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Congresso Nacional
avalia proposta
para custear o
transporte público
Receita esperada será destinada
exclusivamente ao transporte
público. Sentimento é de otimismo
e luta entre representantes do
setor e defensores da proposta
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EDITORIAL

Um programa urgente e
viável de qualificação do
transporte público por ônibus
No apagar das luzes dos grandes
eventos esportivos, especialmente
Copa do Mundo e Olimpíadas, dissiparam-se juntos os investimentos
em infraestrutura para a mobilidade
urbana no Brasil. As antes ostensivas
inciativas, vinculadas aos Programas de Aceleração do Crescimento
(PAC), aguardam nas gavetas dos
gestores públicos.
Diante dessa situação, o apelo da
população vai ficando sem resposta.
E o que os passageiros exigem? Em
poucas palavras: tarifas justas, sem
o peso de tantos impostos, gratuidades e ineficiência operacional,
e melhor qualidade do transporte.
Por melhor qualidade do transporte
entenda-se, sobretudo, redução do
tempo de viagem. Perde-se muito
tempo nos deslocamentos para o
trabalho, a escola, consultas médicas
e para outras atividades, justamente
porque os ônibus estão retidos nos
congestionamentos causados pelo
excesso de automóveis nas ruas.
Nas últimas décadas, o setor de
transporte público por ônibus perdeu 25% de demanda, em especial
para os automóveis, que alimentam
os congestionamentos, e para as
motos, campeãs de acidentes. Considerando o tamanho do problema
e a necessidade urgente de solução,
a NTU propôs ao governo federal o
Programa Emergencial de Qualificação do Transporte Público Urbano
por Ônibus, cujo objetivo é melhorar
a qualidade dos serviços e reduzir os
custos de operação, com a implanta-
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ção imediata de 3.300 km de faixas
exclusivas para o transporte público
por ônibus. A proposta é a criação
de um programa simplificado e permanente com recursos federais a
fundo perdido para as cidades com
população superior a 250 mil habitantes – cerca de 110 cidades que
contemplam 86 milhões de brasileiros - ao custo de até R$ 300 mil por
quilômetro, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão/ano.
A proposta prevê essencialmente a
implantação de faixas exclusivas com
controle de ocupação eletrônico em
tempo integral, a reorganização da
operação, a melhoria dos pontos de
parada e a oferta de informações aos
usuários, reduzindo a ansiedade de
quem espera pelo transporte. Cada
situação vai exigir um projeto, mas
eles poderão ser concebidos e executados rapidamente, devido à simplicidade da solução tecnológica envolvida e à inexistência de intervenções
físicas significativas.
Os resultados visam dar uma resposta de curtíssimo prazo para a sociedade que exige melhor qualidade do
transporte público. Além de criar um
legado permanente e inquestionável
para a mobilidade urbana, melhora
a qualidade dos serviços convencionais de ônibus e reduzir os custos operacionais. Com a aceitação
pública que vem cercando esse tipo
de iniciativa, espera-se que essas
soluções se espalhem para outras
cidades de forma a responder aos
legítimos anseios da população.
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Financiar o transporte
público no Brasil
OTÁVIO VIEIRA DA CUNHA FILHO*

E

nquanto o usuário for o único responsável por pagar o
custo do transporte público,
haverá sempre o dilema do
valor da tarifa se mostrar elevado na
visão do passageiro – até pela limitação da qualidade – e, ao mesmo tempo, insuficiente para cobrir os custos
das empresas. Eis o dilema: como
baixar o preço das passagens se somente a tarifa banca esse serviço?
E como melhorar a qualidade sem
aumentar o custo ao usuário?
Esse modelo onera intensamente os
passageiros que não contam com
algum tipo de subsídio, tornando a
tarifa muito elevada, e, por outro lado,
impede que sejam feitos investimentos mais significativos na qualificação.
A Lei de Mobilidade Urbana (Lei
12.587/12) oferece a possibilidade
de separação entre o que o usuário
deve pagar e o valor da remuneração
do operador do transporte. Dessa
forma, as autoridades podem optar
pela subvenção, cobrindo a diferença entre o custo do serviço e uma tarifa que não sacrifique a maior parte
dos passageiros. Muitas cidades europeias subvencionam o transporte
público, permitindo que os usuários
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paguem menos de 50% dos custos
do transporte.

do orçamento para complementar o
custeio das passagens.

No Brasil, nos poucos locais onde
existe, a subvenção está invariavelmente atrelada ao orçamento federal, estadual ou municipal. Muitos países adotam modelos diferenciados,
combinando recursos públicos com
outras fontes. É nesse ponto que o
país precisa avançar.

Por isso, a Frente Nacional de Prefeitos, em sintonia com as experiências
estrangeiras, defende a taxação
sobre combustíveis usados nos automóveis particulares. Neste caso,
um percentual aplicado ao valor da
gasolina, do álcool e do gás natural
veicular seria destinado diretamente
ao custeio do transporte público.

Uma das alternativas para a subvenção está em fontes estabelecidas
por políticas sociais referentes a
beneficiários de gratuidades no
transporte público. Existem diversos
fundos de recursos para atender às
necessidades de idosos, de estudantes e de pessoas com deficiência,
que também poderiam ser utilizados
para cobrir os custos dos benefícios
tarifários, que hoje oneram em 17% a
composição da tarifa.
Vem de São Paulo, Rio de Janeiro
e Brasília o exemplo mais recente
sobre a fragilidade e ineficiência do
sistema de subsídio amparado por
orçamentos públicos. Todas essas
capitais estão em débito com as
empresas, porque diante da crise
não conseguem repassar as verbas

A resposta ao dilema é que precisamos atender à necessidade legítima
da população de exercer seu direito
constitucional de ir e vir com dignidade, segurança e eficiência, mas
temos que estar dispostos a pagar
por isso, mesmo com todo o contingenciamento de recursos públicos.
Qualquer que seja a solução escolhida, não se pode discutir qualidade e
acesso sem se falar de recursos.

*OTÁVIO VIEIRA DA CUNHA FILHO,
presidente executivo da Associação
Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos (NTU) e bacharel em
Administração e Ciências Contábeis.

+55 19 3515.1100

WWW.TRANSDATASMART.COM.BR
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PHILIPP SCHIEMER*

Presidente da
Mercedez-Benz do
Brasil reconhece que é
preciso dar prioridade
ao transporte coletivo
DE ACORDO COM PHILIPP SCHIEMER, A INTEGRAÇÃO DOS
MEIOS DE TRANSPORTE É QUE VAI CONTRIBUIR PARA REDUZIR
OS GRANDES CONGESTIONAMENTOS NAS CIDADES. E REVELA
QUE A MERCEDES-BENZ ACREDITA NO SISTEMA BRT, DE
ALTA CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS

C

om a visão empresarial e a experiência de quem está à frente da maior
fabricante de caminhões e ônibus
da América Latina, Philipp Schiemer,
presidente da Mercedes-Benz do Brasil, admite
que os benefícios fiscais para o setor automotivo devem ser mantidos, mas afirma que é
preciso incentivar o uso do transporte coletivo,
principalmente nas grandes capitais. “Se todos
utilizarem seus veículos individuais para trabalhar quando, eventualmente, possam utilizar o
transporte coletivo, a cidade de fato vai parar”,
esclarece o executivo.
Disposta a continuar investindo no Brasil, a
despeito da forte recessão econômica, a Mercedes-Benz anuncia que não deixou de acreditar no potencial do País. O presidente da Mercedez-Benz do Brasil & CEO América Latina
frisa que a multinacional se mantém otimista
apesar da queda de 35% dos emplacamentos
de ônibus no período de janeiro a março, em
comparação ao mesmo período do ano passado. “O Novo Finame, bem como o Programa
Refrota são alternativas que estão movimentando os clientes para renovação da frota de
ônibus”, revela.
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O executivo enxerga no Brasil um
grande potencial de crescimento. É o
terceiro maior mercado do mundo no
segmento de ônibus, com média de
24 mil unidades por ano, atrás apenas
de Índia e China. Mesmo assim, avalia
que ainda existe um longo caminho a
percorrer até que o sistema de transporte coletivo se torne sustentável
com o desenvolvimento de políticas
públicas que mantenha equilíbrio
financeiro entre as partes envolvidas.

“O IDEAL É QUE OS
MEIOS DE TRANSPORTE
SE INTEGREM,
DIMINUINDO, ASSIM, OS
CONGESTIONAMENTOS
EM NOSSAS CIDADES.”

