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Transporte
público coletivo
urbano: desafios
e perspectivas
Nos últimos tempos, a mobilidade
urbana recebeu investimentos
e avanços tecnológicos, mas foi
freada pela crise econômica.
Confira nesta edição mais
informações sobre as conquistas
e previsões para o setor em 2017
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Aos prefeitos
eleitos no Brasil
A importância do transporte público
coletivo em prol de uma mobilidade
urbana sustentável é reconhecida
em todo o mundo. Avançar nesse
sentido significa praticar e incentivar políticas públicas que orientem
o desenvolvimento das cidades e
priorizem o transporte coletivo em
detrimento do individual.
A partir de janeiro de 2017, os prefeitos eleitos em todo o Brasil terão
em mãos a oportunidade de contribuir efetivamente para que o cidadão tenha um transporte público
melhor, condizente com o clamor
das manifestações ocorridas no
país em 2013.
O caminho para a oferta de um
transporte público urbano de qualidade passa pela concretização de
políticas públicas que já norteiam a
mobilidade urbana em várias partes
do mundo, e que precisam avançar
no Brasil, destacando-se:
•

Criação de um fundo municipal
para cobrir parte dos custos da
prestação dos serviços, com a
instituição de uma contribuição
sobre a gasolina, etanol combustível e o gás natural veicular (Cide
Municipal), a ser paga pelos usuários do transporte individual, o que

possibilitaria custear até 30% do
serviço. A proposta está em discussão na Câmara dos Deputados.
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Diante do cenário de crise econômica do Brasil e do setor, que vem perdendo milhões de passageiros ano a
ano, contamos com o apoio e a compreensão dos gestores municipais
para juntos trabalharmos em defesa
desse serviço público tão essencial
para a produtividade do nosso país.
Só assim, com recursos vinculados ao
setor, com investimentos na infraestrutura e com maior transparência nas
relações contratuais, vamos conseguir responder ao clamor da sociedade por um transporte público urbano
de qualidade e com preços acessíveis
a todas as classes sociais.
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A realidade
inconveniente
das gratuidades
no transporte
público urbano
*Otávio Vieira da Cunha Filho

M

uitas pessoas ignoram o
impacto das gratuidades
nos custos e nas tarifas
do transporte público.
Ao longo dos anos, inúmeros grupos sociais (idosos, cegos, deficientes físicos e mentais, estudantes
etc.) foram legalmente contemplados com o direito de não pagar a
tarifa. Esses beneficiários das gratuidades não viajam de graça. Tendo em vista que eles representam
cerca de 21,8% da demanda total de
viagens, todo o dimensionamento
dos serviços e da infraestrutura
(linhas, veículos, pessoal, terminais etc) é impactado e representa
custos adicionais para o sistema de
Transporte Público.
Partindo da suposição de que as
gratuidades atuais sejam mantidas,
a questão fundamental é determinar
quem deve pagar a conta. Por um
lado, em muitas cidades brasileiras
os usuários pagantes do transporte público arcam com as despesas
dos benefícios concedidos. Esse
modelo representa um grave ato de
injustiça social, pois a sociedade,
por meio da representação política,
concede as gratuidades que são
pagas exatamente por aqueles que
menos têm condições de arcar com
os custos adicionais. Por outro lado,
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em poucos sistemas, os recursos do
orçamento do ente federativo (município, estado e Distrito Federal)
cobrem parcialmente o custeio das
gratuidades, ou seja, a sociedade
local contribui para manter os benefícios concedidos.
Um exemplo da adoção desse modelo é observado no município de São
Paulo, onde mais de R$ 2 bilhões são
anualmente alocados à manutenção
das gratuidades. Em função da crise
econômica, torna-se cada vez mais
difícil, ou impossível, manter esse
tipo de modelo de financiamento das
gratuidades. No Distrito Federal, o
recente aumento das tarifas públicas
foi significativamente influenciado
pela questão das gratuidades.
Havia apenas três alternativas para o
encaminhamento da questão: a) aumento dos impostos para a geração
de recursos orçamentários adicionais voltados especificamente para o
custeio; b) suspensão parcial ou integral das gratuidades; c) aumento das
tarifas públicas. A questão das gratuidades precisa ser encarada com
muita responsabilidade e seriedade.
Diante da insustentabilidade financeira da concessão desses benefícios, é fundamental que novas gratuidades sejam evitadas ao máximo.

A adoção de práticas sistemáticas
de revisão, de atualização dos cadastros dos beneficiários e a implantação de sistemas de controle tecnológico são prementes, para garantir
que o benefício continue sendo
usufruído somente por aqueles que
realmente necessitam. A realidade,
para muitos, inconveniente, é que as
gratuidades representam um custo
altíssimo e crescente. Não há mágica ou milagres a serem realizados.
É simplesmente hora de encarar os
fatos e trabalhar para que o sistema
de Transporte Público seja planejado, operacionalizado e fiscalizado da
forma mais eficiente possível.

*Otávio Vieira da Cunha Filho é
presidente executivo da Associação
Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos (NTU) e bacharel em Administração e Ciências Contábeis

Fábio Arantes Secom PT

E n t r e v i s ta

FERNANDO HADDAD*

Ex-prefeito defende
municipalização da
Cide para transportes
HADDAD ALEGA QUE contribuição SOBRE
COMBUSTÍVEIS É UMA FORMA DOS USUÁRIOS
DE VEÍCULOS PARTICULARES FINANCIAREM
O TRANSPORTE COLETIVO NAS CIDADES
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P

ouco tempo depois de passar o bastão ao sucessor
João Doria, o ex-prefeito
de São Paulo, Fernando
Haddad, fala com exclusividade à
Revista NTU Urbano. Destaca o desafio de ter administrado a cidade
com repasse contido de recursos federais e uma série de problemas que
seus antecessores recentes jamais
enfrentaram, como os movimentos
de rua em 2013 e a crise do governo
Dilma Rousseff.
Na área de mobilidade urbana, uma
das vitrines de sua gestão, cita a
implantação de mais de 400 quilômetros de faixas exclusivas como
um grande feito, diante da impossibilidade de obter recursos federais
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). O investimento,
segundo ele, reduziu pela metade
o tempo de percurso do transporte
coletivo. “O aumento da velocidade
e do fluxo dos ônibus representou
um ganho de tempo na vida das pessoas”, reconhece.
Capítulo polêmico da gestão do ex
-prefeito, a licitação do transporte
público de São Paulo, lançada em
julho de 2015, movimentaria mais
de R$ 100 bilhões e estava dividida
em três editais, um para cada grupo
de linhas. Havia ainda previsão de
contratos de 20 anos com as empresas de ônibus, sendo renováveis por
igual período. No mesmo ano, o Tribunal de Contas do Município (TCM)
barrou a licitação sob a alegação de
que havia vários questionamentos
sobre a concorrência dos ônibus.
E assim, o processo se arrastou até
o fim de 2016, quando finalmente
houve aval para dar prosseguimento ao certame.

Mesmo com o penoso cenário de
questionamentos do Tribunal e
também feito pelas empresas concorrentes, Haddad afirma que o processo só não foi concluído porque o
TCM estranhamente deliberou pela
aprovação do edital apenas seis meses antes da conclusão do seu mandato. “Entendi que não seria ético e
oportuno lançá-lo no final da minha
gestão”, justifica.
O senhor já afirmou em
entrevista à imprensa
que deixou o cargo com
a sensação de dever
cumprido. Que nota daria
a sua gestão? Por quê?
Não creio que seria honesto fazer
uma autoavaliação da minha gestão.
Posso dizer que durante os quatro
anos em que estive à frente da Prefeitura de São Paulo, administrei a
cidade com a maior recessão nacional dos últimos anos. Enfrentei os
movimentos de 2013, a crise do governo da presidente Dilma, o repasse
minguado de recursos federais e
uma série de problemas que, com
certeza, meus antecessores recentes
jamais enfrentaram. Ainda assim,
equacionei a dívida da cidade com
a União, o que devolveu à cidade
a capacidade de buscar recursos
privados, tornando-a adimplente.
Investi muito na mobilidade, na saúde (com a entrega de um hospital,
outro 80% concluído e as obras de
fundação de um terceiro hospital).
Investi ainda em educação, na habitação, criei a Controladoria Geral do
Município que resgatou mais de R$
600 milhões de recursos desviados
e desbaratou a máfia do ISS. Realizei
ainda ações, sobretudo com intuito
de devolver os espaços públicos da
cidade aos seus habitantes.

