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Empresários realizam
seminário para divulgar crise
e apresentar propostas
Setor atribui situação crítica ao atual modelo tarifário e
à falta de políticas de priorização do transporte coletivo.
Empresários, gestores públicos e especialistas apresentam
sugestões para reverter quadro preocupante
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Com transparência, setor
debate melhorias no sistema
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O cenário de crise sempre rondou o
transporte público por ônibus, mas
nunca havia se instalado de forma tão
dura como agora. O endividamento
médio do setor compromete 33% do
faturamento anual das empresas, segundo pesquisa recente contratada
pela NTU e divulgada durante o seminário realizado em 1º de junho, em parceria com o jornal Valor Econômico.
A pesquisa feita com 225 empresas
associadas à NTU explica o que o setor já vinha alertando há alguns anos,
sobre a impossibilidade de manter a
operação do sistema com o modelo
tarifário vigente, que sobrecarrega e
acaba afastando o usuário do transporte público.
Outro dado divulgado pela NTU,
apurado com 60 entidades ligadas
ao setor, também trouxe outro índice
preocupante. Segundo a consulta,
no período de três anos (2014/2016),
16 empresas entraram em falência e
40 fecharam as portas. No total, 56
deixaram de operar, o que representa
cerca de 10% do universo pesquisado.
Durante o seminário foi mostrado
de forma didática que a tarifa é o
grande vilão desse processo de
endividamento e agravamento da
situação econômico-financeira das
empresas. A falência do modelo de
sustentação amparado somente na
receita tarifária e os “efeitos colaterais” dessa prática foram debatidos
com especialistas, gestores públicos
e outros profissionais convidados
para o evento.
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Comprometidos com o propósito de
trazer esclarecimentos e soluções, os
palestrantes, entre eles advogados,
economistas e empresários, ampliaram a discussão sobre a situação
econômico-financeira do setor. Importante destacar que esse grande
debate só foi possível porque as
empresas se comprometeram com a
transparência das informações, o que
permitiu a divulgação de dados que
mapearam a real situação de crise do
transporte público urbano por ônibus.
O saldo positivo de sugestões apresentadas no evento apontou para
várias ações de curto, médio e longo
prazo. E o setor, mais uma vez, indicou caminhos: frisou a necessidade
de implantação do Programa Emergencial de Qualificação do Transporte Público Urbano por Ônibus, como
pilar das melhorias na infraestrutura
viária e na qualidade dos serviços de
transporte público. Ainda defendeu
a urgência de um modelo de financiamento para o sistema, com fontes
perenes de recursos extratarifários
para o custeio dos serviços.
Nesta edição da NTU Urbano também
se destaca a entrevista com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos
(FNP), Jonas Donizette, que reforça
apoio ao financiamento do transporte
público por meio da Cide Municipal.
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Que o debate para a melhoria do
transporte público possa inspirar
ações e iniciativas que contribuam
para o desenvolvimento da mobilidade urbana no País.
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Proposta para transporte
coletivo melhor e mais barato
*DIMAS BARREIRA

N

ovos tempos já exigem de
nós opções coletivas para
quase tudo. Melhor aproveitamento de recursos,
menos poluição, menos espaço.
Quanto antes nos conscientizarmos,
melhor para nossa saúde e qualidade de vida. Quanto ao transporte coletivo, precisamos cada vez
mais de atratividade e universalidade
no acesso, o que apresenta um dilema. Como ser mais atraente e confortável custando menos?
Nossos sistemas de transporte coletivo têm muitas qualidades prioritárias. Excelente capilaridade, distribuição de demanda, frequência,
regularidade, integração e adaptabilidade operacional à rotina irregular
do trânsito das metrópoles. Também
já se vê um processo de agregação
tecnológica de benefícios. São veículos com última tecnologia antipoluente, acesso para diferentes tipos
de necessidades especiais e, em
algumas cidades, ar-condicionado e
wi-fi. Mas precisamos seguir melhorando, com determinação para enfrentar este enorme desafio de atrair
as pessoas para o coletivo, que é o
caminho sustentável para a cidade.
Apresentarei uma ideia, mas antes
uma lembrança: não existe recurso do
governo, como creem muitos. Tudo o
que o governo provê é com o dinheiro
dos cidadãos, que pagam impostos
embutidos nos produtos e serviços
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que consomem e também pagam por
possuir bens, por ter renda, etc.
A tarifa de transporte no Brasil incluiu nos seus custos muitos benefícios. Herança dos tempos de alta
inflação, quando ninguém conseguia
saber quanto custavam as coisas, o
que permitia aos governantes criar
beneficiários sem apresentar fontes
de custeio, deixando a conta para os
demais passageiros.
Gratuidades concedidas a idosos com
mais de 65 e outros públicos, somados a benefícios estudantis, deixam a
conta no mínimo 30% mais cara para
os demais. Apesar deste impacto, a
maioria desses benefícios se tornou
intocável depois de tanto tempo.
Pois bem, entendemos que buscamos um paradoxo: um serviço cada
vez melhor que, ao mesmo tempo,
custe menos. Após muito debate,
surgiu uma proposta no âmbito da
Frente Nacional de Prefeitos (FNP).
Consciente da atual escassez de
recursos nas prefeituras para subsidiar a passagem e também de que
o uso do carro de passeio para deslocamento diário custa caríssimo às
cidades, foi proposto que quem usa
transporte individual contribua com
quem utiliza transporte coletivo.
A proposta é a criação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) Municipal, uma sobre-

taxação de até 10% nos combustíveis
de automóveis direcionada exclusivamente para subsidiar o cidadão
que utiliza o transporte coletivo.
Para se ter uma ideia do impacto,
6% já seriam suficientes para bancar
30% do custo do transporte público
coletivo urbano.
E ainda tem mais uma cereja no bolo:
a CIDE Municipal ajudaria no controle
inflacionário, pois o resultado final da
equação é negativo no IPCA. É uma
proposta que precisa de muita sensibilidade e vontade política, mas tem
inquestionáveis benefícios para as
cidades, além de ser muito justa politicamente, por desestimular o uso de
transporte individual e financiar quem
utiliza transporte coletivo, trazendo
benefícios econômicos e sociais e
favorecendo a mobilidade urbana.

*DIMAS BARREIRA é empresário, presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros do Estado
do Ceará (Sindiônibus) e conselheiro
da NTU.

+55 19 3515.1100

WWW.TRANSDATASMART.COM.BR
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JONAS DONIZETTE*

Frente Nacional de Prefeitos
afirma que mobilidade urbana
só vai avançar quando Brasil
superar modelo carrocêntrico
PRESIDENTE DA FNP REAFIRMA APOIO A MEDIDAS DE PRIORIZAÇÃO DO
COLETIVO URBANO E DESTACA A CIDE MUNICIPAL COMO UMA PROPOSTA
JUSTA, QUE RESULTARÁ NO BARATEAMENTO DA TARIFA DE ÔNIBUS, COM
A CONTRIBUIÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL

E

leito em abril deste ano para o cargo
de presidente da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP) o prefeito de Campinas, Jonas Donizette, avalia que o
maior desafio de todo prefeito é oferecer um
transporte coletivo eficiente, de qualidade,
com preço justo, que não onere tanto a população, considerando todas as gratuidades do
sistema e sem a necessidade de subsídio da
Administração.
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Em entrevista exclusiva à NTU Urbano, o
prefeito reconhece que o atual modelo de
transporte centralizado no automóvel está esgotado e deve ser substituído, mas alerta que
o tema é um desafio para todo o país. “E digo
mais: a população já se deu conta de que não
há túneis e viadutos que deem conta dessa
realidade. Esse grande desafio está interligado com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), da ONU, que tem entre as
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“A FNP AVALIA COMO O
SETOR PODE RECEBER
RECURSOS DE FONTES
EXTERNAS PARA
CUSTEAR OS SERVIÇOS.
UMA DAS PROPOSTAS
É A CRIAÇÃO DE UMA
CIDE (CONTRIBUIÇÃO
DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO)
MUNICIPAL, PROPONDO
A TAXAÇÃO DE
PERCENTUAL SOBRE A
GASOLINA, ETANOL E GÁS
NATURAL VEICULAR.”

metas a redução da emissão de CO2
até 2020” afirma.
Reeleito prefeito de Campinas, Jonas Donizette também revela os desafios enfrentados na complexa gestão do transporte público na cidade.
Entre as ações de destaque, cita a
forma diferenciada de pagamento
da tarifa de ônibus, segundo opção
do passageiro – se com dinheiro, vale-transporte ou bilhete único.
Ele revela que a cidade conta com
subsídio da Administração para a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, sem onerar a tarifa.
”No primeiro semestre de 2017, de janeiro até junho, o subsídio será da ordem de R$ 27 milhões para o transporte público coletivo municipal”,
informa e acrescenta que também
há subsídio da Administração para o
PAI-Serviço, que são aquelas vans e
ônibus especiais, para o transporte
gratuito de pessoas com restrição
severa de mobilidade.
Donizette também se orgulha de ter
conseguido realizar ações para tornar os coletivos mais acessíveis e efi-

cientes em Campinas, como a criação do Bilhete Único Universitário; a
modernização da frota com a entrega de 334 ônibus novos; o aplicativo
Busão da Hora, com informações
sobre o sistema; os 12 ônibus elétricos da frota, que tornaram a cidade
pioneira no uso dessa tecnologia; a
implantação de corredores de BRT,
em execução, e a abertura do processo licitatório para concessão de
pontos de ônibus do município e do
novo sistema de transporte público.
O SENHOR ASSUMIU HÁ
POUCO A PRESIDÊNCIA
DA FRENTE NACIONAL DE
PREFEITOS (FNP) EM MEIO A
UM CENÁRIO DE TURBULÊNCIA
NACIONAL NA POLÍTICA.
NESTE MOMENTO, QUAIS SÃO
AS PRINCIPAIS DEMANDAS
DOS PREFEITOS, DIANTE DE
TANTA INCERTEZA NO PAÍS?
É indiscutível que nesse momento
o nosso foco volte para a busca de
alternativas para o financiamento
das cidades e para a promoção de
políticas que melhorem a gestão das
receitas e despesas públicas. O que
queremos com isso é oferecer para a

