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Dura realidade
O encontro entre um dos principais ícones da

ampliados, como revela a matéria de capa desta edição; o Trans-

mobilidade moderna, o BRT, e a cidade-símbolo do

Brasil, quarto corredor previsto, segue inacabado e os demais

Brasil, o Rio de Janeiro, tinha tudo para dar certo.

estão em franco processo de desmantelamento, colocando em

Afinal, BRTs são sistemas de transporte público de

risco os mais de 5 bilhões de reais investidos. O que parecia re-

alto desempenho, capazes de oferecer um serviço

solvido voltou a ser um problema, que cresce a cada dia.

de qualidade com regularidade, conforto e rapidez

Essa, infelizmente, tem sido a realidade do transporte pú-

para um grande número de passageiros. Um concei-

blico por todo o país. A falta de políticas consistentes e de longo

to ainda hoje inovador e que tem, para nós brasilei-

prazo tem jogado todo o custo social e financeiro do serviço no

ros, um significado especial – afinal, surgiu em Curiti-

colo dos usuários e das empresas operadoras, que estão sendo

ba, na década de 1970, e ganhou o mundo. Era

lentamente asfixiadas – vale lembrar que 10% delas fecharam

natural que o Rio, com sua grande população resi-

as portas entre 2014 e 2016 e que 30% das restantes estão com

dente e elevado número de turistas, especialmente

alto endividamento e perto da insolvência.

naquele contexto dos megaeventos esportivos (Copa

Os empresários do setor decidiram unir forças para respon-

do Mundo, Olimpíadas), lançasse mão desse sistema

der à crise de forma propositiva: sob a coordenação da NTU, re-

para dar vazão à enorme demanda projetada.

alizaram ampla reunião emergencial em março e elaboraram a

E os BRTs cariocas cumpriram com louvor seu

“Carta de Brasília”. O documento reclama providências e apon-

papel: os corredores TransOeste, TransCarioca e

ta medidas que, se implementadas, podem começar a reverter o

TransOlímpica impressionaram positivamente pelo

quadro caótico em que o transporte coletivo se encontra – como

alto nível do serviço prestado e pelas centenas de

pode ser visto no “NTU em Ação”. A seção traz ainda o relato da

milhares de pessoas transportadas. Parecia, na-

campanha “Ônibus é Lugar de Respeito! Chega de Abusos!”, pri-

quele início, que o transporte público havia muda-

meira ação da estratégia de agenda positiva que a NTU desen-

do de patamar e que os recorrentes problemas de

volve com as empresas associadas e parceiros externos visando

infraestrutura e priorização do transporte público

aproximar o transporte público da sociedade como um todo e,

haviam sido superados.

em especial, de seus usuários.

Infelizmente, a realidade é outra. Com rapidez

A NTUrbano visitou também Recife para mostrar como

impressionante, os sistemas BRT do Rio de Janeiro

estão funcionando os projetos de priorização do transporte pú-

afundaram em buracos e vandalismo. Apesar dos es-

blico na capital pernambucana, que já tem quase 114 km de sis-

forços do consórcio de empresas operadoras, faltam

temas BRT, corredores e faixas exclusivas. Acompanhou ainda

recursos e capacidade de planeja-

o debate sobre a necessidade de regulamentação do transporte

mento, gestão e compromisso por

individual por aplicativos, realizado na Smart City Business

parte do poder público para que

America Congress & Expo 2018, que contou com uma ativa par-

os avanços sejam assegurados e

ticipação da NTU. Boa leitura!
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Opinião

À beira do
colapso

Inicialmente, vieram as promessas do governo

federal de um Pacto Nacional pela Mobilidade
Urbana, que não foi adiante, mesmo com o anúnA

cio de implementação dos projetos de melhoria na
infraestrutura urbana – que hoje, de tão precária,

é incompatível com o mínimo de qualidade exigida

— por Otávio Cunha

A falência do sistema de transporte público por ôni-

para esse transporte.

Por todo esse elenco de situações o setor final-

bus no Brasil está prestes a se tornar realidade. Indica-

mente dá um basta às promessas e se une, a um

mento de empresas, além da visível deterioração da qualidade

no documento “Carta de Brasília”, enviada aos

dores de perda de passageiros, de endividamento e de fecha-

dos serviços prestados são sinais evidentes desse lamentável
processo que avançou sobre o setor.