“Posso dizer que
durante os quatro
anos em que estive à
frente da Prefeitura
de São Paulo
administrei a cidade
com a maior recessão
nacional dos últimos
anos. Enfrentei os
movimentos de 2013, a
crise do governo da
presidente Dilma, o
repasse minguado de
recursos federais e
uma série de problemas
que, com certeza,
meus antecessores
recentes jamais
enfrentaram.”

Suas ações na área de
mobilidade urbana
ganharam destaque em
São Paulo e também nos
meios de comunicação.
Ficou satisfeito com o
que fez? O que faltou?
Sem a possibilidade de obter recursos federais do PAC, fundamentais
para a implantação dos corredores
exclusivos, apostamos e implantamos mais de 400 quilômetros de faixas exclusivas, o que reduziu o tempo de percurso do transporte coletivo em pelo menos 50 por cento.
Considera que a
implantação de faixas
exclusivas de ônibus é um
legado de sua gestão?
Sem dúvida a sua multiplicação e a
sua eficiência. O aumento da velocidade e do fluxo dos ônibus representou um ganho de tempo na vida
das pessoas.
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Sobre o programa de
corredores de ônibus, por
que não avançou conforme
o cronograma inicial? E o
BRT, por que só está sendo
inaugurado agora?
Como eu disse, os corredores dependiam de recursos federais do PAC, que
nunca foram repassados à Prefeitura.
Um dos grandes desafios
nessa área, em sua
gestão, foi a licitação do
transporte público, com
modelo muito criticado por
especialistas no assunto
e pela imprensa. Tanto que
o senhor não conseguiu
conclui-la. O que faria
diferente hoje para ter
efetivado esse processo?
O edital de licitação do transporte
público foi amplamente discutido

com a sociedade por meio de dezenas de audiências públicas, inclusive
na Câmara Municipal. Todas as sugestões e observações foram acatadas. Desconheço estas críticas a que
se refere. Infelizmente, entretanto,
o Tribunal de Contas do Município,
estranhamente deliberou pela aprovação do edital apenas seis meses
antes da conclusão do meu mandato.
Entendi que não seria ético e oportuno lançá-lo no final da minha gestão.
O atual prefeito João
Doria causou polêmica ao
anunciar o congelamento
de tarifas de ônibus público
antes mesmo de assumir o
cargo. Qual a sua avaliação
sobre essa medida?
É uma questão legítima de definir
prioridades. A dele foi subsidiar a tarifa do transporte público.

“Sem a possibilidade de obter recursos federais
do PAC, fundamentais para a implantação dos
corredores exclusivos, apostamos e implantamos
mais de 400 quilômetros de faixas exclusivas, o
que reduziu o tempo de percurso do transporte
coletivo em pelo menos 50 por cento.”
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João Valério / Imprensa Haddad

André Tambucci Fotos Públicas

Qual a solução definitiva
para a subvenção
pública do transporte
coletivo no Brasil, sem
comprometer o orçamento
de estados e municípios?
Tenho defendido a municipalização
da Cide, a contribuição sobre combustíveis, como forma de atenuar os
investimentos públicos. Quem usa
veículos próprios financiaria de forma quase imperceptível o transporte
coletivo nas cidades.

PERFIL
FERNANDO HADDAD
É bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP),
mestre em Economia e doutor
em Filosofia também pela USP.
Lecionou Teoria Política Contemporânea na universidade,
área a qual se engajou ainda na
época de faculdade, quando
se filiou ao PT, em 1983. Quase 20 anos depois se tornou
subsecretário de Finanças e
Desenvolvimento Econômico
de São Paulo, quando Marta
Suplicy assumiu a prefeitura.
Haddad também exerceu o
cargo de ministro da Educação
no governo do PT e em 2011
candidatou-se à prefeitura de
São Paulo. Foi eleito e deixou o
cargo no ano passado.

EMBARQUE NO SITE WWW.BRTBRASIL.ORG.BR
E ACOMPANHE A EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO
E DA MOBILIDADE URBANA DAS CIDADES.

Pa r a d a o b r i g at ó r i a

SETOR DE SERVIÇOS FECHA 2016 COM
A MAIOR QUEDA EM CINCO ANOS
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou em fevereiro
maxsattana / Shutterstock.com

resultado do setor de serviços de 2016. De acordo com os dados, as atividades
recuaram 5%, o pior resultado desde início da série em 2012. É o segundo ano de
queda; em 2015, a baixa foi de 3,6%.
No acumulado do ano, os serviços de transportes estão entre os que tiveram o
pior desempenho. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, o segmento de Transportes, o que inclui movimentação de carga e de passageiros, acumulou a maior
queda com -10,4%.
Dentre as justificativas para o desempenho alarmante está a alta do desemprego.
Com a renda menor ou mesmo sem nenhuma renda, o brasileiro também passou a
se deslocar menos.

CRISE TEM SEVERO IMPACTO
NA INDÚSTRIA BRASILIEIRA
Tupungato / Shutterstock.com

Com produtividade abaixo da capacidade em 2016, a indústria brasileira foi um dos setores mais impactados pela crise econômica do
país, com queda de 3,8%, segundo dados recentes, divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para complementar o panorama crítico, outro dado da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que a indústria automobilística e setores ligados diretamente à ela estão no topo da lista de
ociosidade. Nesse quesito, os veículos figuram em segundo lugar
no ranking (62,4%), perdendo apenas para borracha/plástico, com
ociosidade em 59,1%.
O cenário de estagnação da indústria ainda pesou fundo no pífio
resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, em queda pelo

ISENÇÃO DE ISS PARA O
TRANSPORTE COLETIVO

segundo ano consecutivo em 2016, com retração de 3,6%, segundo o
IBGE. A sequência de baixa configura a pior recessão da história.

Foi publicada no dia 30 de dezembro a Lei Complementar nº 157,
que altera a Lei Complementar nº 116/2001 e trata do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), fixando alíquota
mínima de 2%, com exceção do transporte público que pode ter

Billion Photos / Shutterstock.com

a alíquota zerada.
A alteração legislativa, favorável ao transporte público coletivo
urbano, permite aos municípios que já concedem a isenção do
ISS manterem o atual tratamento em vigor. A Lei ainda abre a
possibilidade para que outros municípios possam dispor sobre o
tratamento tributário diferenciado ao setor.
Esse acontecimento é um marco para o setor de transporte público coletivo urbano e faz parte do intenso trabalho institucional realizado pela NTU junto ao Congresso Nacional.
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D i á lo g o t é c n i c o

André Dantas, PhD, Diretor Técnico da NTU

A carroça na frente dos bois

M

uitos estão ignorando as
questões fundamentais
para se dedicar a projetos
e ideias mirabolantes,
que potencialmente tem pouco para
contribuir para a melhoria do transporte público urbano. Nas últimas
reuniões, publicações, seminários
e eventos que participei, ficou evidente que muitas das discussões
estavam associadas a uma realidade muito diferente daquela que eu
vivencio no dia a dia da NTU. Em
várias ocasiões, políticos, técnicos e
leigos debatiam com muito ardor e
eloquência toda a gama de soluções
tecnológicas, que eles acreditam ser
apropriadas para superarmos a crise
da mobilidade urbana. Em particular,
posso nomear “Veículos Autônomos” e “Big Data” como os assuntos
mais discutidos nos últimos tempos.
É preocupante perceber que pouca
ou nenhuma atenção é dedicada
para compreender a viabilidade
ou mesmo a inserção no contexto
brasileiro. No caso de “Big Data”,
que é um conceito ainda bastante
amplo da utilização de várias bases de dados para extrair padrões
de comportamento e assim gerar
informações e conhecimento para
atender as necessidades atuais e
futuras da população urbana, muitas
empresas de tecnologia têm insistido em transmitir a imagem de que
em um futuro próximo, seja ele em
10 ou 20 anos, tudo funcionará perfeitamente como nos livros e filmes
de ficção científica. Sem qualquer
exceção, não tive a oportunidade

