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Dilema tarifário: a conta
do transporte público
não fecha no Brasil
Enquanto a tarifa financia 100% do transporte público,
o setor agoniza. Definições sobre novas fontes de recursos
tornam-se cada vez mais urgentes para evitar um colapso.
Entre as propostas está a criação da Cide Municipal.
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Para ver o que existe de mais avançado no transporte
em sistemas BRT, você vai ter que olhar por outro ângulo.
Chassis de ônibus Mercedes-Benz. Pensando no coletivo. Pensando no futuro.

mercedesbenzonibus

A marca que todo mundo confia.

Na cidade somos todos pedestres.
Quando a Mercedes-Benz desenvolve um chassi de ônibus ela pensa em tudo:
das necessidades dos clientes ao conforto dos passageiros. É por isso que
ela oferece a linha mais completa de chassis em sistemas BRT. Produtos que
entregam eficiência, rentabilidade e que garantem maior desempenho,
economia e respeito ao meio ambiente. Porque para a Mercedes-Benz, investir
em tecnologia é investir na qualidade do produto, buscando melhores
resultados para o cliente e para o transporte nas metrópoles.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br
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O desafio da
sustentabilidade
econômica do
nosso negócio

Conselho Diretor
Membros titulares e suplentes
REGIÃO CENTRO-OESTE
Edmundo de Carvalho Pinheiro (GO)
titular

Ricardo Caixeta Ribeiro (MT)
suplente

REGIÃO NORDESTE
Dimas Humberto Silva Barreira (CE)
titular

34 milhões de passageiros pagantes
transportados por dia. Essa é a parcela da sociedade que paga a conta
para que os ônibus circulem nas
cidades brasileiras. Vinte anos atrás
a conta era dividida por 45 milhões.
Naquela época, a alta demanda e
produtividade do setor permitiam
passagens mais acessíveis e a quantidade de carros particulares nas
ruas era 120% menor e a velocidade
comercial dos ônibus era maior.
Hoje, o desafio do setor é mais do
que recuperar a demanda de passageiros ou conquistar a sua prioridade nas vias. É algo ainda mais urgente: ter dinheiro em caixa para colocar
o diesel para o ônibus rodar, pagar os
salários dos funcionários, realizar a
manutenção dos veículos, enfim, cobrir os custos básicos de operação.
De janeiro a dezembro de 2016, o
índice de inflação medido pelo IBGE
(IPCA-15) deve chegar a 6,50%. O
número tem relação direta com o
reajuste de salários das categorias
profissionais. A maior parte dos custos de operação do transporte público é com a folha de pagamento.
Salários de motoristas, cobradores,
fiscais, mecânicos e administrativos
representam em torno de 40% dos
custos operacionais.
Outra variação que impacta os valores é o preço do diesel. A variante
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S10, usada pela grande maioria dos
ônibus, subiu 15,5% de janeiro de 2015
a setembro de 2016, de acordo com a
Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Mário Jatahy de Albuquerque Júnior (CE)
suplente

Luiz Fernando Bandeira de Mello (PE)
titular

Paulo Fernando Chaves Júnior (PE)
suplente

Sobre as empresas de transporte
também incide uma alta carga de
tributos, pagos ao governo federal,
aos estados e aos próprios municípios. Em época de crise, nenhum
governo terá disposição para isentar
essas obrigações.
Para sustentar economicamente o
serviço, o setor depende exclusivamente da tarifa paga pelos usuários.
E quanto mais a tarifa cresce, maior
a queda na demanda. Não é interessante nem para a população, nem
para os empresários, nem para os
gestores públicos.
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titular
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suplente
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suplente

Encerrar 2016 com essa constatação
não é novidade. Há 20 anos os empresários alertam que esse modelo
de financiamento não se sustenta e
um dia chegaria a um colapso. Países de todo o mundo usam soluções
alternativas para custear o sistema
de transporte público. As fontes de
recursos podem vir de pedágios urbanos, estacionamentos públicos,
multas, taxação sobre combustíveis,
e outros. A situação está cada vez
mais crítica e pensar soluções agora
não é mais dever de casa.
É preciso agir!

REGIÃO SUL
Ilso Pedro Menta (RS)
titular

Enio Roberto Dias dos Reis (RS)
suplente
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Membros titulares e suplentes

Dante José Gulin (PR)
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suplente
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O imbróglio das tarifas de ônibus
*MARCOS BICALHO DOS SANTOS
Grzegorz Czapski / Shutterstock.com

A

decisão do prefeito eleito
de São Paulo, João Doria,
de congelar as tarifas do
transporte público coletivo urbano no primeiro ano do seu
governo podem ter reflexos não apenas na região metropolitana de São
Paulo, mas em todo o país.
É fato que as redes de transporte público coletivo das grandes cidades
brasileiras encontram-se atualmente
em desequilíbrio financeiro, fruto dos
efeitos inflacionários e da queda de
demanda provocada pela crise econômica que atinge 9% na média nacional.
Se considerarmos a inflação média
deste ano, aquelas cidades que não
adequaram a oferta dos serviços à
queda de demanda devem registrar
um desequilíbrio entre custos e receitas nas redes de transporte em
torno de 20%.
Essa situação obrigará a correção da
remuneração das empresas operadoras já a partir do próximo mês de dezembro, o que poderá ser feito praticamente de duas formas: subvenção
pública para complementar a receita
tarifária ou aumento dos preços das
passagens cobradas dos usuários.
São Paulo, a maior e mais rica cidade
brasileira, é talvez a única entre as
grandes cidades do país que pode
se dar ao luxo de utilizar parte do seu
orçamento público para subvencionar de forma significativa (em torno
de 30%) o transporte coletivo. As
demais, quando destinam recursos
públicos à subvenção desse serviço
público, o fazem com valores pouco
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significativos, normalmente destinados a cobrir algum tipo de gratuidade ou benefício tarifário.
Ainda que tenha a capacidade de
ajustar o orçamento municipal do
próximo ano para bancar esses custos, o futuro prefeito tomou uma decisão que certamente vai gerar reflexos
que se espalharão pelo país. Ocorre
que as tarifas de ônibus de São Paulo,
a maior cidade do país, são referências não só para a região em torno da
capital, como para todo o Brasil.
Além disso, como principal cidade da
maior região metropolitana do Brasil,
exerce função primordial na estruturação da complexa rede de transporte público que atende àquela região,
incluindo os serviços de metrô, trem
metropolitano e as ligações de ônibus intermunicipais de caráter urbano, administradas pelo estado, além
das redes municipais das cidades que
compõem o espaço metropolitano.
É imprescindível que exista um equilíbrio entre os preços dos diversos
serviços para evitar fugas de passageiros de um serviço para outro.

Como garantir o equilíbrio de preços
dos serviços nas grandes redes metropolitanas de transporte público coletivo
geridas por diferentes entes federados?
Como evitar a degradação da qualidade dos serviços quando os custos são
incompatíveis com a realidade local?
Como diferenciar, de forma perene e
segura, as tarifas pagas pelos usuários das tarifas de remuneração das
empresas operadoras de transporte?
Buscar soluções para essas questões é dar um passo a caminho do
bom senso.

MARCOS BICALHO DOS SANTOS
Diretor da Associação Nacional das Em-

Diante desse quadro, algumas questões que precisam ser avaliadas, sob
pena de transformar o transporte público urbano em imbróglio nacional:

presas de Transportes Urbanos (NTU),
engenheiro civil e MSc. em Engenharia
de Transportes

AGENDE-SE
SEMINÁRIO
NACIONAL NTU
E TRANSPÚBLICO

29, 30 E 31 DE AGOSTO

Transamérica Expo Center – São Paulo
INFORMAÇÕES:

comunicacao@ntu.org.br
EXPOSITORES:

marcelofontana@otmeditora.com.br
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JOSÉ ROBERTO GENEROSO*

Secretário nacional de
Mobilidade Urbana aposta
na capacitação para
melhoria do transporte
COM DESAFIOS EM DIVERSAS ÁREAS QUE
ENVOLVEM A MOBILIDADE URBANA BRASILEIRA,
O MINISTÉRIO DAS CIDADES BUSCA VIABILIZAR
NOVOS INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FGTS

Alf Ribeiro / Shutterstock.com

E

m entrevista exclusiva à Revista NTU
Urbano, o secretário nacional de
Transporte e da Mobilidade Urbana do
Ministério das Cidades, José Roberto
Generoso, dá detalhes sobre a sua gestão, dos
desafios que têm enfrentado ao assumir a secretaria, de novos projetos e do planejamento
da Semob para o enfrentamento de problemas
recorrentes no Brasil na área de transporte público e mobilidade urbana.
Num cenário de restrições financeiras, Generoso revela que a pasta prepara material didático
sobre mobilidade urbana com foco nos muni-

cípios, que desenvolve estudos para monitorar
a efetividade e implantação das políticas de
mobilidade e que apenas 5% dos municípios
brasileiros têm planos de mobilidade. Confira a
seguir o que podemos esperar do órgão executivo federal para a mobilidade urbana brasileira
nos próximos anos.
TENDO EM VISTA A ATUAL SITUAÇÃO
DO PAÍS, COM RESTRIÇÃO DE
INVESTIMENTOS PÚBLICOS, QUAL
SERÁ A PRIORIDADE DA MOBILIDADE
URBANA NESTE CENÁRIO?
No início do mês de novembro, a Presidência
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anunciou um programa de retomada
das obras apoiadas com recursos
do Governo Federal. Seguindo essa
linha, com objetivo de alinhar retomada dos investimentos públicos e a
necessidade de novos investimentos
no setor, será reforçado o incentivo
aos investimentos privados. Nesse
sentido, o Governo Federal tem trabalhado em duas frentes: a melhoria
do ambiente de negócios promovida
principalmente pelos Ministérios do
Planejamento e da Fazenda e pela
facilitação do acesso a recursos pelo
setor privado. Como forma de disponibilizar recursos aos setores produtivos interessados, estamos reunindo

esforços para o fortalecimento da
Linha de Financiamento Pró-Transporte para o setor privado, que utiliza
recursos do FGTS para financiar empreendimentos de infraestrutura que
proporcionem melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores.
COMO O MINISTÉRIO PODE
APOIAR OS MUNICÍPIOS A
FORTALECEREM A MOBILIDADE
URBANA NESTE CONTEXTO?
QUAL O FOCO PRIORITÁRIO QUE
OS MUNICÍPIOS DEVEM TER?
O Ministério tem enxergado esse
momento de escassez de recursos
como uma importante oportunida-

“AO ASSUMIR A
SECRETARIA PERCEBI
UMA SÉRIE DE DESAFIOS
À IMPLANTAÇÃO
DOS PROJETOS
DE MOBILIDADE
SELECIONADOS NO
ÂMBITO DO PAC. MUITOS
PROJETOS POUCO
CONSISTENTES FORAM
SELECIONADOS, O
QUE LEVOU A UMA
NECESSIDADE
DE REAVALIAÇÃO
DA CARTEIRA DE
INVESTIMENTOS.”

