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Ônibus perde 3 milhões de
passageiros por dia no Brasil
Acompanhamento realizado pela NTU registra queda de
9% na demanda de usuários em 2015 se comparado a 2014.
Setor sofre, mas acredita que é possível reverter o quadro
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Até quando o transporte
público vai sustentar a
perda de demanda?

T

rês milhões de passageiros deixaram o sistema de
transporte por ônibus em um
ano. Uma redução de quase
10% da demanda. É três vezes mais
do que vinha sendo registrado nos
cinco últimos anos. O agravamento
poderia ser justificado pela crise econômica que eliminou mais de 11 milhões de postos de emprego no País.
No entanto, antes mesmo da crise, o
transporte público já vinha perdendo
passageiro, o que indica que os problemas são mais complexos.
A crise poderia ser menos sentida
se houvesse medidas de estímulo
ao transporte público e fosse mais
justo e democrático o uso do espaço
urbano no Brasil. São várias as ideias,
para isso e uma delas vem ganhando
destaque entre os especialistas e tomadores de decisão: a tributação sobre os modos de deslocamento que
mais ocupam a cidade e que menos
transportam pessoas.
Uma das propostas da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), citada pelo
prefeito Márcio Lacerda e presidente
da Frente, é a criação da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) Municipal para o custeio do
transporte público. A ideia busca destinar parte do preço dos combustíveis consumidos pelos automóveis ao
financiamento do transporte público.
Hoje, o automóvel ocupa 60% do espaço das vias urbanas onde também
circulam ônibus e transporta apenas
20% da população. Já o ônibus ocupa
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25% e carrega 70% das pessoas. A
taxação dos veículos particulares por
meio do combustível democratizaria,
portanto, o uso do espaço público.
Além de ser democrático do ponto de
vista do espaço público, esse financiamento beneficia a sociedade em toda
a sua cadeia de mobilidade. Isso porque os congestionamentos e poluição
devido ao excesso de carros trazem
custos diretos e indiretos com a saúde
pública, perda de produtividade e necessidade de mais investimentos em
infraestrutura para veículos de passeio.
Os empresários do ramo também têm
consciência das suas responsabilidades – melhorar a qualidade do serviço,
oferecer mais opções de transporte
seguro, eficiente e de alto desempenho. Mas é preciso entender que não
são eles, sozinhos, capazes de inverter
a logística concebida para favorecer
congestionamentos e a poluição ambiental. Muito menos pela decisão de
manter 100% da operação desse sistema de transporte atrelada unicamente
aos recursos provenientes da tarifa.
A questão está além de culpados e
inocentes, de mocinhos e vilões, mas
focada na competência e deveres de
cada ator desse processo. O tema
demanda ações contínuas, que devolvam ao passageiro do transporte
público a certeza de que o sistema
caminha para se tornar confiável, eficiente e de qualidade. Somente com
ações conjuntas podemos recuperar
tudo o que foi perdido nas últimas
décadas. Inclusive, os passageiros.
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A era da mobilidade Integrada
Luiz Fernando Bandeira de Mello*

A

história recente do Brasil
ficará marcada como um
período de investimentos em infraestrutura de
transporte coletivo sem precedentes,
impulsionados pelos grandes eventos realizados no país e pelo clamor
da sociedade por melhores serviços
públicos. Entretanto, os aportes não
foram suficientes, tamanha a defasagem estrutural das nossas cidades, e
pequena parte desses investimentos
foi destinada à operação. É nesse
contexto que se destacam os recentes avanços tecnológicos aplicados
ao transporte coletivo, que conferem
maior segurança, sustentabilidade e
eficiência ao serviço e melhor experiência aos passageiros.
Sistemas Inteligentes de Transporte
(ITS) têm transformado como se
planeja, gerencia, opera e consome o
transporte público. O uso integrado
de diferentes tecnologias redesenha
as relações entre pessoas, veículos e
infraestrutura.
Tecnologias de gestão e controle
ajudam a suplantar as perdas causadas pela saturação dos sistemas
viários. As soluções não mais dependem exclusivamente de vultosos investimentos em infraestrutura, mas
se apoiam na otimização dos recursos e estrutura disponíveis.
Informações precisas sobre os deslocamentos e ferramentas eficazes
para aferição da demanda permitem
simulações realistas para planejamento da operação. Avanços na tecnologia
veicular, garagens inteligentes e conectividade dos veículos repercutem
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positivamente tanto na performance
quanto no impacto ambiental do setor.

o desenvolvimento de aplicações
integradas para o transporte público.

A tecnologia também é determinante para a melhoria da experiência dos
usuários no transporte público. Baseados em informações seguras e em
tempo real, aplicativos possibilitam
planejar rotas e viagens, considerando não apenas o tempo de deslocamento, mas também as opções
mais econômicas e sustentáveis. A
tecnologia empodera os usuários e
aumenta a transparência do setor.

Outro ponto que precisa ser equacionado é como prover o equilíbrio
necessário para que investimentos
em tecnologias sejam perenes em
um setor com margens estreitas,
modelos de custeio que precisam
ser revistos e, muitas vezes, sem garantias institucionais.

Inúmeros são os exemplos recentes
de aplicação de novas tecnologias
com forte impacto no serviço de
transporte público. Na base dessa
transformação está a pulverização da
produção tecnológica. As soluções
não mais são desenvolvidas apenas
por grandes empresas, mas, e principalmente, por uma imensidão de
startups amparadas por uma cultura
de cooperação e colaboração. Este
é um momento de mudança crucial
e nele se apresenta mais um desafio
para o setor: firmar um ambiente propício para a inovação, incentivando
parcerias, compartilhando informações e fomentando novas soluções.

Investir em tecnologia não é apenas
investir na eficiência do setor, mas
no desenvolvimento de cidades mais
equilibradas e com mais qualidade
de vida. Entretanto, nenhum avanço
será definitivo sem as decisões políticas para estabelecer o transporte
público como prioridade.

Luiz Fernando Bandeira de Mello
é engenheiro civil e especialista em
Engenharia dos Transportes pela UFPE.

Os primeiros passos já foram dados. A exemplo da iniciativa ITxPT
(Information Technology for Public
Transport), promovida pela UITP, e da
especificação GTFS (Especificação
Geral de Feeds de Transporte Público), embrionada no Google, há determinantes progressos com o objetivo
de estabelecer padrões de desenvolvimento e protocolos de comunicação de forma a oferecer e subsidiar

Empresário com 30 anos dedicados ao
setor de transporte. Tem três mandatos
à frente do Sindicato das Empresas de
Transportes de Passageiros no Estado de
Pernambuco (Urbana-PE). É membro do
Conselho Diretor da NTU e do Conselho
Estadual de Trânsito de Pernambuco
(CETRAN-PE) e vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de
Passageiros do Nordeste (Fetronor).

nnnnae / Shutterstock.com
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Márcio Lacerda*

Cide municipal para
baratear o transporte
Apesar dos problemas estruturais e de
financiamento que os municípios brasileiros têm
enfrentado, transporte público e mobilidade
urbana estão na pauta dos prefeitos
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Nesta conversa com a Revista NTU
Urbano, Márcio Lacerda abordou a
importância do debate sobre a revisão do pacto federativo e o desafio
que prefeitos vão encontrar por todo

o país para melhorar a infraestrutura
de transportes urbanos e enfrentar a
forte pressão por redução de tarifas.
Para ele, uma das apostas para reduzir as tarifas é a instituição da Cide
Municipal, que permitiria aos municípios uma redução significativa no
valor da tarifa. Confira!
Nina Lima / FNP

Quais as perspectivas
do cenário econômico
dos municípios? É
possível esperar novos
investimentos?
Acredito que teremos ainda um período delicado para a economia do
país. Por isso, precisamos continuar
o trabalho para que haja uma revisão
do pacto federativo, para que os recursos sejam distribuídos de modo a
não continuar onerando ainda mais
os municípios.

Luísa Zottis / EMBARQ Brasil

C

om o Brasil depurando o
resultado das eleições municipais e alguns locais se
preparando para o segundo turno, o prefeito de Belo Horizonte (pelo segundo mandato consecutivo) e presidente da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP), Márcio Lacerda,
antecipa tempos difíceis para quem
chegar às prefeituras do país. No
cenário, as dificuldades econômicas
são uma complicada discussão sobre o pacto federativo, importante
para criar novas alternativas para o
financiamento dos municípios, conforme defende Lacerda.
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O aprimoramento do pacto federativo e a instituição de uma Mesa
Federativa Plena, para o debate e a
tomada de decisões conjuntas, são
caminhos para auxiliar na retomada
do crescimento do país e dos investimentos nos municípios.

Como prefeito e presidente da FNP,
priorizo esse tema com o objetivo
de buscar caminhos mais sustentáveis para o atual panorama da
mobilidade urbana, de forma que as
necessidades de pedestres e motoristas estejam sempre em sintonia.

É importante ressaltar que cada
município tem seu próprio cenário
de investimentos privados, seja na
indústria, no comércio, no setor de
serviços, entre outros. E novas perspectivas podem se abrir como, por
exemplo, a criação de consultorias
ágeis que ajudariam os municípios nas
concessões e na criação de Parcerias
Público-Privadas (PPP), contribuindo
para a infraestrutura do setor público.

Quais são as alternativas e
propostas pensadas pela FNP
para a mobilidade urbana
e o transporte público
nas cidades? Teria um
modelo de financiamento,
em sua opinião, para
melhorar o transporte
e reduzir tarifas?
A FNP busca permanentemente
debater formas de baratear tarifas e
aprimorar os serviços públicos municipais. Atualmente, trabalha com
uma proposta que permita a cada
município instituir a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico
(Cide) Municipal.

Sandro Damasceno / Daniel Coelho

A mobilidade urbana e
o transporte público
estarão na pauta eleitoral,
já que são fatores
de desenvolvimento
e qualidade de vida
da sociedade?
Com certeza. Além da mobilidade
urbana, a busca por alternativas para
o barateamento das tarifas também
estará no horizonte dos prefeitos,
isso porque o transporte público, no
país, enfrenta um problema estrutural
de financiamento.
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A Cide Municipal seria exclusiva para
o barateamento das tarifas do transporte público. Essa proposta foi criada
com base no dado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) que
aponta que um acréscimo de R$ 0,10
no preço dos combustíveis reduziria
cerca de R$ 0,30 no valor da tarifa.