de ouvir pessoas sensatas que expusessem a necessidade de investir,
primeiramente, na estruturação e
capacitação do servidor público
municipal, que é o ator fundamental na implantação de inovações.
Muito menos tive acesso a qualquer
relato ou proposta de estruturação
de mecanismos para a sustentação
financeira de toda a tecnologia a ser
implantada em “Big Data”. Reflexões
e constatações em relação aos “Veículos Autônomos” podem ser praticamente as mesmas.
As cidades precisam de ações que
garantam imediatamente o funcionamento dos serviços básicos e,
entre eles, é inquestionável que o
transporte público carece de um presente antes de sonhar com um futuro
inexequível. Pouco adianta implantar
todos os sistemas de controle do movimento de pessoas e veículos em um
prédio luxuoso com imensas telas,
se os ônibus continuam lutando por
espaço ao longo de todo o percurso
da viagem diária de milhões de brasileiros. Muito menos importa gastar
bilhões de reais para “eletrificar” os
ônibus e assim eliminar a emissão de
poluentes que eles produzem, se os
automóveis particulares continuam
a rodar livremente e transportando
apenas um passageiro.
Mesmo correndo o risco de ser repetitivo e insistente, devo reafirmar que
precisamos focar nos fundamentos.
É importante dizer que esses fundamentos são os mesmos defendidos
ao longo dos últimos 30 anos de

existência da NTU, mas infelizmente
não há resultados amplamente consolidados em três temas específicos.
São eles: 1) Priorização do Transporte público, que é simplesmente o ato
de dedicar espaço para o coletivo,
visando dar velocidade, confiabilidade, conforto e eficiência para a
parcela da sociedade que realmente
precisa; 2) Implantação de fontes de
custeio para reduzir as tarifas, pois
transporte de qualidade é caro em
qualquer lugar do mundo e no Brasil
não é diferente; e 3) Revisão, controle e fiscalização das gratuidades,
que se tornaram um problema que
perpetua a injustiça social do usuário
do ônibus pagando a conta no final
das benesses concedidas por outros. Esses temas já foram debatidos
exaustivamente nos quatro cantos
do país e em casos isolados há exemplos de que ações fundamentais dão
resultados. Todavia, não podemos
mais viver de iniciativas isoladas e
que não são contínuas.
Obviamente, o futuro não pode
esperar, mas ele depende tanto da
conscientização quanto das ações
necessárias para estabelecer os fundamentos de uma mobilidade urbana sustentável por meio do transporte público de qualidade. À medida
que essas ações fundamentais transformarem positivamente a realidade
atual, serão maiores as chances de
adoção de novos sistemas, tecnologias, conceitos. Caso contrário,
estaremos desperdiçando tempo e
muito dinheiro, que infelizmente não
temos em grande abundância.
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Políticas públicas

Novo financiamento de frotas
de ônibus coletivos precisa
de condições especiais
Programa lançado pelo Ministério das Cidades vem em boa
hora, mas precisa de mudanças no processo de avaliação
e liberação de crédito pela Caixa Econômica Federal
para atender a realidade financeira das empresas

U

ma linha de crédito para compra
de ônibus urbanos foi lançada pelo
presidente Michel Temer em janeiro
deste ano com recursos de R$ 3 bilhões. O Programa de Renovação de Frota do
Transporte Público Coletivo Urbano (Refrota
17) é uma iniciativa do Governo Federal com
recursos provenientes do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), via Caixa Econômica Federal (CEF). Porém, apesar da nova
oportunidade de financiamento dada ao setor,
alguns obstáculos podem dificultar o trâmite
para as empresas.
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Refrota 17 é uma variante do Programa de
Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade
Urbana (Pró-Transporte) e tem como desafio
corrigir os erros anteriores. O Pró-Transporte
surgiu para financiar a implantação, ampliação,
modernização e adequação da infraestrutura
dos sistemas de transporte. Apesar da disponibilidade de recursos, o Pró-Transporte não foi
satisfatório para a renovação da frota de veículos do transporte público urbano. Nos últimos
oito anos, apenas uma empresa, localizada no
Rio Grande do Sul, conseguiu financiar 20 coletivos por meio do programa.

Políticas públicas

No entanto, Cunha é otimista e acredita que o Refrota 17 é uma saída para
melhorar a qualidade do serviço, no
atual momento de crise, ao possibilitar
a renovação da frota de ônibus coletivo
no Brasil. Pensando nisso, a NTU busca
uma articulação com a CEF para que as
regras sejam satisfatórias.
“Esse programa é bem-vindo e veio
em um momento importante, já que
a compra de veículos está paralisada
e é preciso fazer a renovação. Apesar da dificuldade do enquadramento das empresas nas exigências de
crédito da Caixa, temos expectativa
de que funcione”, comenta o presidente. O objetivo é apresentar para

a instituição financeira a melhor
forma de avaliação para aprovação
de crédito, considerando as especificidades do setor.
FINANCIAMENTO ATUAL
Atualmente, a Agência Especial
de Financiamento Industrial (Finame) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) é o único programa de financiamento para ônibus. O Finame
realiza o financiamento intermediado pelos bancos das montadoras ou
comerciais. Ou seja, a empresa dialoga diretamente com o banco que
está acostumado a trabalhar.

tateyama / Shutterstock.com

Para o presidente executivo da NTU,
Otávio Cunha, a avaliação de crédito adotada pela Caixa Econômica
Federal é um dos principais motivos
para o baixo índice de contribuição do Pró-Transporte e, caso não
seja repensada, pode prejudicar o
desenvolvimento do Refrota. Ele
explica que atualmente a avaliação é baseada em outros setores
econômicos e não corresponde à
realidade do setor de transporte
urbano. “A avaliação de balanço
de uma construtora é inteiramente
diferente da avaliação de uma empresa de ônibus. O modelo adotado
pela Caixa não condiz com o nosso
setor”, afirma.

Refrota: novo programa
para renovar ônibus
e aquecer indústria
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No entanto, Otávio Cunha aponta
que o financiamento oferecido pela
Caixa é atualmente mais atrativo
que o do BNDES. “O interesse existe para compra em uma condição
mais favorável. O financiamento
existente já não está tão vantajoso
e, por isso, é importante que a Caixa
consiga avaliar as empresas de ônibus, enquadrar e liberar os recursos
da forma como nós sugerimos para
que carência, garantias e tempo de
financiamento sejam adequados à
realidade o setor”, diz.
FACILIDADE
Incluir os bancos das montadoras no
Refrota é uma alternativa para que o
programa funcione de forma efetiva.
A sugestão da NTU é que a Caixa
Econômica credencie esses bancos
que já conhecem o setor e sabem
como é definida a métrica de avaliação de crédito para uma empresa de
transporte. De acordo com as definições do programa, a Caixa poderá financiar 95% do bem dependendo da
avaliação de crédito e das garantias
oferecidas pela empresa interessada
em financiar os veículos. É nesse mo-

mento que os bancos das montadoras entram no processo para facilitar
o financiamento.
A indústria de ônibus está praticamente paralisada. A produção que
era de 35 mil ônibus passou para 8
mil no ano passado. Em condições
normais, onde exista um equilíbrio
financeiro o setor empresarial tem
capacidade de renovação de 15 mil
ônibus por ano. O presidente da NTU
aposta que, em um primeiro ano de
operação do programa, a demanda
será entre 10 e 12 mil ônibus, o que
pode movimentar bem a indústria de
ônibus e toda a sua cadeia produtiva.

que utilizam o transporte público.
Esse recurso de três bilhões ao ano
disponibilizado para o setor é um
esforço para que parte da economia
volte a andar e a cadeia produtiva do
transporte comece a se movimentar.
De acordo com o Ministério das
Cidades, o programa foi montado
ouvindo o setor para garantir que o
financiamento ficasse o mais barato
possível e tivesse eficácia, com um
mínimo de burocracia e o máximo de
transparência. A expectativa é que o
Refrota consiga otimizar e agilizar o
processo de contratação de novos
ônibus para renovação do contingente de veículos.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
O governo procura uma agenda positiva para gerar emprego e fazer a
indústria automobilística rodar. Um
ônibus novo representa cinco empregos diretos. Sendo assim, o programa não beneficia apenas empresas
privadas, mas financia a mobilidade
urbana e ajuda a indústria, o comércio e os serviços a melhorarem,
além de contribuir para o aumento
da qualidade de vida das pessoas

A renovação de frotas não deixa de
ser importante para melhorar a imagem do transporte e, apesar de obstáculos atuais, como queda de demanda e defasagem tarifária, o setor
de transporte público urbano está
motivado. Inevitavelmente, essas dificuldades comprometem o nível de
renovação a ser realizado, mas não
impedem que as operações aconteçam, mesmo que em menor escala,
se as condições forem favoráveis.