SOBRE O PLEITO DO SETOR
DE TRANSPORTE PÚBLICO,
POR PRIORIDADE AO
ÔNIBUS URBANO NAS
VIAS, EM DETRIMENTO DO
TRANSPORTE INDIVIDUAL, O
SENHOR CONSIDERA QUE É
JUSTO INVERTER A POLÍTICA
ECONÔMICA QUE SEMPRE
FAVORECEU INCENTIVOS
FISCAIS AO SETOR AUTOMOTIVO?
As políticas devem ser mantidas,
pois não podemos confundir o direito de um cidadão ter um veículo
individual com a conscientização sobre a forma de utilização do mesmo.
Se todos utilizarem seus veículos
individuais para trabalharem quando, eventualmente, possam utilizar
o transporte coletivo, a cidade de
fato vai parar. Por essa razão, mesmo

com o direito de ter o seu veículo
próprio, temos que incentivar os
indivíduos a usarem o transporte
coletivo, principalmente nas grandes
capitais. O ideal é que os meios de
transporte se integrem, diminuindo,
assim, os congestionamentos em
nossas cidades.
DO PONTO DE VISTA DA
MOBILIDADE URBANA,
A QUEDA DE VENDAS
NO SETOR AUTOMOTIVO
ACENDE UM ALERTA QUANTO
AO DESENVOLVIMENTO
DESSA ÁREA. O QUE O SR.
PENSA A RESPEITO?
Do ponto de vista de mobilidade
urbana, as grandes capitais como SP
- que transporta mais de 8 milhões
de passageiros por dia - devem dar
prioridade ao transporte coletivo.
Esse segmento de transportes urbano de passageiros representa
entre 50% e 60% de todo o mercado
nacional de ônibus, ou seja, é uma
representatividade bastante significativa. Existe um grande caminho
pela frente para tornarmos o sistema
sustentável através de políticas que
assegurem a renovação das frotas
Euro III para Euro V, mantendo-se
um razoável equilíbrio econômico e
financeiro entre as partes envolvidas
tanto para o setor privado (prestador de serviço) quanto para o setor
público (gestor/regulador/fiscalizador). Esse deve ser o caminho.
COM RELAÇÃO AO MERCADO,
COMO ESTÃO AS VENDAS DE
ÔNIBUS? O QUE MAIS ATRAPALHA
O ESCOAMENTO DESSA LINHA?
Embora os emplacamentos de janeiro a março mostrem uma queda de
35% em relação ao mesmo período
de 2016, o mercado de ônibus está
um pouco mais otimista para 2017.
O Novo Finame, bem como o Pro-
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grama Refrota, são alternativas que
estão movimentando os clientes
para renovação da frota de ônibus.
No caso específico do Refrota, para
ônibus urbanos, ainda estão previstos alguns ajustes nas partes contratuais, o que acaba atrasando o início
do programa, mas acreditamos que
a partir de maio deveremos iniciar
os primeiros faturamentos através
desta modalidade de financiamento.
Fatores como a obrigatoriedade da
plataforma elevatória, bem como
a liberação do veículo 8x2 de 15m,
além da demanda reprimida dos
últimos dois anos, contribuíram
para uma renovação por parte das
empresas que operam em linhas interestaduais. Outra surpresa positiva
foi o mercado de ônibus escolar, que
cresceu 100% em relação ao mesmo
período de 2016.
DIANTE DA CRISE ECONÔMICA
DO BRASIL, QUAL A SUA
EXPECTATIVA COM RELAÇÃO AO
DESEMPENHO DA MERCEDESBENZ ESTE ANO? ESTÃO
FREANDO INVESTIMENTOS
EM NOVAS TECNOLOGIAS?
Apesar dos grandes desafios, frente à forte recessão econômica - eu
diria uma das mais demoradas nos
mais de 15 anos que estou no Brasil
-, a Mercedes-Benz não deixou de
acreditar no potencial desse País.
Pelo contrário, segue investindo
fortemente há mais de 60 anos no
Brasil, quando se tornou a primeira
fabricante de caminhões e ônibus
aqui. Hoje, somos os maiores fabricantes da América Latina. Atualmente, o nosso aporte ultrapassa R$ 1,5
bilhão. Estamos investindo R$ 500
milhões na maior modernização da
história de nossa fábrica de caminhões e chassis de ônibus de São
Bernardo do Campo (SP). Mais R$
230 milhões estão sendo aplicados

em nossa planta de cabinas de caminhões em Juiz de Fora (MG). Para
este ano, projetamos avanço entre
6% e 10% nas vendas totais de veículos comerciais no mercado brasileiro.
COMO A MERCEDES VEM SE
ADEQUANDO A ESSE CENÁRIO
ECONÔMICO NO BRASIL?
HOUVE DEMISSÕES?
É fato que o mercado de veículos
comerciais está muito menor e também muito mais competitivo nos últimos anos. A nossa indústria vendia
mais de 140 mil caminhões há três
anos. Em 2016, não chegou a 50 mil
unidades. O que a Mercedes-Benz
tem feito é se aproximar cada vez
mais dos clientes a fim de atender
cada vez melhor as suas necessidades com os produtos e serviços que
superem as expectativas em suas
operações. Esse tem sido o nosso
diferencial: entregar soluções de
mobilidade aos nossos consumidores em todo o Brasil, seja no segmento de automóveis, comerciais
leves (Sprinter e Vito), caminhões ou
ônibus. E se o mercado está muito
menor, por outro lado, temos conseguido a maior parte dele. Tivemos,
inevitavelmente, que fazer o gerenciamento de pessoas em nossa fábrica de veículos comerciais de São
Bernardo do Campo, pois hoje o volume de vendas é muito mais baixo.
A Mercedes-Benz sozinha atenderia
todo o mercado nacional com a sua
capacidade produtiva instalada.
O SENHOR ASSUMIU A
MERCEDES-BENZ NO BRASIL
EM 2013. DESDE ENTÃO, COMO
AVALIA O IMPACTO DA POLÍTICA
ECONÔMICA BRASILEIRA NO
DESEMPENHO DAS FÁBRICAS?
Como mencionei, o Brasil está vivendo uma das crises mais severas e demoradas de sua história. Falo por ex-

periência própria pela minha longa
trajetória no País. Inevitavelmente, o
cenário político e econômico reflete
diretamente no desempenho da indústria. A produção de caminhões
no Brasil voltou a volumes de 1999,
com preços praticados de 2009,
mas já com custos de 2017. Tudo isso
é uma somatória dos últimos anos
de PIB negativo, alta inflação, juros
altos e queda da confiança do consumidor, que adia o investimento na
aquisição de um novo caminhão ou
na renovação da sua frota de ônibus.
O QUE SUGERE PARA QUE O
BRASIL DESPONTE COMO UM
BOM EXEMPLO NAS AÇÕES
DE MOBILIDADE URBANA
PARA OUTRAS NAÇÕES? E QUE
MODELOS DE FORA ACREDITA
QUE DEVERIAM SER SEGUIDOS
PELO BRASIL PARA SE TORNAR
EXEMPLAR NESSA ÁREA?
O caminho para ganharmos eficiência nas grandes capitais é a integração dos principais meios de transporte, como por exemplo, ônibus,
metrô e trens. No caso dos ônibus,
acreditamos muito no sistema de
BRT. São sistemas eficientes que
transportam até 50.000 passageiros por meio de ônibus de grande
capacidade, como o nosso Super Articulado O500 UDA/MDA, com capacidade para até 220 passageiros.
São vias exclusivas para ônibus com
plataformas de embarque e onde a
cobrança é realizada fora do ônibus.
Essa combinação aumenta de forma significativa a velocidade média
do transporte nas grandes capitais.
No Brasil, temos bons exemplos de
BRT, como os sistemas das cidades
de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Curitiba, entre outros.
São modelos que podem ser implementados com sucesso também em
outros países.
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“O CAMINHO PARA
GANHARMOS EFICIÊNCIA
NAS GRANDES CAPITAIS
É A INTEGRAÇÃO DOS
PRINCIPAIS MEIOS DE
TRANSPORTE, COMO
POR EXEMPLO, ÔNIBUS,
METRÔ E TRENS. NO
CASO DOS ÔNIBUS,
ACREDITAMOS MUITO
NO SISTEMA DE BRT.”

QUAL É O PLANO “B” DA
MERCEDES PARA RESISTIR À
CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA?
O nosso plano é sempre continuar investindo em soluções de produtos e
serviços para os nossos clientes, que
são a razão da Mercedes-Benz do
Brasil existir. Assim, não somos mais
uma fabricante de veículos, mas, sim,
a única Empresa da América Latina a
entregar soluções de mobilidade em
todos os segmentos que atua, desde
automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.
QUAL SUA AVALIAÇÃO SOBRE
O PROGRAMA DO GOVERNO
QUE DESTINA R$ 3 BILHÕES
DE RECURSOS DO FGTS PARA
FINANCIAR RENOVAÇÃO DE
FROTAS DE ÔNIBUS (REFROTA
17) EM TODO O PAÍS?
Como mencionado anteriormente,
o Programa Refrota é uma grande
iniciativa do Governo Federal para
incentivar a renovação de até 6.000
veículos urbanos. Ajustes na formalização dos contratos ainda estão
em andamento, razão pela qual não
houve faturamentos até o momento.
Mas acreditamos que, já a partir deste mês, deveremos ter as primeiras
unidades de ônibus comercializadas
por meio do Refrota.
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COM A VISÃO DE UM EXECUTIVO
À FRENTE DE UMA EMPRESA
QUE ESTÁ NO SETOR HÁ
MAIS DE 60 ANOS, COMO
CLASSIFICA HOJE, O BRASIL,
EM TERMOS DE MOBILIDADE
URBANA COMO FOCO DE
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO?
O Brasil é o terceiro maior mercado
do mundo no segmento de ônibus,
com média de 24.000 unidades por
ano, atrás apenas de Índia e China.
Temos uma frota de aproximadamente 590.000 ônibus entre urbanos, rodoviários, fretamento e escolares, com idade média superior a 10
anos. Sem dúvida, é um País de grande potencial de crescimento. Em
relação à chegada de novas empresas estrangeiras, acreditamos que
esse momento deverá demorar um
pouco mais. Pela própria tradição,

“EM RELAÇÃO À CHEGADA
DE NOVAS EMPRESAS
ESTRANGEIRAS,
ACREDITAMOS QUE ESSE
MOMENTO DEVERÁ DEMORAR
UM POUCO MAIS. PELA
PRÓPRIA TRADIÇÃO, OS
EMPRESÁRIOS BRASILEIROS
SÃO ESPECIALIZADOS NO
TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASSAGEIROS LOCAL, MUITAS
EMPRESAS ESTÃO NO PAÍS
DESDE A DÉCADA DE 60,
COMO A MERCEDES-BENZ.”

os empresários brasileiros são especializados no transporte público de
passageiros local, muitas empresas
estão no País desde a década de 60,
como a Mercedes-Benz.