Acredito que
teremos ainda um
período delicado
para a economia
do país. Por isso,
precisamos
continuar o
trabalho para
que haja uma
revisão do pacto
federativo, para
que os recursos
sejam distribuídos
de modo a não
continuar
onerando ainda
mais os municípios.
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Qual a importância dos
projetos que priorizam
o transporte coletivo,
como faixas exclusivas,
corredores de ônibus e
sistemas BRT? É possível
continuar investindo
nesses projetos?
A grande importância desses projetos
é que são construídos em torno de um
propósito maior, que é o incentivo ao
uso de um transporte consciente e
sustentável. Assim, não só é possível
continuar investindo nesse tipo de
projeto, como é algo necessário.
No caso de Belo Horizonte, por exemplo, os projetos de sistemas BRT
fazem parte do Plano Diretor de
Mobilidade Urbana do município, o
PlanMob-BH, que compreende sete
corredores exclusivos para ônibus.
A FNP busca
permanentemente
debater formas de
baratear tarifas
e aprimorar os
serviços públicos
municipais.
Atualmente,
trabalha com
uma proposta que
permita a cada
município instituir
a Contribuição de
Intervenção no
Domínio Econômico
(Cide) Municipal.

Como o senhor avalia
o desafio aos novos
prefeitos (e aos reeleitos)
em relação aos reajustes
tarifários que devem
enfrentar já no início
de seus mandatos?
Existem alternativas
para não onerar ainda
mais os passageiros?
Como foi dito anteriormente, acredito que a proposta da FNP para o

tema, como a Cide Municipal, seja
uma boa alternativa para que cada
cidade possa decidir a forma como
deseja custear o transporte público.
A iniciativa seria de autonomia dos
municípios e do Distrito Federal, por
meio de legislação própria. Isso acarretaria outro desafio, que é o de mudar o modelo atual de mobilidade em
que os veículos individuais são mais
competitivos.

PERFIL
Natural de Leopoldina, na Zona
da Mata de Minas Gerais, Márcio Araújo de Lacerda (PSB),
66 anos, é casado e tem três
filhos. Aos 17 anos, mudou-se
para Belo Horizonte e ingressou na Escola Técnica Federal
de Minas Gerais, de onde saiu
para o primeiro emprego, na
Companhia Telefônica de Minas Gerais (CTMG), em 1965.
Dois anos depois, iniciou o curso de Administração na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Concluiu o curso universitário e começou uma trajetória de sucesso
no ramo empresarial de telefonia. Criou duas empresas no ramo de
telecomunicações e, a partir da década de 80, estava comandando
negócios em 16 estados brasileiros, além de Chile, Argentina e Bolívia.
A partir de 2001, passou a colaborar com a Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg) nas áreas de Tecnologia e Desenvolvimento Regional, tendo presidido os Conselhos de Desenvolvimento Tecnológico (2001/2003) e de Desenvolvimento Regional (2006/2007) da
entidade e atuado como gestor do Instituto Euvaldo Lodi.
Em 2003, assumiu a função de secretário-executivo (o mesmo que viceministro) do Ministério da Integração Nacional, na gestão do ministro
Ciro Gomes, no primeiro mandato do governo Lula. De abril de 2007 até
maio de 2008, a convite do governador Aécio Neves, assumiu a gestão
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Em 2008 disputou o primeiro cargo político, sendo eleito prefeito
de Belo Horizonte pelo PSB, cargo para o qual foi reeleito em 2012.
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TRANSPORTE
CLANDESTINO ESTÁ
SENDO PENALIZADO
Pela primeira vez, um motorista de transporte pirata foi preso após a Justiça Federal acatar a denúncia de usurpação de
função pública. O caso ocorreu no dia 15 de
setembro no Entorno do Distrito Federal,
quando uma van clandestina foi flagrada
por fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) transportando 11

CRISE NO SETOR DE TRANSPORTES

passageiros de forma irregular.

O setor de transporte e logística fechou mais de 37 mil postos de trabalho no primeiro

O crime está previsto no artigo 328, pará-

semestre de 2016. Uma queda de 5,9%. O resultado é produto da retração econômica

grafo único, do Código Penal e resulta em

e gera efeitos ainda mais negativos sobre outros segmentos econômicos. Segundo

2 a 5 anos de reclusão e multa. A audiência

a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o transporte terrestre é o que teve o

de custódia foi realizada no dia 19, mas o

maior número de desligamentos, com 23.044 postos fechados. “A prestação do servi-

infrator permaneceu preso. O juiz federal

ço de transporte de uma mercadoria ou passageiro atua de forma interligada a outros

Leonardo Tocchetto Pauperio, da subseção

segmentos de atividade econômica. Assim, além de impactar o nível de emprego, o

judiciária de Luziânia (GO), acatou a denún-

menor volume de serviços prestados influencia atividades de prestação de serviços

cia e converteu a prisão para preventiva.

acessórios ou auxiliares ao setor (armazenagem, terminais, operadores, etc.) e também as atividades de fornecimento de bens e serviços (combustíveis, bens de capital,

O Poder Judiciário do Estado de Minas

serviços de infraestrutura)”, afirma a CNT em nota.

Gerais também tem concedido liminares
favoráveis a questões que envolvem o
transporte clandestino. A mais recente

SIMULADOR DE DIREÇÃO SEST SENAT

ocorreu no dia 20 de setembro, na cidade
de Betim (MG), em que foi concedida Tu-

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/

tela de Urgência contra os transportadores

SENAT) todos os anos inova e dá novas oportunidades para os motoristas e aprendizes. Este

clandestinos de passageiros para apreen-

ano lançou, no dia 16 de agosto, um simulador de direção para treinar motoristas profissionais

são do veículo e liberação somente após

de cargas e de passageiros. O projeto chamado de “Simulador de Direção SEST SENAT – Efici-

pagamento de multa.

ência e Segurança no Trânsito” pretende capacitar em três anos 50 mil motoristas, habilitados
nas categorias C, D e E. O intuito é aumentar a segurança, reduzir custos e acidentes.
Serão promovidos cursos,
técnicas de manutenção
e capacitação de instruSergio Alberto

tores. A previsão é que
até junho de 2017 os 60
simuladores comprados
já estejam disponíveis em
14 cidades nas Unidades
do SEST SENAT. O investimento aproximado é de
R$ 41 milhões.
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André Dantas, PhD, Diretor Técnico da NTU

Infelizmente e felizmente

O

debate sobre a mobilidade urbana, muitas vezes, é direcionado para os aspectos negativos. Infelizmente, as críticas
são pertinentes na maioria dos casos. Felizmente, há ações
em andamento e potenciais intervenções que vão, aos
poucos, permitindo vislumbrar um futuro melhor. O infográfico abaixo
representa essa situação tão complexa e desafiadora, que deve ser entendida e encarada seriamente por todos.

O modelo econômico ainda tem o automóvel
particular como base para desenvolvimento.
Os investimentos na priorização do
transporte público ainda são limitados.
A carga tributária, incidente sobre os custos do transporte
público, ainda é muito alta. Em média, 34% da tarifa referem-

1

Uma parte da sociedade já percebeu que o modelo

2

Os últimos 7 anos foram de investimentos intensos: 1.743 km

3

Conseguimos desonerações importantes

se aos tributos incidentes direta e indiretamente nos insumos.
Os investimentos governamentais em
capacitação de pessoal e de instituições

É crescente o número de

4

dos serviços de transporte público não

5

mobilidade urbana implementados.
As tarifas públicas ainda são a principal
fonte de financiamento do transporte

6

A sociedade organizada tem

pelos usuários do transporte público
das grandes cidades brasileiras.

Possuímos e estamos usando tecnologias,
conhecimento e experiências para controlar

O sistema judiciário é suficientemente robusto para
garantir o cumprimento dos contratos. Espera-se

7

Se os municípios não implantarem os planos de mobilidade

8

Discute-se a CIDE municipal voltada

urbana, não terão acesso aos recursos federais (Lei 12.587 /2012).

exclusivamente para o custeio do
transporte público com qualidade.

9

financiamento do transporte público.
A qualidade dos serviços é criticada

multiplicadores do conhecimento e assim conduzir

que esse sistema funcione de forma eficiente.

público por ônibus no Brasil.

limitada influência na priorização e

Temos profissionais qualificados para atuarem como

gratuidades e reduzir as fraudes e evasões.

têm sido integralmente cumpridos.
Poucos municípios têm planos de

tais como a redução da alíquota

um grande esforço nacional de capacitação.

transporte público por ônibus.
Muitos contratos de concessão da prestação

e 12 bilhões em priorização do transporte público urbano.

do INSS sobre a folha salarial.

são praticamente inexistentes.

gratuidades, fraudes e evasão no

atual deve ser revisto o mais rapidamente possível.

Os protestos de 2013 mostraram o nível
de descontentamento e a urgência na
adoção de melhorias nos serviços.

10

Inúmeras melhorias em termos de frota moderna e
confortável, ar condicionado e sistemas de informação
ao usuário têm sido implantadas nos últimos anos.
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SOLUÇÕES PARA

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

EQUIPAMENTOS
Milhares de passageiros recarregam o seu bilhete de transporte todos os dias nos terminais de
pagamento da Perto em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A facilidade de pagar
em dinheiro ou cartão levou a solução para metrôs, trens, ônibus e barcas. É simples, rápido e seguro.

TCC

TvC

TPC

TPC 2000

COMPRA DE CRÉDITOS
COM CÉDULAS,
MOEDAS E CARTÕES

TCC + DISPENSA DE
CARTÕES

TVC + TROCO EM
CÉDULAS E MOEDAS

TPC + DISPENSA ATÉ 4
TIPOS DE CARTÕES +
ARMAZENAMENTO SACOLA

sempre ao seu lado.

SOFTWARE E OUTSOURCING
A Perto oferece o serviço de gerenciamento e manutenção de todos os
processos, com um Centro de Operações de Rede (NOC) 24x7 garantindo a
disponibilidade dos equipamentos. Além disso, a Perto desenvolveu o software
de gestão da venda de créditos, já consolidado em São Paulo, no Rio de
Janeiro e em Porto Alegre. A solução pode ser facilmente customizada para
sua empresa de acordo com o seu sistema de bilhetagem e as suas regras
de negócio. A equipe de desenvolvimento da Perto conta com mais de 50
profissionais especialistas e altamente treinados.