Alf Ribeiro / Shutterstock.com

de de qualificar os agentes públicos
responsáveis pelo planejamento
das cidades brasileiras. A Secretaria
tem dedicado parte de sua equipe
para produção de uma coleção de
Cadernos Técnicos para Projetos
de Mobilidade Urbana. São ao todo,
três cadernos com os seguintes temas: Transporte Ativo, Sistemas de
Prioridade ao Ônibus e Veículo Leve
sobre Trilhos. O trabalho contou com
o apoio técnico da WRI Cidades Sustentáveis e da ANPTrilhos, e deve ser
lançado até o início de 2017. A ideia
de iniciativas como essa é orientar
municípios a eleger como prioridade
o Transporte Coletivo e Ativo, mantendo como foco a ampliação dos
investimentos privados tanto em
infraestrutura quanto na operação
desses empreendimentos.
QUAL A SITUAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS BRASILEIROS
NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA
NACIONAL DE MOBILIDADE
URBANA (PNMU, LEI.
N° 12.587/2012)?
O Ministério das Cidades, preocupado em medir o desempenho de
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A análise desse primeiro conjunto
de indicadores evidenciou que a população brasileira tem gastado cada
vez mais tempo nos seus deslocamentos diários e, nas regiões metropolitanas, a população tem sofrido
com a baixa oferta de metrôs e BRT.
Os passageiros do transporte coletivo têm arcado com quase todo o
custo do sistema e, além disso, a população tem convivido com um trânsito cada vez mais violento, sendo
que a taxa de feridos em acidentes
tem aumentado nos últimos anos.
Além disso, apesar do aumento do
consumo de combustíveis renováveis, as emissões de gases de efeito
estufa e de poluentes locais por
habitante têm crescido, mostrando
quão sérios são os problemas relacionados aos deslocamentos diários
da população brasileira.
Os resultados estão detalhados no
Relatório de Atividades e Resultados
do GT, que será divulgado na página
do Ministério, onde serão apresentadas análises por região do Brasil,
porte populacional e regiões metropolitanas, conforme o indicador. Pretende-se que esse conjunto de infor-

radoma / Shutterstock.com

municípios na execução da Política
Nacional de Mobilidade Urbana
(PNMU) devido aos quatro anos da
sanção da Lei, instituiu um Grupo de
Trabalho (GT) em outubro de 2015.
O grupo, composto por representantes de 11 instituições de diversos
setores, tinha a missão de definir
indicadores de efetividade da Política. Como resultado dessa iniciativa,
chegou-se a uma de lista preliminar
de 34 indicadores que devem ser
monitorados a fim de avaliar a implantação da PNMU. Onze desses
indicadores já estão sendo monitorados e devem ser divulgados no site
do Ministério ainda este ano.

mações possa subsidiar uma atuação
mais precisa e produtiva da Semob.
E QUAL A EXPECTATIVA DO
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DIANTE DO NOVO PRAZO
ESTIPULADO PELA MP 148/2016,
PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO
DE MOBILIDADE URBANA?
O Ministério das Cidades tem pesquisado quais munícipios elaboraram planos de mobilidade. De acordo com nosso último levantamento,
171 municípios informaram possuir
plano, o que representa cerca de
5% dos 3.342 municípios que deveriam elaborar planos de mobilidade.
Diante disso, espera-se que com
esse novo prazo estipulado pela
MP 148/2016 os municípios possam
organizar os esforços necessários
a elaboração dos planos, contando
sempre com o apoio do Ministério,
seja por acesso a material didático
ou por capacitações presenciais
e/ou a distância. O Ministério tem
estimulado também que municípios utilizem recursos das emendas

parlamentares para financiamento
dos planos de mobilidade. Assim,
esperamos em 2019 contar com um
número bem mais expressivo de municípios com planos elaborados.

“SOLUÇÕES DE
MOBILIDADE QUE
ENVOLVAM A
IMPLANTAÇÃO DE NOVAS
INFRAESTRUTURAS
DEMANDAM PRAZOS
MAIORES, CONTUDO,
OS GOVERNOS LOCAIS
PODEM UTILIZAR ALGUNS
INSTRUMENTOS DE
GESTÃO DA DEMANDA
QUE PODEM SER
VIABILIZADAS NO
CURTO PRAZO. ESSES
INSTRUMENTOS SÃO
UM CONJUNTO DE
POLÍTICAS QUE BUSCAM
ADMINISTRAR, DE FORMA
EFICIENTE, A DEMANDA
DE DESLOCAMENTOS.”
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COMO A SEMOB VÊ A
IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA
DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTE E DA MOBILIDADE
URBANA (PRÓ-TRANSPORTE)
PARA O DESENVOLVIMENTO
DO TRANSPORTE PÚBLICO
E QUAIS SÃO AS PROPOSTAS
DO MINISTÉRIO PARA
ESSE PROGRAMA?
Como já mencionado anteriormente,
em um cenário de contingenciamento dos recursos do Orçamento Geral
da União, a Semob enxerga a utilização de recursos do FGTS como
a melhor alternativa para viabilizar
novos investimentos em mobilidade
urbana. O orçamento plurianual do
Fundo prevê a destinação de R$ 37
bilhões no período de 2017 a 2020.
Esse recurso viabilizará o andamento do Pró-Transporte, em especial a
seleção de propostas apresentadas
pelo setor privado.
EXISTE EXPECTATIVA DE
LIBERAÇÃO DE NOVOS
RECURSOS FINANCEIROS
PARA O PRÓ-TRANSPORTE?
A seleção do Pró-Transporte para o
setor privado está aberta. Os interessados devem consultar o normativo
disponível na página do Ministério. A
seleção é destinada às concessionárias ou permissionárias; às empresas
participantes de consórcios que
detenham concessão ou permissão
do transporte público coletivo urbano e as Sociedades de Propósitos
Específicos (SPEs). Ressalto que o
Pró-Transporte permite o financiamento de obras civis, equipamentos,
investimentos em tecnologia, sinalização e/ou aquisição de veículos,
barcas e afins.
DE QUE FORMA AS CIDADES
PODEM MELHORAR A
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MOBILIDADE URBANA E O
TRANSPORTE EM CURTO PRAZO?
Soluções de mobilidade que envolvam a implantação de novas
infraestruturas demandam prazos
maiores, contudo, os governos locais
podem utilizar alguns instrumentos
de gestão da demanda que podem
ser viabilizadas no curto prazo. Esses
instrumentos são um conjunto de
políticas que buscam administrar,
de forma eficiente, a demanda de
deslocamentos. Envolvem políticas
de desincentivo/restrição do uso do
automóvel particular, bem como a
priorização dos deslocamentos por
transporte ativo e coletivo. Essas
medidas exigem poucos recursos e
melhoram índices de congestionamento e tempos de deslocamento
no curto prazo. Essas medidas são
totalmente alinhadas ao proposto
pela Política Nacional de Mobilidade
Urbana e contam com amplo apoio
do Ministério das Cidades.
ESTÃO PREVISTAS A
MANUTENÇÃO DOS
PACS E A CONTINUIDADE
DOS INVESTIMENTOS
NA PRIORIZAÇÃO DO
TRANSPORTE COLETIVO E
DA MOBILIDADE URBANA?
Ao assumir a Secretaria percebi
uma série de desafios à implantação
dos projetos de mobilidade selecionados no âmbito do PAC. Muitos
projetos pouco consistentes foram
selecionados, o que levou a uma necessidade de reavaliação da carteira
de investimentos. Nesse momento,
toda carteira de mobilidade urbana
está sendo reavaliada pelo Ministério
das Cidades com apoio do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão: o principal objetivo desse
processo é identificar os projetos
com maiores dificuldades de êxito

PERFIL
JOSÉ ROBERTO GENEROSO
é mestre em Economia pela
Universidade de Paris 1 – Sorbonne (Université Paris 1 Pantheón Sorbonne), na França, e
pós-graduado em Transporte
Público pela Escola Politécnica Federal de Lausanne (École
Polytechnique Fédérale de
Lausanne), na Suíça. Ao longo
de sua carreira, assumiu funções importantes em órgãos
ligados ao segmento de transportes, como: Companhia do
Metropolitano de São Paulo
– Metrô; Associação Nacional de Transportes Públicos
(ANTP); Empresa Brasileira
de Planejamento de Transporte (GEIPOT); Secretaria
Municipal de Transportes do
Município de São Paulo (SMT);
Desenvolvimento Rodoviário
S/A (Dersa), dentre outros.
para que sejam tomadas as medidas
necessárias para esse andamento.
Alguns projetos têm sido avaliados
como não-viáveis econômica e tecnicamente, esses projetos deverão
ser repactuados com o Governo Federal, abrindo espaço para projetos
com maior probabilidade de êxito.
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NOVA DATA PARA
ELABORAÇÃO
DO PLANO DE
MOBILIDADE
URBANA
A Medida Provisória (MP) 748/2016 alterou o prazo para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob)
estabelecido pela Lei 12.587/2012, que
institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Com a MP, publicada recentemente
pelo governo federal, o prazo para a
elaboração do PlanMob e para a sua
integração com o Plano Diretor Municipal existente ou em elaboração,
passou de três para sete anos.