população mais e melhores serviços
públicos. Para isso, continuarei em
busca de boas práticas para compartilhar com os demais prefeitos.
Também consideramos o aprimoramento do pacto federativo como
parte fundamental para o enfrentamento das dificuldades de financiamento dos municípios. Precisamos
de mais Brasil e menos Brasília.
A FNP SEMPRE DEMONSTROU
ESPECIAL ATENÇÃO ÀS
QUESTÕES QUE ENVOLVEM
A MOBILIDADE URBANA. O
SENHOR DEFENDE ALGUM
PROJETO OU QUESTÃO
ESPECÍFICA NESSA ÁREA?
QUAL É O POSICIONAMENTO DA
FRENTE SOBRE A CRIAÇÃO DA
CIDE MUNICIPAL, PROPOSTA
QUE TRATA DO FINANCIAMENTO
DO TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO? A GESTÃO ANTERIOR
DEFENDIA A PROPOSTA E
ACOMPANHAVA A TRAMITAÇÃO
NO CONGRESSO.
Inspirada em modelos já aplicados
nas principais cidades do mundo,
a Cide é uma proposta que a FNP
construiu, em parceria com a NTU e
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“ACREDITO QUE, NA
ÁREA DE TRANSPORTE
PÚBLICO, O GRANDE
DESAFIO DE TODO
PREFEITO É OFERECER
UM TRANSPORTE
COLETIVO EFICIENTE, DE
QUALIDADE, COM PREÇO
JUSTO, QUE NÃO ONERE
TANTO A POPULAÇÃO,
CONSIDERANDO TODAS AS
GRATUIDADES DO SISTEMA
E SEM A NECESSIDADE
DE SUBSÍDIO DA
ADMINISTRAÇÃO.”

o Fórum Nacional dos Secretários e
Dirigentes Públicos de Mobilidade
Urbana, como alternativa para o custeio do transporte público no país. Do
ponto de vista do desenvolvimento
econômico, a população gastaria
menos tempo nos deslocamentos, o
que consequentemente, poderia melhorar a produtividade do País. Vejo a
contribuição da melhor forma possível e digo mais: é uma proposta justa,
já que uma colaboração modesta do
usuário do transporte motorizado
particular resultará no barateamento
da tarifa do transporte coletivo, beneficiando a sociedade como um todo.
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PREFEITO, O GOVERNO
TEM INFORMADO QUE HÁ
RECURSOS DISPONÍVEIS
PARA A MOBILIDADE URBANA,
MAS O PROBLEMA SÃO
OS PROJETOS, QUE NÃO
PREENCHEM OS REQUISITOS
TÉCNICOS NECESSÁRIOS.
O SENHOR CONCORDA?
E O QUE A FNP TEM FEITO
PARA AJUDAR A RESOLVER
ESSA QUESTÃO JUNTO AOS
GESTORES PÚBLICOS?
Dada a complexidade do tema, sempre há o que melhorar. Não podemos
desconsiderar as insuficiências,
falhas e dificuldades das áreas de
projetos. Os municípios e as regiões
metropolitanas, em geral, carecem
de apoio e assistência técnica. Fora
isso, os municípios enfrentam uma
sobreposição de competências entre os órgãos de controle externo, dificuldades na aprovação de projetos
e atrasos em repasses. E são essas
questões da mobilidade urbana que
pautam debates e eventos promovidos pela FNP. O Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), que vai para sua
quinta edição, é um grande exemplo
desse empenho da entidade em buscar novas alternativas para enfrentar
as dificuldades.

NA SUA AVALIAÇÃO, QUAIS
SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS
DA FNP COM RELAÇÃO
AO DESENVOLVIMENTO
DA MOBILIDADE URBANA
NOS MUNICÍPIOS?
A principal questão é pautar esse
tema como um desafio federativo,
em que os Três Entes precisam pactuar medidas para superar o modelo
carrocêntrico, que já demonstra
claros sinais de esgotamento. E digo
mais: a população já se deu conta
de que não há túneis e viadutos que
deem conta dessa realidade. Esse
grande desafio está interligado com
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), da ONU, que tem
entre as metas a redução da emissão
de CO2 até 2020.
PREFEITO, NA SUA
CAMPANHA À REELEIÇÃO
O SENHOR DEFENDEU
UM PROJETO QUE
PREVÊ GRATUIDADE DO
TRANSPORTE COLETIVO PARA
DESEMPREGADOS. HOJE, NO
SETOR, A GRANDE DISCUSSÃO
SOBRE O TEMA GRATUIDADES
DIZ RESPEITO À DEFINIÇÃO DE
UMA FONTE DE RECURSOS PARA
CUSTEIO DESSES BENEFÍCIOS.
QUAL É O SEU POSICIONAMENTO
SOBRE O ASSUNTO?
A implantação do Passe Emprego
segue sob análise da Administração.
A situação da economia do País e
o comportamento do mercado de
trabalho estão em constante monitoramento, porque interferem,
diretamente, no tema. Os estudos,
realizados pela Emdec (Empresa
Municipal de Desenvolvimento de
Campinas), avaliam questões como
o controle do benefício, tempo da
gratuidade e os impactos no equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público.
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COMO PREFEITO DE CAMPINAS,
QUAL É O SEU MAIOR DESAFIO
COM RELAÇÃO À GESTÃO
DO TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO, NA CIDADE?
Acredito que, na área de Transporte
Público, o grande desafio de todo
prefeito é oferecer um transporte
coletivo eficiente, de qualidade, com
preço justo, que não onere tanto a
população, considerando todas as
gratuidades do sistema e sem a necessidade de subsídio da Administração. Como equacionar essa conta
é a grande questão. Uma alternativa
que discutimos na FNP é a criação
de uma nova fonte de receita, através
de uma alíquota sobre o litro de combustível dos veículos particulares.
Uma forma de privilégio do transporte público, sobre o transporte
individual. A FNP avalia como o setor
pode receber recursos de fontes externas para custear os serviços. Uma
das propostas é a criação de uma
Cide (Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico) Municipal,
propondo a taxação de percentual
sobre a gasolina, etanol e gás natural veicular. Campinas tem algumas
características que fazem com que
a operação do transporte público
coletivo não seja algo trivial. Temos
uma área de 800 Km2, 1,2 milhão de
habitantes e 1,2 mil ônibus ativos
em circulação, nos horários de pico.

“TAMBÉM CONSIDERAMOS
O APRIMORAMENTO DO
PACTO FEDERATIVO COMO
PARTE FUNDAMENTAL
PARA O ENFRENTAMENTO
DAS DIFICULDADES DE
FINANCIAMENTO DOS
MUNICÍPIOS. PRECISAMOS
DE MAIS BRASIL E
MENOS BRASÍLIA.”

São mais de 200 linhas municipais,
610 mil passagens registradas pelas
catracas por dia e 5,1 mil pontos de
ônibus, além de 12 terminais urbanos.
Além disso, temos a integração, que
é o uso de mais de um ônibus pagando apenas uma tarifa, no período de
duas horas, com o cartão do Bilhete
Único; gratuidades para idosos com
mais de 65 anos e pessoas incapacitadas para qualquer tipo de trabalho
por deficiência; e tarifas diferenciadas para estudantes, que têm 60%
de desconto, e universitários, com
50% de desconto. Evidente que, com
tantas variáveis no sistema, a gestão
é complexa e o custo elevado.
COM RELAÇÃO ÀS TARIFAS DE
ÔNIBUS, COMO O SENHOR TEM
LIDADO COM OS REAJUSTES,
DIANTE DO CENÁRIO ATUAL
DE CRISE ECONÔMICA E
DESEMPREGO NO PAÍS?
O atual valor da tarifa foi reajustado
em janeiro de 2017 e prevalecerá durante todo o decorrer deste ano. Nós
definimos uma forma diferenciada
de pagamento da tarifa. O valor
de R$ 4,50 é praticado para quem
paga em dinheiro ou com o ValeTransporte. Para pagamento com o
Bilhete Único Comum é concedido
desconto de R$ 0,30 e o valor da
passagem cai para R$ 4,20. O valor
de R$ 4,20 também é referência para
o pagamento com o uso de Bilhete
Único Escolar, com tarifa de R$ 1,68
(60% de desconto); e com o Bilhete
Único Universitário, com a passagem
custando R$ 2,10 (50% de desconto).
Para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, sem onerar a
tarifa, é necessário o aporte de subsídio, feito pela Administração. No
primeiro semestre de 2017, de janeiro
até junho, o subsídio será da ordem
de R$ 27 milhões para o transporte
público coletivo municipal.

PERFIL
JONAS DONIZETTE
Ingressou na política em 1992.
Naquele ano, foi o mais jovem
eleito da Câmara dos Vereadores de Campinas. Reelegeu-se duas vezes, em ambas
como o mais votado. Durante
o 3º mandato, em 2002, foi
eleito deputado estadual, tendo sido reeleito em 2006 com
a maior votação na cidade.
Em 2010, foi considerado um
dos dez melhores parlamentares do Estado de São Paulo
pelo Movimento Voto Consciente. Naquele mesmo ano
foi eleito deputado federal
com 162.144 votos, tendo sido
o mais votado na cidade. Na
Câmara dos Deputados, Jonas
Donizette presidiu a Comissão
de Turismo e Desporto.
Em 2012, foi eleito prefeito de
Campinas no segundo turno.
Exerceu a presidência do Conselho de Desenvolvimento
da Região Metropolitana de
Campinas e foi vice-presidente para Assuntos das Cidades
Metropolitanas da FNP. Em
2016, foi reeleito prefeito de
Campinas. Em 2017, foi eleito
presidente da FNP.
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ESTUDO MOSTRA QUE EMPRESAS ESTIMULAM USO DO TRANSPORTE
INDIVIDUAL PARA IR AO TRABALHO

O incentivo ao uso do transporte
sustentável ainda não está entre as
prioridades de empresas brasileiras,
segundo pesquisa recente realizada
pela WRI Brasil Cidades Sustentáveis. O levantamento mostra que
60% dos custos oferecidos pelas
organizações para beneficiar deslocamentos até o trabalho estimulam
o uso de modos individuais. Apenas
40% dos custos investidos pelas corporações incluem o uso de transportes como ônibus coletivo e fretado.