Condições de financiamento

Ônibus convencional

Padron

(microônibus, miniônibus, midiônibus e ônibus básico)

(Ônibus articulados/biarticulados)

=

=

72 meses

108 meses

de amortização

de amortização

15 meses

20 meses

+

+

de carência

J uros de 6 %
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de carência

+

remuneração dos agentes financeir os

+

taxa de risco
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NTU lança site para divulgar ações de
comunicação e marketing do setor
Acervo digital reúne campanhas de sucesso que apontam
uma nova imagem do transporte público coletivo

R

ealizar campanhas de sucesso voltadas para o setor
de transporte público urbano faz parte do trabalho de
empresas, entidades e instituições
que buscam uma nova imagem para
o setor. Para que essas ações não se
percam e com o intuito de divulgar
e compartilhar as experiências e
conteúdos produzidos por essas
organizações, a Associação Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos (NTU) criou um site que
reúne importantes campanhas de
comunicação e marketing. Para ter
acesso, basta entrar no endereço:
www.transportepublico.org.br.
O acervo funciona como um repositório de campanhas sobre tudo
o que foi ou está sendo realizado para construir uma imagem diferente e coletiva sobre as medidas
direcionadas ao setor de transporte
público. As campanhas intituladas
“Como funciona o transporte público”, “Tarifácil”, “Prioridade ao coletivo – faixas exclusivas” e “#Eufaçobem” são algumas das iniciativas
que já estão disponíveis.

Seja para inspirar outros parceiros a
criarem novas campanhas ou apenas para colaborar com a divulgação
de boas ações, a NTU conta com a
participação de entidades, empresas, associações e instituições do
setor nesse projeto. Ao enviarem
materiais sobre ações a serem divulgadas no site, as organizações além
de dividirem experiências, resultados e o conceito das campanhas,
podem ainda propagar as ações.
Para a coordenadora do Núcleo de
Comunicação e Marketing da NTU,
Bárbara Renault, a nova plataforma
beneficia as próprias empresas de
transporte público e entidades que
querem promover um reflexo positivo. “Esse site não é para o passageiro, e sim para o setor trabalhar em
conjunto. O setor é consciente sobre
a necessidade de avanço e busca
diariamente atingir os objetivos.
Existe um trabalho propositivo para
que a imagem melhore a cada dia e
essas campanhas, que estão sendo
elaboradas em todo Brasil, investem
em uma imagem de atuação e engajamento pouco explorada”, afirma.

Participe!
Envie a sua campanha
para a NTU.
Os interessados em compartilhar novas iniciativas devem
entrar em contato por meio
do e-mail comunicacao@
ntu.org.br. Ao compartilhar
o conteúdo, as organizações
devem estar cientes de que
autorizam que a divulgação
do material seja realizada por
todos os interessados, desde
que citados os direitos autorais. Caso o interesse seja apenas incentivar novas ideias, os
responsáveis devem alertar
que o conteúdo não pode ser
utilizado para propagação.
Todo conteúdo da campanha
deverá ser enviado. O material
será avaliado pela Diretoria
Institucional da NTU e, se estiver de acordo com a missão,
visão e valores da entidade,
será disponibilizado no site.
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SOluÇÃO PaRa
TRanSPORTE
dE PaSSagEIROS

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.

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 Goiânia. A facilidade de pagar em
dinheiro ou cartão levou a solução para metrôs,
trens, ônibus e barcas. É simples, rápido e seguro.

MONITORAMENTO E
GESTÃO DO NUMERÁRIO
FULL OUTSOURCING E SERVIÇOS
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.

SOFTWARE DE GESTÃO

Exp. 2018-05-22 Appraisal #24097

PERTOKIOSK

TaS - TERmInal dE
auTOaTEndImEnTO

dg-830

/pertotecnologia

(51) 3489-8826

www.perto.com.br
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Transporte público
coletivo urbano:
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desafios e
perspectivas

Nos últimos tempos, a
mobilidade urbana recebeu
investimentos e avanços
tecnológicos, mas foi freada
pela crise econômica. Saiba
mais sobre as conquistas
e previsões para o setor

N

o atual contexto social, o transporte público vem sendo alvo de
inúmeras discussões, sobretudo
pela inadiável necessidade de
melhorar o serviço e garantir que ele não
entre em colapso. A partir de 2007, o setor
passou a receber investimentos do governo federal em obras de priorização do
transporte público por ônibus, de acordo
com levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos
(NTU). Mas, com a crise dos últimos dois
anos, esses investimentos não cessaram,
mas diminuíram significativamente.
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As obras de infraestrutura chegaram
a várias partes do país, por meio de
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltados
para grandes e médias cidades. Em
2015, havia 277 projetos destinados
a 28 municípios incluídos no PAC
Mobilidade - Grandes Cidades, e
outros 162 projetos previstos para 62
cidades no PAC Mobilidade - Médias
Cidades, que inclui cidades com 250
mil a 700 mil habitantes. Hoje, o país
possui 24 sistemas de BRT instalados - em 1974, era apenas um.

Um ano difícil e de contenção de
despesas, que comprometeu, e muito, a evolução do setor. O próprio
PAC acabou sofrendo com o atraso
de repasses, levando ao atraso ou
abandono de obras de mobilidade.
Para se ter uma ideia, entre os projetos destinados às grandes cidades,
70,3% possuem apenas o projeto básico. Por outro lado, 82,1% daqueles
previstos em médias cidades encontram-se em fase anterior à elaboração do projeto básico. Ou seja, muita
coisa sequer saiu do papel.

“Essas obras são muito caras e os
municípios não têm capacidade de
endividamento, a lei de responsabilidade fiscal não permite. Ao mesmo
tempo, recursos federais não são
disponibilizados e, aí, os projetos
ficam paralisados”, explica Otávio.
“Existe um grande endividamento
do setor, sem reajustes suficientes
de 2014 para cá. Somente no Rio de
Janeiro, seis empresas fecharam. Se
a economia não tiver uma recuperação rápida, o transporte público
entrará, sim, em colapso”, lamenta.
Desafios dos prefeitos
para 2017
Organizar as contas, cortar gastos,
buscar recursos. Esse é o tripé que reúne os principais desafios das prefeituras para este ano. Com o cenário de
recessão que segue freando o cresci-

Alf Ribeiro / Shutterstock.com

Para o presidente executivo da NTU,
Otávio Cunha, os avanços são bemvindos após mais de 30 anos de
estagnação, mas ainda insuficientes
diante da situação crítica, agravada
pela crise. “Em 2016, os investimentos foram pequenos. Houve contratos descumpridos, tarifas sem

reajuste e mais queda na demanda
de passageiros. Apenas alguns projetos mais antigos avançaram, como
corredores de BRT. Fora isso, a renovação da frota ficou extremamente
comprometida, e refletiu na indústria
automobilística, que reduziu em 42%
suas atividades no Brasil”, avalia.
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mento dos mais diversos segmentos,
os prefeitos eleitos ou reeleitos terão
de tomar muito cuidado com o orçamento. É o que diz o vice-presidente
de Mobilidade Urbana da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP), Antonio
Pannunzio, que acaba de “passar o
bastão” a seu sucessor na prefeitura
de Sorocaba (SP), José Crespo.
“Os desafios continuam os mesmos
da gestão anterior. O país ainda passa por uma crise econômica, então
temos previsões orçamentárias insuficientes e mal feitas. Se os prefeitos
não contingenciarem, terão dificuldades”, alerta Pannunzio, que acredita
na permanência do arrocho em 2018.
“Será necessário ter muito critério ao
cortar gastos. Não dá para conceder
grandes aumentos, contratar mais
serviços e atender a todas as demandas das cidades, a não ser que consigam contratar por menos”, pondera.
Apesar dos avanços, em Sorocaba
e em outros municípios, Pannunzio

reconhece que ainda há muito por
fazer. “Temos um projeto pronto e
aprovado de BRT, com um consórcio
consagrado vencedor na licitação.
Mas foi pedido um adiamento, justamente por conta da crise, pois não
tivemos verba para a contrapartida.
É um projeto que vai beneficiar pelo
menos 150 mil pessoas por dia”,
conta Pannunzio, que só acredita em
melhorias efetivas com a realização
de mudanças estruturais: “Enquanto a máquina pública consumir boa
parte do orçamento, o Brasil continuará tendo dificuldades”.
Recursos para
renovação da frota
Apesar da situação de crise, é geral
- não só entre os prefeitos, mas por
parte de todos os envolvidos - o consenso de que o transporte público é
um serviço essencial e, como tal, não
pode ser ignorado. Mesmo a passos
mais curtos, o setor precisa evoluir.
Diante disso, uma proposta surge

como medida para aliviar ao menos
o problema da frota envelhecida.
É o Refrota 17, programa construído pela Secretaria de Mobilidade
Urbana do Ministério das Cidades
(Semob) em parceria com a Caixa
Econômica Federal (Caixa) e a NTU,
além de representantes de empresas
de transporte, montadoras, fabricantes de veículos automotores e
fabricantes de chassis e carrocerias.
Lançado pelo governo federal em
janeiro de 2017, o programa prevê
R$ 3 bilhões em recursos do Fundo
de Garantia por Tempos de Serviço
(FGTS) para renovação e ampliação
da frota brasileira de ônibus urbano.
A meta é financiar 10 mil veículos.
Podem recorrer ao financiamento
empresas, consórcios ou sociedades
de propósito específico que tenham
concessão ou permissão do transporte público coletivo urbano.
LEIA MAIS NA PÁGINA 14
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Inovação no sistema
de BRT mineiro

Para que o transporte ganhe mais qualidade, é preciso investir em tecnologia e acompanhar as inovações. Nos últimos anos, empresas têm
adotado alguns novos sistemas para aumentar a eficiência do serviço.
Entre elas o Consórcio BRT Rio, no Rio de Janeiro; a RedeMob Consórcio, em Goiânia; a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans); e a Volvo.