A tragédia anunciada não poupou as empresas, muito

menos os passageiros. Ao contrário, o cidadão que depende
do transporte coletivo para os deslocamentos diários pas-

triz da derrocada final. Colocou preto no branco,

principais entes públicos ligados ao setor, e agora

se volta à perspectiva de contribuir para a construção de novos planos de governo capazes de
reabilitar a atividade no país.

Antecipa-se em divulgar propostas que in-

sou a ser duplamente penalizado pela política equivocada

cluem o financiamento de parte dos custos opera-

de automóveis, provocando o crescimento vertiginoso dos

vidual; englobam a retomada dos investimentos na

do governo federal, que incentiva a propriedade e o uso
congestionamentos urbanos. O resultado dessa perda de
produtividade dos ônibus representa acréscimo de até 25%
no preço das passagens.

Este é o pior dos mundos para o sistema de transporte

público do Brasil. É o passageiro tendo que arcar com custos

altos e ainda conviver com deslocamentos precários, sem
conforto e sem garantias de chegar aos compromissos em
tempo hábil.

O atual retrato do transporte coletivo forjou-se nas úl-

timas décadas. Desde meados dos anos 1990 o setor vem

cionais do transporte coletivo pelo transporte indiinfraestrutura urbana e a priorização do espaço
urbano destinados ao coletivo urbano; incluem a

apropriação clara e transparente dos custos envolvidos na atividade e sua divulgação para toda
a sociedade; sugerem a cobertura dos custos das

gratuidades e de benefícios tarifários no transpor-

te público por toda a sociedade, por meio dos orçamentos públicos, e não apenas pelos passageiros
pagantes; e indicam outras ações nessa linha.

O alerta sobre a degradação do serviço de ôni-

perdendo qualidade e desempenho, resultado do incentivo

bus coletivo é feito desde 2013 pelo setor, só que ago-

agravou, com sucessivas perdas de demanda – da ordem de

sob pena de comprometer a continuidade do serviço,

ao transporte individual. Nos últimos anos a situação se

20% no período de 2014 a 2017 – e o endividamento severo de
mais de 30% das empresas, sendo que dez por cento delas já
fecharam as portas, entre 2014 e 2016.

Fatores como o acirramento da crise econômica, o re-

ra o pedido de socorro não pode mais ser ignorado,

de ameaçar a sobrevivência das empresas e a manutenção de quase 500 mil empregos diretos gerados pela atividade. Quem assumirá o ônus?

{A} exile_artist/Shutterstock.com

presamento de tarifas - a partir das manifestações de rua,
em 2013 – e o consequente descumprimento dos contratos

de concessão impulsionaram a degradação dessa atividade.

OTÁVIO VIEIRA DA
CUNHA FILHO

melhorias feitas pelas empresas operadoras foram ignoradas

Associação Nacional das Empresas

No entanto, é preciso que se diga que muitas propostas de
pelo poder público. Quando muito, adoçaram discursos em

Presidente executivo da
de Transportes Urbanos - NTU

vão e não surtiram o efeito devido.

NTUrbano
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Entrevista

Espaço de reflexão
e debate sobre a
mobilidade urbana
Conheça o relato de uma
experiência pioneira no Brasil
de formulação de propostas
integradas para o transporte
público urbano, o Fórum
de Mobilidade da Região
Metropolitana de Goiânia

O ano era 2010, e o sistema de transporte urbano de uma
cidade brasileira de grande porte beirava o colapso. Foi
nesse ambiente que surgiu uma resposta inovadora, que mobilizou os principais atores sociais de forma propositiva: o Fórum de
Mobilidade da Região Metropolitana de Goiânia.
A iniciativa reúne poder público, sociedade civil e entidades
de classe (ligadas ao mercado imobiliário e construção civil, entre
outras) para pensar a mobilidade urbana de forma integrada. Nos

— com Érika Cristine Kneib

encontros que promove, o Fórum discute e desenvolve um modelo equilibrado de cidade, com oportunidades para pedestres, ciclistas e para o transporte coletivo compatíveis com o uso do solo,
no qual o automóvel participa com moderação.

ED. 32

NTUrbano

09
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A professora e pesquisadora da Universidade Federal de Goiás (UFG) e coordenadora do tema mobilidade metropolitana no
Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de
Goiânia, Erika Kneib, aposta que é, sim, possível levar esse novo
modelo de urbanidade a cidades brasileiras, baseado no engajamento dos diversos atores sociais. Confira a conversa dela com a

Conte-nos um pouco sobre a

experiência de criar um fórum
de mobilidade em Goiânia:

como ele foi construído? Quem
participa do Fórum?