O objetivo do estudo Revelando
os custos invisíveis do deslocamento dos funcionários para
as organizações é investigar e
comparar os custos com o deslocamento de funcionários de
cinco empresas localizadas em
diversas capitais brasileiras - São
Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e
Porto Alegre. Os resultados são
preocupantes porque revelam
que as organizações tendem a
investir em vagas de estacionamento, no auxílio combustível,
em veículos corporativos e em
táxis como forma de benefício ao
deslocamento dos funcionários.
De acordo com o estudo, quatro
das cinco organizações pesquisadas possuem custos com
benefícios ao transporte individual motorizado superiores

NINGUÉM GANHA COM QUEIMA DE ÔNIBUS
O aumento no caso de incêndio a
ônibus no Rio de Janeiro comprometeu diretamente a renovação e a climatização da frota, segundo dados
da Fetranspor. Nos últimos dois anos
a entidade teve 55 ônibus incendiados na cidade do Rio. Desses, 46%
tinham ar-condicionado. Este ano, 11
veículos com ar, com apenas um ano
e meio de uso, foram incendiados.
Com a ausência de seguro, capaz
de cobrir os custos dessas ações
criminosas, o passageiro é penalizado. É o que vem ocorrendo no Rio,
de acordo com esse levantamento
da Fetranspor. Ele mostra que, dos

12

REVISTA NTU URBANO

107 ônibus incendiados no Estado nos últimos dois anos, 45
veículos eram de linhas de longas
distâncias, ligando municípios da
Região Metropolitana.
O levantamento da Fetranspor
revela ainda que este ano já foram
registrados 64 casos de incêndio
a ônibus no Rio, um aumento de
146% em relação ao mesmo período de 2016 (26 registros). E o custo de reposição desses veículos
ultrapassa R$ 47 milhões desde
janeiro de 2016, recursos que poderiam ser investidos em melhorias no sistema de transporte.

ao investido em benefícios ao
modo sustentável. Esses custos
variam entre 32% e 77%. O estudo
registra que entre 15% e 35% dos
funcionários das empresas pesquisadas têm acesso a uma vaga
de estacionamento.
A pesquisa ainda destaca o peso
de iniciativas como essas, tendo
em vista que mesmo não tendo
controle sobre as escolhas de
deslocamento dos funcionários,
as empresas possuem um papel
fundamental na busca por soluções para minimizar os congestionamentos das cidades, porém
oferecem mais benefícios a quem
vai para o trabalho de carro, em
relação a quem utiliza outros
meios de transporte. Bicicletas e
caminhada não recebem nenhum
tipo de incentivo das empresas.

D I Á LO G O T É C N I C O

André Dantas, PhD, Diretor Técnico da NTU

Muito além do pagamento
com o Smart Card

A

questão é ao mesmo tempo simples e desafiadora:
Além de realizar o pagamento da tarifa, o que
mais é possível fazer com um Smart
Card? No mundo todo, o Smart Card
(ou cartão inteligente) é o principal
elemento do sistema de bilhetagem
eletrônica, pois combina diversas
funcionalidades, baixo custo e limitada complexidade tecnológica. Todavia, o foco principal da utilização
do Smart Card é o pagamento da
tarifa do transporte público.
Uma abordagem bastante diferenciada é apresentada no livro publicado recentemente por Kurauchi
e Schmöcker (2017). Nesse livro,
pesquisadores de renomadas universidades dedicam-se ao relato
de estudos avançados sobre a utilização dos dados do Smart Card no
planejamento do transporte público.
No capítulo introdutório, os autores
indicam o potencial do uso de grandes quantidades de dados para entender o comportamento dinâmico
e histórico dos usuários, com baixo
custo de aquisição. Ao longo dos
13 capítulos, o livro descreve várias
aplicações, tais como: estimativa
da matriz de origem-destino; modelagem das escolhas dos usuários;
avaliação antes e depois de projetos
de transportes; avaliação de indicadores de desempenho de serviço de

ônibus urbano; e análise de congestionamento em paradas de ônibus.
Na maioria dos casos, os conceitos
são propostos e aplicados em estudos de casos controlados. Apesar
disso, é admirável o nível de conhecimento desenvolvido e potencialmente replicável a curto e médio prazo. No Brasil, uma pesquisa recente
da NTU revelou que mais de 83% das
empresas utiliza os dados do Smart
Card para atividades de planejamento tais como análise do perfil do usuário, gerenciamento da demanda e
estimativa do tempo de viagem.
Além do avanço na utilização dos
dados, há uma tendência mundial de
ampliação do acesso e da função do
Smart Card. Por um lado, a comercialização do Smart Card e dos créditos
de transporte já pode ser realizada
em uma ampla rede de canais de
atendimento (internet, lojas, bilheterias, máquinas de autoatendimentos,
aplicativos ou rede credenciada),
que aumenta o acesso e a comodidade do cliente e ao mesmo tempo
reduz custos.
Ademais, há várias iniciativas visando fazer do transporte uma plataforma integradora, onde o usuário do
transporte público se torna um cliente e potencial consumidor de produtos e serviços especialmente concebidos, desenvolvidos e disponibiliza-

dos. Nessa plataforma integradora, o
Smart Card e toda a gama de mídias
de pagamento possibilitam que a
interação entre cliente e produtos/
serviços seja expandida muito além
da duração da viagem dentro do sistema de transporte público.
No congresso mundial da União Internacional de Transporte Público
(UITP), que foi realizado em maio de
2017, em Montreal (Canadá), empresas de tecnologia introduziram essa
expansão do modelo de negócios.
Muitas delas abdicam da tecnologia
Smart Card e adotam o Smartphone
como viabilizador das soluções mais
complexas. Em algumas cidades brasileiras já são observadas parcerias
para a expansão do uso do Smart
Card e outras mídias de pagamento.
É inegável a consolidação do papel do
Smart Card na evolução do transporte
público e há evidências que indicam
que o potencial ainda não foi completamente explorado. O advento de
novas tecnologias provavelmente
ampliará os horizontes de desenvolvimento de soluções ainda mais arrojadas. Diante da situação econômica
do setor, precisamos que elas contribuam para a melhoria dos serviços e
a expansão do modelo de negócios,
sem criar custos desnecessários.
REFERÊNCIA: KURAUCHI, F. E SCHMÖCKER, J. (2017)
PUBLIC TRANSPORT PLANNING WITH SMART
CARD DATA; CRC PRESS; BOCA RATON, USA.

REVISTA NTU URBANO

13

PESQUISA

14

REVISTA NTU URBANO

PESQUISA

Endividamento ameaça
empresas de transporte público
SEGUNDO PESQUISA ENCOMENDADA PELA NTU, 67,6% DAS ENTREVISTADAS
POSSUEM DÍVIDAS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS PIORA O CENÁRIO

Q

ue os tempos não estão fáceis pra
ninguém, isso todo mundo sabe.
O que parte da sociedade não enxerga é o rápido agravamento da
situação do transporte público urbano, que
agoniza em meio a uma crise sem precedentes.
Com o objetivo de traduzi-la em números e
mostrar a urgência de ações para revertê-la, a
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) encomendou uma pesquisa sobre o cenário econômico-financeiro
das empresas do setor.

E não deu outra: segundo o levantamento, 67,6% das entrevistadas possuem algum tipo de dívida, e, para
29,1%, os débitos já ocupam 40% do
faturamento anual. A maior parte do
déficit é com a União (36,9%), enquanto 19,6% declararam ter contas
a acertar com o município, e outros
11,1%, têm o estado como credor.
Inédito, o estudo foi realizado pelo
Instituto FSB Pesquisa.
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Segundo o levantamento, três de cada
dez empresas possuem dívidas com a
Previdência Social e 28,4% estão em
algum programa de recuperação fiscal federal (Refis). Entre as empresas
entrevistadas 31,5% têm planos de
aderir ao novo Refis, que está em tramitação no Congresso Nacional.
Para realizar a pesquisa as empresas foram classificadas por porte,
definido pelo faturamento anual. De
acordo com esse critério, as empresas grandes foram definidas pelo faturamento acima de R$ 90 milhões;
as médias com faturamento anual
entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões
e as pequenas pelo faturamento até
R$ 16 milhões.
Foram entrevistados executivos de
225 empresas grandes, médias e
pequenas em 115 municípios, entre
março e maio deste ano. Juntas,
as companhias possuem frota de
32.349 veículos e empregam 133.547
funcionários. Mas, este último núme-
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ro já foi maior: com a crise econômica, houve queda de 5,1% na mão de
obra nos últimos dois anos, de acordo com a pesquisa.
“O setor atravessa uma crise estrutural, que ficou ainda mais aguda com
a recessão econômica. Mas, para isso
não parecer choro de empresário,
encomendamos a pesquisa, que
revela o problema e a importância
de discutirmos propostas para contorná-lo e alcançar um transporte
eficiente e sustentável”, destaca o
presidente-executivo da NTU, Otávio Cunha. “O transporte público de
qualidade custa caro e, como direito
social, precisa de mais atenção dos
gestores públicos”, acrescenta.
GOVERNO X EMPRESAS:
CONTRATOS DESCUMPRIDOS
Ao vencer uma concorrência para
operar o sistema de transporte público de determinada região, a empresa
celebra um contrato com o governo