Em sua função, Philipp Schiemer,
52 anos, é responsável por todas
as operações da Empresa, que
é a maior fabricante de veículos
comerciais da América do Sul, e
concentra a produção dos motores, câmbios e eixos utilizados
nos produtos.

PERFIL
PHILIPP SCHIEMER
Assumiu o cargo de presidente da
Mercedes-Benz do Brasil & CEO
América Latina em junho de 2013.
Formado em Administração de
Empresas pela University of Cooperative Education de Stuttgart, na
Alemanha, o executivo atua há mais
de 20 anos no setor automotivo.

Com mais de 15 anos de experiência no País, já foi vice-presidente
de Vendas da Mercedes-Benz do
Brasil. Além disso, já trabalhou
com todas as linhas de produtos
(caminhões, ônibus, vans e automóveis) e tem amplo conhecimento sobre a indústria automobilística nacional. Schiemer
trabalha no Grupo Daimler desde
1987 e já foi gerente de Vendas,
sendo responsável pela área de
Desenvolvimento da Rede de
Concessionários e assistente da
diretoria de vendas.

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

ALERTA CONTRA
INCÊNDIOS A ÔNIBUS

As empresas de transporte de passageiros
por ônibus do Estado do Rio de Janeiro
soaram o alarme no começo do mês contra
a prática criminosa que destruiu 51 ônibus,
somente de janeiro ao início de maio. De
acordo com a Fetranspor, a cada 2,5 dias um
ônibus foi incendiado em 2017 no estado fluminense. O prejuízo do setor de transporte
púbico com esses atos de vandalismo, desde o início do ano, já supera R$ 75 milhões,
segundo dados do dossiê produzido e atualizado pela NTU no início de maio. Ainda
de acordo com a Associação, 216 ônibus já
foram incendiados este ano, até o começo
deste mês, contra 262 no decorrer do ano
passado, número que tende a ser superado
se as ocorrências continuarem frequentes.
A situação alarmante chama a atenção
porque além dos riscos à vida de passageiros e rodoviários, aqueles que utilizam o
transporte sofrem com menos opções para
deslocamentos, maior tempo de espera nos
pontos e viagens menos confortáveis, com a
redução da frota em operação. No caso específico do Rio de Janeiro, diante dos graves
efeitos da crise financeira sobre as empresas, que sofrem com a redução da atividade
econômica e o aumento do desemprego, os
ônibus destruídos não serão substituídos e
medidas serão tomadas para resguardar a
segurança dos passageiros e da operação,
diante da incapacidade de o poder público
assumir essa função, que lhe é devida.
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GOVERNO ANUNCIA MELHORIAS
PARA INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA
O anúncio de investimentos da ordem de R$ 10 bilhões nos
municípios lançou um sopro de esperança sobre o setor de
transporte público. Destinado inicialmente à iluminação,
gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana e saneamento, o montante anunciado pelos ministros Dyogo Oliveira,
do Planejamento, Orçamento e Gestão, e Bruno Araújo, das
Cidades, no final de abril, em evento da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), é visto pelo Executivo como uma saída viável diante das restrições fiscais e das demandas por desenvolvimento em infraestrutura.
Segundo Bruno Araújo, para a mobilidade urbana serão investidos R$ 6 bilhões de recursos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), mas os detalhes ainda não foram
definidos. O ministro esclareceu que uma portaria de acesso
aos recursos estava em elaboração pelo corpo técnico do
governo, mas ainda sem data de publicação definida.
Ainda de acordo com o Ministro, esse investimento para cuidar da infraestrutura urbana nos municípios prevê incentivos
para recapeamento, saneamento básico, projetos de drenagem, programa Minha Casa Minha Vida e outras iniciativas
beneficiadas pelo acesso mais rápido aos recursos, sem burocracia. “Essas iniciativas fazem parte da estratégia do Governo Federal para a retomada do crescimento”, afirmou Araújo.

D I Á LO G O T É C N I C O

André Dantas, PhD, Diretor Técnico da NTU

Quando o certo é errado:
o caso dos contratos do
transporte público urbano

Q

uase todos os dias nos
deparamos com notícias
do descumprimento dos
contratos de concessão
de serviços de transporte público
por ônibus em alguma cidade brasileira. De forma muito simplificada
e generalizada, o descumprimento
do contrato tem ocorrido em função
de atos do poder concedente, que
não respeitam cláusulas contratuais tais como o reajuste dos preços
públicos, a inclusão de exigências
não previstas (por exemplo o ônibus
com ar condicionado), a realização
de investimentos necessários e o
repasse de recursos financeiros ou
contrapartidas aos concessionários.
Na robusta maioria dos casos, o contrato determina que o valor da tarifa
pública dos serviços de transporte
coletivo urbano deve ser anualmente
reajustado, levando em consideração as variações nos valores dos
insumos de produção (combustível,
mão de obra, equipamentos, etc.).
Comumente, a classe política se
recusa a efetivar os reajustes necessários, pois teme a repercussão negativa junto a população e opta por
ignorar as implicações contratuais
e a subsequente precarização do
sistema. Diante do descumprimento
do contrato, os concessionários buscam amparo na justiça para garantir
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Então, as partes en-

volvidas (concedente e concessionário) mergulham em uma série de
disputas e recursos legais, que, via
de regra, duram muitos anos e resultam em prejuízos para a sociedade.
Além de todo o desgaste provocado
pelas batalhas judiciais já consolidadas ao longo dos anos, temos assistido ao agravamento dessa situação
em função do posicionamento adotado por parte do poder judiciário
nos últimos meses. Observa-se a
interferência por meio da revogação
judicial dos reajustes estabelecidos de acordo com os contratos.
O poder judiciário tem sucumbido
à pressão de diversos setores da
sociedade, incluindo a Defensoria
Pública e o Ministério Público, que
atuam intensamente no sentido de
ignorar os preceitos legais do direito administrativo. Sob argumentos
diversos, sendo o mais comum o
impacto na vida do trabalhador
brasileiro e a crise econômica, sentenças judiciais em grandes cidades
(São Paulo, Rio de Janeiro e Recife)
estabelecem o perigoso precedente
de que o judiciário se volta contra o
cumprimento das leis e em especial
contra a segurança jurídica que rege
o vínculo entre o poder concedente
e o concessionário.
Além do imediato entendimento
geral de que contratos têm que ser

respeitados, é preciso encarar os
fatos da forma mais transparente,
direta e eficiente possível: a solução
está na implantação de medidas estruturantes. Ao longo dos 30 anos de
existência da Associação Nacional de
Empresas de Transportes Urbanos
(NTU), essa tem sido a mensagem
fundamental propagada e discutida
em todos os níveis, fóruns e eventos
dos mais variados. Especificamente
em relação ao caso do reajuste dos
preços públicos (tarifa) do ônibus,
que anualmente enfrenta todo o tipo
de contestação e questionamento,
a solução definitiva virá somente
quando atuarmos na Priorização do
Transporte público, na implantação
das fontes de custeio para reduzir as
tarifas e na revisão, controle e fiscalização das gratuidades, que se tornaram um câncer do transporte público.
Precisamos focar em realizar o que
é certo, independentemente de preconceitos e do desconhecimento sobre o assunto. Em um momento atual
tão intenso da aplicação das leis em
outras áreas, fazer o que é errado em
relação aos contratos do transporte
público urbano apenas agravará o
problema e transmitirá a concepção
equivocada de que contratos não valem nada. Muito pelo contrário, cada
vez mais, os contratos devem ser respeitados e cumpridos para que possamos avançar na direção certa.
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NTU EM AÇÃO

PRESIDENTE DA NTU DEFENDE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE E
REQUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS.

NTU defende formas de subvenção
ao transporte público
EM EVENTO NACIONAL COM PREFEITOS, A ASSOCIAÇÃO AMPLIOU
AS DISCUSSÕES SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA
DE ÔNIBUS URBANO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS

C

om enfoque em fontes de
subvenção ao transporte
público e em programas de
requalificação para a melhoria dos serviços, a Associação Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos (NTU) expôs os principais
desafios e propostas do setor durante o IV Encontro dos Municípios
com o Desenvolvimento sustentável
(EMDS), no final de abril em Brasília.
Na primeira arena de discussões do
evento, com o tema “Democratização
e sustentabilidade dos sistemas de
transporte público”, o presidente da
NTU, Otávio Cunha, detalhou o cenário de crise do transporte público por
ônibus, que chegou a quase 10% de
perda de demanda de passageiros na
comparação 2016/2015 e expôs um
dos principais desafios do momento:
encontrar formas de subvenção para
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os custos do serviço, hoje totalmente
pagos pelo cidadão. “Diferente do
resto do mundo, no Brasil a tarifa é o
único meio de custear o transporte
público”, esclareceu Otávio Cunha.
Segundo o presidente da NTU, a
ausência de políticas públicas para
o setor vem de longa data, desde a
década de 1990 até os dias de hoje.
E responsabilizou o Estado pela falta
de investimentos na área. Cunha frisou a necessidade de se investir em
dois projetos cruciais para mudar o
atual quadro de crise do transporte
público no Brasil: Cide Municipal e o
Programa de requalificação dos serviços convencionais.
Com relação à Cide municipal, reforçou o apoio do setor ao projeto
proposto pela Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), e que permitirá um

subsídio de até 30% à tarifa paga
pelo usuário. “Nada mais justo que o
transporte individual financie o coletivo”, destacou e esclareceu que esse
formato de subvenção tem efeito deflacionário, na medida em que o aumento dos combustíveis (excluindo o
diesel) para subsídio da tarifa gera redução no preço das passagens. “Esse
modelo é uma saída que o mundo
desenvolvido encampou”, ressaltou.
Otávio Cunha ainda defendeu a
requalificação dos serviços convencionais de transporte público urbano.
“Com investimentos de R$ 2 bilhões
dá para construir 330 km de faixas
exclusivas para o ônibus urbano, em
110 cidades”, afirmou. De acordo com
o presidente da NTU esta iniciativa
representa um avanço na luta pela
priorização do transporte coletivo
sobre o individual, bandeira defen-

NTU EM AÇÃO

dida pelo setor na luta pela volta da
demanda de passageiros perdida
nos últimos anos. Cunha citou ainda
a melhoria de pontos de paradas,
ampliação de corredores de BRT e
a melhoria de outros serviços nesse
pacote de requalificação, que depende de investimentos federais.

sala de discussões sobre “Como qualificar o transporte coletivo e atrair novas fontes de recursos”. Na ocasião, o
diretor administrativo e institucional,
Marcos Bicalho, reforçou a necessidade de se buscar fontes de financiamento para retirar do cidadão o ônus
de bancar todos os custos do serviço
de transporte público por ônibus.