VOLVO LANÇA MEMORIAL DE
SEGURANÇA NO TRANSPORTE
A Volvo do Brasil e Volvo Financial Services inauguraram, em outubro de 2016, o Memorial
da Segurança no Transporte, em Curitiba (PR). Por meio da tecnologia, promove uma viagem desde a pré-história até os dias atuais, explicando sobre a importância da segurança
nos meios de transporte. O espaço é o único dedicado ao tema na América Latina.
Um dos atrativos do Memorial são os simuladores de batida, capotamento e impacto, que,
de forma lúdica, permitem aos visitantes uma experiência mais real, levando-os a perceber
a importância do uso do cinto de segurança e de se adotar um comportamento seguro.
O espaço funciona de quarta a sábado, das 9h às 17h, e é aberto a grupos de alunos de
escolas públicas e particulares. As inscrições podem ser feitas pelo site do memorial:
www.memorialdaseguranca.com.br. A idade mínima para participar das atividades
interativas é 9 anos, ou 1,20 m.

A medida também determina que

PAGAMENTO VIA QR CODE
EM SÃO PAULO

os municípios que não cumprirem as
exigências até abril de 2019 ficarão

A cidade de São Paulo (SP) ganhou uma novidade no paga-

impedidos de receber recursos orça-

mento das passagens. Inédito na América Latina, a bilheta-

mentários federais destinados à mo-

gem via QR Code, ou Código QR (Quick Reponse – resposta

bilidade urbana até que as diretrizes

rápida) está em teste na Companhia Paulista de Trens

sejam cumpridas.

Metropolitanos (CPTM). O novo sistema foi desenvolvido
e implantado pela empresa Autopass e está em fase piloto,

Os planos devem seguir certas exi-

que terá duração de seis meses, instalado nas estações Lapa,

gências como, por exemplo, diretrizes

Tamanduateí, Vila Aurora, Autódromo e USP Leste.

para os serviços de transporte coletivo, circulação viária, acessibilidade

Para testar o sistema, o usuário deverá adquirir um bilhete unitário, que será impresso com o códi-

para pessoas com deficiência e áreas

go na bilheteria da estação. Nos primeiros quinze dias, a venda desse bilhete estará disponível das

de estacionamentos.

9h às 16h. Até o final do ano, a tecnologia poderá ser instalada em mais quatro estações onde tem
maior concentração de público.
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D I Á LO G O T É C N I C O

André Dantas, PhD, Diretor Técnico da NTU

Gratuidades no transporte
público urbano

H

á 21 anos, escrevi meu primeiro artigo técnico[1], que
tratava da questão das gratuidades no transporte público por ônibus. Era um artigo simples e que discutia e demonstrava
a dimensão da gratuidade, a partir
de uma pesquisa de campo em Belo
Horizonte (MG). À época, verificamos
que as gratuidades compreendiam
diversos grupos sociais (motoristas,
cobradores, despachantes e fiscais de
empresas de ônibus, agentes de inspeção do Ministério do Trabalho, oficiais de justiça, carteiros e mensageiros, ex-combatentes, idosos, cegos,
portadores de deficiência física ou
mental) e que representavam, em média, 10% da demanda de passageiros.
Todo esse tempo se passou e, infelizmente, a situação das gratuidades tornou-se cada vez mais grave em todo o
Brasil. Pesquisas realizadas pela NTU
em mais de 30 cidades brasileiras revelam que as gratuidades já representam, em média, mais de 21% do total
de passageiros. Mais preocupante
ainda é a existência de várias cidades
onde os ‘não pagantes’ totalizam 33%
da demanda, ou seja, 1 em cada 3 usuários não pagam a tarifa pública.
Uma das consequências mais preocupantes do crescente nível de
concessão e utilização das gratuidades é o impacto nos custos e nas
tarifas públicas. As estimativas da
NTU revelam que as gratuidades representam cerca de 17% dos custos
do transporte público por ônibus.

Na quase totalidade dos casos, cada
passageiro não pagante da tarifa
pública gera um custo adicional ao
sistema, ou seja, os usuários pagantes do transporte público arcam com
as despesas dos benefícios concedidos. Essa situação é um grave ato
de injustiça social, pois a sociedade
(por meio da representação política:
vereadores e deputados estaduais)
concede as gratuidades que são
pagas exatamente por aqueles que
menos têm condições de arcar com
os custos adicionais. Esse é o cenário
que se perpetua, apesar do artigo 35
da Lei No. 9.074/1995, que determina
que a concessão de gratuidade deve
ser condicionada à previsão, em lei,
da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária.
Outra implicação da existência e da
deturpação do benefício das gratuidades é o crescente fenômeno das
fraudes a elas associadas. Há inúmeros relatos de uso indevido dos
cartões de gratuidades, como é o
caso dos cartões de idosos (maiores
de 65 anos de idade). Nas cidades
onde não existem mecanismos de
controle mais avançados, tais como
a biometria facial, esses cartões de
gratuidade transformaram-se em
instrumento de fraude indiscriminada. Obviamente, essas fraudes
contribuem para redução da receita
dos sistemas de transporte público
e, consequentemente, produzem

efeitos diretos no valor das tarifas
públicas praticadas.
Nesse momento tão complicado da
mobilidade urbana, que combina redução da demanda de passageiros,
aumento dos custos dos insumos e
falta de priorização para o transporte
público, a questão das gratuidades
precisa ser encarada com muita responsabilidade e seriedade. É fundamental que novas gratuidades sejam
evitadas ao máximo, pois alçamos a
insustentabilidade financeira da concessão desses benefícios. Ademais, é
preciso rediscutir os mecanismos que
levaram à concessão das gratuidades
existentes, principalmente para que
sejam identificadas e operacionalizadas as fontes de custeio extratarifárias
para cobrir os custos atuais. Não menos importante, é a adoção de práticas sistemáticas de revisão e atualização dos cadastros dos beneficiários
para garantir que o benefício continue
sendo usufruído somente por aqueles
que realmente necessitam.
Finalmente, tornou-se consenso a
urgência a implantação de sistemas
de controle tecnológico que garantam o correto uso da gratuidade e
coíbam severamente aqueles que
fraudam toda a sociedade. Espero
que em breve eu possa outra vez
escrever um artigo técnico que trate
de como o Brasil superou e avançou
nessa questão das gratuidades.

[1] Dantas, A.S., Magalhaes, D. A. V., Ribeiro, R. (1995) A gratuidade do transporte coletivo por ônibus: o caso da Região Metropolitana de
Belo Horizonte; Anais do X Congresso da Associação Nacional de Transportes Públicos, São Paulo- Brasil.
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NTU realiza encontro de gestores
e empresários em busca do
desenvolvimento setorial
EM MEIO A CRISES E PROBLEMAS ENFRENTADOS PELAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE COLETIVO, NTU REÚNE GRUPOS PARA DEBATER
BOAS PRÁTICAS E BUSCAR MELHORIAS PARA O SETOR

I

nvestir na capacitação de seus colaboradores faz parte da gestão das empresas que
buscam o crescimento constante do seu negócio. Uma das missões da NTU é promover
o desenvolvimento setorial e a troca de experiências para alcançar um serviço de excelência
em âmbito nacional. Com esse objetivo, a entidade vem promovendo os encontros dos Colégios de Advogados, Comunicação e Marketing,
Gestão de Pessoas e Técnico - áreas que precisam ser bem exploradas e estrategicamente
trabalhadas pelas empresas para superar os
desafios do dia a dia.
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A ação tem sido realizada com frequência
pela NTU. A última edição foi realizada durante o evento Etransport, promovido pela
Federação das Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), nos dias 23 e 24 de novembro, no
Rio de Janeiro.
Para o presidente executivo da NTU, Otávio
Cunha, esses encontros permitem que os gestores e funcionários vivenciem profundamente a realidade do setor. “O debate proposto
nesses encontros e a troca de experiências

NTU EM AÇÃO

dos participantes contribuem para
que as empresas fiquem atentas
ao que está acontecendo no Brasil
como um todo, e muitas soluções e
melhorias para o transporte coletivo
partem dessas reuniões”, pontua.
EXPERIÊNCIAS
COMPARTILHADAS
No encontro do Colégio de Advogados, os participantes contaram com
a apresentação do professor e doutor em Direito Administrativo da Universidade de São Paulo (USP), Vitor
Schirato. O tema em questão foi “O
transporte público coletivo urbano e
seus atributos legais”, em que foram
abordados o transporte coletivo
como serviço público; os princípios
do serviço adequado; regulação e
contratação; e a concorrência dos
serviços de transporte sob demanda
por aplicativos com o transporte público coletivo urbano.
Durante o Colégio de Comunicação
e Marketing, a jornalista Cristina Nascimento, da Rabaça & Associados
Multiempresa de Marketing e Comunicação, apresentou a experiência
de coordenar a comunicação do sistema BRT carioca e do atendimento
à imprensa durante as Olímpiadas e
Paralimpíadas do Rio de Janeiro.
Com o painel “Como funcionou a
Comunicação com o uso do BRT nas
Olimpíadas”, ela detalhou o trabalho
intenso realizado nesse período para
que tudo funcionasse da melhor maneira possível, e ficou impressionada
com a imprensa estrangeira estar
muito bem preparada e informada sobre o funcionamento do sistema BRT.
Outro tema importante que esteve
na pauta da comunicação foi “O papel das entidades patronais na cons-