da localidade. Nele, constam direitos
e deveres, e também a previsão de
reajustes da tarifa de ônibus, com
prazos preestabelecidos que deveriam ser respeitados. Na prática, o
que acontece é uma série de quebras
de contrato em todo o país.
O descumprimento de contratos é
uma das práticas responsáveis pelo
endividamento das empresas. Fato
comprovado pela pesquisa, mostra
que, apesar de 92,4% das empresas
atuarem mediante contrato de concessão ou permissão em vigor, é comum o desrespeito às cláusulas que
determinam os reajustes tarifários:
41,3% das empresas entrevistadas
não tiveram pelo menos um reajuste
tarifário devido nos últimos três anos.
O principal motivo é a interferência
política e jurídica. A pressão popular
para que a passagem não fique mais
cara faz com que governantes voltem
atrás nos compromissos. A consequência é um ciclo vicioso sem fim,
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com dificuldades financeiras para
as empresas, falta de investimentos,
piora no serviço oferecido e queda na
demanda, o que, por sua vez, reduz
ainda mais a receita das empresas.
EMPRESAS SE ESFORÇAM
Apesar das quebras de contrato,
que se tornaram rotina no setor de
transporte público urbano, a pesquisa demonstra empenho, por parte
das empresas, em fazer melhorias,
por exemplo, na renovação de frota.
Um ônibus pode rodar, em média,
nove anos, mas as entrevistadas exibem frotas com média de 5,3 anos.
Entre aquelas de grande porte, o
número é ainda menor: 4,2 anos. No
entanto, a preocupação é crescente,
já que, entre 2014 e 2016, as dívidas
levaram 56 empresas a deixar de
operar – 16 decretaram falência e 40
fecharam as portas, segundo levantamento da NTU com as entidades

associadas, o que corresponde a
10% do universo pesquisado.
O gerente de Transporte da Viação
Reunidas, Claudio Lissito, considera
essencial que o poder público cumpra suas obrigações. A empresa,
que opera com 410 funcionários e
140 ônibus convencionais no centro
de Goiânia, também tem passado
por dificuldades com as finanças.
“Hoje, creio que toda empresa de
transporte possui dívidas. Concedem reajustes de tarifa insuficientes,
quando concedem. Enquanto isso financiamos ônibus e damos aumento
aos funcionários. A conta não fecha,
claro”, lamenta o gerente.
Na Viação Osasco, além da pressão
popular para evitar o aumento da
passagem, os gestores enfrentam
a ausência de uma política única na
região metropolitana. Por lá, peruas
recebem concessões, mas não são

obrigadas a seguir as mesmas regras
dos ônibus, gerando concorrência
desleal. “Por enquanto, os reajustes
previstos em nosso contrato têm
sido cumpridos, mas vai chegar
o momento em que vamos sofrer
com essa pressão e com a queda na
produtividade. Ainda conseguimos
investir, mas não tanto quanto gostaríamos”, afirma Roberto Bertolini, diretor de Operações da empresa, que
hoje conta com 2,5 mil funcionários e
550 ônibus.
Na avaliação da diretora de Comunicação e Marketing do Sindicato
das Empresas de Transporte de
Passageiros de Belo Horizonte (SETRABH), Miriam Cançado, é urgente
a busca por subsídios. “Nos últimos
cinco anos tivemos queda expressiva de demanda, e 2017 segue crítico.
Há empresas endividadas ou sem
crédito para qualquer renovação de
frota”, lamenta.

RAIO X DAS EMPRESAS

RAIO X DA CRISE

Foram entrevistadas

225 empresas grandes,
médias e pequenas
Em

115 municípios

No total as empresas têm
frota de

32.349 veículos

No total as empresas empregam

133.547 funcionários
Queda de 5,1% na mão de

obra (nos últimos dois anos)

NÚMEROS
CONFIRMAM QUE
SITUAÇÃO DO SETOR
É PREOCUPANTE

67,6%

das empresas possuem
algum tipo de dívida

29,1%

os débitos já ocupam
40% do faturamento anual

36,9%

das empresas têm
débitos com a União

19,6% das empresas têm
débitos com Município

11,1%

das empresas têm
débitos com o Estado

3 de cada 10

empresas têm
dívidas com a Previdência Social

28,4%

das empresas estão em
algum programa de recuperação fiscal
federal (Refis)

31,5% das empresas devem

aderir ao novo Refis (em tramitação
no Congresso)
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SOLUÇÃO PARA
TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS

TCC / TVC

TPC

RECICLADOR

TPC 1600

COMPRA DE CRÉDITOS COM
CÉDULAS, MOEDAS E CARTÕES
DISPENSA DE CARTÕES NA
VERSÃO TVC

TVC + TROCO EM
CÉDULAS E MOEDAS

TPC + USO
DAS CÉDULAS
DEPOSITADAS PARA
TROCO

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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Empresários expõem crise
e apresentam propostas
SETOR SE REÚNE EM SEMINÁRIO PARA AVALIAR A SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS EMPRESAS E IDENTIFICAR
SOLUÇÕES PARA REVERTER O QUADRO CRÍTICO

D

epois de vários alertas
públicos sobre a perda de
produtividade e de demanda do setor de transporte público por ônibus, a Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU) contratou pesquisa para avaliar a situação
econômico-financeira das empresas.
O resultado revelou um cenário preocupante, divulgado durante o seminário Transporte público urbano:
desafios e oportunidades, realizado
no dia 1º de junho, em Brasília, pelo
jornal Valor Econômico em parceria
com a NTU.
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De acordo com o levantamento,
realizado pelo Instituto FSB Pesquisa, mais de um terço das empresas
entrevistadas estão endividadas. “A
pesquisa confirma o que o setor vem
dizendo há mais de 20 anos sobre
a necessidade de políticas públicas
que deem prioridade ao transporte
coletivo, em detrimento do individual”, esclareceu o presidente da NTU,
Otávio Cunha, logo após a apresentação da pesquisa.
Na abertura do evento, o secretário
nacional de mobilidade urbana do
Ministério das Cidades, José Roberto Generoso, afirmou que está
sobrando dinheiro de financiamento
de sistemas de mobilidade urbana.
“Temos recursos para fazer de cinco
a seis vezes mais do que estamos
fazendo. O grande gargalo é a qualidade dos projetos. Grande parte é
sofrível, falta integração entre município e estado e vice-versa”, alertou e

anunciou que para o período de 2017
a 2020, a previsão é de redução do
montante de recursos para a mobilidade urbana, por falta de uso.
No painel seguinte, as causas da crítica situação econômico-financeira
das empresas foram detalhadas
por Otávio Cunha. Ele fez um breve
histórico do desempenho do setor e
explicou como a tarifa se tornou um
elemento complicador do equilíbrio
econômico-financeiro, ao mostrar
que todos os custos do serviço são
pagos pelo valor das passagens. “O
resultado dessa pesquisa mostra que
chegamos ao esgotamento do modelo atual de financiamento do setor e
precisamos de um novo para atender
à demanda social por um transporte
público de qualidade”, justificou.
O planejamento do transporte urbano no país, comprometido desde
a extinção da Empresa Brasileira de

Transporte Urbano (EBTU), em 1991,
foi o ponto de partida da linha do
tempo traçada pelo presidente da
NTU para chegar ao atual momento
de crise. A partir daí o histórico inclui
perdas e retrocesso do sistema. “Só
conseguimos recuperar uma queda
de demanda a cada quatro anos, no
momento das revisões tarifárias”, esclareceu o presidente. E as revisões,
segundo explicou, nem sempre são
respeitadas, segundo determinam
os contratos de concessão.
Outro dado importante na linha do
tempo é a alta de 194,3% no preço
do óleo diesel, superior à variação
do preço da gasolina, e 207,1% maior
que o IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo), nos
últimos 18 anos. “Aqui fica evidente
a ausência de uma política pública
efetiva de priorização do transporte coletivo”, alertou o presidente.
A queda de 40% na velocidade

SETOR DISCUTE SOLUÇÕES PARA REVERTER CRISE,
DURANTE EVENTO REALIZADO EM BRASÍLIA,
COM GESTORES PÚBLICOS E ESPECIALISTAS
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comercial dos ônibus, entre 1999 e
2015, assim como a infraestrutura
inadequada reforçam o alerta da
NTU sobre a falta de prioridade ao
ônibus nas vias.
Para o empresário Edmundo de
Carvalho Pinheiro (empresa Itapar),
a pesquisa divulgada pela NTU
reflete as dificuldades que o setor
vem enfrentando diante da crise
econômica, com perda de demanda,
de produtividade e de capacidade
de investimento, realidade pouco
conhecida da opinião pública e até
do poder público. “A verdade é que
o transporte público urbano veio
perdendo a importância nos últimos
anos”, lamentou o empresário, referindo-se à falta de prioridade também na agenda de governo.
INSEGURANÇA JURÍDICA
O contexto das manifestações de rua
pela redução de tarifas de ônibus urbano, em 2013, foi citado durante o seminário e deu margem a outro assunto
delicado para o setor: a judicialização
dos reajustes tarifários, em função da
pressão popular, que motivou decisões políticas de não cumprir os reajustes tarifários previstos em contratos de concessão das empresas com o
poder público (estados e municípios),
gerando a ruptura do equilíbrio econômico-financeiro do setor, segundo
detalhou Otávio Cunha.