FINANCIAMENTO
Na mesma sala de discussões, o
Secretário Nacional da Mobilidade
Urbana do Ministério das Cidades,
José Roberto Generoso, reconheceu
que o subsídio é fundamental para
o setor, mas também afirmou que
nesse caso, o governo federal não
tem como socorrer os municípios.
Destacou que o setor já pode contar
com os R$ 10 bilhões do programa
Refrota, com capacidade para financiar a renovação de 10 mil ônibus
com recursos do FGTS.
O programa Refrota também foi destaque na fala do vice-presidente da
Caixa Econômica Federal, Roberto
Derziê de Sant’Anna. “Com o apoio
da NTU a Caixa está conhecendo
melhor esse segmento para liberar
os recursos”, revelou ao esclarecer
que o banco vai financiar o tomador
privado desse financiamento por
meio do FGTS.
O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, enriqueceu o debate ao compartilhar a informação sobre investimentos feitos em mobilidade urbana
na região e os desafios enfrentados,
como a dificuldade da prefeitura em
transferir R$ 3 milhões de subsídio
por mês ao transporte público.
DESAFIOS

Sobre a Cide Municipal, Marcos Bicalho frisou que essa proposta “precisa
vir acompanhada de medidas de
prioridade, com investimentos contínuos em infraestrutura e outras iniciativas que favoreçam a preferência
do ônibus urbano sobre o transporte
individual nas vias”.
No mesmo debate, o Presidente da
Associação Nacional de Transportes
Públicos (ANTP), Ailton Brasiliense,
destacou o desafio das autoridades
no assunto, de pensar o transporte
público a longo prazo. “É preciso que
os prefeitos pensem em soluções para
o transporte no futuro e pensem além
dos seus limites territoriais”, enfatizou.
Já o Secretário Municipal de Transportes de São Paulo, Sérgio Avelleda, traçou os avanços do sistema de
transporte público de São Paulo, o
maior do mundo. E ressaltou a preocupação com orçamento anual de
subsídio no valor de R$ 1,8 bilhão,
insuficiente para cobrir as necessi-

dades com todo o sistema da cidade,
que chega a quase R$ 3 bilhões.
BOM RELACIONAMENTO
A presença dos prefeitos no EMDS
abriu espaço para que esses gestores públicos conhecessem um pouco mais sobre a situação do setor
de transporte público no país e as
propostas da NTU para melhorar a
qualidade do sistema. A oportunidade ocorreu em almoço especial
oferecido a um grupo de prefeitos
durante o evento. O almoço reuniu
o recém-eleito presidente da Frente
Nacional de Prefeitos, Jonas Donizette (prefeito de Campinas), o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, de Aracajú, Edvaldo Nogueira,
de Florianópolis (SC), Gean Loureiro,
e outros que atenderam ao convite.
Na ocasião, Marcos Bicalho fez uma
breve abordagem sobre a atuação
da NTU em defesa dos temas relacionados à melhoria da mobilidade
urbana, em especial do transporte
público no país. Com relação às propostas de subvenção ao transporte
público, reafirmou o apoio do setor à
criação da Cide municipal e reforçou
a urgência de se rever o atual modelo
de financiamento do sistema de ônibus urbano e buscar fontes adicionais de recursos.

NTU MARCOU
PRESENÇA NA
EXPOSIÇÃO DO EMDS
DIVULGANDO O
TRABALHO REALIZADO

Em outro momento de destaque no
EMDS, a NTU marcou presença na

PELA ASSOCIAÇÃO.
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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
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dg-830
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Cide Municipal
é avaliada no
Congresso
APROVADA EM COMISSÃO ESPECIAL DA CÂMARA,
CONTRIBUIÇÃO QUE RECAIRÁ SOBRE OS USUÁRIOS
DO TRANSPORTE INDIVIDUAL E SERÁ DESTINADA
EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO AINDA
SERÁ DISCUTIDA E VOTADA NAS DUAS CASAS. ENTRE
REPRESENTANTES DO SETOR E DEFENSORES DA
PROPOSTA, SENTIMENTO É DE OTIMISMO E LUTA

O

ano de 2017 mal começou, mas já
deu sinais de que poderá ser histórico para o setor do transporte
público coletivo. Dez anos após ter
sido sugerida no Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição que autoriza
municípios e o Distrito Federal a criarem uma
fonte para custeio do transporte público, finalmente, começou a avançar. No último dia 15 de
março, a criação da chamada Cide municipal
foi aprovada em comissão especial da Câmara
dos Deputados, por unanimidade.

CONGRESSO NACIONAL SE EMPENHA
EM DEBATE PARA FINANCIAMENTO
DO TRANSPORTE PÚBLICO

De acordo com a proposta, o tributo recairá sobre venda a varejo de gasolina, etanol e gás natural veicular. A cobrança estará embutida no
preço pago pelos consumidores no momento
em que abastecerem os carros particulares nos
postos. O valor arrecadado irá para um fundo
usado exclusivamente para custear a operação
dos investimentos no transporte público. A
ideia, segundo a Frente Nacional dos Prefeitos
(FNP) - autora da proposta -, é criar novas fontes de recursos para o setor e dividir, de forma
justa, os custos deste serviço fundamental
para a maior parte da população.
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O objetivo é inverter a lógica atual,
em que os carros ocupam 75% das
vias e carregam somente 20% dos
usuários, enquanto os ônibus ocupam 20% do espaço urbano para
transportar 70% da população. Já
que os automóveis particulares são
os principais responsáveis por saturar
o trânsito, nada mais justo que seus
usuários contribuam para o transporte público. A medida pretende reduzir o valor da passagem, e, ao mesmo
tempo, melhorar a qualidade do
serviço já que acaba a dependência
exclusiva do setor da receita tarifária.

“A CIDE MUNICIPAL
IRÁ BENEFICIAR
TANTO USUÁRIOS DO
TRANSPORTE PÚBLICO
QUANTO OS QUE
UTILIZAM O TRANSPORTE
PARTICULAR INDIVIDUAL,
POIS AS TARIFAS MAIS
BARATAS VÃO INIBIR
O USO DOS CARROS E,
CONSEQUENTEMENTE,
HAVERÁ IMPACTOS
POSITIVOS NO TRÂNSITO,
NO MEIO AMBIENTE E NA
SAÚDE DAS PESSOAS, QUE
GASTARÃO MENOS TEMPO
NOS TRAJETOS”, AFIRMA O
ENTÃO VICE-PRESIDENTE
DE MOBILIDADE URBANA
DA FRENTE NACIONAL
DE PREFEITOS (FNP),
ANTONIO PANNUNZIO

UMA MUDANÇA ESTRUTURAL
NO TRANSPORTE
Atualmente, a Cide Combustíveis,
recolhida pela União, arrecada cerca
de R$ 6 bilhões por ano. Do total,
29% - isto é, R$ 1,74 bilhão - vão para
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CIDE MUNICIPAL:
O QUE JUSTIFICA UM
NOVO IMPOSTO?
O objetivo é inverter a lógica
atual, em que os carros ocupam 75% das vias e carregam
somente 20% dos usuários,
enquanto os ônibus ocupam
20% do espaço urbano para
transportar 70% da população. Já que os automóveis
particulares são os principais
responsáveis por saturar o
trânsito, nada mais justo que
seus usuários contribuam
para o transporte público.