trução da imagem da empresa com a
imprensa e com o passageiro”, abordado pelo gerente de Relações de
Mídia da Fetranspor, Eduardo Auler,
que apresentou o trabalho sistêmico
que tem sido realizado pela Fetranspor e empresas com a imprensa.
O gerente deu detalhes sobre o seu
trabalho e mostrou que muitas demandas da mídia são atendidas pela
própria assessoria da Fetranspor, já
que nem todas as empresas possuem
estrutura de comunicação ou podem
responder dentro do prazo previsto
às solicitações da mídia. “Dessa forma todas as necessidades da imprensa são atendidas em tempo hábil e
passamos a ter um discurso mais unificado, evitando, assim, alguns ruídos
de comunicação”, pontua Auler.
Além desses debates, alguns projetos previstos pela NTU para o ano
de 2017 foram apresentados pela
coordenadora de Comunicação e
Marketing, Bárbara Renault. Entre eles, está o site de divulgação
de campanhas de comunicação e
marketing lançadas pelo setor de
transporte. “O site funciona como
um repositório de campanhas de
sucesso voltadas para o setor de
transporte coletivo e que podem
ser replicadas e servir de inspiração
para outras empresas e entidades
ligadas ao transporte público coletivo”, explica Bárbara. Para ter acesso
ao site, basta entrar no endereço:
www.transportepublico.org.br
“Novos olhares sobre criatividade,
inovação e liderança em gestão de
pessoas” foi o tema central trabalhado pelo Colégio de Gestão de
Pessoas da NTU, durante o encontro
no Rio de Janeiro. O painel “A influência da confiança organizacional
para a retenção de talentos” teve a

apresentação de Daniel Amaral, do
Grupo Ponte Coberta (RJ).
A diretora de Gestão de Pessoas,
Rosa Emília, da Transônibus, de Nova
Iguaçu (RJ), apresentou um case
sobre plano de cargos e salários, que
para as empresas é de uma ferramenta fundamental de suporte para
estruturação do Sistema de Gestão
de Pessoas, nutrindo-a e orientando-a em suas práticas. Já Gustavo
Pessoa, da empresa Transportes
Urbanos Aliança, do Ceará, fez uma
apresentação sobre a redução de
custos para manutenção de investimentos em projetos motivacionais.
TECNOLOGIA
A eliminação do dinheiro no interior
dos ônibus foi um dos principais temas debatidos durante o encontro
do Colégio Técnico e também no
III Fórum RioCard, promovido pela
Fetranspor, já que se trata de uma realidade cada vez mais constante nas
cidades brasileiras, principalmente
com as novas tecnologias de bilhetagem sendo aplicadas.
Esse tema foi detalhado pelo diretor-executivo da RioCard, Cassiano
Rusycki, que falou da abrangência do
bilhete único no Estado do Rio de Janeiro e de como a tecnologia facilitou
a retirada do dinheiro dos ônibus.
Hoje, o cartão RioCard é aceito em
todos os modais de transporte coletivo, são 7,5 milhões de viagens por
dia, ou seja, 60% da população economicamente ativa possui o cartão.
A variada forma de recarga e compra
desse bilhete é um facilitador para
tamanha expansão do produto que
pode ser adquirido em formato de
cartão, QR Code, celular e pulseira,
nas lojas, ATM, site e aplicativo.
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Soluções para Transporte de Passageiros

Venda e recarga de créditos
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 1600

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

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
várias cidades. 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
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DILEMA
TARIFÁRIO:
a conta do
transporte
público não
fecha no Brasil
ENQUANTO A TARIFA FINANCIA 100% DO TRANSPORTE
PÚBLICO, SETOR AGONIZA. DEFINIÇÕES SOBRE NOVAS
FONTES DE RECURSOS TORNAM-SE CADA VEZ MAIS
URGENTES PARA EVITAR UM COLAPSO. ENTRE AS
PROPOSTAS ESTÁ A CRIAÇÃO DA CIDE MUNICIPAL

T

odo ano a história se repete. As empresas de ônibus aguardam pelo reajuste
das tarifas, previsto em contrato e necessário para cobrir os custos de operação do sistema - que só crescem. Contudo,
diante do menor indício de reajuste, a população protesta, afinal, o orçamento já está muito
pesado para mais um acréscimo nas despesas.
No meio do conflito, governos lavam as mãos,
pois não querem tomar medidas impopulares
que representam ameaças ao mandato ou às
futuras candidaturas.
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Enquanto isso, o sistema de transporte público agoniza e todos saem
perdendo: operadoras sobrevivem com dificuldades ou fecham
as portas, usuários pagam por um
serviço sem a devida qualidade, e o
poder público segue arrastando um
problema crônico e cada vez mais
prejudicial. No Brasil, o transporte
coletivo sempre foi financiado pela
passagem cobrada diariamente de
cidadãos que desejam apenas utilizar o direito constitucional de ir e vir.
Longe do ideal, esse modelo é falho
e cai em um ciclo vicioso, no qual o
aumento insuficiente da tarifa leva à
ineficiência na prestação do serviço,
que reduz a demanda, o que, por
sua vez, exige novos reajustes. Os
números não mentem. Entre 2014 e
2015, houve redução de 3,2 milhões
de passageiros por dia no sistema,
de acordo com estudos feitos pela
Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos (NTU).
Para o presidente executivo da NTU,
Otávio Cunha, o custeio por meio da
tarifa é algo ultrapassado. “Precisamos modificar a política tarifária, se
quisermos pensar em melhorias no
transporte. Além da pressão para
que o valor não aumente, há também
uma incompreensão, por parte da
sociedade, de que a tarifa é compatível com a qualidade oferecida. Por
isso, as pessoas ficam sempre com
aquela sensação de que todo ano a
tarifa aumenta, e o transporte nunca
melhora, continua o mesmo”, afirma.
Nesta equação, um dos grandes problemas está na falta de informação a
respeito das dificuldades enfrentadas pelas empresas de ônibus. Para
começar, os altos custos da operação, que só crescem a cada ano. A
mão de obra, com todas as cargas
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tributárias, representa cerca de 50%
do orçamento. Além disso, o preço
do óleo diesel, combustível usado
pelos ônibus, não para de subir: somente entre 2010 e 2015, o salto foi
de 52,7%. Isso sem falar que os preços do diesel nos últimos 15 anos subiram 57% a mais que o da gasolina.
A crise econômica enfrentada pelo
país nos últimos anos também não
ajudou. Além do aumento assustador do diesel, o arrocho financeiro
tem provocado taxas elevadas de
desemprego, que têm duas consequências diretas no transporte público. A primeira é a redução na demanda para ir ao trabalho. Já a segunda
diz respeito à parcela da população
que passou a se locomover menos, a
fim de conter gastos.

CIDE MUNICIPAL: ESPERANÇA
DE MAIS RECURSOS
Embora o cenário, a princípio, não
seja nem um pouco animador, há
uma proposta que tem dado esperanças ao setor. É a criação da Cide
municipal, uma contribuição calculada sobre o álcool, a gasolina e o gás
veicular em cada município. A ideia
da proposta de Emenda à Constituição, sugerida pela Frente Nacional
dos Prefeitos (FNP), é que os usuários do transporte particular passem
a financiar o transporte público.
Se aprovada, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
em nível municipal sua arrecadação
será destinada ao custeio do sistema
de transporte público. O recurso,

C A PA

carimbado constitucionalmente, poderá ser fiscalizado por um conselho
formado por usuários do setor, evitando o desvio.
Aí você deve estar se perguntando:
mais um imposto, em pleno período
de crise? Ou, ainda, se é realmente
justo cobrar de motoristas de automóveis particulares uma conta
que é do transporte público, que
eles sequer utilizam. Ocorre que os
carros ocupam 75% das vias enquanto transportam somente 20% das
pessoas. Por outro lado, os ônibus
ocupam 20% do espaço urbano para
transportar 70% da população. A
conta não fecha, certo?
“Essa é uma forma de dividir as responsabilidades pelos custos do

transporte público com quem opta
por utilizar o transporte individual,
que também é responsável por elevar
a tarifa dos ônibus aumentando os
congestionamentos e acidentes, favorecendo a ineficiência do sistema”,
ressalta o vice-presidente de Mobilidade Urbana da FNP e prefeito de
Sorocaba (SP), Antonio Pannunzio.
MAIS BÔNUS DO QUE ÔNUS
As vantagens da aprovação da Cide
municipal não param por aí. Entre os
benefícios apontados estão a redução da tarifa do transporte público.
De acordo com estudo feito pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), a
taxação de R$ 0,10 sobre o litro dos
combustíveis permitiria uma redução de até 30% no custo do serviço

CARROS OCUPAM 75% DAS VIAS E TRANSPORTAM 20%
DAS PESSOAS. O ÔNIBUS OCUPAM 20% DO ESPAÇO
URBANO PARA TRANSPORTAR 70% DA POPULAÇÃO.

de transporte público. Na prática,
uma economia de cerca de R$ 11 bilhões por ano.

DE ACORDO COM ESTUDO
FEITO PELA FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS
(FGV), A TAXAÇÃO DE
R$ 0,10 SOBRE O LITRO
DOS COMBUSTÍVEIS
PERMITIRIA UMA
REDUÇÃO DE ATÉ 30%
NO PREÇO DA TARIFA DO
TRANSPORTE PÚBLICO.
NA PRÁTICA, UMA
ECONOMIA DE CERCA DE
R$ 11 BILHÕES POR ANO.