Frente à preocupação com uma crise

iminente do transporte coletivo e da mobilidade,

Revista NTUrbano:

em 2010 foi criado o Fórum de Mobilidade da

Como vê o atual cenário da

Região Metropolitana de Goiânia (RMG). Inicial-

mobilidade urbana brasileira?

mente foi pensado como uma estratégia interinsti-

A mobilidade urbana, ou capacidade de deslocamento de

tucional de articulação da sociedade em prol da

pessoas e bens, está diretamente relacionada aos sistemas de

melhoria da mobilidade na RMG. O Fórum adotou

transporte e à distribuição das atividades no território. Apesar de

como objetivo falar e transmitir o conceito e a

uma ampla base legal que versa sobre esses temas, com destaque

importância da mobilidade para pessoas e

para a Lei Federal de Mobilidade (Lei 12.587/2012), incluindo-se

instituições da sociedade externas à área (de

ainda os Planos Diretores Municipais e Planos de Mobilidade,

transporte e mobilidade). Assim, inicialmente o

observa-se que a mobilidade em bases sustentáveis – incluindo-

Fórum foi conduzido por setores ligados ao

-se ações associadas para tal – ainda caminha a passos lentos nas

mercado imobiliário e à construção civil. Afinal, é

cidades brasileiras. A população urbana brasileira enfrenta

muito importante que esse setor, que produz e

condições críticas de mobilidade, pois ainda é dada prioridade ao

modifica a cidade, entenda o potencial e a

modelo individual, que gera inúmeras externalidades negati-

consequência de suas ações para a mobilidade. O

vas, como congestionamentos, acidentes e longos e demorados

Fórum gerou a oportunidade de debater e

deslocamentos pendulares, características estas que trazem

exteriorizar conceitos, benefícios e projetos

muitos prejuízos à qualidade de vida urbana.

relacionados ao transporte coletivo, como BRT,
VLT, Corredores Preferenciais, importância de

Nesse contexto, como fica o transporte

uma rede integrada, financiamento do transporte

público coletivo urbano?

coletivo e gestão, infraestrutura para pedestres e

O transporte público coletivo – TPC – é um sistema

ciclistas. Discutiu como a distribuição de ativida-

essencial tanto para a mobilidade quanto para a estruturação da

des no território impacta a mobilidade, a impor-

própria cidade. Seu potencial é tão grande que existem diversos

tância do desencorajamento do uso do carro, o

estudos associados às cidades que versam sobre o DOT, ou

potencial de uma política de estacionamentos,

Desenvolvimento Orientado ao Transporte Público. Porém, no

entre outros temas. Cabe destacar que tais

Brasil, há um cenário muito negativo para o TPC. Enfrenta-se um

assuntos não foram mais debatidos apenas dentro

círculo vicioso no qual o transporte coletivo perde velocidade,

do setor do transporte, o Fórum conseguiu

pontualidade, regularidade, confiabilidade e competitividade

estender tais temas por outros segmentos sociais

frente ao modo individual, tem seus custos majorados e, conse-

de grande relevância para a tomada de decisão na

quentemente, perde demanda. A preferência dada ao modo

área urbana, a exemplo do mercado imobiliário,

motorizado individual é um dos pontos mais enfáticos nessa

associação comercial e industrial, Ministério

questão. Um transporte coletivo que não consegue atender às

Público, órgãos das prefeituras e do Estado de

necessidades da população gera o aumento do uso do automóvel

Goiás, entre outros. O Fórum passou por algumas

(carro e moto), realimentando esse círculo vicioso. Ou seja, o

alterações conforme demandas e necessidades,

cenário atual – e tendencial – do transporte coletivo, com

foi integrado à Academia (UFG) e mais recente-

ausência de financiamento extratarifário, infraestrutura adequada

mente foi transformado em um projeto coordena-

e gestão pública eficiente, não é nada promissor. Medidas de

do pelo Grupo Jaime Câmara, o que lhe permitiu

mudança são imperativas.

muito mais alcance e visibilidade.

NTUrbano
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UMA CIDADE COLETIVA SÓ É POSSÍVEL
COM O ENTENDIMENTO E A PARTICIPAÇÃO
DE TODA A SOCIEDADE, TRABALHANDO
EM CONJUNTO, PARA ATINGIR ESTE
OBJETIVO COMUM: A COLETIVIDADE.

