-

início da série histórica, em 2012, a prestação de serviços

Judiciário brasileiro. Afinal, o vínculo estabelecido

te de passageiros e entregas e seus motoristas e entregadores possui natureza empregatícia? Contrariando

a jurisprudência até então formada, em julgamento
ocorrido no último dia 15/12, a 3ª Turma do TST formou maioria no sentido que sim!

as taxas de desemprego aos maiores patamares desde o

por meio de aplicativos passou a ser a única alternativa
de trabalho para um contingente de trabalhadores de-

sempregados cada vez maior, formadores da chamada
economia de “bicos digitais”.

Embora as plataformas não divulguem o quantita-

Presentes no Brasil desde 2014, as plataformas de

tivo de parceiros cadastrados, dados de 2021 do Insti-

têm aumentado progressivamente sua participação

que este número é de 1,4 milhões de pessoas, o que

intermediação de corridas e entregas por aplicativos

no deslocamento de pessoas e encomendas das cida-

des, em virtude da conveniência e praticidade oferecida aos consumidores para sua utilização.

ED. 54

tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indicam

representa 31% do total de trabalhadores do setor de
transportes no Brasil (que inclui ainda aviação, armazenagem e correios).
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O conceito inicialmente propagado pelas platafor-

Uma vez logado no aplicativo, todas as

mas de que a atividade de motorista parceiro seria uma

ações do motorista são monitoradas e avaliadas

a traduzir-se, na maioria dos casos, em trabalho de

tadas, a ocorrência ou não de reclamações dos

forma de complementar a renda nas horas vagas passou
dedicação exclusiva, submetido a jornadas extenu-

antes como única forma de auferir sustento a partir daquela atividade.

Feitas estas ponderações, cumpre avaliar se estão

presentes na prestação de serviço do motorista ou en-

pelo programa. A quantidade de corridas rejei-

clientes, o trajeto escolhido, o tempo de permanência ativo sem aceitar corridas, dentre outros
parâmetros, são analisados, aplicando-se inclusive sanções conforme o caso.

Argumentam ainda as empresas de apli-

tregador de aplicativo os requisitos caracterizadores

cativos que em verdade apenas intermediam

lecimento do vínculo empregatício, faz-se necessária a

o motorista/ entregador e o cliente final, sen-

de uma relação de emprego. Em suma, para o estabe-

identificação de forma combinada de 4 requisitos, quais
sejam a pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e
a subordinação.

Não parecem restar dúvidas quanto à presença da

pessoalidade e onerosidade na relação, visto que é o

trabalhador que, mediante cadastramento prévio na
plataforma, realiza a viagem e é remunerado pelo serviço,

não podendo, de acordo com os termos de serviço, uma
viagem ser realizada por motorista diverso daquele que
consta no cadastro.

Também está presente, na imensa maioria dos casos,

uma relação estabelecida diretamente entre
do elas apenas provedoras de tecnologia. Tal

argumento é facilmente superado na medida
em que é a plataforma (e não o motorista) que

define a política comercial a ser aplicada ao
cliente, fato, aliás, que vem gerando grande

insatisfação dos trabalhadores do setor, na
medida em que as plataformas mantém as tarifas congeladas desde 2015, enquanto o valor

dos combustíveis e dos veículos apresentam
forte alta.

É inegável a importância que tais serviços

a não eventualidade, visto que o trabalhador se vincula à

representam na geração de renda e empre-

periodicidade diária e por várias horas ao longo do dia.

momentos de crise econômica. Indiscutível

plataforma de forma regular e habitual, usualmente com

Recai sobre a presença da subordinação o cerne da

discussão. Em sua defesa as plataformas alegam que o

requisito da subordinação não se faz presente, uma vez

que compete ao trabalhador logar na plataforma apenas
nos momentos que desejar, não havendo jornada pré-de-

terminada, ou sequer a necessidade de ativação da plata-

gabilidade da população, especialmente em
também a comodidade que tais soluções tec-

nológicas proporcionaram para o consumidor,
entretanto, não se pode, sob o argumento da
inovação tecnológica, permitir a alarmante
precarização das relações de trabalho.

Cabe ao Estado observar a evolução das

forma em uma periodicidade específica.

relações trabalhistas e prover a proteção bá-

nas na definição da jornada de trabalho pelo emprega-

percebem férias, 13º salário ou cobertura pre-

A esse respeito, é importante frisar que não é ape-

dor ou na existência de um superior hierárquico que se
faz presente a subordinação. Entende-se por subordi-

nação a direção da prestação laboral pelo empregador,
que determina o modo como o trabalho será realizado.
No caso concreto, a inovação tecnológica apresentada

sica aos trabalhadores, que atualmente sequer

videnciária. Ao mercado (empresas de aplicativos), cabe observar a legislação e precificar
adequadamente seus serviços para contemplar
a correta remuneração do trabalhador.

Países como Inglaterra, Suíça, França, Itá-

pelas plataformas fez surgir a subordinação algo-

lia e EUA já firmaram entendimentos no sen-

regras e procedimentos definidos na programação do

tais relações. Resta saber como o TST

rítmica, que é obrigatoriedade do cumprimento das
software da plataforma.
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tido da existência de vínculo empregatício em
irá uniformizar a jurisprudência.
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Pelo Mundo

França

A

Sem propaganda para carro
A partir de março de 2022, todo comercial de

automóvel na França terá que divulgar uma mensa-

gem para incentivar modos de transporte ativos ou coletivos. A propaganda deverá conter uma das três seguintes frases: “Para viagens curtas, prefira caminhar

ou andar de bicicleta”, “Considere carona” ou “No dia a
dia, use transporte público”. Em campanhas veicula-

das em mídia impressa, cinema, televisão ou internet,

a frase precisa ter tamanho legível e ser acompanha-

da da hashtag #SeDéplacerMoinsPolluer (menos
poluição ao se mover, em tradução livre). Quando for

veiculada em rádio, a frase deve ser dita ao final da
propaganda. Caso a fabricante de automóveis não

cumpra a lei, poderá ser multada em até 50 mil euros,
cerca de R$ 319 mil.