"O SETOR VEM
PERDENDO RELEVÂNCIA
NO CONTEXTO DA
MOBILIDADE URBANA."
EDMUNDO DE
CARVALHO PINHEIRO
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“É FUNDAMENTAL,
PARA UM SERVIÇO
SOCIALMENTE SENSÍVEL
COMO O TRANSPORTE,
QUE AS REGRAS SEJAM
CLARAS.” ADVOGADO
VITOR SCHIRATO

Na opinião do professor do departamento de Economia da Universidade
de São Paulo (USP), Rodrigo De Losso, os contratos do transporte público urbano têm que ter metodologia
que permita o reequilíbrio da tarifa
ao longo do tempo. O assunto foi a
“deixa” para o painel seguinte, sobre
contratos de concessão pública e segurança jurídica.
Para o advogado Vitor Rhein Schirato, a segurança jurídica de um
contrato de concessão pública deve
obedecer a premissas básicas: necessidade de regras claras; não colocar
em disputa contratos que sejam claramente impossíveis de se cumprir;
apego religioso ao cumprimento do
que foi pactuado. “Os ajustes nesses
contratos devem ser feitos de acordo
com as regras estabelecidas”, frisou
o advogado, que fez uma série de
considerações acerca do despreparo
da administração pública para elaborar os contratos, incluindo a falta de
vontade em melhorar a capacitação
técnica dos servidores. O advogado

ainda frisou a importância de um
serviço socialmente sensível como o
transporte ter regras claras.
O advogado Maurício Portugal Ribeiro também opinou sobre o assunto e considerou que a solução
para harmonizar a questão carece de
contratos de concessão mais rígidos,
estruturados e com taxa de retorno
referencial. Já a Procuradora do Estado de São Paulo e vice-presidente
do Ibeji (Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura), Inês
Coimbra Almeida Prado, afirmou
que a segurança jurídica “encarece
muito os contratos para o poder
público”. Também criticou a forma
como os contratos de concessão
normalmente são elaborados. “Eles
não costumam ser bem modelados,
e os setores, de forma geral, não demonstram muito interesse na alteração desses modelos”, avaliou.
COMO REVERTER A CRISE
As soluções que o setor defende para
reverter o cenário de crise foram expostas no último painel do seminário,
que tratou das tarifas, financiamento
e sustentabilidade do setor. Coube ao
diretor administrativo e institucional
da NTU, Marcos Bicalho, apresentar
sugestões para equacionar os desafios enfrentados. “Tarifa pública não
pode ser limitador da qualidade do
serviço”, frisou ao expor o grande nó
do setor, que é a tarifa pública, que
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voltados ao idoso e ao estudante.
“Não podemos continuar com essa
injustiça social, em que o menos
favorecido é quem paga as gratuidades no transporte público”, frisou o
diretor da NTU.
SUGESTÕES PARA
ANTIGOS DESAFIOS

cobre 100% dos custos operacionais,
incluindo as gratuidades e outros benefícios tarifários.
Entre as fontes externas de recursos
para o setor, o diretor da NTU apresentou alternativas, com base em estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada), que propõe
aliviar o peso da tarifa para o usuário
ao abrir novas possiblidades de receitas para bancar os serviços de forma perene, envolvendo a sociedade
em geral, usuários do transporte individual e o poder público, por meio da
taxação de: combustíveis utilizados
no transporte individual; uso das
vias; de estacionamentos públicos e
privados; dos imóveis beneficiados
pelos investimentos em transporte;
de tributos sobre a folha de pagamento das empresas e por meio de
receitas agregadas de comércio, serviços e publicidades explorados nos
sistemas de transporte.
Com relação à taxação dos combustíveis utilizados no transporte individual por meio da Cide Municipal,

proposta defendida pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), com apoio
do setor, Marcos Bicalho esclareceu
que o projeto poderia gerar uma
arrecadação total anual de R$ 11,9
bilhões. E que o valor tem potencial
para subvencionar quase 30% dos
custos do transporte público e reduzir a tarifa.
Durante o seminário também foram apresentadas soluções para a
cobertura de benefícios tarifários,
na forma de gratuidades a idosos,
estudantes e outros públicos. De
acordo com Marcos Bicalho, os recursos para cobrir as gratuidades
podem ser oriundos dos orçamentos
públicos ou de fundos específicos

Os problemas do setor não são
novos. A perda de demanda – que
caiu 18,1% entre 2013 e 2016 – e de
produtividade – com queda da velocidade média dos ônibus, de 25km/h
em 1999 para 15km/h em 2015 – são
alguns deles, ocasionados por dificuldades como ausência de políticas
públicas de investimentos na infraestrutura e excesso de incentivo ao
transporte individual.
Além disso, com a crise política e
econômica que atingiu o Brasil, o setor enfrenta um momento delicado.
Ainda segundo a pesquisa, 28,4% das
empresas estão em algum programa
de recuperação fiscal federal. Desse
total, quase metade (45,3%) se inscreveu no programa a partir de 2014.
O diretor da NTU ainda alertou sobre
a relevância do transporte público
urbano no contexto atual, especialmente após o reconhecimento do serviço como um direito social, segundo
Emenda Constitucional n° 90, de 2015.
De acordo com ele, esse requisito cria
as condições para dar ao setor um tra-

“O EVENTO COLOCA EM
DESTAQUE UM ASSUNTO
MUITO IMPORTANTE,
QUE ESTAVA SENDO
DEIXADO DE LADO.”
CARLOS ZARATTINI
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tamento tributário diferenciado.
Com relação à metodologia de
cálculo de custos do setor, Bicalho
anunciou que há uma nova planilha
sendo elaborada pela ANTP (Associação Nacional de Transportes
Públicos). Um dos objetivos do trabalho é dar maior transparência para
a sociedade sobre a remuneração do
operador, a partir de uma avaliação
dos riscos envolvidos na atividade.
Como solução à falta de prioridade
ao ônibus na via e à queda de velocidade, o diretor da NTU também listou as vantagens do Programa Emergencial de Qualificação dos Serviços
Convencionais, elaborado pela NTU.
Entre outras iniciativas, o programa
sugere a implantação da faixa exclusiva de ônibus, com fiscalização
eletrônica, sinalização horizontal e
vertical e abrigo com informações ao
usuário. Quanto à situação dos projetos de priorização do ônibus, Bicalho
informou que grande parte ainda não
saiu do papel. “Ainda temos um gran-
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ENTENDA A EQUAÇÃO DA
SITUAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA DO SETOR
Crise econômica do país
Desemprego
Perda de demanda

(-18,1%)

Perda de produtividade

(-40%)

Falta de prioridade
ao ônibus
Desrespeito aos contratos
de concessão pública
ENDIVIDAMENTO
DAS EMPRESAS

de caminho a percorrer”, pontuou.
Ao participar das discussões do
último painel, o deputado federal
Carlos Zarattini (PT-SP) defende
que o gestor público esteja compro-

metido com melhorias no serviço
de transporte público. “Defendo a
inovação, rotinas que simplifiquem a
vida do cidadão e a busca por variadas fontes de recursos, com elaboração de projetos com excelência. Só
assim vamos garantir um sistema de
transporte competitivo, com preços
menores para a população de baixa
renda”, esclareceu. Segundo o parlamentar, o evento trouxe à discussão
questões importantes para o transporte público no Brasil, como as fontes de financiamento desse serviço.
Também convidado para o debate, o
vice-presidente da Caixa Econômica
Federal, Roberto Derziê de Sant’Anna, reforçou a disponibilidade de crédito para o programa de Renovação
de Frota (Refrota 2017) que conta
com R$ 3 bilhões. Ao participar das
discussões, Derziê também elogiou
os esforços da NTU em colaborar na
criação de um modelo de financiamento compatível com as peculiaridades das empresas de ônibus.

SOCIEDADE

Assédio no transporte público
pode e deve ser denunciado
O NÚMERO DE DENÚNCIAS SUBIU CONSIDERAVELMENTE
NOS ÚLTIMOS ANOS, MAS AINDA É NECESSÁRIO
INVESTIR EM MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA
COMBATER A IMPUNIDADE E DIMINUIR OS CASOS

A

ssobios, cantadas, apalpadas e outras formas
de intimidação são frequentes entre mulheres
que utilizam o transporte público
no Brasil, segundo levantamento
realizado em 2015 pelo Instituto
Datafolha, na cidade de São Paulo.
De acordo com a pesquisa, mais de
86% das mulheres já foram vítimas
de assédio em espaços públicos no
país, sendo 35% assediadas em ônibus, metrô ou trem.
Historicamente, o assédio é um dos
crimes com mais subnotificação
– casos não formalizados –, normalmente em função do constrangimento e da vergonha, barreiras que
impedem a denúncia. Entretanto,
dados levantados pelo jornal O Estado de S. Paulo apontam que as delegacias estão sendo cada vez mais
procuradas para o registro do boletim de ocorrência. De acordo com
as informações que o jornal reuniu
por meio da Lei de Acesso a Informação, entre 2013 e 2016 houve um
aumento de 850% dos boletins de
ocorrência, em São Paulo. Os números envolvem casos de estupro, ato
obsceno, importunação ofensiva ao
pudor e estupro de vulnerável.
A coordenadora da Casa da Mulher
Brasileira, que defende os interesses
femininos na sociedade, Iara Lobo,