Parte dos recursos poderia ser utilizada para obter um transporte coletivo melhor e mais eficiente. Assim,
a soma entre tarifa mais barata e
serviço de qualidade atrairia novos
usuários. Incluindo aquela demanda
perdida pela má fase da economia.
Aliás, vale lembrar que a mesma FGV
calculou que a medida seria positiva
para 78% da população, formada
por aqueles com salários entre um
e 12 salários mínimos. Tendo em
vista que as classes mais baixas são
as mais prejudicadas pelas falhas
do transporte público, haveria mais
equilíbrio social.
“Nós estamos defendendo fortemente o fato de que o barateamento
das passagens do transporte público
inibiria o uso do transporte particular. Como consequência, haveria
impactos positivos no meio ambiente e na saúde das pessoas, com
um trânsito mais leve e redução do
tempo gasto nos trajetos. Beneficia
tanto usuários do transporte público
quanto os que utilizam o transporte
particular”, afirma Pannunzio.
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IMPOSTO SOBRE COMBUSTÍVEIS PODE REDUZIR
TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO EM ATÉ 30%.

O ideal, na avaliação do presidente
executivo da NTU, é que a Cide municipal subsidie 50% do custo do
transporte público. A outra metade
seria paga pelo usuário. “A esperança é diminuir o custo da passagem e,
com isso, trazer uma nova demanda
para o transporte. E se o serviço melhorar a qualidade, o motorista de
carro particular também migrará. O
menor abastecimento de automóveis nos postos reduziria a arrecadação da Cide, mas o valor seria recom-
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pensado com a demanda maior”,
explica Otávio Cunha.
UM PROBLEMA DE TODOS NÓS

município já pratica uma subvenção
ao transporte de 30% dos custos do
setor, com repasse atual na ordem de
R$ 2 bilhões por ano.

Recentemente, uma declaração feita pelo então prefeito de São Paulo
acendeu a luz vermelha entre os defensores do transporte público. João
Doria disse que iria congelar a tarifa
de ônibus em 2017. A ideia parece
promissora, mas o que a maior parte das pessoas desconhece é que o

Sendo assim, o receio do setor é que
outros municípios comecem a seguir
o exemplo de Doria e, na intenção de
evitar manifestações populares contrárias ao aumento de tarifas, provoquem um colapso no sistema, que ficará sem recursos para se sustentar.
“O passageiro, em São Paulo, paga

C A PA

R$ 3,80, só que a tarifa real custa R$
5,22. A diferença é paga pela prefeitura. Mas, e nos locais onde o sistema
é 100% financiado pelas passagens,
como fica a situação? A prefeitura
de Mauá (SP), por exemplo, já sinalizou que tomará a mesma medida.
Se essa moda pega, o transporte
público paralisa. Não conseguirá arcar, por exemplo, com o aumento de
custos com pessoal”, preocupa-se o
presidente executivo da NTU.
Essa queda de braço entre governos
e empresas de ônibus é mais um
motivo para que a solução a respeito
da tarifa seja definitiva. Em algumas
cidades, assim como São Paulo, há
algumas subvenções que ajudam a
custear o sistema. Brasília (DF), por
exemplo, banca integralmente as
gratuidades dos idosos e estudantes. Alguns estados, por sua vez,
investem em desonerações como
redução de ICMS sobre o diesel, e até
mesmo isenções de IPVA.
Mas esse está longe de ser o cenário
ideal. Além da Cide municipal, há outras possibilidades de financiamento
defendidas por especialistas. O vice-presidente de Mobilidade Urbana
da FNP, Antonio Pannunzio, aponta,
além da Cide municipal, outros caminhos viáveis: “Para um problema tão
complexo como este, é evidente que
não correríamos o risco de apontar
uma solução mágica, simplificadora.
Algumas opções são a revisão da legislação do vale-transporte, a desoneração tributária do setor, e a revisão do
financiamento das gratuidades, que
não devem ser custeadas apenas por
quem utiliza o transporte público”.
A aprovação da PEC 90/2011, que
inclui o transporte público entre os
direitos sociais, reforça essa necessidade, na visão de Otávio Cunha.

“Temos aí a possibilidade de criar um
fundo de financiamento do transporte público, assim como existem
os fundos para saúde e educação,
por exemplo. Existem várias fontes
para melhorar os serviços essenciais
à população. Precisamos busca-las
e isso é responsabilidade de toda a
sociedade”, destaca o presidente
executivo da NTU.
OUTRAS FONTES DE
FINANCIAMENTO
Para o pesquisador do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Carlos Henrique Ribeiro, o dinheiro
que movimenta o setor não deve ter
100% de sua origem na tarifa, nem
nos recursos públicos, que também
ficam escassos diante de crises fiscais ou má gestão.
Uma boa alternativa, segundo ele, é,
realmente, dividir a conta com usuários do transporte individual. “Daí é
possível vislumbrar várias fontes. A
cobrança em cima de combustíveis é
uma delas, mas não é a única. O IPVA
e o IPI são alguns dos impostos que
poderiam ser usados. Além disso, há
a possibilidade de criação de pedágios urbanos e cobrança de estacionamentos públicos”, exemplifica.
Atualmente, as contas do transporte
público recaem, essencialmente,
sobre as classes sociais menos favorecidas. Para a população mais rica,
esse impacto é pequeno, e só vem diminuindo ao longo do tempo. Como
o setor é bancado pela tarifa, os ricos
não contribuem como poderiam.
Dentro desse contexto, Carlos Henrique sugere, ainda, acordos com o setor imobiliário e proprietários de terras valorizadas devido à construção
de estruturas de transporte próximas,
como estações de BRT ou de metrô.

Contribuições do setor produtivo
também são possibilidades.
Com a queda da atividade econômica e mesmo a perda de espaço do
transporte público para o individual,
essa busca por novas fontes de financiamento tornou-se ainda mais
urgente. E não apenas para custeio
e manutenção, mas também para infraestrutura. Nesse caso, a principal
solução pode estar nas parcerias público-privadas, em que governos (federal, estadual ou municipal) firmam
acordos com empresas privadas.
“No último levantamento que fizemos, calculamos que, para alcançar
um nível razoável de infraestrutura, de
BRTs e linhas metroviárias nas megalópoles brasileiras, seriam necessários
mais de R$ 100 bilhões. Isso para alcançar o padrão de localidades como
Cidade do México e Santiago, no
Chile. Isso não se faz em uma gestão
de quatro anos, mas por meio de uma
política de estado, de investimentos
perenes no transporte público do
país”, argumenta Carlos Henrique.
Em relação à busca por medidas que
levem à redução da tarifa, o pesquisador reconhece o aspecto positivo.
No entanto, alerta: é preciso garantir
a sustentabilidade econômica do sistema. “Reduzir o valor da passagem é
bom, mas, para diminuir ou congelar,
você deve ter uma fonte de recursos
que compense isso. O que não dá é
para fazer algo de forma ilusória, só
na canetada, do tipo ‘não vou aumentar, mas esqueço que os custos estão
aumentando, tem diesel, reajuste de
salários, manutenção’. É fundamental
dar sustentabilidade ao sistema. Para
isso, só resta discutir novas formas
de financiamento. Enquanto isso não
acontecer, o setor de transporte público vai sofrer”, avalia.
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O transporte público
em compasso de espera
RETOMADA DA ATIVIDADE ECONÔMICA, PRIORIZAÇÃO AO COLETIVO E OBTENÇÃO
DE NOVOS RECURSOS SÃO FATORES ESSENCIAIS PARA ALAVANCAR O SEGMENTO

U

m ano muito difícil. Essa e
uma das frases mais ditas
pelos especialistas do setor para classificar 2016. A
crise política e econômica, a descontinuidade administrativa, a falta de
planejamento e priorização do transporte, além da alta carga tributária,
são alguns dos entraves que impedem a aceleração no processo de
reformulação da mobilidade urbana
nas principais cidades brasileiras.
Apesar do avanço em algumas capitais, é possível afirmar que ainda
se está longe do ideal. Isso fica evidenciado pelas sucessivas quedas
no volume de passageiros transportados nos coletivos, que só em
2015 teve uma diminuição de 9% em
relação ao ano anterior. E este ano já
aponta uma queda no mesmo nível
se comparado a 2015.
De acordo com o presidente execu-

tivo da NTU, Otávio Cunha, fatores
como esses incidem diretamente
sobre a qualidade do transporte público. ”Nos últimos anos, o setor perdeu 30% da demanda. Além disso, a
redução dos empregos formais em
que o trabalhador deixa de receber
o vale-transporte, e a pressão para a
redução ou o não reajuste das tarifas
em ano eleitoral, acabam comprometendo a renovação de frota e impactando na regularidade e no atendimento ao passageiro”, pontua.
Entretanto, de acordo com o executivo, é possível enxergar um horizonte
melhor no futuro próximo em função
da recuperação da atividade econômica, da estabilização do novo governo, além da possibilidade de entrada
de novos recursos para a mobilidade.
“A inclusão do transporte público
como direito social pode trazer alguns avanços para o setor. A criação
de fundos para obtenção de recursos