Qual a importância desse debate?

A mobilidade (e sua crise) é um tema que afeta todos os cidadãos.

Assim, desperta muita atenção e opiniões diversas. Os técnicos, pessoas
da área e estudiosos conhecem e apoiam as soluções mais adequadas, que
são as trazidas pela Lei Federal de Mobilidade. Porém, muitas vezes, as
soluções defendidas pela população em geral, pelo “senso comum”, não
são soluções adequadas, ou que trabalham a mobilidade em bases
sustentáveis. Isso porque a população ainda possui uma cultura que
privilegia o modo individual, e muitas das soluções apontadas pela
sociedade em geral se apoiam em gerar mais infraestrutura e mais
capacidade para a circulação de modos individuais. Conseguir explicar e
exteriorizar o que realmente são soluções e como cada solução pode
contribuir para uma mobilidade mais adequada é ainda um desafio muito
grande, apesar de toda a base legal existente. É a partir dessa socialização
de informações que as soluções mais sustentáveis de mobilidade começam
a ser entendidas pela sociedade, o que muitas vezes se reflete positivamente, inclusive em cobranças para a gestão pública. É necessário formar
uma identidade coletiva que reflita e influencie decisões públicas e sociais
mais adequadas. E o Fórum pode contribuir neste sentido.

Quais são as maiores dificuldades

Que resultados práticos são esperados

urbanos de mobilidade

dessa experiência? Já há resultados?

Alguns resultados positivos que podem ser destacados com a

para que os planejamentos
sejam, de fato, eficazes?

A solução da mobilidade urbana

atuação do Fórum de Mobilidade na RMG: primeiro, os debates realiza-

extrapola os sistemas de transporte e sua

dos no Fórum sobre o BRT Norte-Sul e os corredores preferenciais

gestão. É preciso uma gestão integrada,

contribuíram com a consolidação do conceito e que estes fossem

principalmente do uso e ocupação do solo,

transformados em projetos, sendo que já existem alguns corredores

além do transporte e do trânsito, para que o

implementados em Goiânia e o projeto do BRT continua em implementa-

tema mobilidade avance. E recentemente o

ção. A consolidação da necessidade de recursos extratarifários para

tema segurança pública também tem se

melhoria do transporte público é uma medida que foi muito debatida e

destacado no âmbito dessa necessidade de

tem avançado, a partir da proposição de fundos. A necessidade de

integração. Muitas vezes, as normas e ações

acompanhamento do sistema pelo usuário foi outro tema debatido, e sua

associadas necessitam desse entendimento,

consolidação – sistemas de acompanhamento do ônibus em tempo real

articulação e integração por parte do executivo,

pelo usuário – foi lançada em encontros do Fórum, no âmbito de um

legislativo, judiciário, sociedade e imprensa. E

Pacto para melhoria do transporte coletivo. Tivemos também o lança-

no tema transporte coletivo esse desafio se

mento de uma carta amplamente divulgada pela imprensa contendo 10

repete: muitas das soluções para a melhoria do

diretrizes para melhoria do transporte coletivo, além de outros projetos

TPC são externas ao sistema, como a distribui-

relacionados ao transporte coletivo, às calçadas e do uso de bicicletas.

ção das atividades na cidade, o trânsito, a

ED. 32
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capacidade. O transporte coletivo, nesse caso, possui preferência
no espaço viário e infraestrutura adequada, para que as viagens
aconteçam de forma rápida e fácil. Já o automóvel pode ser
utilizado para os deslocamentos quando estritamente necessário,
porém seu percurso não é tão rápido e facilitado quanto o percurso do transporte coletivo, do pedestre ou do ciclista. Dessa
forma, se alcançará um equilíbrio da rede de mobilidade, com
oportunidades para o pedestre, ciclista e para o transporte
coletivo, compatível com o uso do solo, em que o automóvel
participa com moderação.
Temos a possibilidade de ter uma rede

equilibrada em alguma cidade brasileira?
Em quanto tempo isso seria possível?

Sim, é possível. É necessário entendimento das reais

soluções de mobilidade, apoio, participação e implementação das
medidas necessárias, a partir de uma ruptura do paradigma
existente. Mas por tudo o que já foi citado, ainda é um grande
desafio, mas um desafio cujo processo necessita ser iniciado o
mais breve possível.
De que forma poder público, empresas e

sociedade devem trabalhar para construir
uma mobilidade melhor para o Brasil?