explica que o registro é necessário
para que medidas mais efetivas sejam adotadas. “Denunciar é tornar
o ato público, principalmente para
o Estado, para que as devidas providências sejam tomadas. A partir do
momento que não são notificadas, as
autoridades competentes acreditam
que nada está acontecendo”, alerta.
No Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública do estado divulga o
Dossiê Mulher, um relatório que reúne números sobre a violência contra
a mulher no Rio. Recentemente, o
documento incluiu o capítulo “Outros olhares”, que trata do assédio
em locais públicos. Segundo o
Dossiê, o Rio de Janeiro registrou
610 denúncias de importunação
ofensiva ao pudor em 2015. Do total, 17% dos casos aconteceram no
transporte público ou em terminais
de embarque.
DENUNCIAR É DESAFIADOR
O assédio, principalmente quando
ocorre em locais aglomerados, são
motivados pela certeza da impunidade e geralmente desestimulam
as vítimas a registrar a denúncia.
Foi o que aconteceu com a recepcionista Ana Melissa Ferreira, ao ser
assediada em um vagão de metrô, na
volta do trabalho. No caso do metrô,
as passageiras têm a opção de es-
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colher viajar no vagão feminino, mas
nem sempre é possível em horários
de pico.
Ao perceber que um homem se aproveitava da superlotação do metrô
para cometer o abuso, Ana Melissa
não hesitou em se defender, mas ao
denunciar o que estava acontecendo
em voz alta, imediatamente foi vítima de olhares de reprovação. “Ainda
não consigo entender as pessoas me
olhando, principalmente as mulheres,
como se eu é que estivesse errada.
A partir do momento em que ele
encostou-se a mim meu espaço foi
invadido, mas foi só ele justificar que
o metrô estava muito cheio para eu
passar de vítima a ré”, lamenta.
Mesmo reagindo na hora, a recepcionista considerou não formalizar a
denúncia por acreditar que nada seria
feito a respeito e que ela se tornaria
apenas mais uma nas estatísticas das
delegacias do Distrito Federal. No entanto, o cartaz de uma campanha contra assédio a fez mudar de ideia. “Na
estação vi uma imagem dizendo que
eu seria cúmplice se não denunciasse
a violência. Por isso, pensei melhor
e resolvi registrar queixa não só por
mim, mas por todas as mulheres que já
enfrentaram essa situação vergonhosa e tiveram receio de denunciar”.
CONSCIENTIZAÇÃO
A imagem do cartaz ao qual a vítima
se refere está presente nos vagões e
estações do Metrô do Distrito Fede-
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ral. A campanha intitulada Assédio
é crime é uma parceria do Metrô-DF com a Polícia Civil do DF e a
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade
Racial e Direitos Humanos. O Distrito Federal investe assiduamente
em campanhas de conscientização
que incentivam a denúncia desde
2014, quando cartazes e panfletos
com o slogan “Assédio sexual no
ônibus é crime” foram espalhados
pelos ônibus e terminais rodoviários da capital.
Atualmente, o DF também investe
na campanha Quem disse que não
dá em nada: dá sim!, lançada pela
Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), após o registro de um caso em que o acusado
duvidou sobre a aplicação da lei. O
material da campanha preventiva
contra a importunação ofensiva
ao pudor em locais públicos, como
metrô e ônibus, será distribuído
em paradas de ônibus, estações do
metrô e plataformas da rodoviária
do Plano Piloto.
As campanhas de conscientização
são ainda mais importantes nesse
contexto por serem canais diretos
de informação e incentivo à denúncia, mas para a coordenadora
da Casa da Mulher Brasileira essas
não são iniciativas suficientes. “As
campanhas são fundamentais principalmente para ajudar as mulheres
a terem coragem de relatar os abusos, mas é preciso que elas sejam
massivas nos meios de comunicação. Além disso, é muito importante investir na educação da primeira
infância, que é onde o cidadão
começa a ser formado e pode ser
capaz de realmente entender a gravidade dessa situação vexatória”,
conclui Iara Lobo.

O QUE É
ASSÉDIO?
Qualquer abordagem que cause
constrangimento ou viole a intimidade de alguém. Entre outros
casos, estão incluídos assobios,
cantadas, puxões pelo braço ou
cabelo e masturbação em público, por exemplo.

É CRIME?
Não. Segundo a lei brasileira, o
crime de “assédio sexual” diz respeito apenas aos casos que envolvem uma relação de superior e
subordinado. Sendo assim, o abuso sofrido no transporte público
pode ser caracterizado como:
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA
AO PUDOR - ARTIGO 61 DA LEI
DE CONTRAVENÇÕES PENAIS
• É aplicado na maioria dos casos
• Nesse caso, o autor fica sujeito
ao pagamento de multa determinada pelo juiz
INJÚRIA - ARTIGO 140
DO CÓDIGO PENAL
• Dependendo do caso, o juiz
pode classificar a ação como
injúria, a fim de aplicar punição
mais severa
• A condenação é de pena de três
meses a um ano de detenção
ESTUPRO - ARTIGO 213
DO CÓDIGO PENAL
• O assédio pode ser classificado
como estupro se a abordagem
for mais agressivo-invasiva
• A pena é de seis a dez anos de
reclusão

EMBARQUE NESSA IDEIA

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

O futuro do transporte coletivo (parte 3):
as cidades assumem o controle

V

ivemos em plena era da
tecnologia, na qual os
avanços ocorrem em escala exponencial. Natural
imaginar que as transformações no
ambiente urbano e na mobilidade
precisem acompanhar a dinâmica
acelerada do novo milênio. Nos últimos dois artigos falei sobre como a
inovação precedeu a regulação do
transporte ao longo da história e projetei um futuro pouco animador caso
as cidades não assumam a gestão da
mobilidade como um todo. Chegou a
hora de refletir sobre a realidade que
ora se impõe e o caminho para reverter esse cenário: como fazer com que
as cidades brasileiras passem a controlar toda a oferta de transporte?
Hoje, a gestão da mobilidade urbana não alcança o todo. Diferentes
modais raramente têm integração
física, operacional e tarifária. Pelo
contrário, muitas vezes disputam
entre si. Não há um incentivo ao uso
mais inteligente dos recursos e da
infraestrutura. Cidades vizinhas não
se conversam. É comum diferentes linhas apresentarem sobreposição ao
percorrerem trajetos semelhantes.
E, dia a dia, cai o volume transportado de passageiros. Mesmo diante
desse quadro, para onde apontam as
atenções da mídia, dos usuários, da
população em geral e dos tomadores
de decisão? Para o valor da tarifa.
Cidades precisam cada vez mais ser
protagonistas de suas histórias, com
administrações que catalisem ino-

vações em vez de serem pautadas
pelos provedores de serviços. Caminhamos para um futuro no qual não
cabem veículos poluentes circulando de forma ineficiente com poucos
passageiros, nem congestionamentos de carros autônomos, mesmo se
movidos à energia limpa. Enquanto
o mercado segue independente,
puxando as inovações, compete ao
setor público trabalhar por uma rede
multimodal integrada de dimensão
metropolitana. Essa rede precisa
contemplar os grandes eixos de deslocamento e prover acessibilidade
local. Ao se alinhar aos planos diretores e ao planejamento, ela fomenta
tanto o desenvolvimento urbano
como a mobilidade do amanhã.
Algumas razões apontam para a
urgência da mudança. Segundo diversas projeções, a transição para
carros elétricos e autônomos será
rápida e tornará algumas tecnologias
obsoletas da noite para o dia. Isso
transforma a montagem de qualquer
contrato de médio prazo vinculado
a uma tecnologia de hoje – e não à
provisão de um serviço – um grande
desafio. A mobilidade urbana precisa
ser entendida na lógica do século
atual em que as pessoas buscam diversidade de escolhas e soluções sob
demanda. As decisões se baseiam
cada vez mais na maximização de
utilidades. Por exemplo: posso fazer
parte do trajeto de bicicleta e assim
me exercitar? Ou usar o tempo de
deslocamento de forma útil? Des-

perdiçar tempo dirigindo, definitivamente, não atrai as novas gerações.
Nosso transporte coletivo enfrenta
dificuldades de financiamento. Cide
urbana? Sim, espera-se que vire lei,
mas é preciso ir além. Com tanta tecnologia disponível seria de imaginar
que as cidades brasileiras passassem
a taxar os serviços de transporte
por aplicativos de forma dinâmica e
em sintonia com janelas de tempo e
espaço, como desincentivo à operação fora de zonas determinadas. São
Paulo bem que tentou! A propósito,
poderia surgir dessa experiência
uma forma inteligente de introduzir,
no contexto brasileiro, um mecanismo de cobrança pelo ganho de tempo dos que insistem em usar o carro
nas áreas urbanas mais procuradas.
Existem outras receitas extratarifárias para cobrir os custos de uma
rede integrada, como taxação do
estacionamento, aluguel de áreas
comerciais, captura de mais valia
territorial, entre tantas experiências
aplicadas com sucesso mundo afora. É hora de agir, de unir talentos e
esforços para oxigenar a mobilidade
urbana brasileira, ainda despreparada para atender às novas demandas
da sociedade por estar presa aos paradigmas do século passado.
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ACONTECE NAS EMPRESAS

Um dia como cobrador de ônibus
GESTORES DA EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO VISATE SUBSTITUEM,
EM HORÁRIO INTEGRAL, OS COBRADORES DA ENTIDADE NO
PROJETO VIVENCIAR QUE ACONTECE A CADA SEIS MESES

E

m maio deste ano, supervisores, coordenadores, gerentes e diretores da empresa de coletivo urbano,
Visate, assumiram o lugar dos cobradores em 23 ônibus das 77 linhas que
circulam diariamente em Caixas do
Sul, acompanhados pelos profissionais. A iniciativa faz parte do Projeto
Vivenciar, que visa compreender a
realidade enfrentada pelo setor operacional da empresa para melhorar a
qualidade do serviço ofertado.
O investimento em humanização é a
matéria-prima desse projeto, usado
como alternativa das instituições para
identificar as necessidades das empresas e impulsionar resultados positivos. Por essa razão, os gestores da
Visate decidiram experimentar a rotina dos cobradores de ônibus e assim,
melhorar o sistema. O Projeto também contribui para consolidar princí-

O SUPERVISOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS
DA EMPRESA, MOACIR DIAS FERREIRA, TAMBÉM
TEVE SEU DIA COMO COBRADOR DE ÔNIBUS.

pios de respeito, união, integridade,
simplicidade e agilidade na entidade.
O diretor-geral da empresa, Gustavo
Marques dos Santos, ressalta que o
projeto é uma oportunidade importante para aperfeiçoar o trabalho da
Visate. “O objetivo é compreender a
realidade, principalmente a dificuldade enfrentada pelo setor operacional
e assim poder auxiliar na melhoria da
qualidade do serviço”, destaca.
A iniciativa partiu dos próprios gestores que, nessa experiência, puderam vivenciar como acontece a interação do funcionário com o cliente e
os desafios enfrentados pelo cobrador em um dia de trabalho, além de
acompanhar de perto a qualidade do
serviço prestado pela Visate.
Para o trainee, Vinícius Ribeiro, o
projeto é ainda uma forma de co-

nhecer na prática as necessidades
dos clientes. “Trabalhar como cobrador foi uma experiência muito
gratificante, tanto pelo contato
direto com os clientes, como pela
oportunidade de me aproximar
das atividades dentro dos ônibus e
identificar melhorias para otimizar
o serviço”, conta.
Os gestores que tiveram um dia de
cobrador de ônibus formularam relatórios analisando a experiência. Entre
os dados avaliados por eles estão:
oportunidades de melhoria no itinerário, condição viária, frequência de
horários, tempo de viagem e as reivindicações dos clientes.
Sediada em Caxias do Sul, município
do Rio Grande do Sul, a Visate atende,
em média, 100 mil passageiros diariamente, em 3.140 paradas, e conta
com 1.500 funcionários.