Exp. 2018-05-22 Appraisal #24097

PERTOKIOSK

TAS - TERMINAL DE
AUTOATENDIMENTO

DG-830

(51) 3489-8826
WWW.PERTO.COM.BR

Gestã o em p resarial

A conectividade na
gestão de frotas
Em um mundo cada vez mais conectado, as tecnologias evoluem
com rapidez e ajudam as empresas a ganharem eficiência e a
reduzirem o custo das operações. O tema foi abordado durante
o Fórum de Gestão e Eficiência de Frotas, em São Paulo

A

Internet das Coisas (Internet of Things-IOT) já está sendo chamada de
Internet de Tudo (Internet of Everything), tamanha a conectividade
que se encontra hoje em todas as ações humanas e em todos os níveis de produção industrial
ou de serviços.
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Exemplo dessa conexão são os diversos aplicativos que surgiram nos últimos anos dirigidos à
mobilidade, seja de cargas ou de pessoas, que
são atualizados e alimentados pelos próprios
usuários. Outro avanço nessa linha é o advento
dos veículos autônomos: ônibus, caminhões e
automóveis que podem trafegar sem motoristas.

Gestã o em p resarial

No caso das frotas, a conectividade
já acontece entre veículos, entre
veículos e a infraestrutura – como
é o caso do transporte urbano de
passageiros em que se vê o ônibus
conectado com os terminais e as
rodoviárias – e entre os veículos e os
gestores do sistema de transporte
que recebem informações em tempo
real para embasar suas ações.
Essa evolução tecnológica também
está fazendo tudo acontecer muito
mais rapidamente. Com o crescimento da chamada ‘disruptura digital’,
coisas que antes demoravam 20 anos
para evoluir, agora mudam em dez ou
cinco anos. “Mudanças significativas
passarão a acontecer em poucos meses, e o setor de transporte será um
dos mais impactados”, declara Rogério M. Oliveira, sócio-fundador da
we.CoLab, empresa de consultoria na
área de tecnologia de ponta para startups, que apresentou a palestra “Cidades Inteligentes” durante o Fórum.

ilustram esse segmento foram apresentados no Fórum de Gestão por Felipe Battistella, diretor de pós-venda
da montadora Volvo Latin America.
O primeiro mostrou a solução desenvolvida pela Volvo e implantada
em Goiânia (GO). Todo o sistema
de transporte público da cidade é
conectado. Os passageiros conseguem saber a hora de chegada dos
ônibus, o tempo da viagem e, assim,
podem se planejar. Do outro lado, o
órgão gestor do transporte público
consegue ter todas as informações
sobre quais linhas estão sendo mais
utilizadas, ou quais estão menos demandadas, para poder programar o
número de veículos a serem disponibilizados em cada uma.
Sustentabilidade
Outro exemplo foi o de Curitiba (PR),
no qual a cidade foi dividida em quatro grandes áreas em que está circulando o ônibus elétrico híbrido da
Volvo. Há duas estações para carga
da bateria do veículo, uma em cada
ponta do trajeto, que pode ser feita
em seis minutos.
O desempenho do ônibus está pré
-programado, mas pode sofrer
intervenções em tempo real
nessas áreas. Ele sai de uma
estação de carga e quando
encontra uma subida aciona
automaticamente o motor
diesel. Quando passa por
uma zona de velocidade baixa, o veículo diminui

a velocidade automaticamente, dentro de parâmetros definidos. E quando chega a uma zona de emissão
zero, o ônibus entra no modo elétrico.
“Ele é ajustável em tempo real ou pré
-programado”, explica Battistella.
Além disso, o ônibus híbrido da Volvo é tão silencioso que em Gotemburgo, na Suécia, onde fica a sede
da Volvo, há um ônibus elétrico que
entra na biblioteca de uma universidade para pegar passageiros.
A questão da sustentabilidade também foi abordada em outras apresentações do Fórum, como a de Flávio Bettiol Junior, diretor comercial
da Marangoni, empresa especializada na reforma de pneumáticos, que
destacou as vantagens da reconstrução de pneus para o meio ambiente e
para reduzir custos operacionais – os
pneus chegam a ser o segundo item
de maior gasto em algumas frotas.
A remanufatura de componentes
como os motores, por exemplo, também pode ser uma forma mais econômica e sustentável, com o bônus
de se poder incorporar inovações
tecnológicas no momento do recondicionamento, conforme explicou
Edivaldo Portugal, superintendente da Cummins, uma das
maiores fabricantes de motores do país.

Grimgram / Shutterstock.com

Os sistemas inteligentes de transporte (ITS) vêm contribuindo para
organizar essas inovações no tráfego,
principalmente na gestão da operação do transporte público, conforme
mostrou Orlando Fontes Lima Jr.,
professor da Unicamp, em sua palestra feita durante o 10º Fórum de Gestão e Eficiência de Frotas, organizado
pela OTM Editora e realizado em setembro, em São Paulo. Monitoramento dos ônibus, sistemas semafóricos,
tarifação, pedágio e segurança viária
estão absorvendo as inovações tecnológicas e “conversando” entre si.

Cada vez mais conectado a tecnologias que aumentam a eficiência
e reduzem custos de operação, o
segmento de gestão de frotas vem
ganhando novas ferramentas para
otimizar seu trabalho. Dois cases que
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Ônibus
perde 3
milhões de
passageiros
por dia no
Brasil
Acompanhamento realizado pela NTU
registra queda de 9% na demanda de usuários
em 2015 se comparado a 2014. Setor sofre, mas
acredita que é possível reverter o quadro

M

ilhões de passageiros abandonaram o sistema de transporte público no Brasil nos
últimos anos. De acordo com levantamento
da Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU), somente no período entre 2014 e 2015, a queda foi de 9%. A média de pessoas
transportadas a cada 30 dias caiu de 382,3 milhões para
347,9 milhões. Na prática, são menos 3,22 milhões de
usuários pagantes por dia.
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Para chegar a esses números, que integram o Anuário 2015-2016 da NTU,
foram levados em consideração
dados de nove capitais brasileiras:
Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR),
Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Porto
Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Juntas, elas representam 41%
da demanda nacional, com um total
de 14 milhões de passageiros por dia.
Entre os principais motivos para essa
baixa, que assombra de forma crescente o setor, estão a crise econômica, os congestionamentos, a falta de
priorização do transporte público na
agenda do país e a redução de investimentos que priorizem essa área. “A
fuga de passageiros não é de hoje.
Vem acontecendo, gradativamente,
nas últimas duas décadas, período
em que perdemos 30% da demanda.
O que mais nos preocupa, agora,
é essa queda de 9% de 2014 para
2015. Nós aumentamos a oferta de
serviços, temos investido em novas
tecnologias, mas mesmo assim não
conseguimos manter os passageiros”, destaca o presidente executivo
da NTU, Otávio Cunha.
Crise econômica e
velhos problemas
O Brasil está passando por uma
crise histórica, com uma recessão
econômica que caminha para ser a
maior de todos os tempos. O aumento de preços dos combustíveis, por
exemplo, tem atingido em cheio as
empresas operadoras do sistema de
transporte público. Segundo dados
da NTU, o preço do óleo diesel subiu
10,7% em 2015, e, entre 2000 e 2015,
o aumento de preços do combustível
comumente utilizado em veículos
como ônibus e caminhões foi 52,7%
maior que o da gasolina.
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Para piorar o quadro, o crédito
com juros exorbitantes e a falta de
financiamentos para empresas de
transporte coletivo provocou uma
queda assustadora na venda de
ônibus: de 2013 para 2014, a redução foi de 12,9%, enquanto de 2014
para 2015 esse número mais do que
triplicou, atingindo 42,9%. “É como
se o governo estivesse incentivando
o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Isso
gera congestionamentos, aumenta
a poluição e, consequentemente,
os gastos com saúde. Só temos a
perder”, lamenta o presidente executivo da NTU.
Outra consequência grave da crise
econômica é o desemprego, que
alcançou taxa de 11,6% no trimestre
encerrado em julho deste ano – um
aumento de 37,4% considerando o
mesmo período de 2015. Com isso,
milhões de trabalhadores deixaram
de utilizar o transporte público com
regularidade. Para o diretor técnico
da NTU, André Dantas, esse é um

dos pontos centrais desse momento
tão desfavorável para o setor. “Estamos falando de um problema nacional, que veio com esse momento de
recessão que vivemos. A dimensão
da queda de passageiros varia conforme a cidade, mas está intrinsecamente associada à perda de empregos e à redução de viagens não
essenciais. De norte a sul, a situação
é basicamente a mesma”, afirma.
Embora haja consenso quanto à
necessidade de melhorias no cenário econômico do país, também
é unânime a consciência de que
o problema vem de muito tempo
atrás e não se restringe aos dados
da economia. A falta de priorização
do transporte no que diz respeito ao
direcionamento de investimentos é
um erro antigo, que, ainda hoje, deixa as empresas reféns da queda de
produtividade. Ao mesmo tempo,
há uma pressão popular para que os
preços das passagens não subam.
Uma queda de braço constante, e
sem vencedor.

Ca pa
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Investimentos sim,
mas não o suficiente

Para agravar a situação, ainda existe
a cultura da preferência ao automóvel particular, que teve seu boom há
alguns anos, com as condições facilitadas pelo governo para a compra do
bem. Dessa forma, o que se vê é um
sucateamento crescente do transporte público, e carros ocupando cerca
de 75% das vias em benefício de uma
quantidade menor de pessoas, enquanto os ônibus circulam em 25% das
vias, com a maior parte da demanda.
“Precisamos sair dessa equação
perversa que é ‘pobre subsidiando
pobre’. Os usuários do transporte
estão bancando custos operacionais
e gratuidades. É preciso deixar claro
que não estamos questionando o
direito às gratuidades, e sim o fato de
que os recursos para subvencioná-las
devem ser extratarifários. São distorções que o nosso sistema de transporte ainda possui, e que precisam
ser eliminadas. Eu acredito que a classe empresarial está disposta a fazer
investimentos, desde que haja contrapartida”, pondera Otávio Cunha.