75%

20%

CARROS OCUPAM 75% DAS
VIAS E CARREGAM SOMENTE

“HOJE, É REPASSADA
A MENOR PARTE AOS
MUNICÍPIOS. AINDA
ASSIM, COM O OBJETIVO
DE INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA, QUE
A MAIORIA UTILIZA PARA
MELHORIAS NO SISTEMA
VIÁRIO, BENEFICIANDO
MAIS O TRANSPORTE
PRIVADO, QUE OCUPA A
MAIOR PARTE DO ESPAÇO.
COM UM TRIBUTO QUE
VÁ DIRETO PARA OS
MUNICÍPIOS E EXCLUSIVO
PARA O TRANSPORTE
PÚBLICO, ESSA LÓGICA
É QUEBRADA”, ENFATIZA
O PESQUISADOR DO
INSTITUTO DE PESQUISA
ECONÔMICA APLICADA
(IPEA), CARLOS
HENRIQUE RIBEIRO

20% DOS USUÁRIOS

20%

70%

ÔNIBUS OCUPAM 20% DO ESPAÇO
URBANO PARA TRANSPORTAR
70% DA POPULAÇÃO

estados e o Distrito Federal. Desse
R$ 1,74 bilhão, são retirados insuficientes R$ 435 milhões (25%) para
repartir entre todos os municípios
brasileiros, e sem a obrigatoriedade
de uso do recurso para o transporte
público. Aí é que entra a Cide municipal, com valor integral voltado
ao custeio e à melhoria de meios de
transporte como o ônibus e o metrô.
Pelo texto aprovado, só poderão instituir a contribuição os municípios

que tiverem o serviço de transporte
público criado e organizado por lei.
A implantação da Cide municipal
se dará por lei complementar local,
e distribuidoras de combustíveis
líquidos e concessionárias estaduais
de gás canalizado serão obrigadas a
repassar às prefeituras as informações sobre as vendas para cálculo
da contribuição.
A lei complementar também deverá
especificar a divisão de parte do valor
da Cide entre outros entes (municípios, estados e a União) para investimentos nos transportes intermunicipal, interestadual e de caráter urbano.
Por fim, a proposta aceita pela comissão prevê que o Senado Federal
possa definir alíquotas máximas para
a contribuição, que seriam unificadas
em todo o território nacional.

C A PA

Para o presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU), Otávio
Cunha, o balanço é positivo: “O texto
final ficou muito bom. A delimitação
de alíquotas máximas pelo Senado
impede que os municípios iniciem
uma guerra fiscal, o que poderia gerar
desequilíbrio econômico. A Cide vem
para mudar a política de financiamento de transporte público no Brasil.
Será o transporte individual financiando o público. Democraticamente falando, a medida faz uma justiça social:
aqueles com menos condições terão
acesso a um serviço com mais qualidade, sem que isso pese no bolso”.

DEFLAÇÃO: ECONOMIA
PODE MELHORAR
Entre os mais conservadores, há um
certo temor em relação às consequências negativas que a contribuição poderia ter na economia, com
a criação de mais um tributo. No
entanto, nota técnica da NTU sobre
os impactos da Cide municipal na inflação revela que, no fim das contas,
a contribuição provocaria deflação,
que é o efeito de frear a inflação. Na
prática, em vez de aumentar, com a
Cide, os preços cairiam.
Para fazer essa análise, a equipe

técnica da NTU fez uma simulação
com os preços dos combustíveis e
do transporte por ônibus municipal,
avaliando o reflexo no IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Amplo),
considerado o índice oficial de inflação do país, que mede a variação
dos preços no comércio para o
público final. Com dados do Banco
Central e do IBGE do ano de 2015, foi
utilizado como base um aumento de
6% no valor dos combustíveis para o
transporte individual.
Com esse aumento, ocorreria elevação de 0,366% no IPCA. Por outro
lado, a arrecadação seria de R$ 11,938

JUSTIÇA SOCIAL: R$ 0,10 NO PREÇO
DO COMBUSTÍVEL PODE REDUZIR
EM R$ 0,30 A TARIFA DOS ÔNIBUS
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bilhões, totalmente destinados ao
transporte, o que representaria uma
subvenção de 29,1% dos custos do
serviço. Dessa forma, haveria deflação de 0,769%. Abatendo desse
valor a inflação de 0,366%, o resultado final seria uma redução de 0,4%
no IPCA, ou seja, queda dos preços
para o consumidor, lá na ponta. Em
resumo, o valor que seria repassado
ao transporte público compensaria o
aumento no preço dos combustíveis,
gerando impacto positivo na economia e no bolso da população.

pois teremos um recurso extratarifário que, hoje, não existe. Depois,
há essa compensação: ao aumentarmos a taxa da gasolina, subimos
um pouco o insumo do transporte
privado, mas aliviamos o transporte
público, que tem peso muito superior. Isso sem falar na desestimulação
do transporte particular, com consequente incentivo a um transporte
público mais eficiente”, afirma Carlos Henrique Ribeiro, do Ipea.

“Em termos econômicos, sem dúvida, o primeiro efeito é a desoneração
do preço da passagem de ônibus,

Agora, a PEC 159/2007 terá de passar por votação em dois turnos na
Câmara dos Deputados. De lá, seguirá para o Senado Federal, onde
também precisará ser aprovada em
dois turnos. Nas duas Casas, a aceitação da proposta deverá ocorrer
por maioria qualificada, ou seja, por
dois terços dos votos possíveis. Durante esse caminho, a FNP e todas as
entidades favoráveis à contribuição

COM ESSE
AUMENTO

...

ELEVAÇÃO NO IPCA

0,366%

O DEBATE CONTINUA

terão a oportunidade de explicar
seus benefícios e derrubar algumas
das visões que buscam desqualificá-la, convencendo os parlamentares
da importância da medida para evitar um colapso no sistema de transporte público.
Entre elas está a defesa de que a
criação de mais um tributo em tempos de recessão no país iria sacrificar
a população. O argumento seria válido, não fosse o fato de que a maior
parcela desta população é justamente a usuária do transporte público
e, portanto, a mais prejudicada pela
decadência do serviço. Além disso,
estudo da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) realizado em São Paulo já
mostrou que, caso fossem cobrados
R$ 0,10 no preço do combustível, o
impacto poderia chegar a R$ 0,30 a
menos nas tarifas dos ônibus.
Os próximos passos ainda não têm
data para acontecer. Dependem

ARRECADAÇÃO
PARA TRANSPORTE

R$ 11,938 bilhões
SUBVENÇÃO DOS
CUSTOS DO SERVIÇO

29,1%

DEFLAÇÃO

0,769%

INFLAÇÃO

0,366%

REDUÇÃO NO IPCA

0,4%

DEPUTADO VITOR LIPPI

QUEDA DOS PREÇOS
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DEFENDE A CIDE MUNICIPAL PARA
VALORIZAR O SERVIÇO PÚBLICO

C A PA

TRANSPORTE INDIVIDUAL
FINANCIARÁ O COLETIVO POR
MEIO DA CIDE MUNICIPAL

“A FNP CONTINUA AS
ARTICULAÇÕES PARA
QUE A CIDE MUNICIPAL
SEJA APROVADA O MAIS
RÁPIDO POSSÍVEL,
POIS, ENQUANTO
REPRESENTANTE DOS
PREFEITOS, A FRENTE
ACREDITA QUE ESSA
SEJA UMA FORMA
JUSTA DE DESONERAR
OS USUÁRIOS DO
TRANSPORTE PÚBLICO,
PRESERVANDO A
AUTONOMIA DOS
MUNICÍPIOS QUE
PODERÃO OPTAR OU
NÃO POR UTILIZÁ-LA”,
RESSALTA ANTONIO
PANNUNZIO

da agenda de pautas do Congresso. Mas, para Otávio Cunha, é hora
de manter o otimismo e divulgar a
proposta ao máximo, criando um
ambiente favorável para as votações.
“Há expectativas de que, ainda no
primeiro semestre, aconteça a votação na Câmara. Acreditamos que,
até o fim deste ano, tenhamos essa
matéria aprovada nas duas Casas.
Entretanto, o momento é de esclarecimento aos parlamentares, mostrando que o transporte, enquanto
direito social garantido pela Constituição, precisa dessa atenção”, reforça o presidente executivo da NTU.
Recuperar o tempo perdido e correr atrás dos prejuízos devem ser as
metas daqui para frente, na opinião
do deputado federal Vitor Lippi.
Presidente da Frente Parlamentar de
Cidades Inteligentes e ex-prefeito de
Sorocaba (SP), ele aponta a ausên-

cia de políticas públicas adequadas
e a falta de investimentos como os
grandes culpados pelo cenário de
dificuldades do transporte público.
“Estamos evoluindo para uma situação cada vez pior, especialmente nas
grandes cidades, e isso está acontecendo porque não se privilegiou o
transporte coletivo”, destaca.
“As ruas estão cada vez mais poluídas e congestionadas com carros, as
pessoas estão ficando mais estressadas, e o único meio de evitar a progressão disso é o transporte público.
A Cide é uma oportunidade de valorizar o serviço, reduzir o valor das
passagens, recebendo a colaboração
de quem usa o transporte individual,
sem custo expressivo, em benefício
daqueles que pegam ônibus e metrô.
Trata-se de uma medida prática, lógica, racional e necessária para recuperar o setor”, finaliza Vitor Lippi.
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ACONTECE NAS EMPRESAS

COLABORADORES SE PREPARAM
PARA A 14ª MINI MARATONA
PROMOVIDA PELA EMPRESA

Saúde e bem-estar dos
funcionários em primeiro lugar
EMPRESA CEARENSE AUTO VIAÇÃO DRAGÃO DO MAR DEFENDE QUE, ALÉM
DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL, A QUALIDADE DE VIDA É ITEM
IMPRESCINDÍVEL PARA O TRABALHADOR GERAR BONS RESULTADOS

A

produtividade de uma
empresa está diretamente
ligada ao bem-estar de
seus funcionários. Oferecer melhor qualidade de vida aos
colaboradores tem sido uma das
principais estratégias das instituições
modernas para alavancar resultados
positivos. Nesse contexto, a Auto Viação Dragão do Mar aderiu a iniciativas
que incentivam a adoção de hábitos
saudáveis e beneficiam o trabalhador.
Sediada no estado do Ceará, a empresa reúne cerca de 1.200 colaboradores e desenvolve 18 ações que
integram o programa “Dragão do
Mar de Bem com a Vida”. A iniciati-
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va conta com acompanhamentos
médicos, incentivo a prática de
exercícios, integração das famílias,
capacitação profissional e participação em competições esportivas
dentro e fora da empresa. Apenas no
último ano, foram implantadas cerca
de cinco atividades em benefício dos
colaboradores.
Segundo o diretor administrativo da
empresa, Fred Neto, o investimento
nas pessoas faz parte dos valores.
“Todas as lideranças de empresa
têm a exata compreensão da importância do bem-estar, engajamento e
motivação dos colaboradores para
a obtenção dos resultados ligados a