GUSTAVO MARQUES DOS SANTOS, DIRETOR-GERAL DA
VISATE, ASSUMIU O LUGAR DA COBRADORA MARIA
TEREZINHA DE JESUS EM UM DIA DE TRABALHO.
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20 anos sem cobrador: iniciativa
pioneira em Goiânia é tendência
ADESÃO AO USO DE TECNOLOGIA PARA A COBRANÇA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS CHEGA A OUTRAS
CAPITAIS NO PAÍS. FATORES COMO SEGURANÇA E RAPIDEZ NO EMBARQUE ESTÃO ENTRE AS VANTAGENS

Q

uem andou de ônibus em
Goiânia, pelo menos uma
vez nos últimos 20 anos, já
conhece o procedimento
para utilizar o transporte público. É
preciso recarregar o cartão ou adquirir bilhetes eletrônicos em um dos
pontos de venda espalhados pela
cidade. Ao embarcar, o passageiro encontra a figura do motorista, mas não
a do cobrador: a função foi extinta há
cerca de duas décadas e substituída
por máquinas do Sitpass, o Sistema
Inteligente de Tarifação de Passagens.

foi aderindo ao sistema de máquinas
e, em 2001, cessou a necessidade de
o motorista receber os pagamentos.

Os equipamentos – inicialmente, um
total de 49 – começaram a funcionar
em 1998. Com eles veio a possibilidade de integração eletrônica entre as
linhas, reunião de dados estatísticos
sobre a demanda e controle maior
em relação ao desvio de receitas,
por exemplo. Atualmente, a capital
do estado de Goiás já conta com 2,4
mil pontos de venda, distribuídos no
comércio varejista e em terminais de
embarque, quiosques e postos de
autoatendimento.

“Esse avanço tecnológico é uma tendência natural que o setor está experimentando. A questão da segurança
e da redução do tempo de viagem,
por exemplo, é muito significativa.
Trata-se de um indicativo essencial
na qualidade do serviço”, afirma o
diretor Administrativo e Institucional
da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU),
Marcos Bicalho.

Como não poderia deixar de ser,
em Goiânia, a substituição foi progressiva. A princípio, os cobradores
deixavam a operação por volta das
20h, horário em que a demanda caía
consideravelmente. Nesses momentos, era o motorista o responsável
por receber a passagem daqueles
que embarcavam sem o bilhete eletrônico. Com o tempo, a população
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Essa é, justamente, a ideia que inspirou o projeto: evitar a circulação
de dinheiro no interior dos ônibus e,
assim, dar mais segurança aos funcionários e usuários do sistema de
transporte público, coibindo assaltos nos coletivos. Outra vantagem
observada é a rapidez no embarque
– já que o pagamento é eletrônico –,
conferindo mais agilidade às viagens.

RECOLOCAÇÃO NO
MERCADO DE TRABALHO
Em tempos de crise econômica e
recordes consecutivos na taxa de
desemprego - no primeiro trimestre
do ano, o índice chegou a 13,7%, atingindo 14,2 milhões de brasileiros -, o
fim da ocupação de cobrador de ônibus pode parecer negativa à primeira vista. A questão divide opiniões.
Para alguns, a medida prejudica o

setor, eliminando postos de trabalho
e sobrecarregando o motorista.
É o caso do secretário-geral da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres
(CNTTT), Jaime Aguiar. Para ele, há
mais ônus do que bônus. “Eu sou
contra a extinção do cargo de cobrador, primeiro pelo óbvio, que é o
desemprego. E segundo pela segurança do passageiro, pois o que vem
acontecendo, em muitos casos, é o
acúmulo das duas funções por parte
do motorista, que acaba tendo que
dirigir e cobrar a passagem ao mesmo tempo, desviando a atenção do
volante em diversos momentos. Isso
tudo sem remuneração a mais, o que
é um absurdo”, aponta.
Mas Bicalho esclarece que essas mudanças têm ocorrido de forma responsável no país. Em Campinas, por
exemplo, que implantou o sistema
em 2014, a Associação das Empresas
de Transporte Coletivo Urbano de
Campinas (Transurc) criou o Programa de Aperfeiçoamento Profissional
(PAP), que oferece cursos para áreas
como almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos, mecânico e motorista, a fim de
realocar os cobradores. Detalhe:
todos os cargos com salários superiores ao de cobrador.
“É importante citar a preocupação e
maturidade da categoria em realizar

B O A S P R ÁT I C A S

“ESSE AVANÇO
TECNOLÓGICO É UMA
TENDÊNCIA NATURAL
QUE O SETOR ESTÁ
EXPERIMENTANDO. A
QUESTÃO DA SEGURANÇA
E DA REDUÇÃO DO
TEMPO DE VIAGEM,
POR EXEMPLO, É MUITO
SIGNIFICATIVA. TRATASE DE UM INDICATIVO
ESSENCIAL NA
QUALIDADE DO SERVIÇO.”
MARCOS BICALHO,
DIRETOR ADMINISTRATIVO
E INSTITUCIONAL DA NTU

essa evolução tecnológica de forma
gradativa, sem causar traumas no
mercado de trabalho. As empresas
estão buscando alternativas dentro
do próprio setor, por meio de acordos com os sindicatos. Muitas têm
recorrido às capacitações do SEST/
SENAT e do SESI, por exemplo, além
de oferecer treinamentos internos
para formação de motorista”, ressalta Bicalho.

“A mão de obra tem impacto médio
de 50% no faturamento. Com isso, não
conseguimos ser competitivos em relação ao transporte individual e quem
sai perdendo é a população”, lamenta.
RIBEIRÃO PRETO COMEMORA
BONS RESULTADOS
Com o avanço da tecnologia, naturalmente, mais empresas estão se
adequando ao sistema de cobrança
de tarifas por meio eletrônico. Em
Ribeirão Preto (SP), a mudança se
fortaleceu em 2013, quando 77,7%
dos 56,8 milhões de passageiros à
época utilizavam o cartão eletrônico,
enquanto os outros 22,3% faziam o
pagamento ao motorista, dispensando, já aí, a presença do cobrador.
A cidade passou por uma fase de
adaptação e precisou estimular a
adesão dos usuários ao cartão no ano
seguinte, já que o tempo de permanência do ônibus nas paradas, devido
à cobrança das passagens pelo motorista, começou a ficar prolongado
demais. Nessa época, a insegurança
também era grande, com média de 16
assaltos a coletivos, por mês.

Foi então que um programa de incentivo ao uso do cartão foi implementado e trouxe facilidades como:
emissão do chamado cartão Cidadão em todos os postos de recarga;
opção de cadastro pela internet e
envio do cartão para a casa das pessoas; criação do cartão recarregável
Expresso; e a instalação de terminais
de autoatendimento em 20 pontos
estratégicos da cidade, permitindo
que o número de pagamentos em
dinheiro caísse de 22,3% para 0,4%.
“Reduzimos de 53 para um o número
de passageiros pagantes com dinheiro, em média, por motorista. Isso melhorou a segurança para condutores e
usuários. Tanto que, após dois meses
da implantação do programa, as
ocorrências de assalto, estabilizadas
historicamente, em média de 16 por
mês, caíram para 3,5 e, depois, não
tivemos mais registros”, comemora
o analista de Transporte da Empresa
de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto, Reynaldo Lapate. Ainda, segundo ele, o tempo médio de
embarque diminuiu de um a dois minutos, aumentando a produtividade
e tornando o serviço mais atrativo.

O diretor da HP Transportes Coletivos, em Goiânia, e da Urbi Mobilidade Urbana, em Brasília, Edmundo de
Carvalho Pinheiro, também rebate
as críticas. Para ele, essa é uma modernização necessária, e até tardia
no Brasil. “Em países da Europa,
esse sistema já existe, e não há problemas. São vários os mecanismos
de comercialização de tíquetes, inclusive para turistas”, argumenta Pinheiro, que também justifica a substituição do cobrador pela melhoria
da produtividade e desoneração do
orçamento das empresas, que lutam
para sobreviver diante de tantas
dificuldades enfrentadas pelo setor.
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CHINA
CHINA INVESTE EM INOVAÇÃO PARA O SETOR DE TRANSPORTE
Art smart bus, chamado de Autonomous Rail Rapid Transit ou Veículo
Autônomo de Trânsito Rápido, é a nova aposta sustentável da China
para o transporte público. O veículo reúne a capacidade do metrô com o
baixo custo do ônibus para garantir qualidade e economia na instalação.
Segundo um relatório da mídia estatal chinesa Xinhua, são investidos
até US$ 102 milhões na construção de um quilômetro de via para metrô,
enquanto um ônibus Art requer investimento de cerca de US$ 2 milhões.
Com o sistema de tração elétrica, a novidade circula a uma velocidade
máxima de 70 km/h e dispensa a presença de um condutor. A energia é
armazenada em baterias, sendo possível alcançar autonomia de 25 km a
cada 10 minutos de carga. Já a capacidade é de 307 passageiros se forem
conectados três carros, enquanto a junção de cinco veículos permite
transportar mais de 500 usuários.
O veículo foi testado na cidade chinesa Zhuzhou, onde percorreu as ruas
da cidade seguindo linhas brancas pintadas no chão. Além das marcas
pelo percurso, a infraestrutura do Art reúne sensores ao longo da rota e
dentro do próprio veículo para que não haja colisões com pessoas, objetos e outros automóveis. A expectativa é que as operações comerciais
sejam iniciadas em 2018.