Controle e segurança
no Rio de Janeiro
Na capital carioca, o Consórcio BRT
Rio inaugurou, em maio de 2014, o
Centro de Controle Operacional, no
Terminal Alvorada. Considerado um
dos mais completos, o centro é equipado com o que há de mais novo em
tecnologia. Dentre os mecanismos
mais vantajosos está a integração do
sistema com órgãos do poder público para dar mais segurança às operações de ônibus. “Com isso, temos
acesso a informações estratégicas,
como dados de segurança, condições climáticas extremas, manifestações em comunidades. Assim, podemos agir preventivamente”, explica
a diretora de Relações Institucionais
do BRT Rio, Suzy Balloussier.
O consórcio opera nas linhas TransCarioca, TransOeste e TransOlímpica, em um total de 150km de vias, 135
estações e terminais e 450 ônibus
articulados, de 18 a 28 metros. O
software do CCO evita que os ônibus sigam em comboio e permite
intervalos estáveis entre os serviços.
Adotado na Suécia, o sistema foi
adaptado à realidade do Rio. Um
dos diferenciais está no “botão de
segurança”, acionado pelo motorista
em caso de risco ou incidente, com
comunicação em tempo real entre os
ônibus e o CCO.
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Caso seja necessária alguma intervenção, a empresa dispõe de
equipes de policiais militares contratados voluntariamente para serviço
de segurança nas horas vagas. As
equipes fazem rondas e são deslocadas se necessário. “Passamos por
regiões de conflito, então é importante ter segurança. A operação com
a polícia deveria ser estimulada não
só pela contratação particular, mas
também na criação de uma força
policial especializada em transporte
público, como já existe em várias
partes do mundo. A atuação vai desde os furtos de carteira até abandono e sequestro de crianças e atentados terroristas”, defende Balloussier.

Não muito longe do Rio, em Belo
Horizonte, a BHTrans também dá
exemplo de evolução tecnológica com a implantação do sistema
MOVE de BRT, que atualmente promove a integração em toda a cidade,
com várias possibilidades de destino e troca de estações e linhas sem
pagar a mais por isso. Além de reduzir o tempo de viagem, ele proporciona conforto nas estações e nos
ônibus novos. Hoje, 500 mil pessoas
utilizam o sistema, composto por
uma frota de 428 ônibus articulados
do modelo padron.
O MOVE também conta com o Centro de Operações da PBH (COP),
onde é feito monitoramento em
tempo real, facilitando a tomada de
decisões estratégicas e garantindo
a segurança dos passageiros. Dos
1.008 controladores semafóricos
implantados na capital, 837 estão
interligados ao CCO, de onde é possível alterar as programações remotamente, em caso de necessidade.

Daniel M Ernst / Shutterstock.com

Avanços tecnológicos
no transporte
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Para seguir melhorando, a BHTrans
está elaborando um plano de melhoria da qualidade do transporte,
com ações para curto, médio e longo
prazos, até o ano de 2030. “O plano
reforça a mobilidade sustentável, nos
eixos de transporte público, com foco
em projetos como BRT, faixas exclusivas e ônibus elétricos; e de transporte
não motorizado, com incentivo ao
uso da bicicleta e da caminhada em
percursos de até 15 minutos, oferecendo a infraestrutura necessária
para isso”, revela o presidente da BHTrans, Celio Freitas Bouzada.
Tempo real e pioneirismo
em Goiânia
Já na região Centro-Oeste, uma das
referências é o sistema de gerenciamento de frota em tempo real do RedeMob Consórcio, em Goiânia. Pioneira no assunto, a empresa levou 10
meses para implantar o ITS4Mobility,
sistema inteligente de transportes
que interliga os ônibus e a Central de
Controle Operacional. Ele começou
a funcionar em 2009 e é responsável
pelo controle de viagens e trajetos,
orientação dos motoristas e disponibilização de informações sempre
atualizadas aos usuários.
As 300 linhas comandadas pelo consórcio são controladas pelo sistema.
As informações são divulgadas, em
tempo real, aos 158 displays espalhados pelos 14 terminais de integração,
23 displays nas ruas, site e em quatro
aplicativos. Cerca de 200 mil pessoas são beneficiadas.
“Tivemos que aprender o sistema do
zero, pois não existia no Brasil nenhuma central que funcionasse em tempo
real. Fizemos um investimento inicial
para 10 anos, e vamos avaliar a expansão a partir deste ano. Infelizmente,

temos uma obra de BRT parada, devido à crise e à queda de demanda em
todo o Brasil. As perspectivas para
2017 não são boas”, confessa o diretor
-executivo do RedeMob Consórcio,
Leomar Avelino Rodrigues.
O maior ônibus do mundo
Em busca de mais eficiência na operação do transporte público por ônibus, a Volvo lançou, em outubro de
2016, o maior ônibus do mundo. É o
Gran Artic 300, um biarticulado de
30 metros, com capacidade para 300
passageiros. Segundo a empresa, veículos maiores são uma tendência.
Mas o tamanho não é a única coisa
que chama a atenção. Com capacidade ampliada em cinco toneladas,
o veículo ganhou reforço no chassi,
no sistema de articulações, freios e
ignições. “Tudo isso para controlar o
consumo de combustível e manter o

padrão para as empresas e os passageiros. Então, temos um carro maior,
que pode levar mais pessoas, possui
mais portas para facilitar o embarque, e, ao mesmo tempo, reduz os
custos com combustível e manutenção, além dos poluentes”, analisa o
coordenador de Engenharia de Vendas da Volvo, Idam Stival.
O modelo foi pensado, inicialmente,
para Rio de Janeiro, Curitiba e Bogotá, mas pode ser adaptado para
outras cidades. “Bogotá está em fase
de licitação, Rio depende do andamento das obras, talvez no início de
2018 tenhamos o veículo em operação. Mas tem todos esses fatores.
Curitiba depende da renovação de
frota, com a troca de prefeitura. Fomos pioneiros no desenvolvimento
de carros maiores, mas é bom que
todos compreendam que esse tipo
de veículo é melhor e mais eficiente
para todos”, conclui Stival.
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Não é só mais um ônibus
Pesquisa realizada no Reino Unido revela que impactos do transporte
público vão além do ir e vir: atingem saúde, educação, emprego e lazer da
população. Por aqui, efeitos também são sentidos, dizem especialistas

E

le está presente nas vidas de bilhões
de pessoas em todo o mundo. Seja
nos deslocamentos diários envolvendo trabalho e estudo, seja nas
idas ao médico ou a um passeio, é parte da
rotina de muitas famílias, especialmente
aquelas com menor renda. Estamos falando
do ônibus, sem o qual muita gente sequer
poderia sair de casa. Seguindo tal raciocínio,
fica fácil perceber que esse meio de transporte garante não apenas o direito de ir e
vir, mas também o acesso aos mais diversos
serviços, o que, por sua vez, contribui para
reduzir as desigualdades sociais.
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Mas a Greener Journeys foi além e provou, com
números, esses benefícios. Formada por uma
aliança de empresas de ônibus, autoridades
e interessados em estimular o uso do ônibus,
a instituição do Reino Unido divulgou, em outubro de 2016, a pesquisa The value of the bus
to society (O valor do ônibus para a sociedade). Segundo o estudo, uma melhoria de 10%
no serviço de transporte local seria capaz de
promover uma redução de 3,6% no Índice de
Privação Múltipla (IDM), que o país utiliza para
medir níveis de privação no emprego; renda;
saúde; criminalidade; educação; ambiente de
vida e barreiras no acesso a serviços.