ACONTECE NAS EMPRESAS

cada uma de nossas partes interessadas: clientes, sociedade, acionistas e fornecedores”, diz.
Para Neto, o desenvolvimento do
programa é fundamental para a
competitividade e qualidade do
trabalho. “Os colaboradores são o
nosso ativo mais valioso. Todos os
projetos criados pela empresa têm
impacto direto na retenção de talentos, redução da rotatividade de
pessoal, melhoria da saúde dos colaboradores, melhoria do clima organizacional, elevação dos resultados da
organização e, consequentemente,
resultam em um serviço de melhor
qualidade para a população”, afirma.
Os projetos “Viva Leve” e “Na Linha da
Saúde” são as principais ações voltadas para a saúde do trabalhador. Enquanto o primeiro incentiva a perda
de peso dos funcionários, o segundo
disponibiliza acompanhamento nutricional e aulas de treinamento funcional na empresa com custo zero. Os
funcionários também podem se divertir em torneios internos de futebol
e participar da Mini Maratona e Caminhada Nilo Lopes como incentivo
à prática regular de atividades físicas.
CAPACITAÇÃO E CIDADANIA

cobrador de ônibus e há cinco anos foi
promovido para o cargo atual, enaltece a importância de projetos que valorizam o colaborador. “Participar da
Escola de Formação de Motoristas foi
muito importante para o meu crescimento profissional. Hoje sou motorista e fico muito feliz pela oportunidade
que recebi da empresa”, conta.
João Paulo é participante assíduo
das outras atividades da empresa,
principalmente aquelas desenvolvidas para que as famílias dos colaboradores sejam integradas ao
ambiente de trabalho. “Gosto de
sempre levar minha família para os
eventos. São momentos em que eles
podem se divertir e ainda consigo
mostrar um pouco mais do lugar
onde trabalho”, fala. O motorista
ainda planeja participar da próxima
turma do projeto “Viva Leve“ com o
intuito de melhorar a saúde.

“OS COLABORADORES
SÃO O NOSSO ATIVO
MAIS VALIOSO. TODOS OS
PROJETOS CRIADOS PELA
EMPRESA TÊM IMPACTO
DIRETO NA RETENÇÃO
DE TALENTOS, REDUÇÃO
DA ROTATIVIDADE DE
PESSOAL, MELHORIA
DA SAÚDE DOS
COLABORADORES,
MELHORIA DO CLIMA
ORGANIZACIONAL,
ELEVAÇÃO DOS
RESULTADOS DA
ORGANIZAÇÃO E,
CONSEQUENTEMENTE,
RESULTAM EM UM
SERVIÇO DE MELHOR
QUALIDADE PARA A
POPULAÇÃO”.
FRED NETO,
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA
AUTO VIAÇÃO DRAGÃO DO MAR

Mesmo com todas as atividades desenvolvidas internamente, a empresa
ainda incentiva os funcionários a
praticarem a caridade por meio de
campanhas e atividades em benefício
do próximo, como é o caso do Arraiá
Beneficente. O Natal Solidário também já faz parte da rotina anual dos
colaboradores, que presenteiam cen-

tenas de crianças nessa data. Recentemente, a Dragão do Mar engajou
seus funcionários em mais uma campanha que arrecadou uma tonelada
de leite em pó integral para o Instituto
da Primeira Infância (Iprede), que auxilia crianças com desnutrição.

A Auto Viação Dragão do Mar ainda
investe nas habilidades profissionais
com cursos de capacitação. O curso
especializado para Condutores de
Veículos de Transporte Coletivo de
Passageiros, por exemplo, discute
legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros,
respeito ao meio ambiente e relacionamento interpessoal.
O motorista João Paulo Crisóstomo
está na Dragão do Mar há mais de
sete anos. Ele, que começou como

TREINAMENTO FUNCIONAL E
FISIOTERAPIA: INVESTIMENTOS PARA
A SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS
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PESQUISA

MOTORISTA POR OPÇÃO:
75,5% ESTÃO SATISFEITOS E NÃO TÊM
VONTADE DE MUDAR DE EMPREGO.

Motorista de ônibus valoriza
a profissão, mostra pesquisa
LEVANTAMENTO INÉDITO FEITO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE
COM PROFISSIONAIS DE TODO O PAÍS REVELA APREÇO DA CATEGORIA POR FATORES
COMO TECNOLOGIA, ESTABILIDADE E SALÁRIOS. PONTOS NEGATIVOS FICAM POR
CONTA DE STRESS, RISCOS E FALTA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA

E

m sua maioria esmagadora,
são do sexo masculino. Possuem, em média, 43 anos de
idade. Seus salários estão na
faixa dos R$ 2.100, e boa parte deles
tem dois ou três dependentes. Em
relação à moradia, 60,1% possuem
casa própria e quitada. Estamos
falando dos condutores de ônibus
do transporte público nas cidades,
avaliados pela primeira Pesquisa
CNT Perfil dos Motoristas de Ônibus
Urbanos, divulgada no fim de março
deste ano.
O estudo inédito, que traz informações gerais sobre o profissional e a
atividade, entrevistou 1.055 motoristas em 12 unidades da Federação
de todas as regiões do país, entre
6 e 19 de dezembro de 2016. Os
profissionais foram abordados nas
garagens e em terminais rodoviários
para responder a perguntas sobre
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temas como dia a dia de trabalho,
tecnologias, saúde, segurança e infraestrutura.
A CNT, que realiza periodicamente
pesquisas para analisar perfis de
profissionais da área de transporte,
considera fundamental conhecer
melhor a realidade dessas pessoas e
dos meios em que atuam. “Para nós,
é importante porque permite deli-

near informações sobre o trabalho
do setor e discutir os problemas enfrentados cotidianamente. No caso
específico dos motoristas de ônibus,
a pesquisa demonstra a importância
que esses profissionais têm para o
país, pois movimentam grande parte
da população, especialmente nos
grandes centros”, afirma o diretor
executivo da Confederação Nacional
do Transporte, Bruno Batista.

OS RESULTADOS MOSTRAM QUE AS EMPRESAS DE TRANSPORTE
TÊM ATENDIDO MELHOR ÀS EXPECTATIVAS DOS MOTORISTAS,
ENQUANTO OS GOVERNOS DECEPCIONAM NO CUMPRIMENTO
DE SEU PAPEL. “OS PONTOS POSITIVOS TÊM RELAÇÃO COM
A FUNÇÃO E OS DADOS NEGATIVOS DIZEM RESPEITO AO
PODER PÚBLICO. A PROFISSÃO É DESGASTANTE, PORQUE
ELES TÊM DE CONVIVER COM CONGESTIONAMENTOS
PROVOCADOS PELA FALTA DE PRIORIDADE AO TRANSPORTE
PÚBLICO, E PERIGOSA, PORQUE FALTA SEGURANÇA NAS
RUAS”, AFIRMA BRUNO BATISTA, DIRETOR DA CNT.

PESQUISA

75,5%
SATISFAÇÃO

70%
TINHAM
PROFISSÕES
DIVERSAS

70,6%
GOSTAM
DE DIRIGIR

12,1 ANOS
TEMPO MÉDIO
DE PROFISSÃO

68,7%
MAIS DE 5 ANOS
NA EMPRESA

24,5%
MAIS DE
10 ANOS NA
EMPRESA

77,5%
DOS CARROS
POSSUI
SISTEMA DE
RASTREAMENTO

5,3 ANOS
IDADE MÉDIA
DOS CARROS

70
PASSAGEIROS
NO MÁXIMO

57%
CONSIDERAM
A PROFISSÃO
DESGASTANTE

ORGULHO DE SER MOTORISTA

RISCOS E DESGASTES

Segundo a pesquisa, 75,5% dos entrevistados disseram estar satisfeitos e não ter
vontade de mudar de emprego. A maioria
(70%) atuava em outra área antes e garante
que a situação financeira ficou melhor após
ingressar na carreira de motorista. Sobre
as razões pelas quais estão na profissão,
70,6% responderam que gostam de dirigir
ônibus urbanos e 33% relataram que o salário é melhor que em outras vagas.

Mas esse não é o único problema. Outros 35,9% acham que ser motorista de
ônibus urbano é perigoso, enquanto
19,8% acham arriscado devido à possibilidade de acidentes. Pelos ossos do ofício, o receio se confirma nas estatísticas:
33,2% se envolveram em ao menos um
acidente nos últimos dois anos. Quando
o assunto é segurança, quase um terço
(28,7%) afirma ter sido assaltado ao
menos uma vez nos últimos dois anos,
enquanto 3,1% relata que os veículos em
que estavam já sofreram incêndio criminoso ou tentativa.