Embora as cidades cresçam cada vez
mais e a demanda por deslocamento
seja maior com o passar dos anos, a
infraestrutura de mobilidade urbana
pouco obteve recursos. Se o setor
não começar a receber a devida atenção, o cenário seguirá crítico, e todos
continuarão a ver quedas semelhantes às mostradas no estudo da NTU.
Ainda de acordo com o anuário divulgado pela Associação Nacional
das Empresas de Transportes Urbanos, o país tem recebido alguns investimentos em mobilidade urbana
nos últimos anos. O destaque fica
por conta das faixas exclusivas para
ônibus, que somam mais de 56% dos
projetos executados de 2009 para
cá. Enquanto isso, em diversas cidades, empresas operadoras sinalizam
interesse em oferecer um serviço
com mais qualidade à população.
Entre as principais intervenções feitas
pelas empresas estão as que envolvem tecnologia, como centros de
controle operacional, bilhetagem eletrônica e aplicativos com informações
ao usuário sobre linhas, rotas e horários. O Rio de Janeiro, por exemplo,
está com uma proposta de oferecer
100% da frota de ônibus com ar-condicionado. “Tudo isso são melhorias
que exigem investimentos pesados.
Acredito que as operadoras estão
preparadas para dar uma resposta
positiva, na medida em que houver
garantia de equilíbrio nos contratos.
Atualmente, não há cumprimento de
contrato, mesmo os oriundos de licitação. Há desequilíbrio econômico”,
ressalta Otávio Cunha.
Esse desequilíbrio tem um reflexo negativo nas atividades das

empresas, que, por muitas vezes,
passam por dificuldades. O presidente do Sindicato das Empresas
de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros de Goiânia (SET), Décio Caetano, afirma que a queda no
número de passageiros na capital
de Goiás tem sido maior do que a
média nacional apurada pela NTU.
“No primeiro semestre deste ano, a
redução girou em torno de 11%. Nosso sistema, historicamente, registra
quedas de 2% a 3%, mas elas se
agravaram no último ano por conta
da crise econômica, que gera não só
desemprego, mas também diminuição na atividade comercial e menos
movimentação de pessoas para o
lazer, por exemplo”, ressalta.
Somadas à situação econômica, a redução de R$ 0,23 na tarifa da região
após as manifestações populares de
2013 e a falta de recursos – que não
permite renovação de frota na cidade
desde 2009 – geraram problemas
financeiros para as empresas. Uma
delas, a Rápido Araguaia, que atua
com 650 ônibus e opera 50% do sistema de transporte público, está em
recuperação judicial, medida para
tentar evitar a falência e viabilizar
negociações para superação da crise.
Além disso, há outras companhias
com desequilíbrio financeiro grave.
“Precisamos, primeiro, retomar o
crescimento do país. Em seguida,
oferecer um transporte público
competitivo, com capacidade de
investimento em qualidade. Isso
só vai acontecer quando houver a
percepção de que a tarifa cobrada
não cobre as melhorias do serviço,
muitas vezes nem mesmo os custos
operacionais. Precisamos de subsídios públicos”, aponta Décio Caetano, que teme os reflexos da queda
na demanda no aumento das tarifas:
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“Quanto menos pessoas utilizando o
sistema, mais o custo sobe, tornando
o transporte público improdutivo”.

volta o usuário para o ônibus, caso
contrário, a outra opção será travarmos de vez as nossas cidades”, alerta.

A muitos quilômetros da capital goiana, no Paraná, é possível encontrar
dificuldades semelhantes. Apesar das
diversas sugestões de melhorias feitas
pelas empresas de Curitiba ao governo por meio do Projeto 24 Meses, que
visa aumentar a velocidade média dos
ônibus em dois anos, a operação segue problemática. Faixas exclusivas e
melhorias nos veículos estão entre as
medidas, que não foram totalmente
acatadas pela Urbanização de Curitiba (Urbs), ligada à prefeitura e responsável pela gestão e o planejamento do
sistema de transporte.

Nem tudo está perdido

Segundo o presidente do Sindicato
das Empresas de Ônibus de Curitiba
e Região Metropolitana (Setransp),
Maurício Gulin, há empresas com falta
de recursos, sendo que uma delas já
passa pelo processo de recuperação
judicial e outras poderão, em breve,
seguir o mesmo rumo. “O que percebemos é que, por um lado, a queda de
passageiros exige tarifas mais elevadas para fazer frente aos custos e, por
outro, o poder público está pressionado pela população para não subir a
passagem. Diante disso, as empresas
de ônibus de Curitiba e Região Metropolitana não conseguem cobrir seus
custos e realizar os investimentos de
que necessitam. Temos que trazer de
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Longe do cenário ideal e de atender
plenamente as necessidades do sistema de transporte público do país,
os investimentos feitos nos últimos
anos foram atraídos, em certa medida, pela realização de grandes eventos como a Copa das Confederações
de 2013, a Copa do Mundo de 2014 e
as Olimpíadas de 2016. Cidade-sede dos dois primeiros mundiais e a
principal sede dos Jogos Olímpicos,
o Rio de Janeiro acabou tornando-se
referência após a execução de diversas obras de mobilidade urbana.
Apesar de reconhecer a relevância
dos eventos para esse incentivo a
investimentos, o diretor técnico da
NTU, André Dantas, diz que, sem vontade política, destinação de recursos
e envolvimento do setor privado e da
sociedade como um todo, fica inviável evoluir. “O poder público investe
quando há uma combinação de fatores, desde recursos federais ao envolvimento das prefeituras e de empresários. Lá, isso ocorreu antes mesmo
que soubessem da possibilidade de
sediar as Olimpíadas. Muitos dos projetos, inclusive de revitalização, foram
concebidos, originalmente, pelo
setor empresarial do transporte. A

diretora de mobilidade urbana da Federação das Empresas de Transporte
de Passageiros do Estado do Rio de
Janeiro (Fetranspor), Richele Cabral,
foi até convidada a fazer apresentações sobre o tema na África, e hoje
podemos dizer que o Rio é modelo
não apenas para o Brasil, mas também para o mundo”, destaca.
Para que projetos importantes e
boas práticas se espalhem por todos
os cantos do país, no entanto, é necessária a colaboração do poder público, tanto na destinação de recursos quanto na aprovação de leis que
contribuam para as melhorias no setor. O presidente executivo da NTU
avisa: não há soluções definitivas em
curto prazo, mas é preciso começar. “Nós precisamos de um fundo
para custeio do transporte público,
pois não é possível que ele continue
sendo bancado por quem paga passagem. A própria Lei da Mobilidade
Urbana separa a tarifa pública da tarifa de remuneração do serviço. Essa
é uma saída importante, pois, hoje, a
passagem é alta para os usuários e
baixa para sustentar um serviço de
qualidade”, analisa Otávio Cunha.
Outra ideia, que está sendo discutida no Congresso, é a destinação de
recursos da CIDE para o transporte
coletivo. Com a aprovação da PEC
90/2011, que torna o transporte um
direito fundamental previsto na
Constituição Federal, Otávio acredita que muitas dessas soluções
poderão ser colocadas em prática.
“Isso tudo, somado à destinação de
recursos do orçamento para investimentos em infraestrutura de mobilidade urbana, permitirá a construção
de um transporte público digno e de
qualidade, para, então, atrair novas
demandas. No fim, todo mundo sai
ganhando”, conclui Cunha.
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DESEMPENHO
OPERACIONAL

Confira os gráficos com os
principais indicadores do sistema
de transporte público por ônibus.
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O índice de 7,5% acompanhou a queda registrada na demanda. Em comparação a 2014, o
ano de 2015 registrou uma variação negativa
maior do que aquelas ocorridas em anos anteriores, na avaliação conjunta dos meses de
abril e outubro. O índice ainda significa que a
capacidade ofertada dos veículos não é aproveitada eficientemente.

Observação: Passageiros equivalentes transportados
mensal/frota/25 dias úteis por mês.

3,50

Preço médio do óleo diesel (R$ const.)

Principal indicador de produtividade do transporte público, o Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK) traz indícios importantes sobre a
crise de demanda que se abateu sobre o setor.
Teve redução de 9,6%, no comparativo entre
2014 e 2015, indicando que apesar do aumento
da oferta (km), o sistema não conseguiu atrair
passageiros pagantes.

No período 2000-2015, a inflação do diesel
foi 52,7% superior à verificada para a gasolina
(IBGE-IPCA). Esses dados revelam a desconformidade entre políticas de mobilidade urbana e
econômica no país. O insumo representa 23% do
custo total do sistema e os valores atuais indicam
a consolidação de uma fase de constantes reajustes do óleo diesel, segundo o levantamento.

Ano
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Vale-transporte
é prioridade para
o trabalhador
Pesquisa recém-realizada revela que trabalhadores
consideram que o BENEFÍCIO deve ter atenção especial
e prioritária por parte dos empregadores

P

O estudo ouviu 14 mil colaboradores
em 15 países. No Brasil, foram entrevistados 802 trabalhadores registrados, com idade de 18 anos e mais,
incluindo trabalhadores autônomos:
farmacêuticos, artesãos, comerciantes, profissionais independentes, e
outros. A pesquisa ainda revela que
os gestores entrevistados são os que
mais se preocupam com o auxíliotransporte: 65% dessa classe o consideram prioridade.
No entanto, apesar de ser um elemento primado pelos trabalhadores,
apenas 49% dos trabalhadores recebem o vale-transporte por meio de
cartões ou de vouchers oferecidos
pelas empresas. Ainda assim, o VT
está no topo dos benefícios oferecidos, seguido pelo tíquete-alimentação (41%) e tíquete-refeição (33%).

Kzenon / Shutterstock.com

ara 62% dos trabalhadores
brasileiros, o vale-transporte é considerado um dos
itens de maior prioridade
no trabalho, e esperam que seja um
benefício oferecido pelo empregador. O item supera a preocupação
com os programas de incentivo e de
recompensa. Os dados são da pesquisa “Barômetro 2016: Bem-estar
no Trabalho”, realizada pelo Instituto Ipsos e encomendada pela empresa Edenred, que integra a marca
Ticket, no Brasil.