Q ua l i d a d e d e v i d a

Na prática, essa melhoria representaria aumento na renda e mais cidadãos
no mercado de trabalho. Além disso, evitaria a perda de anos de vida,
desperdiçados em função da falta de
qualidade no transporte. “Uma política de investimentos em ônibus não
é apenas uma política de transporte.
É uma política de saúde, educação,
economia, bem-estar e de coesão social. Essa pesquisa demonstra o valor
social do ônibus”, afirma a diretora
-executiva da Greener Journeys, Claire Haigh, na apresentação do estudo.
Ainda de acordo com a pesquisa,
uma a cada quatro famílias britânicas não tem acesso a carro particular, enquanto uma a cada cinco pessoas não possui opções alternativas
ao ônibus. Trazendo a análise para
o Brasil, a realidade é semelhante,
já que um a cada quatro brasileiros
tem o ônibus como principal meio
de transporte. “O transporte público é uma atividade meio, ou seja, as
pessoas recorrem a ele para realizar
outras atividades. Então, sem dúvida, a má qualidade do serviço resulta
em exclusão social”, observa o pesquisador do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), Carlos
Henrique Carvalho.

"É preciso atuar em
dois eixos na área de
transporte: o econômico,
buscando novas fontes
de financiamento
para baratear o
transporte público;
e, da infraestrutura,
para melhorar a
qualidade do serviço".
Carlos Henrique Carvalho,
pesquisador do IPEA.

Ônibus: um
desenvolvedor social
Um centro onde estão concentradas as oportunidades de emprego
e os equipamentos e serviços públicos, e bairros periféricos onde vive
boa parte da população. Assim é a
ocupação urbana de muitas cidades
brasileiras. E, quanto mais pobres as
pessoas são, mais distantes do centro e mais dependentes do ônibus
elas estão.
O s co n g e st i o n a m e n to s to m a m
conta das vias e também do tempo das pessoas, que passam horas
preciosas em deslocamento, quando poderiam estar estudando ou
aproveitando o tempo com a família.
O resultado? Estresse, falta de qualificação e até mesmo baixa produtividade - um impacto negativo na
economia, na educação e na saúde,
de uma só vez.
Por falar em saúde, esse mesmo
inchaço do trânsito leva ao aumento da emissão de poluentes que
adoecem o planeta e a população.
Estudo da Universidade de São Paulo (USP) mostra que, somente na
capital paulista, a poluição atmosférica é responsável pela morte de
3 mil pessoas por ano. Além disso,
a ausência de outras fontes de investimentos em transporte público
eleva a tarifa, mas não a qualidade
do serviço. Com isso, cada vez mais
pessoas migram do ônibus para o
carro, ou ainda para a motocicleta
- caso dos mais pobres. E aí entra
outro dado preocupante: os acidentes com transportes terrestres, que
acometem principalmente as motos
e chegam a custar cerca de R$ 50
bilhões por ano aos cofres públicos,
segundo o Ipea.

O que temos, portanto, é um ciclo
vicioso que não põe em jogo apenas
a capacidade de locomoção das
pessoas, mas também a qualidade de
vida e o combate às desigualdades
sociais. Tudo isso prejudica, especialmente, as famílias de baixa renda.
Para Carlos Henrique Carvalho, é
preciso atuar em dois eixos na área de
transporte. “O econômico, buscando
novas fontes de financiamento para
baratear o transporte público; e da
infraestrutura, para melhorar a qualidade do serviço, com corredores exclusivos, veículos melhores, terminais
estratégicos com integração entre
os modais, e até mesmo políticas de
distribuição das atividades por toda a
cidade, para evitar essa centralização
de serviços e otimizar o transporte”,
defende o pesquisador do Ipea.
O assessor técnico da Associação
Nacional de Transportes Públicos
(ANTP), Eduardo Vasconcellos,
também reconhece a ligação entre
o ônibus e desenvolvimento social.
Mas, para o engenheiro e sociólogo,
melhorar a qualidade do transporte
coletivo, como uma medida isolada,
não atrairá a demanda para o ônibus.
“Em grandes cidades da Europa,
quem quer usar o automóvel nas áreas centrais tem de pagar, em média,
um valor cinco vezes maior que a
tarifa do transporte público, e esse é
motivo pelo qual os europeus usam
menos os carros nesses locais. As
formas de cobrança variam, as mais
comuns são: custo do licenciamento,
combustível, estacionamento nas
vias públicas ou pedágio”, aponta
Vasconcellos. “É preciso entender
que, enquanto não cobrarmos os
custos sociais e ambientais do uso
do automóvel, não conseguiremos
aumentar significativamente o uso
de transporte coletivo”, finaliza.

Revista NTU Urbano

27

Ameaça à
segurança
jurídica dos
contratos
Por Cristiano Romero*

A

s grandes manifestações de rua
ocorridas no país em meados de
2013 mostraram que parcela expressiva dos brasileiros está insatisfeita com o óbvio: a baixa qualidade dos
serviços públicos nas três esferas de poder
(União, Estados e municípios). Os protestos
começaram por causa de um reajuste de 6,7%
na tarifa de ônibus de São Paulo, mas, nos dias
seguintes, ganharam corpo, expandiram-se
para outras capitais e passaram a tratar de
outros temas - entre os quais, educação, segurança, saúde, a gestão do governo daquele
momento (de Dilma Rousseff), reforma política, democracia, combate à corrupção.
As reações das autoridades aos protestos
trouxeram mais riscos do que soluções aos anseios da população. Prefeitos e governadores,
com medo de perder popularidade na mesma
velocidade com que o então prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad, e a presidente Dilma
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perderam por causa das manifestações, adotaram uma série de medidas populistas. Cancelaram reajustes de pedágios previstos em
contratos de concessão, suspenderam aumentos da passagem de ônibus e até proibiram a
correção de tarifas de energia elétrica.
As decisões trouxeram algum alívio político no
curto prazo, mas criaram distorções que, no
fundo, só contribuíram para piorar a qualidade
dos serviços públicos. Na prática, esse tipo
de deliberação está longe de ser uma solução
porque introduz um desnecessário risco político nas concessões. São deliberações que certamente desestimulam, nos vários segmentos
do setor de serviços, investimentos tanto do
setor privado quanto do setor público. Quem
vai investir num negócio cuja remuneração não
segue regras previamente estabelecidas?
Mais recentemente, a Justiça passou a fazer
deliberações que ignoram a existência de

Littlekidmoment / Shutterstock.com

A rt i g o

A rt i g o

contratos. Foi assim no caso do reajuste das tarifas de integração da
região metropolitana de São Paulo.
Nos contratos de concessão firmados entre o governo de São Paulo e
empresas de transporte intermunicipal estão previstos reajustes anuais das tarifas. Funciona assim em
qualquer contrato de concessão e a
razão da existência dessas cláusulas
é uma só: o Brasil ainda tem uma inflação muito alta.
Em países com inflação baixa - realidade atual tanto de nações em
desenvolvimento quanto das emergentes -, os reajustes dos preços não
obedecem a regras de indexação
dos contratos à inflação. Se a correção não é automática, todos buscam
eficiência para tirar lucro de algum
lugar. Outro aspecto relevante é que
preços que variam de acordo com
o valor de commodities, como o
petróleo, mudam de acordo com as
cotações internacionais - por aqui,
pelo menos isso já está melhorando:
na atual gestão, a Petrobras está alterando os preços dos combustíveis
com base nas cotações do petróleo.
As tarifas de integração são pagas
por passageiros de trem e metrô
que usam ônibus da capital paulista.
Em São Paulo, um passageiro pode
percorrer 340 Km, por meio de seis
linhas de metrô e seis de trem, ao
custo de R$ 3,80. Se, além disso,
subir num ônibus, ele precisa pagar
a tarifa de integração. Foi esse preço que subiu. Antes, a tarifa básica,
que não foi reajustada, somada à de
integração chegava a R$ 5,92; com o
reajuste, foi para R$ 6,80, uma correção, portanto, de 14,8%.
Por razões políticas, a bancada do
PT na Assembleia Legislativa entrou
na Justiça com uma ação popular