A satisfação se reflete na permanência desses profissionais em seus postos de trabalho: o tempo médio em que os entrevistados
estão na área é de 12,1 anos, sendo que 68,7%
do total estão há mais de cinco anos, e 24,5%
atuam na mesma empresa há mais de 10
anos. “Trata-se de um profissional muito
orgulhoso de onde está e do que faz. Os
motoristas consideram a profissão financeiramente rentável e apontam a oportunidade
de crescimento como ponto positivo. Podemos dizer que esta é uma boa profissão dentro da realidade brasileira”, pondera Batista.
Dentre os fatores que contribuem para a
visão favorável à profissão estão as tecnologias disponíveis no dia a dia de trabalho,
a estabilidade e o retorno financeiro. A
maioria (77,5%) dirige veículos dotados de
algum sistema de rastreamento. Os carros
são, em sua maioria, ônibus básicos (mínimo de 70 passageiros sentados e em pé,
peso bruto de 16 toneladas e comprimento
total máximo de 14 metros). A média de idade deles é de 5,3 anos.
Apesar de revelar um motorista satisfeito
com o que faz e quanto ganha, a pesquisa
também deixa claro que, para este profissional, ainda há muito o que melhorar. De
acordo com o estudo, 57% dos entrevistados consideram a profissão desgastante,
estressante ou fisicamente cansativa. Tal
opinião tem justificativa: o tempo que passam sentados, em vias cada vez mais cheias
e tráfegos carregados, inevitavelmente torna o expediente mais exaustivo.

35,9%
PROFISSÃO
PERIGOSA

19,8%
PROFISSÃO
ARRISCADA

33,2%
ENVOLVERAM
EM ACIDENTES

28,7%
FORAM
ASSALTADOS

3,1%
PRESENCIARAM
INCÊNDIOS

81,8%
RECLAMARAM
DE TRÁFEGO
RUIM

61,7%
PEDEM MAIS
SEGURANÇA

33,7%
PEDEM
MELHORES
ESTRUTURAS

29,4%
PEDEM
MAIS VIAS
EXCLUSIVAS

24,5%
PEDEM
REDUÇÃO DE
CUSTOS PARA
AQUISIÇÃO
DE CARTEIRA
"TIPO D"

A infraestrutura também deixa a desejar.
A pavimentação das vias é considerada
regular, ruim ou péssima por 77,6% dos
entrevistados, e 81,8% reclamam da falta
de fluidez no tráfego. Como não poderia
deixar de ser, mais segurança policial é
a principal reivindicação da categoria,
com 61,7%. A necessidade de mais conforto e estrutura nos pontos de apoio ao
motorista vem na sequência, com 33,7%,
seguida por pedidos de mais vias exclusivas para ônibus (29,4%) e de redução
dos custos para tirar a carteira de motorista (24,5%).
Para o diretor executivo da CNT, os resultados mostram que as empresas de
transporte têm atendido melhor às expectativas dos motoristas, enquanto os
governos decepcionam no cumprimento de seu papel. “Os pontos positivos
têm relação com a função e os dados
negativos dizem respeito ao poder
público. A profissão é desgastante,
porque eles têm de conviver com congestionamentos provocados pela falta
de prioridade ao transporte público, e
perigosa, porque falta segurança nas
ruas. É preciso evoluir na prestação
dos serviços, para isso se refletir em
qualidade, não só para os motoristas,
mas no serviço oferecido à sociedade”,
avalia Bruno Batista.

REVISTA NTU URBANO

29

B O A S P R ÁT I C A S

Setor investe em
qualificação de motoristas
COM SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA,
SEST SENAT INICIA TRABALHO COM SIMULADOR HÍBRIDO DE DIREÇÃO EM TODO O PAÍS

A

tecnologia tem sido fator
determinante no desenvolvimento de profissionais das mais diversas
áreas. No setor de transporte não
é diferente. Seguindo essa tendência, o SEST SENAT (Serviço Social
do Transporte e Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte,
respectivamente) está finalizando
a instalação de 60 simuladores híbridos de direção em todo o país. O
objetivo é treinar 50 mil motoristas
em três anos. Para isso, está prevista
a implantação de outros 138 simuladores nos próximos dois anos.
Próprio para motorista de ônibus e
caminhão, o simulador é voltado ao
profissional habilitado nas categorias C, D ou E. Possui plataforma com
movimento e assentos, como um
veículo real, e simula situações como
chuva, neblina, obstáculos na via e
congestionamentos, entre outros.
São 80km de percurso, sendo metade em cenários urbanos com características de grandes centros brasileiros, incluindo vias de BRT. É possível, ainda, simular o tipo de veículo:
micro-ônibus, ônibus rígido urbano,
ônibus rígido rodoviário, ônibus urbano articulado ou biarticulado.
Segundo a diretora-executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, o
maior diferencial do projeto é a segurança. “O treinamento prepara os motoristas para que reajam corretamen-
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te em situações de risco no trânsito.
No simulador, eles podem vivenciar
situações extremas, só que em ambiente seguro e controlado. A possibilidade de testar e aprimorar habilidades deixa o motorista muito mais
seguro e preparado para os desafios.
Os treinamentos nos simuladores
também permitem que os motoristas
dirijam de forma mais adequada, economizando combustível e reduzindo
custos com manutenção”, destaca.
O projeto conta com cinco cursos
com cargas horárias que podem chegar a 32 horas. São eles: Condução
Antecipatória Segura e Econômica
(28h/a); Condução em Situações de
Risco (28h/a); Uso de Tecnologias
Embarcadas no Veículo (20h/a);
Manobra do Veículo (28h/a); e Transporte de Passageiros (ônibus) e
Cargas Especiais (caminhão), com
32h/a. Os simuladores funcionam em
salas específicas para o treinamento
dos motoristas, equipadas com recursos de alto padrão tecnológico e
didático, sistema de som e imagens.
MUDANDO VIDAS
Em quase 24 anos de existência, o
SEST SENAT já realizou mais 105
milhões de atendimentos gratuitos
em programas de desenvolvimento
profissional e de promoção social
nas 145 unidades de todo o país. Os
serviços buscam qualificar a mão
de obra e oferecer mais qualidade

de vida aos trabalhadores do setor e
seus dependentes.
Tantas oportunidades fazem do SEST
SENAT uma entidade muito bem
avaliada por seu público-alvo. Prova
disso são os resultados da Pesquisa
CNT Perfil dos Motoristas de Ônibus
Urbanos, estudo inédito divulgado no
fim de março deste ano. Dos motoristas entrevistados, 89,1% conhecem os
serviços, 97,2% acham que os cursos
melhoraram seu desempenho profissional e outros 91,1% afirmam que os
serviços de saúde contribuíram para
mais qualidade de vida.

EMBARQUE NESSA IDEIA

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

O futuro do transporte coletivo (parte 2):
veículos autônomos compartilhados

H

á seis meses inauguraram
o beltway na minha cidade. A novidade decretou
o fim do transporte como
eu conhecia. Está sendo difícil me
acostumar a ser apanhado por um
Veículo Autônomo Elétrico (VAE) na
porta de casa. Ele segue até a minha
antiga estação de metrô e desce
uma rampa onde ficava a escada rolante. Lá embaixo, no túnel, a cápsula
é virtualmente acoplada a outras,
formando uma corrente que circula
por onde passavam os trens. Sinto
saudades do tempo em que caminhava pelas ruas arborizadas do
bairro e acessava as estações usando as próprias pernas. Não encontro
mais ninguém além de vizinhos com
quem compartilho o VAE.
Essa realidade parecia mesmo inevitável. Os carros privados sumiram,
cada vez mais custosos para manter
e operar em áreas urbanas. Estacionamentos e seguros altíssimos
passaram a ser cobrados de quem
queria continuar no comando dos
clássicos volantes. Além disso, os
únicos acidentes ocorriam com
quem dirigia no ambiente agora
dominado por robôs. A sociedade
cobrou, e até a palavra “motorista”
tornou-se obsoleta.
A alegação para a tomada dos túneis ferroviários foi simples: por que
manter um sistema sobre trilhos
operando em intervalos se o bel-

tway contínuo de VAEs apresenta
capacidade superior à maioria dos
metrôs? A 36 km/h (10 m/s), a típica
velocidade operacional dos metrôs,
agora é possível acomodar VAEs
que carregam oito ou mais usuários.
Assim, em uma hora, passam 28.800
pessoas pelas seções críticas dos
beltways. Já os ônibus, um dia o principal meio de transporte dos brasileiros, repousam em museus.
Lembro do tempo em que lutávamos
pela gestão do transporte como um
todo. Entendíamos que a mobilidade coletiva poderia oportunizar
uma experiência melhor que a dos
carros presos no congestionamento.
Mas falhamos! Mesmo com o ônibus
perdendo volumes expressivos de
passageiros a cada ano, não conseguimos reunir atores e tomadores de
decisão pela causa da racionalização
da mobilidade no âmbito metropolitano. Enquanto sistemas convencionais operavam em franca concorrência predatória, vicejavam os sistemas
disruptivos baseados em aplicativos.
Parece que tudo se resumia à briga
pela tarifa, tema de protestos recorrentes. Os operadores diziam sofrer
prejuízos impostos pela perda de
demanda e congestionamentos.
Pediam aumentos, batiam na tecla das isenções. Os prefeitos, que
relutavam em implantar faixas e
corredores de BRT, fixavam valores
tarifários mais baixos para agradar à

população. Contratos não eram respeitados. Usuários pagavam por um
serviço com qualidade aquém da expectativa. O governo federal investia
em infraestrutura aos soluços, anos
sim, outros tantos não. Os carros,
que passaram a prover serviços de
transporte sob demanda, não eram
cobrados pelo espaço que ocupavam e o custo adicional que impunham. Sem unir esforços e olhando
para a tarifa como única solução,
perderam todos.
E pensar que tudo isso começou em
2016, com as fusões entre empresas
de tecnologia e fabricantes internacionais de veículos. E que um novo
paradigma se consolidou com a incapacidade do setor público de gerir
a mobilidade como um todo a partir
da chegada de sistemas disruptivos
que inicialmente pareciam competir
apenas com os táxis. O transporte
coletivo, como até então conhecíamos, foi completamente engolido.
Ao demorar na metamorfose que o
sinal dos tempos impunha, sucumbiu
à dinâmica dos VAEs, que gradativamente passaram a dominar todo o
espaço viário urbano.
Esse, embora eu não goste, é o cenário que se avizinha. Para evitá-lo no
Brasil, atores e tomadores de decisão precisam avançar logo da mera
regulação e controle do transporte
coletivo para a gestão da mobilidade
metropolitana como um todo.
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P E LO M U N D O