Quase 30 anos de história
O vale-transporte foi instituído em
1985 pela Lei 7.418/1985 como benefício facultativo aos trabalhadores
brasileiros. Após trabalho institucional realizado pela NTU, ele tornou-se
obrigatório dois anos depois, com a
promulgação da Lei 7.619/1987. A entidade teve papel importante na consolidação desse auxílio. Com o valetransporte, os trabalhadores com
menos renda, que antes investiam até
30% do salário no transporte, passaram a gastar apenas 6% do valor.
Para o diretor administrativo e institucional da NTU, Marcos Bicalho, é
preciso rever algumas questões des-

se benefício, já que ao longo dos anos
o perfil dos trabalhadores foi sendo
modificado. “Passados 30 anos, chegou o momento de reavaliar e atualizar alguns conceitos e parâmetros do
vale-transporte”, pontua.
Dados da NTU apontam que o valetransporte chegou a representar,
na média nacional, 50% dos meios
de pagamento das passagens de
transporte público. Atualmente, o
índice está em 35%. Para a entidade,
é necessário atualizar as regras e
revigorar o benefício, em razão do
seu potencial como instrumento de
política pública da mobilidade urbana para incentivar o uso do transporte coletivo.
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NTU reúne mais de 800 pessoas em
Seminário Nacional com foco em
políticas públicas para transporte
Sugestões para a garantia da manutenção do
transporte coletivo urbano foram discutidas em
Brasília. Novas tecnologias e prioridade ao ônibus
também se destacaram na programação do evento.
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H

á um ano, o transporte além
de ser um serviço essencial
passou a ser também um
Direito Social garantido na
Constituição Federal. A partir disso,
a necessidade de discutir políticas
públicas para o transporte público
coletivo é obrigatória. E isso é o que
a Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos (NTU) tem
buscado durante quase 30 anos.

Poder Público. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, falou sobre
gargalos que geram deficiência jurídica entre capital e trabalho. “O setor
de serviço é complexo e precisamos
trazer uma maior segurança jurídica.
Temos que avançar nessa direção e
ter coragem para buscar esse entendimento”, pontuou Nogueira.

Em agosto de 2016, durante o Seminário Nacional NTU, realizado em
Brasília, a entidade defendeu que
sem recursos públicos não há transporte público coletivo de qualidade.
Assim como os direitos à saúde e
educação possuem fundos de recursos para a manutenção, com o transporte não deveria ser diferente. “Não
adianta nada discutir transporte
público de qualidade sem recursos,
e, para isso, é fundamental a participação dos governos”, afirmou o presidente da NTU, Otávio Cunha.

No primeiro painel do evento, focado em discutir políticas públicas
para o transporte público coletivo,
com mediação realizada pelo jornalista Alexandre Garcia, o representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Igor
Geracy, relatou que a experiência
do PAC mostrou que os recursos
são condição necessária. Porém,
mesmo com uma carteira de R$ 140
bilhões, os resultados foram muito
aquém devido à falta de projetos e
planejamento. “Falta estruturação
das cidades para a circulação em
detrimento das pessoas. Isso é uma
questão chave. Precisamos repensar o planejamento do uso do solo,
alinhado com o planejamento do
transporte, ou não vamos evoluir”,
disse o especialista.

O evento teve a participação de mais
de 800 pessoas e contou com a presença de personalidades importantes, como os ministros do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, e das Cidades,
Bruno Araújo, o representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Igor Geracy, o vice-presidente da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), Antonio Pannunzio,
os deputados federais Júlio Lopes
(PP/RJ) e Mauro Lopes (PMDB/MG)
e o presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP),
Ailton Brasiliense Pires.
Para o ministro das Cidades, Bruno
Araújo, os grandes investimentos em
mobilidade urbana necessitam de
aportes do Tesouro Nacional, e reconhece que não há transporte público
de qualidade sem a participação do

MESA DE DEBATES

reflete entre 13% e 15% no custo da
tarifa. Mas isso tem solução”, falou o
vice-presidente da FNP, referindose à evolução tecnológica do setor
quando ocorre a inserção da bilhetagem eletrônica, eliminando assim o
posto de cobrador.
Para o deputado federal Júlio Lopes (PP/RJ), o governo tem que
subsidiar o transporte público. O
parlamentar também defendeu a implantação da Cide municipal (Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico), pois atualmente somente os usuários de ônibus pagam
essa conta.
O presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP),
Ailton Brasiliense Pires, argumentou
sobre a falta de planejamento e prioridade ao transporte público. “Temos
uma tarifa excessiva, por isso defendemos a Cide municipal. Nada mais
natural que aquele que ocupa o espaço pague por ele”, explicou. Para
o presidente, os prefeitos precisam
dar prioridade ao transporte, com
um plano diretor de transportes, que
proponha condições mínimas para
organizar uma cidade.
Pesquisa

Gratuidades e subvenção
No painel, o vice-presidente da
Frente Nacional de Prefeitos (FNP),
Antonio Pannunzio, defendeu que
as gratuidades devem ser compartilhadas por todos os cidadãos. Ele
afirma que a gratuidade total para o
transporte público não é viável e ainda pode gerar mais agravantes para
os municípios. Além disso, Pannunzio chamou atenção para o combate
aos desperdícios. “É possível melhorarmos combatendo os desperdícios. Um cobrador, por exemplo,

A NTU enriqueceu ainda mais a discussão com dados de uma pesquisa
encomendada ao Instituto FSB Pesquisa sobre os rumos do transporte
público no Brasil após o reconhecimento da atividade como direito
social, assim como saúde e educação, segundo estabelece a Emenda
Constitucional 90/2015, promulgada
em setembro do ano passado.
A pesquisa foi realizada com parlamentares, gestores públicos e
especialistas para mapear as pers-
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pectivas sobre financiamento, qualidade e aspectos relevantes para
o setor. De acordo com os dados,
86,1% dos parlamentares e 83% dos
demais influenciadores ouvidos
acreditam que o Poder Público
deve participar do custeio dos
transportes públicos.
PRIORIDADE AO COLETIVO
Corredores de BRT, faixas exclusivas, planos de mobilidade, desestímulo ao uso do automóvel. Essas
e outras medidas foram debatidas
no painel “Prioridade ao ônibus
urbano: análises e soluções". A discussão contou com a participação
do secretário adjunto de Transportes do Município de São Paulo, José
Evaldo Gonçalo, da diretora de Mobilidade Urbana da Federação das
Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro
(Fetranspor), Richele Cabral Gonçalves, e do engenheiro e consultor
Cláudio de Senna Frederico.
Richele Cabral mostrou como se
deu o impacto da implantação do
Serviço Rápido de Ônibus – Bus
Rapid Service (BRS) – na cidade
do Rio de Janeiro. Segundo a especialista, com essa solução foi
possível aumentar a ocupação de
passageiros, diminuir o número de
ônibus por trecho e reduzir o custo
da operação. “Com isso, chegamos
a um ganho de 17% a 50% no tempo
de viagem”, revela. Nos últimos cinco anos, foram implantados 16 BRS,
abrangendo 58 quilômetros.
Outra experiência foi apresentada
pelo secretário adjunto de Transportes do Município de São Paulo, José
Evaldo Gonçalo. O gestor mostrou
um conjunto de medidas essenciais,
como a implantação de um plano
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diretor, o desestímulo ao uso dos
transportes individuais e a restrição
a estacionamento nas vias, que restringe o fluxo do trânsito, prejudicando a população como um todo.
Destaques apontados por Gonçalo
foram as obras de baixo custo feitas
na cidade que, juntas, tiveram pouca
influência no orçamento, mas geraram grande impacto positivo de
mobilidade urbana a exemplo das
faixas exclusivas. A reorganização
das linhas de ônibus também gerou
melhoria para os cidadãos. Hoje, 20
mil ônibus circulam na grande São
Paulo. “Com o ordenamento do trân-

sito, o transporte mudou nas vias,
não só nos corredores exclusivos,
mas de forma geral”, afirmou.
Como mostraram os especialistas,
priorizar o transporte coletivo é urgente e cabe às cidades encontrar
condições necessárias para essa
nova organização, como afirmou o
engenheiro e consultor Cláudio de
Senna Frederico. “O espaço para o
transporte público é a cidade que
tem que prover. As cidades precisam se mobilizar para viabilizar isso,
como São Paulo tem feito. Alinhar
planejamento e ações urbanas de
longo prazo”, afirmou Frederico.

Panorama
nacional
O quadro da situação nacional dos projetos de mobilidade urbana pelo
Brasil mostra que 25 estados, o Distrito Federal e 79 cidades concentram
464 projetos, que equivalem a uma extensão de 4.287 quilômetros. Desse total, 166 estão em operação, 63 estão em obras e 235 estão no papel.
Com relação aos sistemas de BRT, os dados mostram que estão distribuídos
por 18 estados, o Distrito Federal e
33 cidades brasileiras, o total de
106 projetos, equivalentes à extensão de 1.737,2 quilômetros. No
geral, 22 estão em operação, 22
em obras e 62 no papel.
Quanto aos corredores de ônibus, o
levantamento da entidade mostra que
estão presentes em 22 estados e 61 cidades.
E que são 205 projetos com 1.254,9 quilômetros. Do
total de projetos, 34 estão em operação, 36 em obras
e 135 ainda não saíram do papel.
As faixas exclusivas de ônibus estão em 17 estados, o
Distrito Federal e 36 cidades. Ao todo são 153 projetos de
faixas no total de 1.294,9 quilômetros, sendo cinco em obras,
110 em operação e 38 projetos no papel.
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No encerramento do primeiro dia de
debates, o painel "O Brasil e seu labirinto: do esgotamento estrutural à
crise nacional" teve como convidado
Carlos Melo, doutor em Ciência Política, professor do Insper e articulista
do jornal O Estado de S.Paulo, que
abordou aspectos estruturais da crise no país, os desafios do presente e
as perspectivas de futuro.
Na avaliação do especialista, o país
passará por momentos difíceis que
apontam para um futuro que promete mudanças consistentes com

ganhos para todos a longo e médio
prazo. Segundo ele, o governo de
Michel Temer é suscetível à pressão,
mais que os governos anteriores.
Por isso, o setor tem que elaborar um
discurso político a respeito da reforma urbana e fazer um enfrentamento à cultura do automóvel.
Com relação à mobilidade urbana,
Melo faz a seguinte reflexão: “Tem
que discutir a educação? Sim, mas
como professores e alunos chegarão à escola? Quer discutir trabalho? Mas como o trabalhador chegará ao seu trabalho? Tem que discutir leis trabalhistas, educação...

mas as pessoas precisarão chegar
aos locais. Não dá para pensar no
país parceladamente”.
Ainda sobre o assunto, o cientista
político avalia que é preciso definir
prioridades. “Ou se pensa de forma
sistêmica e crítica, ou não se mudará
nada”, afirma. O cientista ainda afirma que vivemos uma grande crise de
liderança política. “O país precisa de
uma nova geração de políticos para
fazer um bom diagnóstico, construir um projeto e, mais importante,
comunicar e persuadir a nação, de
forma geral, de que é necessária uma
mudança”, pontua.