para o transporte público pode acontecer e a medida é bem-vinda porque
cria de fato a subvenção”, analisa.
Antes mesmo do setor ser contemplado com os recursos públicos
que dependem de aprovações em
diversas esferas, a palavra de ordem
para operadores e gestores é planejamento. A adoção dos princípios da
Lei da Mobilidade Urbana (12.587/12)
pode auxiliar na racionalização dos
custos operacionais. Algumas cidades já trabalham de forma organizada e vem colhendo bons resultados,
como cita Otávio. “O Rio de Janeiro
aproveitou os recursos da Copa do
Mundo e Olimpíadas e hoje tem um
bom serviço de transporte público”.
INDÚSTRIA EM QUEDA
Otávio ainda cita outras cidades que
vem trabalhando de acordo com as
premissas da Lei e alcançando me-
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lhorias na qualidade do serviço como
em Goiânia, que utilizou recursos do
PAC e revitalizou os corredores existentes, da mesma forma Porto Alegre, Florianópolis, Recife, Salvador,
Fortaleza e São Paulo, que recuperou
demanda com as faixas exclusivas.
Se por um lado é possível enxergar
avanços nos aspectos estruturais,
com as cidades se modernizando em
ritmo moderado, o mesmo não se
pode falar da indústria. Nos últimos
dois anos, em função da retração do
mercado nacional, o setor enfrenta
quedas na produção e nas vendas
dos veículos fabricados pelas principais marcas. De acordo com o
presidente da Associação Nacional
dos Fabricantes de Ônibus (Fabus),
José Antônio Fernandes Martins,
trata-se de um período de extrema
dificuldade. “Em 57 anos atuando no
segmento de ônibus, nunca vi uma
crise como essa”,diz.
Segundo Martins, a principal razão
para este panorama é o crédito caro
e as condições de financiamento dos
veículos serem desfavoráveis para
os transportadores. “Com o modelo
que está em vigor, com juros chegando até 16%, fica inviável realizar a
renovação de frota. Não existe tarifa
nem valor de frete que cubram esses
custos”, analisa.
Estabelecendo o comparativo da
queda de produção e venda para o
mercado brasileiro, Martins mostra números nada animadores. Comparado
este ano com 2014 e 2015 houve uma
diminuição que somada chega a 54%.
O segmento que apresentou a maior
queda foi o de veículos voltados para
o transporte intermunicipal e de fretamento com 54,3% e, na sequencia,
o transporte rodoviário com 48,7%.
O transporte urbano caiu 20,3%, en-
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quanto o segmento de micro-ônibus
fechou em queda de 14,4%.
Para superar esse momento, uma
série de negociações está sendo realizada com o BNDES para a revisão
das condições de financiamento.
Atualmente, o Finame apresenta condições distintas para empresas com
faturamento anual até R$ 90 milhões
e para as que ultrapassam esse valor.
De acordo com Martins, a proposta
que está sendo levada para a revisão
do Finame é estabelecer uma condição que atenda empresas cujo faturamento anual seja de até R$ 300
milhões ao ano. “Caso isso aconteça,
vamos contemplar 90% das empresas brasileiras”, relata. Outra proposta que ainda está em discussão, mas
de forma preliminar, é a utilização da
receita futura com o vale-transporte
para serem usados como garantia
bancária de modo a melhorar as condições para os operadores.

o presidente da Frente Parlamentar
do Transporte Público, o deputado
federal, Mauro Lopes (PMDB – MG).
“O transporte público é dever do
Estado. Criar o Fundo é uma medida
essencial para protegê-lo porque
senão ele pode vir à falência”, alerta.
As gratuidades concedidas por lei
para os estudantes e idosos sem que
haja, atualmente, nenhuma fonte de
custeio, são apontadas pelo deputado como uma das distorções que devem ser revistas com urgência. Lopes
cita que o Governo Federal institui o
benefício, mas sem a criação do fundo
como prevê a lei. “Está previsto no estatuto do idoso a criação de um fundo
que até agora não se criou. Existem
empresas que estão na justiça contra
o governo porque ele criou a obrigatoriedade, mas não criou o fundo”.

Neste período de incertezas no mercado nacional, as exportações têm
sido a chave para diminuição do sufoco para a indústria. Até setembro,
as vendas para o mercado externo
apresentavam alta de 9,5% em relação ao mesmo período de 2015.

O parlamentar alerta que a criação
do fundo voltado para financiamento do transporte público deve ter
caráter prioritário porque existem
empresas que atravessam problemas de ordem financeira e sem poder prestar o serviço esperado pela
população. “Deveria haver a conscientização do governo para que
as propostas que estão tramitando
para subsidiar o transporte deveriam
vir como medida provisória porque
assim passa a existir imediatamente”, defende Mauro Lopes.

Se a crença na recuperação da atividade econômica pode representar
a retomada na produção e vendas
para a indústria, a esperança de um
futuro melhor para a mobilidade
urbana no país pode estar calcada
em algumas propostas legislativas
que, se aprovados, criarão um fundo
com recursos públicos para custeio
do transporte injetando recursos
significativos no setor, como explica

Existem outras medidas que podem
beneficiar o transporte público em
curso. Uma delas é o projeto de Lei
5010/2016, que propõe uma série de
melhorias para a Lei da Mobilidade
Urbana, entre a elas que trata do
custeio das gratuidades. A aprovação deste projeto pode representar
um avanço no custeio do transporte
público, que hoje sobrecarregada os
passageiros pagantes das tarifas e

NOVOS RECURSOS
PARA O SETOR
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pesa, principalmente, no orçamento
das famílias mais pobres.

mais pobres morando nas periferias
é cara e inadministrável”.

RESPEITO ÀS LEIS E PRIORIDADE
AO TRANSPORTE

De acordo com Aílton, houve avanços
na gestão das cidades nos últimos
anos em função de série de leis aprovadas e também ao melhor preparo
dos governantes no que se refere
às questões urbanas. Instrumentos
como o Código Nacional de Trânsito,
o Estatuto das Cidades, o Código
de Defesa do Consumidor e a Lei de
Mobilidade Urbana são instrumentos
que devem ser respeitados de maneira a proporcionar uma cidade melhor
para os seus habitantes. “É preciso
aprender a respeitar a legislação. Os
prefeitos têm de seguir esse conjunto razoável de leis. O Brasil tem 500
cidades com mais de 60 mil habitantes e estou otimista quanto as novas
administrações municipais”, acredita.

Mesmo sem a aprovação das medidas que podem resultar na aplicação de recursos no setor, é possível
acreditar que a mobilidade urbana
nas cidades brasileiras pode melhorar no médio prazo. A solução pode
estar na racionalização de custos
do transporte e na integração entre
os planos de mobilidade e planos
diretores das cidades como cita o
presidente da Associação Nacional
dos Transportes Públicos (ANTP),
Aílton Brasiliense. “A lógica é sugerir
os planos diretores para os prefeitos
amarrados aos planos de mobilidade. Uma cidade espalhada com os

Com este novo ciclo da administração municipal a ser iniciado, espera-se que seja dado o tratamento
merecido ao transporte público
com a sua priorização de fato. O
i nve st i m e n to e m co r re d o re s , e
em novas tecnologias, de forma a
promover a melhor utilização do
espaço viário é condição primordial
para diminuir as deseconomias nas
cidades, melhorar a qualidade do
serviço e como consequência a qualidade de vida das pessoas. “Não se
aceita mais na hora do pico esperar
30 minutos por um ônibus. É preciso promover a integração entre o
transporte público e a cidade. Precisamos fazer o óbvio. Temos boas
referências como os corredores de
Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e
Porto Alegre e tudo isso com baixo
custo”, finaliza Aílton.

SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO
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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
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Transporte como
Direito Social.
E AGORA?
PESQUISA DA NTU REVELA APOIO DO
CONGRESSO NACIONAL A NOVAS FORMAS DE
FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO

A

i n c l u s ã o d o t ra n s p o r te público como um
direito social garantido
na Constituição Federal
inaugurou um novo marco na gestão
das políticas públicas de mobilidade
urbana no Brasil. A promulgação
pelo Congresso Nacional da Emenda
Constitucional nº 90/2015, que inclui
essa conquista no Artigo 6º da Carta
Magna, atende manifestação das ruas
por uma mobilidade urbana melhor.
Esse instrumento por si só, no entanto, não é suficiente para alcançarmos
um novo patamar nos serviços.
O setor comemora a conquista, mas
segue inquieto com relação aos resultados práticos que a mudança terá
na vida dos 204 milhões de brasileiros. Os agentes que atuam no setor
têm agora a missão e o dever de mobilizar a sociedade, as autoridades
públicas e a classe política, visando
concretizar no dia a dia das nossas
cidades os avanços que a sociedade
requer no campo da mobilidade.
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Com esse objetivo, a NTU encomendou em 2016 uma pesquisa com os
parlamentares do Congresso Nacional e diversos públicos da sociedade
que têm interesses ou influenciam
o setor na busca de caminhos e
soluções. Ao todo, foram entrevistados 224 deputados federais e 25
senadores de 27 partidos diferentes,
além de 100 formadores de opinião,
entre economistas, profissionais da
indústria, do comércio e de serviços,
acadêmicos, especialistas no setor e
representantes do Poder Executivo.
Para os entrevistados, um dos principais efeitos da Emenda Constitucional será a existência de mais
fontes de financiamento, tanto para
custeio da operação, quanto para a
realização de obras de infraestrutura
que impactem a mobilidade urbana.
Portanto, a Emenda deve ajudar a
resolver um dos principais problemas do transporte público, também
apontado pelos entrevistados: a falta de investimento.

Outro ponto de destaque da pesquisa é a opinião sobre as diversas
formas de financiamento do transporte público no Brasil. Embora a
participação dos orçamentos públicos federais, estaduais e municipais
seja reconhecidamente necessária
para a qualidade do transporte público e para o custeio de algumas
políticas, tal como as gratuidades,
novas fontes de financiamento deverão ser incorporadas.
Apesar de acreditarem na importância da Emenda para estimular
novos investimentos, ampliar o
acesso ao transporte público e a
qualidade no serviço oferecido,
todos reconhecem a importância
de vencer desafios, como a gestão
insuficiente e ineficiente, a falta de
capacitação e ausência de bons
planos de mobilidade urbana. Esses
gargalos mostram que a falta de
recursos não é a única dificuldade
para atingir uma mobilidade sustentável no Brasil.

B A L A N Ç O 20 1 6

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO

SEMINÁRIO NACIONAL NTU 2016
Em 2016, no mês de agosto, a NTU promoveu a 30ª
edição do Seminário Nacional NTU com representantes importantes do cenário político brasileiro,
gestores públicos, empresários e acadêmicos.

Toda discussão do evento foi em torno de políticas públicas para o setor de transporte coletivo
urbano e de como colocar em prática o direito que
o cidadão tem de se locomover pelas cidades com
mais eficiência e qualidade.