ESTADOS UNIDOS
MICRO-ÔNIBUS AUTÔNOMO FEITO COM PEÇAS EM 3D

CANADÁ
AR POLUÍDO DOS TRENS E PLATAFORMAS
DO METRÔ DE TORONTO
Uma pesquisa canadense, de autoria do engenheiro químico Greg Evans, da Universidade de Toronto, revela que os
níveis de poluição do ar no sistema de trens e plataformas
de metrô ao longo da Toronto Transit Commission (TTC) são
10 vezes maiores do que os da superfície. São os níveis mais
altos de poluição do ar de todos os três sistemas de ferroviários do Canadá.
O estudo foi publicado na prestigiosa revista científica ‘Environmental Science and Technology’, da American Chemical

Oferecer comodidade e segurança para os usuários, evitar engarrafamentos
e diminuir a poluição dos grandes núcleos urbanos são alguns benefícios de
veículos como o Olli. O novo micro ônibus elétrico, fabricado com peças em
3D, é resultado da parceria entre a startup Local Motors e a IBM, e está entre
os três principais veículos autônomos em testes no mundo.
Com capacidade para transportar 12 pessoas, Olli iniciou a fase de testes pelas

Society. Segundo os pesquisadores, há maneiras de manter
os sistemas subterrâneos limpos, como por exemplo com
a adoção de equipamentos para aspirar o ar poluído dos
túneis e instalação de sistemas de ventilação mais eficazes. Uma análise posterior mostrou altas concentrações de
metais, que oferecem uma dica sobre a origem dessa poluição: as rodas e os freios dos trens de metrô.

ruas de Washington com velocidade máxima de 12km/h. O micro-ônibus conta com sistema Watson da IBM, uma inteligência artificial a bordo que permite
que o veículo responda comandos em linguagem natural e tenha consciência
do trafego e meteorologia. Além disso, estão instalados no veículo mais de
30 sensores, incluindo câmeras, GPS e outras tecnologias capazes de obter
informações sobre objetos distantes.

INGLATERRA
LONDRES TESTA TRANSPORTE
PÚBLICO AUTÔNOMO

Já está em circulação pelas ruas de Londres o primeiro ônibus autônomo da capital inglesa. O veículo recebeu o nome Gateway e deve atender cerca de 100 pessoas na região de Greenwich. O protótipo com
capacidade para quatro pessoas circula em fase de testes e deve ser
definitivamente adotado e colocado para rodar em maior escala a partir de 2019, podendo ser levado posteriormente para fora da região.
Completamente controlado por computador, o Gateway possui um eficiente sistema de sensores com cinco câmeras e três lasers que permitem detectar automaticamente qualquer obstáculo que exista até cem
metros à frente. Nesse momento inicial, o ônibus circula a uma velocidade de 16 km/h e conta com um membro treinado da equipe durante os
passeios para solucionar possíveis contratempos, já que os passageiros
presentes nos testes não possuem nenhum controle sob o ônibus.
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PONTO DE ÔNIBUS

Adamo Bazani, jornalista, especializado em transportes

Transparência e cumprimento
de contratos: o básico que o
setor não tem encontrado

P

ara colocar um ônibus do
transporte público nas ruas,
é necessário um investimento muito alto: mão de obra,
compra de veículos, combustível e o
risco da violência que tem cada vez
mais causado depredações e incêndios, destruindo em poucos minutos
patrimônios privados (que são para
serviço público) de valores altíssimos.
Todos esses gastos devem ser cobertos no modelo brasileiro de custeio de mobilidade pelas tarifas. São
poucos os sistemas que contam com
os subsídios. Ocorre que hoje a discussão não está mais no mérito se a
tarifa é ou não suficiente para cobrir
os custos. A situação enfrentada
pelo empresário de ônibus e pelo
passageiro de transportes agora é
pior: hoje a luta é para o poder público cumprir sua parte nos contratos
de concessão.
Diversos grandes sistemas de transportes sofrem com os congelamentos de tarifas sem compensações,
incertezas de subsídios e desequilíbrios no custeio das integrações.
Um dos casos que saltam às vistas é
do Rio de Janeiro, por exemplo. Por
decisão política, com base no acordo

sobre climatização de frota, o prefeito Marcelo Crivella decidiu congelar
a tarifa. Como resultado, segundo
as empresas de ônibus, companhias
estão fechando as portas. Em São
Paulo, o maior sistema de ônibus na
América Latina, houve o congelamento da tarifa unitária por decisão
política do prefeito João Doria. A
estimativa é que seriam necessários
subsídios em torno de R$ 3 bilhões,
no entanto, estão reservados no Orçamento R$ 1,79 bilhão.
Em Curitiba, há contestações por
parte das empresas de ônibus em
relação ao cálculo da demanda pela
gerenciadora pública Urbs. Segundo
as companhias, o poder público calculou um total de passageiros superior ao que é transportado na prática,
o que tem causado prejuízos. Em Salvador, as empresas de ônibus dizem
que sofrem um déficit mensal de R$
12 milhões por causa da tarifa de R$
3,60 e das integrações com o metrô.
Ninguém gosta de reajuste de tarifa,
principalmente o passageiro. A tarifa
no Brasil é cara, mas não cobre os
custos. O que é mais desejado pelo
mesmo passageiro é um bom servi-

ço, confiável , com veículos novos,
confortáveis e quantidade de ônibus
que atenda realmente à demanda.
E isso tem sido cada vez mais difícil
com os desequilíbrios financeiros dos
sistemas Brasil afora. A questão do
custeio do transporte precisa urgentemente ser remodelada no Brasil.
A Cide Municipal, o imposto sobre
combustíveis, que teria destinação
às tarifas para barateá-las e custear
o alto número de gratuidades e integrações, pode ser um dos caminhos
segundo os especialistas. Seria uma
forma de o transporte individual custear o coletivo.
Mas até lá, para o bem da população
e dos operadores de transporte, pelo
menos os atuais contratos devem
ser honrados. Se há vícios nos contratos, correções devem ser feitas,
mas nada de imposição, tudo com
diálogo, com todas as partes ouvidas e ponderadas. A tarifa deve ser
elemento de política pública e social,
mas sem demagogia política.
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#NTURECOMENDA

Eventos

Publicações

21º CONGRESSO BRASILEIRO DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO DA ANTP

MOBILIDADE URBANA NO BRASIL:
DESAFIOS E ALTERNATIVAS

A Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) promove o 21º Con-

O livro “Mobilidade Urbana no Brasil: Desafios e

gresso Brasileiro de Transporte e Trânsito de 28 a 30 de junho. Quase 22 anos

Alternativas” é uma publicação, organizada pela

depois, o evento retorna a São Paulo em ano de comemoração do quarente-

Fundação Heinrich Boll, que reúne artigos de jorna-

nário da ANTP. Atualmente, o congresso é o principal evento científico e polí-

listas, ativistas e pesquisadores sobre os principais

tico do setor de transportes e mobilidade urbana.

problemas, soluções e obstáculos da mobilidade urbana de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Curitiba.

Nesta edição, o evento será destinado para debates sobre os diversos aspectos da mobilidade urbana no país e no mundo. A programação também con-

A análise do panorama das quatro capitais abrange

tará com a X INTRANS – Exposição Internacional de Transporte e Trânsito. No

temas como: desafios de acessibilidade para as

espaço destinado a fabricantes, empresas do setor e órgãos gestores serão

pessoas com deficiência; insegurança das mulheres

expostos produtos, serviços, tecnologias e sistemas diretos ou indiretamente

nos meios de transporte; potencial do uso das bici-

relacionados com a mobilidade urbana.

cletas como alternativa nas cidades e projetos das
smart cities (cidades inteligentes).

Além de visitantes estrangeiros, o público do congresso será composto por prefeitos, secretários de Estado, autoridades federais, parlamentares, operadores
públicos e privados, acadêmicos, lideranças comunitárias, técnicos do setor e
profissionais de comunicação. Informações: www.21congresso.antp.org.br

UITP GLOBAL PUBLIC TRANSPORT SUMMIT

O Global Public Transport Summit realizado pela UTIP (International Association of Public Transport) acontece de 15 a 17 de maio em Montreal, no Canadá. Com o tema “LEAD THE TRANSITION”, o Summit é uma oportunidade
para discutir e pensar sobre a evolução da mobilidade urbana.
Além das palestras e debates que estão na programação, os participantes poderão acompanhar as recentes soluções para o transporte público na Summit
Exhibition. A exposição é um espaço internacional de networking e negócios
reservado para que mais de 300 empresas apresentem inovações para o mer-

Os interessados podem solicitar a versão impressa

cado de transportes públicos.

do livro através do e-mail info@br.boell.org ou
conferir o arquivo disponível para download no

Os projetos de sucesso também poderão ser vistos em primeira mão duran-

site da fundação.

te “Post Summit Technical Tours”. Essas visitas técnicas combinam os mais
recentes desenvolvimentos de transportes públicos, paisagens e aspectos
culturais na cidade. Todas as informações sobre o evento estão disponíveis
em: www.uitpsummit.org

CONHEÇA – https://br.boell.org

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