Rafael Fernandes

ANÁLISE POLÍTICA DO BRASIL
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Rafael Fernandes

SPTrans, em São Paulo, bem como na
cidade de Guaíba, a primeira a receber um projeto de bilhetagem eletrônica da Digicon no Rio Grande do Sul.

TECNOLOGIAS DE TRANSPORTE
O debate sobre tecnologias de transporte não ficou de fora do Seminário
Nacional NTU. O uso da internet e
novas tecnologias foram o centro do
debate da “Oficina de Sistemas Inteligentes de Transportes”, realizada
no segundo dia de evento. Durante
os dois dias da programação do
Seminário também foram apresentadas soluções tecnológicas em uma
feira de expositores.
De acordo com Percival Jatobá, da
Visa Brasil, hoje, somente 30% dos
pagamentos realizados por pessoas
físicas no país ocorrem por meios
eletrônicos, e o segmento vive um
momento de desconstrução do cartão de crédito tradicional, migrando
para novos suportes, como anéis, relógios, smartphones. Com o setor de
transportes não será diferente.
“Todos esses novos meios, ou mesmo
os cartões tradicionais poderão ser
um dia usados para o pagamento de
bilhetes nos ônibus, por exemplo.”,
diz Percival. O representante enfatizou ainda que a Visa Brasil está aberta ao compartilhamento de práticas
entre o mercado de meios de pagamento e a indústria de mobilidade.
Fernando Lemos da Oracle avalia que
a maioria das pessoas que consomem
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os serviços públicos de transporte
é jovem, que nasceu nessa cultura
digital, na qual se busca mobilidade,
agilidade e qualidade ao mesmo tempo. Lemos comentou ainda sobre a
importância do diálogo do setor de
transportes com outros nichos, em
especial, as startups, que desenvolvem cada vez mais aplicativos com
serviços para mobilidade urbana.
Os aplicativos criados por startups
foi destaque por Rômulo Perini, da
empresa Play, que comentou sobre
o consumo de informação por parte
dos usuários, que buscam nos apps
orientação para uma locomoção
mais rápida no dia a dia. Já o dirigente da IBM, Giampiero Di Giuseppe,
chamou atenção para o fato de que
a integração multimodal busca diminuir o tempo de deslocamento do
usuário e que isso depende de integração entre os diferentes agentes
do setor, como prefeituras, empresas
e demais prestadores de serviços.
A Digicon, uma das empresas expositoras da feira, demonstrou os
resultados do validador eletrônico
DG Smart e do software do Sistema
SBE4 Web; além das soluções de ITS
embarcadas (rastreamento e localização dos ônibus, telemetria, entre
outras funções). Essas tecnologias
estão operando em quatro empresas
pertencentes à frota gerenciada pela

O DG Smart comanda diretamente a
liberação das catracas por aproximação de um cartão inteligente (smartcard) e permite conexão a uma câmera, que possibilita a verificação dos
passageiros que possuem benefícios
(descontos ou gratuidades). O grande diferencial será a biometria facial,
que faz o reconhecimento de quem
passou o cartão e reduz as fraudes.
Outra expositora foi a Perto, que
mostrou as operações de sucesso
do terminal de autoatendimento
Paystation. Além da recarga e compra de créditos de transporte, alguns
desses equipamentos são capazes de
emitir o próprio cartão-bilhete para o
usuário. Presente nos metrôs de São
Paulo e Rio de Janeiro, a tecnologia
pode ser utilizada na bilhetagem de
transportes fluviais, estacionamentos
e redes de varejo.
A Prodata Mobility também foi expositora presente no evento e apresentou
aos participantes novos produtos e
aplicações de ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte), como: monitoramento de frota, biometria facial e
digital, sistemas wi-fi para usuários, sistema de segurança on-board (câmeras), sistema de informação ao usuário,
tecnologia QR code e tecnologia EMV.
Outras empresas participantes da feira de expositores foram a Autopass,
BGMRodotec, Dataprom, Empresa 1,
QIWI, Tacom, Caruana, Transoft, Giro,
Card PrinterS e Pirelli. Entre as montadoras e encarroçadoras, o evento
da NTU contou com a presença da
Scania, Iveco, Volvo, Man, BYD e Mercedes-Benz.

P o nt o d e ô ni b us

Adamo Bazani, jornalista da Rádio CBN, especializado em transportes

Transporte como Direito Social completa um
ano, sem grandes avanços para a população
Não há fontes de financiamento e prioridade nas políticas públicas. Seria importante
inserir ações em prol da mobilidade urbana dentro de programas sociais

E

m 15 de setembro do ano
passado foi definitivamente
promulgada emenda constitucional com base na PEC
90/2011, de autoria da deputada
Luiza Erundina, que aprovou o Transporte como um Direito Social na
Constituição. Não se pode negar que,
do ponto de vista constitucional, foi
um grande avanço; afinal, sem essa
condição, é impossível colocar em
prática planos mais consistentes para
a melhoria da mobilidade urbana.

Uma das possibilidades que o Direito
Social tem é mais facilidade na obtenção de verbas e até mesmo a criação de fundos específicos ou recursos carimbados para que as pessoas
possam se locomover de maneira
mais humana e eficiente nas cidades.
Vale ressaltar que, em sua essência,
transporte não é só levar pessoas de
um lado para o outro, mas é oferecer
dignidade, qualidade de vida e acesso a outros direitos básicos como
saúde, educação, lazer e trabalho.

Agora, o transporte está no mesmo
nível de direitos como saúde, educação e emprego, que também não são
plenamente respeitados no Brasil. Na
prática, o passageiro de ônibus, trem
e metrô, que também é pedestre, ainda não sentiu nenhum impacto positivo dessa mudança na Constituição.

Em relação aos recursos – ou pelo menos à previsibilidade deles – existem
propostas, mas em um ano a classe
política, envolta em escândalos, não
conseguiu tirar do papel ao menos
uma das várias ideias existentes para
que o usuário do transporte público
receba financiamento adequado. E
é importante destacar que qualquer
recurso não deve ser para uma rede
de modal de transportes, mas para
quem usa o transporte público, com a
humanização dos projetos de obras e
com o barateamento de tarifas.

É claro que em um ano não seria
possível fazer com que a situação
mudasse de maneira substancial,
principalmente porque transporte
público é relacionado também a
outras áreas, como a ocupação do
espaço urbano e a melhor distribuição de oferta de emprego e renda.
Não é apenas uma canetada que vai
mudar uma realidade que se arrasta há anos. No entanto, em um ano,
já poderiam existir mais diretrizes
e propostas concretas para que o
transporte urbano se torne, de fato,
um Direito Social e não fique apenas
nos discursos ou nas letras frias da lei.

Assim, um dos aspectos que devem
ser prioritários é a justiça social na
mobilidade. Por isso que uma das
ideias é a criação de taxas e impostos

sobre o uso do transporte individual,
que ocupa mais o espaço público e
emite mais poluição. Essa justiça não
é só em relação ao uso do espaço urbano, vale ressaltar que o transporte
público leva as pessoas de mais baixa
renda a locais onde há oferta de oportunidades de crescimento.
O transporte é tão ou mais importante que programas assistenciais e
não seria exagero inserir ações em
prol da mobilidade urbana dentro
de programas sociais. Em época de
ajuste fiscal e de rombos nas contas
públicas pode parecer temerário
pensar em investimentos e destinação de verbas, mas esse é um tipo de
pensamento imediatista. Até mesmo
porque investimento não é gasto,
mas sim os acidentes e a poluição
por causa do excesso de veículos.
Redes de metrô e ônibus que atendam às necessidades do cidadão são
investimentos e isso deve ficar claro.
O importante é saber investir bem,
com responsabilidade e de forma
eficiente. Assim, os custos para implantar e manter uma rede de transportes bem estruturada vão valer a
pena, frente à economia gerada com
a diminuição das internações por
causa da poluição e acidentes e com
a recuperação da produtividade do
cidadão. Os investimentos em transporte não devem se resumir a obras,
mas também à boa gestão e prioridade nas políticas públicas.
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AUMENTE SEU POTENCIAL DE
GANHO COM A BILHETAGEM TACOM
A TACOM desenvolve as melhores soluções integradas de ITS do mercado. São tecnologias
inovadoras que diminuem os custos de operação e aumentam a rentabilidade das empresas,
com maior facilidade e segurança para os usuários. O sistema de bilhetagem CIT-Sbe® traz
novas funcionalidades com a geração de validadores interativos e oferece soluções próprias
para automatizar a venda de cartões e créditos com recarga on-line. Fale com a gente.
Em tecnologia para mobilidade urbana, temos mais de 40 anos de estrada.

VALIDADOR CCIT 4.0®
COM MÍDIA EMBARCADA
Com ele sua empresa tem maior controle da
arrecadação, mais eficiência operacional e
agrega novos produtos para aumentar a receita.
GPS/GPRS; Câmera frontal embutida e sistema
de biometria facial (CIT-Image); capacidade para
realização de comandos operacionais (como
fechamento de viagem e remanejamento de linhas),
Mídia embarcada (CIT-Mídia) com possibilidade de
veiculação parametrizável e pesquisa de mercado.

ATM VX1500
É a solução para acabar com
as filas e ampliar a rede de
atendimento com economia.
Tempo de recarga inferior a 10 seg;
possibilidade de customização;
mais de 100 terminais ativos.

POS ON-LINE
Um ótimo recurso para aumentar as vendas
de créditos e o alcance dos usuários.
Rede de venda móvel; simples; dispensa estrutura
de back Office de IT.

Converse com a gente e conheça
as vantagens do CIT-Sbe®.
www.tacom.com.br | 31 3348.1000

solution

O CRESCIMENTO DA SUA
EMPRESA PEDE PASSAGEM.

QUANDO TUDO
ANDA BEM, SUA
EMPRESA NUNCA PARA.
REDUZA CUSTOS E GANHE
PRODUTIVIDADE COM A TACOM.

solution

A TACOM tem o sistema mais completo e moderno em gestão de transporte. Com o CIT Sao® sua
empresa tem todas as informações da frota em tempo real, podendo monitorar ocorrências
e se comunicar com os motoristas. O sistema controla as exceções e atua no momento
exato, enviando alarme e mensagens para correções imediatas. Uma solução integrada,
com módulos que podem ser adquiridos conforme sua necessidade. Com a TACOM você
tem a certeza de que sua empresa caminha com segurança e controle nas mãos. Fale com
a gente e garanta muito mais produtividade e economia para o seu negócio.