COREIA DO SUL
COREIA DO SUL RECEBERÁ AUTOCARRO COM AUTONOMIA DE QUASE 300 KM/H

O primeiro modelo elétrico de produção em massa da Hyundai garante

O Elec City foi apresentado na Coreia do Sul e deve ser produzido no pró-

autonomia de 290 km/h com uma carga completa. Batizado de Elec City

ximo ano para o mercado sul-coreano, mas a expansão do veículo para

Hyundai, o veículo possui baterias de 256 kWh que podem ser totalmente

outros países já está sendo estudada.

carregadas em apenas uma hora. Com 30 minutos de carga é possível
obter 170 km/h de autonomia elétrica. Segundo a fabricante, o modelo é
uma amostra do transporte público para o futuro.
Produzido ao longo dos últimos oito anos, o Elec faz parte dos esforços
da Hyundai para melhorar sua imagem em mercados globais. Além de ser
uma alternativa para substituir os veículos comercias por modelos ecológicos, a marca espera que o veículo melhore a eficiência de combustível
em até 30% até 2020.
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Adamo Bazani, jornalista da Rádio CBN, especializado em transportes

Transporte coletivo, a solução oculta
para a violência no trânsito

O

fator humano é a principal causa de acidentes
com mortes no Estado
de São Paulo. É o que
aponta o InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual. De
acordo com o levantamento, 94%
dos casos com mortes ocorreram
por falhas humanas, em especial, por
desrespeito às normas de trânsito,
distração e imprudência.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a alta velocidade
é um dos maiores problemas. De acordo com a OMS, uma pessoa atingida
por um veículo a 50 km/h tem 20% de
chances de morrer. Se o mesmo veículo estiver a 80 km/h, o pedestre e o
ciclista têm risco de 60% de óbito.
Os pedestres e motociclistas estão
entre as maiores vítimas do trânsito.
Somados, os dois ultrapassam 50%
das ocorrências registradas. Em
relação à distração e à imprudência,
uma das grandes preocupações dos
gestores de trânsito é ainda o uso
do celular. Diante do risco de dirigir
e manusear o aparelho telefônico,
desde novembro do ano passado, a
multa e a pontuação para essa infração aumentaram. Agora, o infrator
paga R$ 293,47 e recebe sete pontos
na carteira de habilitação.
Além de melhorar a qualidade do ar
e ajudar na diminuição dos congestionamentos, os investimentos em
transportes públicos também po-

dem deixar o trânsito mais seguro e
evitar acidentes, em especial, os mais
graves, que resultam em mortes.
É o que comprovam vários estudos,
como um trabalho de setembro de
2016 da APTA (Associação Americana de Transporte Público), órgão que
reúne os departamentos de trânsito
dos Estados Unidos.
De acordo com esse estudo, além de
reduzir a quantidade de veículos nas
ruas, redes de transportes coletivos
bem estruturadas organizam o trânsito e a cidade como um todo.
Foi esse o intuito do urbanista Jaime
Lerner, enquanto estava à frente da
prefeitura de Curitiba, em 1974, ao
criar o primeiro sistema de BRT (corredores de ônibus) do mundo. Na
época, o crescimento da cidade foi
orientado. Próximo a corredores de
ônibus e estações de trem ou metrô,
a velocidade dos carros tende a ser
menor e a sinalização também fica
mais dedicada ao pedestre.
O estudo denominado The Hidden Traffic Safety Solution: Public
Transportation (A solução oculta da
segurança no trânsito: transporte
público) revela que nas áreas onde
há investimentos em transportes
coletivos, as comunidades têm cinco
vezes mais segurança no trânsito em
relação às demais cujos investimentos são essencialmente para o transporte individual.

Em novembro de 2015, outro estudo
internacional, desta vez de responsabilidade do Centro para Cidades
Sustentáveis da Embarq e do Banco
Mundial, mostra que os sistemas de
faixas ou corredores de ônibus, desde os simples até o BRT (Bus Rapid
Transit), incorporam em seus projetos determinadas características
que são capazes de melhorar a segurança e reduzir os acidentes com
mortes em até 50%.
No entanto, o trabalho traz um
alerta: áreas de transporte coletivo
devem dar atenção aos pedestres. E
isso passa por projetos de concepção de acesso aos terminais e estações, elaboração de intersecções e
também faixas que não exponham o
pedestre ao contato direto às áreas
de maior velocidade dos ônibus.
O modelo de Desenvolvimento
Orientado para o Transporte Sustentável (DOTS) segue na mesma linha
dos outros estudos e “propõe planejamento e desenho urbano voltado
ao transporte público, que constrói
bairros compactos e de alta densidade, oferece às pessoas diversidade
de usos, serviços e espaços públicos
seguros e atrativos, favorecendo a
interação social”.
Outro trabalho importante nessa linha, apresentado pela Embarq Brasil
em 2014 prevê menos deslocamentos
possíveis e deixa o carro em segundo
plano na mobilidade urbana.
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NTU RECOMENDA

Apps

Publicações

ÔNIBUS+

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

O aplicativo desenvolvido pela Transdata Smart permite que o usuário do transporte público de Piracicaba,

A NTU contratou uma pesquisa ao Instituto FSB Pesquisa sobre a crise enfrenta-

interior de São Paulo, acompanhe a previsão de che-

da pelas empresas do setor. Para alcançar os resultados, o Instituto realizou 225

gada dos ônibus nos pontos, horários, linhas e trajetos

entrevistas, por telefone, com os principais gestores de empresas de transporte

em tempo real. Com o nome de “Ônibus+”, o software

público por ônibus associadas à NTU, em 115 municípios, no período de 23 de mar-

ainda é integrado ao sistema Google Street View que

ço a 12 de maio deste ano. A pesquisa intitulada Situação econômico-financeira

possibilita que os passageiros vejam imagens do local

das empresas de transporte público urbano identificou que existe endividamento

onde desejam ir. Ainda esse ano, será disponibilizada

médio de 33% das empresas em relação ao faturamento anual. O download está

uma nova função para que o usuário compre créditos

disponível no site www.ntu.org.br.

para o bilhete de integração por meio de cartões de
débito e crédito.
O aplicativo é gratuito e está disponível para computadores, tablets e o download pode ser realizado em
celulares com sistema IOS, Android e Windows Phone.

LINHAS RIO PRETO
O aplicativo Linhas Rio Preto foi criado para facilitar
o dia a dia dos moradores de São José do Rio Preto,
município paulista, que utilizam o transporte coletivo.
Com o software, o passageiro pode consultar horários
de linhas, previsão de chegadas e itinerário detalhado,
baseado na localização do usuário.

INDICADORES DE EFETIVIDADE DA POLÍTICA
NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA

O Linha Rio Preto está disponível apenas para smart-

A publicação Indicadores de Efeti-

phone com sistema Android e o download é gratuito.

vidade da Política Nacional de Mo-

Para baixar o aplicativo, é necessário possuir acesso à

bilidade Urbana é uma parceria da

internet, mas para usá-lo não é preciso conexão, des-

Secretaria Nacional de Mobilidade

de que as atualizações dos horários tenham sido feitas

Urbana (SEMOB) com o Instituto

no momento em que o celular estava conectado.

de Políticas de Transporte e Desen-

além de indicar os pontos de parada mais próximos

volvimento (ITDP Brasil), que visa o
acompanhamento e análise da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Com o objetivo de ampliar o debate
e a participação em torno da temática, os pesquisadores reuniram diversas entidades da sociedade civil para
diagnóstico da situação da mobilidade urbana no país. O estudo pode ser
consultado e baixado no site do ITDP
Brasil (www.itdpbrasil.org.br).
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SEMINÁRIO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO:
29 DE AGOSTO (TERÇA-FEIRA)
14:00 >> 17:00 Encontro dos Colégios da NTU
(exclusivo para associados à NTU)
14:00 Abertura da Feira Transpúblico 2017
19:00 Celebração do aniversário de
30 anos da NTU
22:00 Fechamento da Feira

30 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA)
FEIRA TRANSPÚBLICO

&

transpúblico

QUALIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO:

UMA DEMANDA SOCIAL
29-31 / AGOSTO / 2017
TRANSAMERICA EXPO CENTER SÃO PAULO

09:00 Abertura
22:00 Fechamento

SEMINÁRIO NTU
10:00 Abertura oficial
10:30 Painel “Financiamento versus
Qualidade nos serviços de transporte público”
13:00 Almoço
14:30 Painel “Infraestrutura do transporte
público: como garantir a continuidade dos
investimentos”
16:30 Painel “Segurança jurídica nos
contratos de transporte público”

INSCRIÇÕES ANTECIPADAS
19 DE JUNHO A 25 DE AGOSTO
WWW.NTU.ORG.BR
LOCAL DO EVENTO
TRANSAMERICA EXPO CENTER
Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 Santo Amaro
São Paulo-SP
Confira as diárias especiais para os participantes e
outras sugestões de hospedagem na página do evento!

WWW.NTU.ORG.BR

18:00 Encerramento

31 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA)
FEIRA TRANSPÚBLICO
09:00 Abertura
22:00 Fechamento
09:00 Solenidade de entrega do Prêmio
ANTP de Qualidade
10:00 >> 13:00 Oficina de ITS
13:00 Almoço
14:30 >> 16h Oficina de ITS

www.twitter.com/ntunoticias
SAUS Q. 1, Bloco J, Ed. CNT 9º andar, Ala A. CEP 70070-944 Brasília (DF)
Tel.: (61) 2103-9293 / Fax: (61) 2103-9260 / ntu@ntu.org.br / www.ntu.org.br

www.facebook.com/ntubrasil
www.flickr.com/ntubrasil
www.youtube.com/transporteurbanontu

INSCREVA-SE
SEMINÁRIO NACIONAL
NTU E TRANSPÚBLICO

29, 30 E 31 DE AGOSTO

Transamerica Expo Center – São Paulo
INFORMAÇÕES:

comunicacao@ntu.org.br
EXPOSITORES:

marcelofontana@otmeditora.com.br