O próximo Seminário Nacional NTU vai ocorrer em
São Paulo, nos dias 29, 30 e 31 de agosto. O evento
de 2017 será especial com a comemoração dos 30
anos de história da associação.
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Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Investimentos em transporte
público podem gerar economia
de US$ 70 trilhões até 2050
AÇÕES ENVOLVERIAM MUDANÇAS DE PARADIGMAS PARA OS TRANSPORTES
DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. OS INVESTIMENTOS PODERÃO
TAMBÉM PRODUZIR UM AUMENTO DO PIB GLOBAL DE US$ 2,6 TRILHÕES

I

nvestimento em transporte é o
melhor ajuste fiscal e também uma
das mais importantes ações para
o desenvolvimento social e econômico de todo o mundo. É o que
revela estudo divulgado pela ONU
– Organização das Nações Unidas,
divulgado em outubro de 2016.
Denominado Mobilização de Transporte Sustentável para o Desenvolvimento, o estudo elaborado por
cientistas e técnicos ligados à ONU
mostra que maior investimento em
transportes verdes, eficientes e
sustentáveis, além de ajudar a humanidade alcançar metas globais
de redução de poluição e melhoria
de qualidade de vida, pode proporcionar uma economia de US$ 70 trilhões até 2050.
Como consequência, também seria
possível ampliar o PIB – Produto
Interno Bruto global em US$ 2,6
trilhões. Para chegar a esse valor,
os responsáveis pelo estudo levaram em consideração benefícios
como economia de combustível,
menos gastos operacionais, redução dos congestionamentos, menos
poluição do ar e menores custos
com saúde pública relacionados às
emissões por automóveis, acidentes
automobilísticos e ao estresse nas
áreas urbanas.

Os investimentos devem contemplar, segundo o estudo, toda a cadeia
de transportes, tanto para carga
como passageiros. Para isso, devem
ser tomadas ações como modernização de portos marítimos e de
água doce, aeroportos, distribuição
de cargas mais eficiente, ampliação
ferrovias para cargas e passageiros e
também preferência para os ônibus
e incentivos aos coletivos que adotam tecnologias menos poluentes.
Exemplo que acompanhamos são
trólebus, ônibus elétricos com bateria, a gás natural, biocombustíveis e
outras fontes não dependentes exclusivamente de petróleo. O estudo
também recomenda que o financiamento internacional para os transportes sustentáveis deve aumentar,
principalmente para implementar
avaliação e monitoramento dos atuais sistemas e promover tecnologias
de veículos menos poluentes.
No entanto, o estudo ressalva que
não bastam ônibus, carros e caminhões poluir menos. É também necessário modernizar a forma como

são deslocadas as cargas e os passageiros, reforçando o conceito de deslocamento inteligente aproveitando
melhor os recursos já existentes: programação de viagens, redes estruturadas de distribuição e corredores
de transporte público de maior velocidade e capacidade estão inclusos
nesta lógica, tais como os BRTs – Bus
Rapid Transit, preferencialmente com
ônibus menos poluentes.
A ONU também destaca dados que
mostram a necessidade de investimentos nas redes de transportes,
como o isolamento parcial de quase
um bilhão de pessoas no mundo que
não têm acesso a redes rodoviárias
adequadas; o total de 1,2 milhão de
pessoas que morrem por ano em
acidente nas estradas; o desperdício
de cerca de 15% dos alimentos produzidos por causa de problemas no
processamento, transporte e armazenamento; e as emissões relacionadas à energia, o que inclui transportes, que contribuem para 3,5 milhões de mortes prematuras por ano
e correspondem a 23% das emissões
de gases de efeito estufa.
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Cartões com dupla função
facilitam a vida dos
passageiros de ônibus
AVANÇO NA BILHETAGEM ELETRÔNICA PERMITE
QUE PASSAGEIROS UTILIZEM O MESMO CARTÃO DO
TRANSPORTE PÚBLICO PARA COMPRAS DENTRO
E FORA DO PAÍS, RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
CONSIGNADOS E, ATÉ MESMO, SALÁRIOS

N

os últimos quatro anos, houve um
crescimento de cidades que passaram a utilizar o sistema de bilhetagem
eletrônica. Atualmente, 86,7% utilizam
essa tecnologia no transporte de pessoas, de
acordo com dados da Confederação Nacional
do Transporte (CNT). No entanto, o cartão utilizado inicialmente para o pagamento do transporte coletivo, começa a ganhar novas funções,
melhorando ainda mais a vida de quem o utiliza.

34

REVISTA NTU URBANO

De acordo com o diretor técnico da NTU, André Dantas, o Brasil tem desenvolvido sistemas
bastante avançados com uma grande quantidade de aplicações, que acabam surpreendendo. “Hoje, o sistema de bilhetagem eletrônica
no Brasil chama muita atenção por ser bastante consolidado, ser autofinanciável, que inibe
tentativas de fraude e de evasão, o que demonstra o trabalho muito intenso que está sendo realizado em novas tecnologias”, pontua.
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Agregar novos produtos ao serviço de
bilhetagem eletrônica é algo cada vez
mais comum e a utilização do cartão
de tarifa para compras faz parte deles.
Recentemente, no Rio de Janeiro, o
RioCard – empresa que gerencia o sistema de bilhetagem eletrônica no Rio
de Janeiro – lançou o cartão RioCard
Duo, com a finalidade de o passageiro
poder pagar as suas passagens no sistema de transporte da cidade e também efetuar compras com o cartão
que possui bandeira Visa. A novidade
foi lançada oficialmente durante o
Fórum RioCard, no 17° Etransport, realizado nos dias 23, 24 e 25, no Rio de
Janeiro. Anteriormente, o cartão passou por testes durante as Olimpíadas.
Dados de abril de 2015, da Data Popular, mostram que apenas 6% da
população de baixa renda no Brasil
possuem cartão de crédito. O cartão
RioCard, apesar de ser pré-pago, foi
projetado para facilitar a vida das
pessoas, relata Daniel Werneck, gerente de Novos Negócios e Projetos
da RioCard. “Esse modelo oferece
mais poder de compra a um público
que hoje não tem a facilidade de
utilizar cartão como forma de pagamento”, complementa.
Os pais que precisam manter os
gastos com o transporte público e
custos eventuais de seus filhos também podem se beneficiar mantendo
o controle dos gastos, já que é possível verificar as despesas realizadas.
Os empregadores que pretendem
realizar contratações temporárias
podem oferecer o pagamento do
transporte e do salário em um único
cartão, sem a necessidade de abrirem contas em bancos. O usuário
que possuir o Rio Card Duo também
terá o benefício de receber créditos
consignados, realizar transferências
e utilizar o cartão fora do Brasil.

SEGURANÇA,
FUNCIONALIDADE
E TECNOLOGIA
“Existe um problema seríssimo que
afeta o motorista, o cobrador e toda
a família do transporte coletivo que é
a violência e a falta de segurança em
torno desse serviço”. O alerta vem
do diretor técnico da NTU, André
Dantas, ao relatar a insegurança que
ronda o transporte urbano brasileiro
e de como a bilhetagem eletrônica
vem contribuindo para a diminuição
dessas práticas.
“A bilhetagem eletrônica possibilita
a redução no número de assaltos
dentro dos coletivos. Em algumas
cidades brasileiras, como Campo
Grande (MS), o Ministério Público

tem atuado para retirada total do
dinheiro de circulação”, completa
André. O cartão com dupla função
também contribui para que isso
aconteça, já que o passageiro poderá sair às ruas e pegar o coletivo sem
dinheiro em espécie na carteira.
O RioCard Duo possui dois chips
separados para armazenamento
dos valores destinados às funções
transportes e compras. A aquisição
de novas recargas do cartão pré-pago pode ser em casas de câmbio ou
realizada pelo site www.riocardduo.
com. Basta o usuário definir o valor,
pagar o boleto ou fazer um débito
em conta. Já a função transporte
pode ser recarregada pela Recarga
Fácil, lojas, ATMs e estabelecimentos
comerciais credenciados.

TECNOLOGIA EM EXPANSÃO
O cartão com dupla função não é realidade só no Rio de Janeiro. Em
2013, São Paulo passou a utilizar o cartão pré-pago Bom+. Atualmente, mais de 1,8 milhão de estabelecimentos conveniados MasterCard
aceitam o bilhete eletrônico (em território nacional) e internet. Ele
possui todas as características do cartão BOM em suas versões tradicionais, garantindo assim a locomoção por toda a Região Metropolitana de São Paulo.
No início de dezembro a SuperVia – empresa operadora de trens urbanos na região metropolitana do Rio de Janeiro – e a MasterCard, em
parceria com emissores, empresa de bilhetagem e adquirente, iniciaram
um projeto piloto em que os passageiros de trem poderão utilizar seus
cartões de crédito, débito e pré-pago Mastercard que tenham a função
de pagamento sem contato e cartões registrados em carteiras digitais
de celulares para pagar a passagem no transporte público: basta aproximá-lo no validador e passar pela catraca de forma simples e segura.
O piloto, dividido em fases, avaliará a tecnologia embarcada (utilizada
nos novos validadores) e nos processos operacionais de pagamento
inicialmente nas catracas da SuperVia, na estação Central do Brasil. A
expectativa é levar a tecnologia de pagamento sem contato para as
principais capitais do País no transporte metroferroviário (trem e metrô), nos ônibus urbanos até dezembro de 2017.
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P E LO M U N D O

FRANÇA
Divulgação

PARIS LIBERA TRANSPORTE PÚBLICO
PARA REDUZIR POLUIÇÃO
A organização Airparif, que monitora a qualidade do ar na capital francesa, registrou em dezembro de 2016 o maior índice de poluição invernal
dos últimos 10 anos na cidade. Desta forma, as autoridades de trânsito
adotaram alguns procedimentos para evitar cada vez mais a poluição.
Dentre elas, o uso gratuito do transporte público e uma limitação da
circulação de carros na cidade, de acordo com a terminação da placa, ou

MÉXICO

seja, um rodízio.
Esta não é a primeira vez que Paris impõe limitações do tráfego para conter os níveis de poluição na cidade. Medidas semelhantes foram adotadas
nos anos de 1997, 2014 e 2015. No entanto, a manutenção do rodízio por
três dias consecutivos é inédita.