CONHEÇA OS MÓDULOS DO CIT Sao®
RASTREAMENTO – MAIS CONTROLE
Acompanhamento de toda a operação e detalhamento da localização dos veículos
e ocorrências por meio de mapas digitais e sinóticos. Permite a importação de dados
para sistemas de informação ao usuário.
GESTÃO OPERACIONAL – MAIS PRODUTIVIDADE
Controle e ajuste dinâmico da programação, melhorando a relação entre oferta e
demanda. E sistema de gestão de alarmes com configuração de procedimentos de ação.
TELEMETRIA – MAIS ECONOMIA
Acompanhamento em tempo real e registro para análise posterior dos principais
parâmetros do veículo como, por exemplo: velocidade, RPM, excessos em curvas, freadas
e arrancadas. Tudo com alerta imediato para o motorista e CCO, mantendo os padrões
ideais de dirigibilidade, que reduzem acidentes, consumo e desgaste da frota.
GESTÃO DO CONDUTOR – MAIS SEGURANÇA
Monitoramento permanente da atividade do condutor e avaliação automática
do desempenho com sistema de pontuação e relatórios diários.

BUSZOOM®
AUMENTE O CONTROLE DE SUA FROTA
Conheça o sistema de segurança embarcado com
filmagem digital que leva mais eficiência para a sua
empresa e muito mais proteção para a sua frota e
passageiros. E agora com uma novidade: a coleta wi-fi.

www.tacom.com.br | 31 3348.1000

B o as p r áti c as

Empresas de ônibus investem
em campanhas contra o assédio
às mulheres nos coletivos
Práticas são realizadas em parceria com governos locais para minimizar e
mapear os abusos sofridos por mulheres em alguns estados brasileiros

L

evantamento feito pelo Datafolha sobre o assédio sexual
na cidade de São Paulo, em
novembro de 2015, entrevistou 1.092 homens e mulheres, e
registrou que o transporte público é
o local onde mais ocorre assédio às
mulheres da cidade: 35% dizem já ter
sido alvo de algum tipo de assédio
sexual, 22% delas dizem ter sofrido
assédio físico, enquanto 8% foi alvo
de assédio verbal e 4% de ambos.
Diante desses abusos, empresas do
transporte coletivo de diversas cidades têm realizado campanhas contra
essas práticas. Em Recife, foi formado
o Comitê de Combate ao Assédio
Sexual no Sistema de Transporte Público, integrando diversos setores da
sociedade, como governos, representantes da sociedade civil e empresas e
sindicatos de ônibus. Juntos, lançaram
a campanha “Enfrentamento ao Assédio Sexual no Transporte Público”.
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A campanha começou no mês de setembro e não tem prazo para acabar.
Foram afixados cartazes com mensagem contra o abuso e o número
da Secretaria da Mulher de Pernambuco, nos três mil ônibus do Grande
Recife e também nos terminais. O
intuito é fazer um levantamento e
mapeamento de dados sobre as denúncias de abusos sofridos dentro
do coletivo.
Em nota, o Sindicato das Empresas
de Transportes de Passageiros no
Estado de Pernambuco (Urbana-PE)
disse que “trata-se de uma iniciativa
de extrema importância para garantir a liberdade e segurança no exercício do direito de ir e vir e diminuir
as diferenças de gênero nos espaços
urbanos. A informação é fundamental para mudanças de atitude e no
combate ao assédio sexual e, nesse
sentido, é crucial que as denúncias
sejam incentivadas”, defende.

Para o Grande Recife Consórcio de
Transporte é fundamental inovar nos
cartazes mantendo a mesma mensagem com artes diferentes para não
perder a atenção do público-alvo.
O gerente de Relacionamento do
Grande Recife Consórcio de Transporte, Marcus Petrônio Iglesias, afirma que essa campanha veio para encorajar as mulheres a denunciar esse
tipo de assédio. “Queremos que elas
se sintam acolhidas e respeitadas
dentro do transporte público e estamos dando voz a elas para combater
essa violência", completa.
Para ajudar na prevenção e coibição
das práticas de abuso, aproximadamente 12 mil funcionários entre
motoristas, cobradores e fiscais vão
passar por uma capacitação promovida pela Secretaria da Mulher
de Pernambuco com tópicos como
machismo, misoginia e como agir em
casos de assédio contra a mulher.

B o as p r áti c as

Brasília - Para comemorar o Dia
Internacional da Mulher, em março
deste ano, a empresa Urbi de Brasília
realizou a campanha “Assédio Zero no
Ônibus”. A ação contou com a adesivação da parte externa dos coletivos
e afixou cartazes no interior da frota
de ônibus da empresa. A intenção é
realizar essas ações todos os anos no
mesmo período, em outras datas comemorativas, como o Outubro Rosa,
quando é comemorado o Dia Nacional
de Luta Contra a Violência à Mulher.

O diretor executivo, Lucas Santos,
destaca o comprometimento da empresa em disseminar essas práticas
para a população e seus funcionários
“Um dos compromissos da Urbi é
conscientizar e orientar sobre situações que podem acontecer dentro
dos nossos veículos. Assédio sexual,
por exemplo, é um assunto delicado
e que muitas vezes não é denunciado
pela vítima por questões que envolvem constrangimento e outros fatores. Nós somos radicalmente contra
qualquer tipo de abuso e, como empresa, nos posicionamos em relação
a isso por meio de campanhas publicitárias e treinamentos para nossos
colaboradores”, enfatiza.

Aplicativo
Também no Recife, estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) criaram
um aplicativo para ajudar a combater as práticas de violência e assédio sexual nos coletivos. O “Nina”, como é chamado o app, busca criar uma rede de colaboração pelo celular,
evitando a subnotificação e dando voz às vítimas, seguindo o conceito de sororidade, que
é a união e aliança entre mulheres, baseado na empatia e companheirismo. A plataforma
vai reunir dados que serão entregues ao poder público, e o relato será enviado a um banco
de dados pelo qual os casos serão mapeados. As denúncias podem ser realizadas de maneira anônima, mas ao instalar é necessário fazer login e ativar a geolocalização. Por se tratar de um projeto que não é subsidiado, ainda está em fase de aperfeiçoamento e só está
disponível para aparelhos que possuem sistema Android.

PARADa SEGURA
Desde 2014, os governos dos estados vêm implementando leis estaduais e municipais
batizadas de “Parada Segura”. Os coletivos podem parar para as mulheres fora dos pontos
de ônibus, depois das 22h, respeitando seu trajeto. O intuito é diminuir o nível de violência
contra as mulheres e deixá-las mais seguras. As denúncias podem ser feitas gratuitamente
pelo telefone 180 em todo o Brasil.
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Projeto “Cidade dos Sonhos”
incentiva participação da
sociedade em período de eleição
A iniciativa discute quatro temas considerados fundamentais para tornar as cidades
mais sustentáveis e acolhedoras: energia, áreas verdes, resíduos e mobilidade urbana

R

eunir os sonhos em busca
de um modelo ideal de cidade. É isso o que faz o projeto “Cidade dos Sonhos”.
A proposta surgiu em junho deste
ano com o objetivo de influenciar a
discussão política para que os temas
energia, áreas verdes, resíduos e mobilidade urbana ganhem força durante o período das Eleições Municipais 2016 e, posteriormente, tenham
projetos executados nessas áreas. A
iniciativa é resultado da parceria da
empresa Purpose com a colaboração de diversas organizações, movimentos e sociedade, sem qualquer
vínculo partidário.
Os idealizadores da proposta estabeleceram 20 indicadores de sonhos para que sejam votados pela
população no site do projeto (cidadedossonhos.org) a ‘cidade dos
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sonhos’. Nele, o participante pode
opinar se é a favor, contra ou se não
faz diferença as opções de sonhos
indicadas. Entre os temas sugeridos estão as faixas exclusivas para
ônibus, que representam um ‘sonho’ para 95% dos participantes. A
redução de estacionamentos também faz parte dos indicadores e foi
um dos pontos escolhidos por 83%
das pessoas que interagiram no site
do projeto.
O Instituto de Políticas de Transporte
e Desenvolvimento (ITDP) Brasil, um
dos apoiadores do projeto, indica
que a mobilidade urbana é um dos
principais desafios a serem trabalhados nas cidades e aponta as eleições
municipais de 2016 como uma ótima
oportunidade para fortalecer o debate sobre o assunto que representa o
exercício de direito da sociedade.

Já o coordenador da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP)
em Brasília, Nazareno Affonso, enfatiza
que cabe aos governantes a melhora da
mobilidade urbana, mas que a sociedade também tem um papel importante
para mudar esse cenário. ”É necessário
exigir espaços em que as pessoas possam participar desde o planejamento
até a implantação de novos projetos. A
comunidade tem que se organizar para
defender os interesses da melhoria da
mobilidade”, pontua.
Arquiteto e especialista em transportes, Affonso ainda diz ser importante existir um fundo de transporte
para financiar modais sustentáveis,
capacitar órgãos gestores e democratizar as vias para que os carros
ocupem 30%, os ônibus outros 30%
e os 40% restantes sejam ocupados
por bicicleta e pedestres.

M o b ili d a d e ur b ana

O que esperar?
A representante do Cidade dos Sonhos, Gabriela Vuolo, conta que a expectativa
após o período de eleição é ver o resultado do trabalho desenvolvido pelo projeto
em parceria com a população. “Desejamos que os candidatos eleitos levem em
consideração o desejo e os sonhos dessas pessoas. O objetivo é que todos olhem
para os resultados e propostas e quem for eleito incorpore isso nos seus quatro
anos de mandato”, enfatiza.
Para ela, a cidade dos sonhos da população é uma cidade mais humana, mais acolhedora e sustentável. “A cidade dos sonhos é aquela que olha para as pessoas e
atende as necessidades de cada uma delas”, reforça Gabriela.
O projeto conta com metade dos sonhos voltados para a área de mobilidade urbana. A maior discussão gira em torno da priorização do transporte público. Mas a
garantia de segurança e conforto de pedestres e ciclistas, o espaço disponibilizado
para os carros, e a redução de vagas de estacionamento como incentivo ao uso de
outros modais são apontadas como medidas necessárias para o avanço do setor.

SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO

e produtos de
Muito além d
.
primeira linha
nda assegura
Nosso pós-ve
po a sua
por mais tem
acional.
confiança oper

Consultoria - Orientamos desde a
manutenção da sanfona e do sistema
de articulação e peças de reposição até
programas de treinamentos individualizados.

Inspeções – Já que vários fatores
externos influenciam nos intervalos entre
manutenções, avaliamos os componentes criteriosamente, focando sempre em
durabilidade e redução de custos.

Peças de reposição – A experiência
técnica e a vivência que temos são
incorporadas à entrega de nossos
produtos, com garantia de um longo
período de vida útil.

Reparos - Oferecemos manutenção e
reparos in company para seus
componentes HUBNER, assegurando
que permaneçam em plena condição
de funcionamento.

Manutenção - Nossa manutenção é
completa para a articulação do seu
ônibus com uma inspeção detalhada,
preventiva e corretiva, limpeza,
lubrificação e troca de componentes
mecânicos, hidráulicos e elétricos.

Treinamento - Sessões de treinamento
prático, na sua empresa ou em salas de
treinamento na fábrica da Hubner.
Consulte nossos programas individuais
de treinamento.

HÜBNER Sanfonas Industriais Ltda.
Av. Adhemar Pinto Siqueira, 412
Bairro da Grama - Caixa Postal 76
12286-325 - Caçapava - SP - Brasil
Tel. +55 12 3653-3622
info@hubner-brasil.com.br
www.hubner-brasil.com.br

Pelo mun d o

FINLÂNDIA

DINAMARCA

Easymile

Copenhague investe
em mobilidade urbana
sustentável
A capital dinamarquesa Copenhague elaborou o
plano “Neutro Carbono” com objetivo de alcançar
um saldo neutro de emissões do poluente até 2025.
No plano, a mobilidade sustentável tem prioridade

Helsinque começa testes com miniônibus autônomos

e as principais metas para os próximos nove anos
consistem em: aumento no número de usuários

Helsinque, maior cidade da Finlândia, aderiu à onda de testes com veículos de trans-

de transporte público; deslocamentos realizados

porte coletivo sobre pneus que podem operar sem motorista. A partir de setembro,

a pé, de bicicleta ou transporte público; e o uso de

dois miniônibus, que possuem capacidade para nove passageiros, iniciaram os ser-

novos combustíveis para veículos leves e pesados.

viços entre duas estações do distrito de Hernesaari. Outra medida mais recente foi

Copenhague já é considerada a capital do ciclismo

promover o uso do transporte público entre os motoristas de automóveis particulares.

urbano por incentivar o uso da bicicleta por meio de
medidas que favorecem a mobilidade sustentável.

Este ano, a administração do Departamento de Trânsito da cidade de Turku fez um
experimento, entre fevereiro e março, dando um bilhete de ônibus no valor de US$ 22 a
todos os moradores da região com habilitação para que fizessem seus deslocamentos

A iniciativa fez com que mais de cinco mil pessoas se cadastrassem só no primeiro mês.
Quando os motoristas esgotaram a quantia, seus cartões de ônibus foram automaticamente recarregados, porém depois de dois meses o custo passou a ser do usuário.
A experiência, com o intuito de fazer os cidadãos pensarem na poluição e na mobilidade sustentável, foi um sucesso. A grande maioria dos usuários ainda continua utilizando o cartão mesmo sendo recarregado por conta deles.

ALEMANHA
ÔNIBUS ANFÍBIO EM HAMBURGO
O HafenCity Riverbus é fabricado com reaproveitamento de
chassi de caminhões. Atualmente, atua como transporte de
turistas pelo rio Elba em Hamburgo, na Alemanha. Já que a grande maioria das atrações turísticas localiza-se na água, a nova
atração combina os tours do porto e da cidade. O maior desafio
é a manutenção do modal. Nos dois primeiros meses de testes,
foram registrados mais de seis mil passageiros. Outras cidades
da Alemanha também se interessaram pelo veículo e já foram
encomendadas mais seis unidades.
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Alberto Rey

pelo transporte público.

E m b ar q ue nessa i d eia

Luis Antonio Lindau, diretor do WRI Brasil Cidades Sustentáveis
Clarisse Cunha Linke, diretora-executiva do ITDP Brasil

Trânsito não pode mais ser
conversa de botequim

O

Apesar dessa propensão das pessoas a deixar o carro em casa, em
São Paulo, apenas 25% das pessoas
vivem a uma distância acessível a pé
de uma estação de transporte público de qualidade (metrô, trem, Bus
Rapid Transit – BRT ou corredores
de ônibus). Esse índice, chamado de
PNT (do inglês People Near Transit),
é muito baixo em relação ao de outras cidades: no Rio de Janeiro, é de
47%, em Pequim, de 60%, em Nova
Iorque, de 77%, e em Paris, de 100%.
Até 2025, São Paulo tem condições
de elevar o PNT de 25% para 70%1.
Basta cumprir as metas estabelecidas para a cidade no Plano Diretor
Estratégico e no Programa de Corredores Metropolitanos. São objetivos já traçados, mas que exigirão
o comprometimento de quem vai
administrar a cidade a partir de 2017.
Será preciso apoio tanto do governo
estadual, para viabilizar sistemas sobre trilhos e corredores metropolita-

Alf Ribeiro / Shutterstock.com

paulistano tem uma relação quase umbilical com
o trânsito, tema que serve
de desculpa para o começo de qualquer papo de elevador.
Para que o congestionamento saia
das amenidades, é preciso falar de
forma aprofundada e amparada em
evidências sobre mobilidade urbana.
Afinal, 74% dos moradores de São
Paulo afirmaram, em pesquisa realizada pelo Ibope este ano, que estariam
dispostos a trocar o automóvel por
um transporte público de qualidade.
nos, quanto do federal na busca por
opções de financiamento. O Rio de
Janeiro, só para ficar em um exemplo
nacional, deve mais do que dobrar o
seu PNT em menos de uma década:
era de 26%, em 2010, e tem previsão
de chegar a 56% em 2017. O salto foi
baseado no investimento realizado
para as Olimpíadas, centrado principalmente no BRT, mas que incluiu a
ampliação do metrô e a nova linha de
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).
A chave para praticamente triplicar o
acesso ao transporte de qualidade e
reduzir a desigualdade atual – quem
tem renda maior é justamente quem
tem mais acesso –, é expandir, integrar
e qualificar a rede de transporte multimodal da cidade. Dos 1,3 mil quilômetros de rede previstos para 2025, 65%
são de BRT e de corredores de ônibus.
Se você desconfia dessa solução, saiba que sistemas BRT podem ser tão
confiáveis e rápidos quanto sistemas
sobre trilhos, a um custo de implantação de seis a dez vezes menor. Isso

sem falar no tempo de construção
muito inferior, o que atende à urgência da situação atual. São Paulo não
tem mais como ficar décadas aguardando apenas por novas linhas de
metrô, já que em 40 anos foram implementados apenas 80 quilômetros.
Não há tempo nem recursos.
As pessoas querem deixar o carro
em casa, desde que essa troca permita ganhos significativos de tempo
e garanta a saída e a chegada no
horário. Para isso, não há outro jeito: uma parte do espaço viário, que
hoje prioriza desproporcionalmente
os veículos particulares, deve ser
exclusiva do transporte coletivo.
Enquanto isso não ocorrer, o congestionamento continuará sendo uma
instituição da cidade, uma marca,
uma interminável e repetitiva conversa de botequim. Os moradores da
maior cidade do país têm histórias
melhores para contar.
(1) http://wricidades.org/research/publication/infogr%C3%A1fico-pnt
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Apps

Vídeos
SIU MOBILE BH
Além de disponibilizar previsões de chegada
dos ônibus no ponto desejado, o aplicativo
oferece agora a função “ROTAS” para os usuários. O app indica, por meio da localização, qual
a linha de ônibus mais adequada para levar o
usuário ao local escolhido. Nos planejamentos
de rotas, são considerados o local de destino e
origem do usuário, tempo de caminhada até o
ponto de embarque, espera pela linha, viagem
e complementação do trajeto feito a pé. O
aplicativo é gratuito e está disponível para An-

TRANSPORTE PÚBLICO COMO
DIREITO SOCIAL. E AGORA?

droid, iOS e Windows Phone.
Para dar mais ênfase à pesquisa e esquentar

CITYMAPPER

os debates promovidos no Seminário Nacional da NTU, foi produzido um vídeo com

O Citymapper está em 31 cidades pelo

entrevistas com usuários do transporte co-

mundo. No Brasil, opera apenas em

letivo sobre a percepção que eles têm sobre

São Paulo e já é um dos “queridinhos”

o serviço e quais seriam as possíveis solu-

dos usuários. O serviço é multimodal

ções para a melhoria do transporte. O vídeo

(ônibus, trem, metrô, bicicletas públi-

está no canal do YouTube da NTU. Confira!

cas e outros) e oferece conexão direta
com o CCO (Centro de Controle Operacional) das empresas, permitindo o
acompanhamento em tempo real dos
transportes solicitados. Funciona off-line conforme as rotas salvas pelo usuário. Está disponível para Android e iOS.

Publicação
PESQUISA NTU E FSB
A NTU encomendou uma pesquisa ao

PRIORIDADE AO
TRANSPORTE COLETIVO

Instituto FSB Pesquisa sobre os rumos do
transporte público no Brasil. Foram ouvi-

Prioridade ao transporte coletivo também

dos políticos e influenciadores da área, so-

foi tema de outro vídeo produzido pela

bre o reconhecimento do transporte pú-

NTU. O curta mostra os avanços dos pro-

blico como Direito Social na Constituição

jetos de prioridade ao transporte público

Federal e os caminhos a serem seguidos

coletivo no Brasil e os benefícios que essas

para concretização desse direito. A pes-

medidas trazem para os cidadãos. Saiba

quisa foi divulgada e distribuída no último

mais em nosso canal do YouTube!

seminário anual da NTU e está disponível
para download no link: www.ntu.org.br.
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EMBARQUE NO SITE WWW.BRTBRASIL.ORG.BR
E ACOMPANHE A EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE
COLETIVO E DA MOBILIDADE URBANA DAS CIDADES.

BRTs PRESENTES
NO BRASIL

62
PROJETOS

19

22

ESTADOS

EM OBRAS

33
CIDADES

22
EM OPERAÇÃO

106

1737

EMPREENDIMENTOS

KM DE PRIORIZAÇÃO

facebook.com/brtbrasil
twitter.com/brtbrasil