contra o reajuste. O curioso é que
ação popular cabe em casos de prejuízo ao erário. O juiz Paulo Furtado
de Oliveira Filho decidiu conceder
liminar a essa ação, suspendendo,
na semana passada, o aumento da
tarifa de integração entre ônibus e
trilhos de São Paulo. Na última sexta-feira, o governo paulista recorreu
para derrubar a liminar.
Nos últimos anos, e talvez o marco
inicial desse fenômeno tenha sido o
julgamento do escândalo do mensalão, o primeiro a colocar atrás das
grades políticos e empresários envolvidos naquele caso de corrupção,
a Justiça ganhou enorme protagonismo na cena nacional, bem como
o Ministério Público. Para uma sociedade pouco acostumada ao cumprimento das leis, isso é bom, mas não
pode ocorrer ao arrepio... das leis!
Empresas privadas se tornam concessionárias de serviço público por
meio de licitações. A relação entre
governo (União, Estado ou município) e empresas é regida por contratos. As condições do negócio estão
estabelecidas em contratos plenos
de direito. É legítimo contestar as
condições de uma licitação, especialmente se forem constatados - o
que infelizmente é comum no Brasil vícios, suspeitas de fraude ou abuso
do poder econômico.
É preciso, porém, olhar as coisas de
perto para conhecer melhor a realidade. A maioria da população que
vive em São Paulo usa apenas um
tipo de transporte, segundo dados
oficiais do governo paulista: 51%
dos usuários usam apenas o metrô; 62%, somente os trens; e 2/3,
os ônibus. Não se trata de afirmar,
portanto, que a tarifa de integração
não tem importância para a maioria

dos passageiros, apenas que o reajuste não atingiu parcela expressiva
dos usuários de transporte público
na região metropolitana.
Com a suspensão do aumento, o
governo paulista precisa arrecadar,
em outra fonte, R$ 404 milhões para
cumprir os contratos com as concessionárias. Os efeitos da liminar foram
estendidos a todos os contratos de
concessão de transporte intermunicipal administrados pelo Estado
- além da região metropolitana da
capital, o governo estadual cuida
desse modal em Campinas, Santos,
São José dos Campos e Sorocaba.
Esse tipo de decisão é ainda mais
perigoso no momento em que o governo federal prepara um ambicioso
programa de concessões à iniciativa
privada em vários setores. O programa está sendo desenhado justamente para ampliar a infraestrutura do
país e melhorar sua eficiência, o que
no fim será bom para todos. Uma
logística moderna e eficiente ajuda
a reduzir custos de produção e a
aumentar a produtividade da economia, o que, por sua vez, gera produtos e serviços mais baratos.
Suspender os efeitos de um contrato
pleno de direito provoca insegurança jurídica, e o Poder Judiciário
precisa levar isso em consideração,
do contrário, afugentará investidores, principalmente estrangeiros, de
setores vitais da economia nacional.

PERFIL
*Cristiano Romero é editor-executivo do jornal Valor
Econômico. Artigo publicado
em 18 de janeiro de 2017.
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A c o n t e c e n a s em p r es a s

Empresa lança
livro infantil
homenageando
rodoviários
Trazendo o sentimento de importância
e pertencimento, o livro infantil ‘Meu
pai, Herói da Cidade’ tem trazido bons
frutos fora e dentro da empresa

E

mpresas que investem no
bem-estar e reconhecimento dos seus funcionários
costumam ter como retorno
pessoas mais agradáveis, níveis de
absenteísmo mais baixos e maior satisfação com seu trabalho. O Consórcio Salvador Integra, na Bahia, vem
praticando ações para que o funcionário se sinta valorizado e motivado
no dia a dia. Desde o começo do ano,
a empresa vem se empenhando para
fazer um laço entre os familiares e o
trabalho dos rodoviários.
No dia 12 de outubro de 2016, o Consórcio lançou o livro infantil “Meu pai,
Herói da cidade”, da autora Emília
Nunez. Na ocasião, foram distribuídas aproximadamente 5.300 cópias
entre funcionários e parceiros. A
autora, que trabalhou durante muitos anos no RH de uma empresa
de ônibus, pôde ver a dedicação
de pais e mães para sustentar seus
filhos com o trabalho de rodoviário.
Após uma conversa emocionante
com um dos motoristas da empresa,
Emília, que já se dedicava a literatura
infantil, sentiu vontade de escrever
para os filhos dos rodoviários. “Fazer
um livro que pudesse ser um instru-
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mento para que os filhos dos rodoviários soubessem que seus pais são
verdadeiros heróis e que merecem
o respeito e admiração de todos,
principalmente daqueles por quem
dedicam a vida.” Pontua a autora.
O livro é personalizável, podendo
colocar a roupagem de qualquer empresa em suas imagens. No final do
livro, há um espaço para que os pais
possam colocar fotos com os filhos.
O objetivo é que o profissional possa
levar o livro para casa e conversar sobre seu trabalho, mostrando que ele
desenvolve atividades no dia a dia
tão admiradas e importantes quanto
outras profissões mais conhecidas.
Trazer o laço afetivo para o trabalho
e o trabalho com uma boa visão para
casa. Fazer com que os filhos possam sentir orgulho e admiração, e
mostrando que o pai é querido e importante para a cidade. Emília ainda
enfatiza o título: “Chamá-lo de herói
é uma forma de acessar o imaginário
infantil e garantir ao pai um lugar
muito especial”.
Mesmo que seja para as famílias, tem
também um impacto social muito
diversificado, pois o conteúdo é

relevante e serve para trabalhar em
escolas, sendo usado, por exemplo,
na Semana Nacional do Trânsito ou
para apresentar profissões. É também uma estratégia de RH, pois segundo a diretora do Departamento
de Pessoal do Consórcio, Suely Silva:
“Os resultados têm sido percebidos
no dia a dia, em treinamentos, palestras... Eles se sentem acolhidos e reconhecidos”, desta forma, todos os
índices de absenteísmo, dispersão
e outros fatores prejudiciais para a
concentração do profissional, muda,
fazendo com que o desempenho de
suas atividades repercuta na qualidade do serviço prestado à sociedade evitando até mesmo demissões.
O livro está circulando ainda somente dentro da empresa que o lançou,
mas, como falado anteriormente,
pode ser circulado em qualquer empresa, pois é personalizável. O livro
só é produzido por encomenda, o
que deixa mais exclusivo.
Para mais informações, entre em
contato com a autora Emília Nunez
pelo telefone: (0xx71) 96600912 ou
pelo e-mail da editora TIBI contato@
tibi.com.br

E m b a r que n ess a i d e i a

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

O futuro do transporte coletivo (parte 1):
dos omnibus ao que está por vir

O

ano de 2016 ficará na
história não apenas pelas
reviravoltas políticas no
mundo, mas pelo início
de uma revolução na mobilidade
urbana. Praticamente todos os fabricantes de veículos anunciaram
fusões com empresas de tecnologia, buscando protagonismo no
mercado de sistemas autônomos,
compartilhados e elétricos. Pode
até ser que no Brasil demore mais,
mas a mudança de paradigma que
se alinha no horizonte transformará
o transporte mais uma vez. Portanto,
nada como revisitar a história e ver o
que ela pode nos ensinar.
Nossa breve viagem no tempo se inicia na Londres do século 16, quando
mais de 40 mil watermen, os remadores regulados pelo Parlamento,
detinham a exclusividade da travessia
de pedestres no Rio Tâmisa. O serviço
estava consolidado até surgir a proposta de construir a segunda ponte,
já no século 18. Essa novidade foi fortemente apoiada pelos operadores
de cabs, pequena cabine preta e retangular puxada por um cavalo e precursora dos atuais taxis londrinos, até
então sujeitos à histórica e saturada
Ponte de Londres. A nova ligação entre as duas metades da cidade marcou o início do fim para os watermen.
No início do século 19, surgem os primeiros omnibus (do latim “para todos”), puxados por mais de um cavalo e capazes de transportar diversas

pessoas. O conceito importado de
Paris despertou forte resistência dos
operadores de cabs, é claro, mas vingou. Então veio a Revolução Industrial, e com ela o aço, que fomentou
o transporte coletivo ao fornecer trilhos para os bondes, tornando mais
eficiente o esforço trator dos cavalos. A novidade não agradou a elite
londrina e os parlamentares, acostumados a circular nos rápidos veículos privados puxados a cavalo e que
tinham agora um obstáculo ao seu
conforto. A solução foi a invenção do
trilho engastado, utilizado até hoje
nos bondes de muitas cidades.
Outra inovação responsável por
uma ruptura também chegou com
a Revolução Industrial: a energia a
vapor. Primeiro, foram os veículos
automotores, tão à frente da realidade da Londres de 1865 que uma
lei parlamentar exigia alguém caminhando com uma bandeira para
anunciar a sua presença. Mas a metamorfose profunda na configuração
das cidades ocorreu mesmo com os
trens a vapor. Da possibilidade de
longos deslocamentos diários em
velocidades elevadas nasce também
a vida suburbana. Gente que optou
por morar longe das áreas centrais,
de ar poluído pela queima do carvão
industrial e infestações de doenças
endêmicas e epidêmicas decorrentes da falta de saneamento.
Mas Nikolaus Otto e o motor a combustão interna e Henry Ford com