Taiwan

Europa

Proibido se alimentar no transporte coletivo
B

Segurança e proteção no
transporte público
Para garantir mais proteção ao transporte

de ônibus, que é parte essencial do sistema de

mobilidade mundial, a Associação Internacional
de Transporte Público (UITP) anunciou sua

colaboração com o Safe Bus, um projeto recém-

lançado pela União Europeia (UE) com o objetivo

proibido comer dentro do transporte público de Taiwan.
De acordo com informações do governo, embora seja
permitido ingerir água ao tomar remédios, comer e

de aumentar a segurança e apoiar a prevenção de
ataques terroristas à rede de ônibus. A medida

faz parte das ações de operadores e autoridades
para reconquistar a confiança dos passageiros.

A Safe Bus trará serviços especiais e garantirá

beber regularmente no transporte público acarretará

que todos os provedores de transporte tenham

R$ 600 a R$ 30 mil), de acordo com um comunicado de

transporte e procedimentos de emergência. O

em multas que variam de NT$ 3.000 a NT$ 15.000 (ou

imprensa do Ministério dos Transportes e Comunicações (MOTC). Locais como terminais de aeroportos,
estações de ônibus e parques nacionais precisam

redobrar os cuidados com os protocolos de saneamento
sanitário relacionados à pandemia de Covid.
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acesso ao conhecimento sobre segurança no
projeto também introduzirá novas iniciativas de
treinamento sobre a segurança para gerentes e

motoristas de ônibus, enriquecerá os procedimen-

tos de segurança e implementará soluções recomendadas prontas para uso.

{A} Pixabay; {B} CNA

Com os aumentos dos casos de Covid-19 agora é

MARQUE NA AGENDA

Realização e organização

Apoio

Apoio editorial
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NTU Recomenda

Nossas
dicas

Curso Básico de Gestão
do Transporte Público
CURSO

Estão abertas as inscrições para o curso Gestão

Bate-papo sobre transporte
e mobilidade urbana

Básica do Transporte Público, promovido pela

VÍDEO

Associação Nacional de Transportes Públicos. O curso
terá por base os conteúdos descritos em documentos
e publicações da própria ANTP, em especial o Guia

Em dezembro de 2021 o canal Pioneiros do Transporte

Básico de Gestão do Transporte Público, assim

divulgou uma série de vídeos curtos de um bate-papo

como documentos técnicos publicados por outras

sobre transporte e mobilidade urbana realizado com

entidades como a NTU. O curso é totalmente gratuito

Matteus Freitas, coordenador do Núcleo de Transporte

e as aulas, previstas para iniciarem em março, são à

da NTU. Matteus trabalha na entidade desde 2011, onde

distância. CLIQUE E VEJA MAIS DETALHES DO CURSO!

é responsável pela área técnica que presta assessoria às
empresas associadas e realiza estudos e pesquisas. A
jornalista e historiadora Suzy Balloussier abordou, durante
a entrevista, temas como a essencialidade do transporte
público, eletrificação da frota de ônibus, Política Nacional de
Mobilidade Urbana, planejamento urbano e situação atual
do transporte, entre outros.

CONFIRA OS VÍDEOS AQUI!

Live ‘A conta não fecha:
descomplicando o transporte de BH’
VÍDEO

O SetraBH – Sindicato das Empresas de Transporte de

FERRAMENTA

Passageiros de Belo Horizonte – produziu uma importante

O WRI Brasil desenvolveu a ImpactAr - Ferramenta de

live sobre as contas do transporte público da capital

valoração dos impactos da qualidade do ar na saúde

mineira. O evento foi realizado pelo Youtube e contou com

para mudanças de frota no Brasil, que estima os

a presença do presidente-diretor do SetraBH, Raul Lycurgo

impactos na saúde e os custos causados pelas variações

Leite, que respondeu dúvidas de jornalistas e da população.

na qualidade do ar originadas a partir de mudanças na

Leite abordou temas sensíveis como a recente greve dos

frota de ônibus urbanos. A ferramenta está disponível em

motoristas de ônibus, o veto do prefeito Alexandre Kalil ao PL

formato Excel para aplicação das cidades. Ao utilizar a

191/2021 e o acordo com a prefeitura de BH para subsidiar

ImpactAr, governos locais poderão identificar e mensurar

as gratuidades tarifárias, dentre outros tópicos que afetam

mudanças nos números de hospitalização, mortes e custos

diretamente a vida da população que depende do transporte

financeiros e de bem-estar ligados às alterações no nível

coletivo. A realidade do serviço em BH é muito parecida com

de poluição do ar urbano.

demais cidades brasileiras. Vale a pena assistir!
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CLIQUE AQUI.

Seu lugar está reservado.
Vai perder essa viagem?
A revista NTUrbano
agora é 100% digital

Aqui, sua empresa ou
produto aparece para
quem realmente importa:
gente que faz e trabalha
pelo setor do Transporte
Público Urbano no Brasil.

Não perca o seu lugar:
anuncie hoje mesmo!

CONTATO COMERCIAL:
(61) 99636-2846
Contato@zionhub.online