ÔNIBUS SEM DIESEL ATÉ 2025
A Cidade do México uniu-se à Paris, Madri e Atenas na meta
de eliminar os ônibus movidos a diesel no transporte urbano e
metropolitano até 2025. A missão é reduzir a poluição do ar e os
problemas de saúde relacionados às emissões. O compromisso
foi firmado na reunião da Cúpula do C40, realizada em dezembro, onde as maiores metrópoles do mundo se reuniram para

Divulgação

discutir o futuro da proteção ao meio ambiente.
O prefeito da Cidade do México, Miguel Angel Mancera, afirmou
que os ônibus do sistema Metrobus serão trocados por modelos híbridos. Haverá também o primeiro corredor 100% eletrificado da cidade com 25 Km de extensão e uma rota multimodal
com integração entre os ônibus elétricos, o transporte ferroviário e uma ciclovia que contará com compartilhamento público
de bicicletas. O projeto deve ser finalizado em abril de 2017 e
contará com verbas na ordem de US$ 1 milhão, financiados pela
Fundação C40.

PORTUGAL
ESTACIONAMENTOS E MULTAS
SUBSIDIAM GRATUIDADES
A partir de janeiro de 2017, as crianças de 4 a 12 anos terão gratuidade
a tarifa será paga integralmente. Outra medida tomada pelo governo da
capital portuguesa é a redução do passe dos idosos de 26,75 euros para 15
euros por mês, o equivalente a R$ 53.
Para subsidiar a gratuidade e os descontos tarifários, serão utilizados recursos de estacionamentos pagos e multas e ainda haverá a captação de financiamento no Imposto Único de Circulação, que é o tributo contributivo e
disciplinador a que estão sujeitos os proprietários de veículos em Portugal.
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total nos transportes da capital Lisboa, em Portugal. A partir dos 13 anos,

EMBARQUE NESSA IDEIA

Luis Antonio Lindau, PhD, diretor do WRI Brasil Cidades Sustentáveis

Está mais do que na hora de
começar a revolução urbana

Em novembro, o consagrado arquiteto dinamarquês Jan Gehl, um dos
responsáveis por formatar o conceito de cidade para pessoas, esteve
no país para uma série de palestras.
Dono de uma prática alinhada à teoria de Jane Jacobs (autora do clássico Morte e Vida de Grandes Cidades)
e consolidada em décadas de atuação, ele provocou, durante entrevista
(1) à equipe de comunicação do WRI
Brasil Cidades Sustentáveis: “O que
você está esperando, Brasil?”.
Depois de viajar o planeta e ouvir
sempre as mesmas desculpas, como
“o senhor precisa entender que a
nossa cultura é diferente”, “amamos
mais os carros do que vocês” ou “temos outro estilo de vida”, Gehl ficou
calejado. Ele sabe, por experiência
prática em várias culturas (Nova
York e Moscou são bons exemplos de
transformação recente), que investir
em infraestrutura para pedestres e
ciclistas dá resultado. Uma década

depois esses espaços ficam pequenos para tanta gente caminhando
e pedalando – com benefícios também para a segurança, o clima, a
equidade, a saúde, a economia. Alargar ainda mais as ruas para carros e
criar novas é, nas palavras dele, “simplesmente estúpido”, pois termina
por liquidar a vida urbana.
O desafio proposto por Gehl é abrangente para quem não está gerindo
a Copenhague de hoje – embora há
algumas décadas eles gostassem de
carros tanto quando nós. Pensar nas
pessoas envolve processos colaborativos, compartilhados, que incluem
participação e solidariedade. É preciso saber que os resultados não são
imediatos e, os esforços, contínuos.
Nada disso acontece sem uma forte
liderança, que faça todas as secretarias do município compartilharem a
mesma visão e trilharem um objetivo
em comum. Quantos dos prefeitos
que assumem agora estão dispostos
a romper com o fisiologismo de curto prazo e começar a construção de
uma cidade contemporânea?
Cidades para pessoas são projetadas para quem se desloca a 5km/h e
não a 60km/h. Nelas, a prioridade é
de pedestres, depois de ciclistas, do
transporte coletivo e só então dos
veículos motorizados. Essas cidades
alcançam alta densidade não com
torres, mas com prédios de até seis
andares e fachadas de uso misto.
Têm calçadas seguras e adequadas
para todas as gerações. Um ambien-

tateyama / Shutterstock.com

O

movimentado ano que terminou dá lugar a um 2017
de novos mandatos municipais e esperança renovada nas cidades Brasil afora. Nascem
novas gestões, outras ganham mais
quatro anos. Uma pergunta fica no ar:
qual cidade brasileira terá a coragem
de romper com a cultura do carro e
tornar a escala humana prioridade?
Quem assumirá de peito aberto a
bandeira de gerir os espaços públicos
pensando na qualidade de vida e não
apenas na capacidade veicular?

te construído para incentivar a interação humana. Em alguns lugares,
carros não entram, ou ficam limitados a velocidades reduzidas.
Um dos lugares que mudou de cara
em duas décadas é Melbourne. Depois de identificar as oportunidades
e os desafios para o desenho urbano
e incentivar o transporte ativo, a cidade australiana vem sendo eleita,
nos últimos seis anos, a mais habitável do planeta pelo ranking (2) da
revista The Economist, com novas
praças, mobiliário urbano, espaços
de convívio, calçadas mais largas e
programas culturais gratuitos nas
ruas. Nem todas as soluções propostas pelo dinamarquês vão funcionar
no Brasil, muito menos imediatamente. Mas pensadores como ele nos
ajudam a questionar nossas práticas,
mostram como é possível, dão a base
técnica e nos provocam a mudar. O
que nós estamos esperando?

(1) Entrevista com Jan Gehl no The City Fix Brasil:
www.bit.ly/jangehl_wri
(2) Global Liveability Ranking 2016:
www.bit.ly/jangehl_wri
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Apps

Sites

MOVE CIDADES

BLOG MEU TRANSPORTE

DIÁRIO DO TRANSPORTE

O Blog Meu Transporte traz informações sobre

O antigo Blog Ponto de Ônibus virou uma página

o transporte público de todo o Brasil. Aborda

destina à cobertura jornalística dos principais

temas diversos, inclusive sobre tarifas de ônibus

fatos relacionados aos transportes, com notícias,

e todos os tipos de modais. Tem a opção de

informações de última hora, coberturas exclusi-

tradução em oito línguas diferentes, incluindo

vas, opinião, estudos técnicos e história. Escrito

Japonês e Italiano.

pelos jornalistas Adamo Bazani e Rena-

O Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec) lançou o app
MoveCidade. Dados como pontualidade, segurança, conforto, estado de
conservação e outras questões sobre

to lobo, o site está sempre
Para notícias ficar a atualizadas diariamente,
ACESSE:
HTTP://MEUTRANSPORTE.
BLOGSPOT.COM.BR/

completo e atualizado.
ACESSE:
HTTPS://DIARIODO
TRANSPORTE.
COM.BR/

ônibus, metrôs, trens, ciclofaixas e
sistemas de bicicletas compartilhadas
estão entre as funções do aplicativo.
A proposta é avaliar os serviços de
transporte público oferecidos pelas
cidades para, posteriormente, integrar
todos os modais em uma qualificação
geral sobre a mobilidade urbana. Inicialmente liberada para São Paulo, a
versão experimental da ferramenta já
está disponível para Android.

Publicações
MINISTÉRIO DAS CIDADES LANÇA COLETÂNEA
DE CADERNOS TÉCNICOS
No dia 14 de dezembro, foi lançada uma coleção

objetivos e diretrizes da Política Nacional de Mo-

de Cadernos Técnicos para Projetos de Mobi-

bilidade Urbana (Lei n.° 12.587/2012). O projeto

lidade Urbana. Os cadernos indicam pontos

foi desenvolvido pela Secretaria de Transporte e

relevantes para ajudar os municípios a elabo-

Mobilidade Urbana (SeMob), do MCidades, com

rarem com mais infraestrutura seu plano de

o apoio técnico do WRI Brasil e da Associação

mobilidade. O objetivo é oferecer mecanismos

Nacional dos Transportadores de Passageiros

voltados à construção de projetos de maior

sobre Trilhos (ANPTrilhos). Para mais informa-

qualidade, devidamente alinhado aos princípios,

ções acesse: www.wricidades.org .

FALEBUS

A COSTURA DA CIDADE – A CONSTRUÇÃO DA MOBILIDADE CARIOCA

O consórcio de Divinópolis (MG) lan-

As 150 fotos cuidadosamente selecionadas re-

‘A Terceira Cidade’. O autor é Antônio Edmilson

çou uma nova plataforma para ajudar

velam a evolução e troca de modais na história

Martins Rodrigues e o livro está disponível no

os passageiros. O aplicativo funciona

do Rio de Janeiro (RJ). As imagens são desde

valor de R$ 90.

em tempo real e mostra rotas, horários

1808, quando a capital do Brasil passou de

e tem um canal de atendimento direto

Salvador para as águas cariocas. Pelas fotos, é

com o Centro de Controle Operacional

possível ver o desenvolvimento econômico e

(CCO). O consórcio possui ainda outros

social daquela época até os dias de hoje. A fo-

cinco canais de comunicação disponí-

tógrafa Valda Nogueira percorreu a cidade em

veis no site www.consorciotransoeste.

todos os modos de transporte. Ex-moradora

com.br. Para baixar o app, basta escre-

da Maré, ela tem um olhar ora do passageiro

ver o nome “Falebus” em uma das lojas

ora do pedestre. São fotos exclusivas, em preto

de aplicativos: PlayStore, AppleStore e

e branco, com interessante sobreposição de

Loja Windows.

imagens que estão no último capítulo, intitulado
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