a produção em série mais uma vez
quebrariam o paradigma. Pena que
não temos a chance de voltar no
tempo e mostrar aos planejadores
urbanos do pós-guerra os efeitos de
longo prazo decorrentes do crescimento exponencial da indústria automobilística. Já temos pelo menos
meio século de cidades dedicando
prioridade de circulação quase absoluta aos automóveis em detrimento das pessoas.
O que aconteceu com os watermen
no período pós-ponte? Os que
tinham real vocação para o transporte urbano devem ter se tornado
operadores de cabs. O Rei George
III, ao mesmo tempo em que via os
impostos gerados pelos watermen
minguarem, buscou compensação
arrecadatória nos cabs. A história
mostra que, invariavelmente, a inovação precede a regulação. E no
mundo dos negócios em transformação, sobrevivem os mais resilientes. Como a mobilidade autônoma,
elétrica e compartilhada que se avizinha irá impactar o transporte coletivo? Esse é o assunto que abordarei
no próximo artigo.
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Pe lo mu n d o

Paris
PARIS INVESTE EM ÔNIBUS ELÉTRICO
CONTRA A POLUIÇÃO

Vereshchagin Dmitry / Shutterstock.com

O micro-ônibus elétrico EZ10 é uma iniciativa da capital
francesa para diminuir a emissão de poluentes. Compacto e quadrado, o micro-ônibus é um veículo de transporte
público projetado para circular em distâncias curtas.
Atualmente, o trajeto liga Lyon e Austerlitz, que são duas
das estações ferroviárias mais movimentadas da cidade.
Com capacidade para transportar até 10 pessoas, o EZ10
atinge a velocidade de 25 km/h e dispensa a presença de
um condutor. Além disso, é guiado por GPS e conta com
sistema de detecção de objeto e pessoas, o que possibilita ajuste no percurso para evitar obstáculos.
O novo meio de transporte circula durante todos os dias
da semana com tarifa gratuita. Informações e sugestões
sobre desempenho e segurança do veículo serão analisadas durante o período de teste que deve durar até abril.

México
POLUÍÇÃO NO MÉXICO AINDA É ALTA

Frontpage / Shutterstock.com

A Cidade do México é uma das cidades mais poluídas
do hemisfério ocidental, com níveis de três a quatro
vezes superiores aos de Nova York, São Paulo ou Buenos Aires. A capital mexicana foi uma das primeiras
no mundo a introduzir, em 1989, o rodízio de veículos
e ainda assim sem resultados contra a poluição.
Durante quase duas décadas, o programa “Hoje não
circula” foi aplicado de segunda a sexta-feira, e desde
2008 se estendeu aos sábados. O objetivo era reduzir
15% das emissões dos veículos, mas mesmo assim
não tiveram resultados significativos. Os motoristas
também não se motivam deixar os carros em casa, e
em vez de se deslocar em trem ou ônibus, respondem
às restrições utilizando um segundo veículo, caso o
possuam, ou o de algum familiar ou amigo. Os táxis
também são uma das principais alternativas.
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P o n t o d e ô n i b us

Adamo Bazani, jornalista, especializado em transportes

Mobilidade Urbana pode
salvar futuras gerações
Poluição mata 1,7 milhão de crianças por ano no Mundo. No Brasil, a taxa é de 41 mortes
de crianças com menos de cinco anos para cada 100 mil nascimentos, segundo OMS
da OMS, “Não polua o meu futuro! O
impacto do meio ambiente na saúde
das crianças” cita a cidade de Curitiba
como exemplo a ser seguido no Brasil.
Luiz Scarabotto

A capital paranaense, desde 1974,
investiu em transporte por ônibus
em corredores. Segundo o relatório,
isso trouxe um impacto positivo para
vida humana e meio ambiente.

O

s níveis de poluição do ar
que temos hoje já estão
comprometendo as futuras gerações. É o que
revelam dois estudos da Organização Mundial da Saúde – OMS, divulgados recentemente.
Cerca de 1,7 milhão de crianças em
todo o mundo morrem anualmente,
em média, por problemas ocasionados ou agravados pela poluição. No
total, morreram 5,2 milhões de crianças por diversas causas.
No Brasil, ainda de acordo com a
OMS, os números são altos: 41 crianças mortas a cada 100 mil habitantes
por causa da poluição. Entre as causas, estão a falta de saneamento básico, descarte irregular do lixo, que
contamina solo e água, e a poluição
do ar, em especial provocada pelo
excesso de veículos automotores.

Denominados “Herdando um mundo
sustentável: Atlas sobre a saúde das
crianças e o meio ambiente” e “Não
polua o meu futuro! O impacto do meio
ambiente na saúde das crianças”, os
levantamentos mostram que as mortes
mais comuns são decorridas de doenças respiratórias, como pneumonia,
que responderam por 15,5% das mortes de crianças até 5 anos de idade em
2015 - o equivalente a 570 mil crianças
mortas por problemas respiratórios.
Os investimentos em mobilidade
urbana, ampliando a oferta de transporte coletivo, são considerados
essenciais pela OMS para a preservação das futuras gerações.
Corredores de ônibus, implantação
de ônibus não poluentes, como trólebus e elétricos a bateria, e ampliação
das malhas de trens pesados e metrô,
estão entre as soluções. O relatório

“Apesar da população de Curitiba ter
quintuplicado nos últimos 50 anos, a
qualidade do ar em Curitiba é melhor
do que em muitas outras cidades com
crescimento rápido”, apresenta o relatório, ressaltando ainda que os índices
da capital paranaense são próximos
aos níveis indicados pelo órgão.
Numa PMI – Proposição de Manifestação de Interesse da iniciativa
privada, feita pela prefeitura, a proposta aprovada prevê a ampliação
dos BRT (corredores de ônibus) com
veículos menos poluentes.
Denominado de CIVI – City Vehicle
Interconnect, o projeto deve contar
com ônibus híbridos e, posteriormente, elétricos puros, e é de iniciativa de um consórcio formado pela
Associação Metrocard, que reúne as
empresas de ônibus da região metropolitana de Curitiba, da Nórdica,
representante da montadora Volvo,
e da construtora Cesbe S.A. – Engenharia e Empreendimentos.
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Youtube

App

CANAL MOVA-SE

GOOGLE TRANSIT

O canal independente Mova-se é o primeiro no Brasil a produzir vídeos, reportagens e entrevistas exclusivas sobre Mobilidade Urbana Sustentável para o YouTube. O projeto ainda
divulga boas práticas e ideias que possam servir de inspiração aos que também buscam uma cidade com melhor qualidade de vida. Além do canal de vídeos, as iniciativas também são disponibilizadas no site www.canalmovase.com.br

O Google Transit agora é responsável por informar os horários de chegadas e partidas dos
ônibus do transporte coletivo urbano de Campo Grande (MS) em tempo real. A plataforma,
que anteriormente já mostrava os pontos de
ônibus da cidade, passou a disponibilizar detalhes sobre as linhas, rotas, quantidades de
paradas e distâncias, além de facilitar o planejamento da viagem e avisar ao passageiro sobre eventuais atrasos ou antecipações da linha.

A defesa de um transporte público eficiente, calçadas acessíveis e seguras para pedestres e ciclistas são algumas das discussões incentivadas pelo Mova-se. Confira: www.youtube.
com/c/canalmovasebr?sub_confirmation=1

Publicação
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
CIDADES SUSTENTÁVEIS
Políticas públicas para cidades sustentáveis: integração intersetorial, federativa e territorial é um estudo desenvolvido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
que discute a sustentabilidade das cidades ao analisar o panorama
das políticas públicas de ciência e tecnologia, meio ambiente e desenvolvimento urbano.
A publicação do MCTIC em parceria com o Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e o Instituto Brasileiro de Administração (Ibam),
identifica tecnologias capazes de incentivar um modelo mais sustentável para os municípios brasileiros, além de propor iniciativas
voltadas para elaboração e realização de politicas públicas integradas. Acesse no site www.mcti.gov.br
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Para utilizar o serviço, o passageiro deve acessar o Google Maps pelo celular ou computador
e escolher a rota do transporte coletivo.

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