Acredito que um dos elementos chave para esta questão

infraestrutura, os recursos para financiamento e a

é pensar em cidades coletivas. Cidades estas em que o pedestre

segurança pública. E quando se trata de grandes

e o ciclista são os protagonistas para se perceber a cidade e

aglomerações, tais desafios passam para uma escala

criar vitalidade para as áreas urbanas; e em que o transporte

metropolitana, incluindo as diversas instituições do

coletivo é o sistema estrutural e norteia as decisões a serem

Estado e de outros municípios, ampliando-os.

tomadas, principalmente sobre o uso e ocupação do solo. Ou

Qual seria o modelo de uma

rede equilibrada de mobilidade
urbana e transporte?

seja, para se ter e se desenvolver uma cidade coletiva, só é
possível com o entendimento e participação de toda a sociedade, trabalhando em conjunto, para atingir este objetivo
comum: a coletividade.

Costumo destacar que um modelo equilibrado

de cidade, de rede e de mobilidade é aquele em que a
cidade possui centralidades planejadas e equilibradas
(centralidades enquanto áreas com um “mix” de
residências, comércio e serviços). Nessas centralidades, os pequenos/curtos deslocamentos são preferencialmente realizados a pé e por bicicleta; os médios

ERIKA CRISTINE KNEIB
é arquiteta urbanista, Mestre e Doutora em Transportes, com pós-doutorado
em mobilidade urbana no Instituto Superior Técnico de Lisboa - IST. Atua
como professora e pesquisadora na Universidade Federal de Goiás (UFG),
no curso de Arquitetura e Urbanismo e no Programa de Pós-Graduação
Projeto e Cidade. Exerceu atividades relacionadas a planejamento urbano,

deslocamentos, por bicicleta ou transporte coletivo de

transportes e mobilidade urbana em prefeitura municipal, no Governo do
Distrito Federal e no Ministério das Cidades. Participou de projetos na

média e baixa capacidade; enquanto os deslocamentos
para grandes distâncias são realizados majoritariamente por transporte coletivo de média e alta

Universidade de Brasília, Agência Nacional de Transportes Terrestres e
Ministério dos Transportes. Coordena o tema mobilidade metropolitana no
Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia.
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Parada obrigatória

SEST SENAT oferece qualificação
para cobradores de ônibus

isso, o SEST SENAT oportuniza acesso à formação
especializada e amplia as condições de crescimento
e aperfeiçoamento profissional dos cobradores,
a fim de contribuir para a empregabilidade desses
profissionais no transporte coletivo de passageiros.
Para participar, o candidato deve comprovar o vínculo
empregatício na função de cobrador de ônibus, possuir CPF
e estar enquadrado nas regras do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran). Os beneficiados pelo projeto deverão
participar de dois cursos presenciais: Especializado
para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo

O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional

de Passageiros, com duração de 50 horas presenciais;

de Aprendizagem do Transporte (SENAT) abriram inscrições

e Capacitação com Prática de Direção Simulada para

para o projeto ‘Qualificação Profissional para Cobrador no

Motoristas Profissionais, com duração de 22 horas.

Transporte Coletivo de Passageiros’. A iniciativa qualificará,

Além desses requisitos, a regularidade do cadastro

gratuitamente, 1.500 cobradores para atuarem como

da empresa onde o candidato trabalha junto ao SEST

motoristas profissionais do transporte público. As vagas estão

SENAT é fundamental. A empresa deve ter como

ofertadas em cinco Unidades Operacionais, que realizarão a

atividade econômica principal o transporte e deve atuar

fase piloto do projeto: Curitiba, Belo Horizonte (Jardim Vitória),

no transporte coletivo urbano de passageiros. O prazo

Fortaleza, Rio de Janeiro (Deodoro) e São Paulo (Vila Jaguará).

de inscrição do projeto de Qualificação de Cobradores

O projeto viabilizará a mudança da Carteira Nacional

vai até o dia 30 de maio para as Unidades Operacionais

de Habilitação (CNH) da categoria B para a D e ofertará

que ainda tenham vagas no período. Outras informações

cursos específicos para o transporte de passageiros. Com

estão disponíveis no site

WWW.SESTSENAT.ORG.BR

INDICADORES

IMPACTO DO DIESEL NO VALOR DAS TARIFAS

Os valores médios de reajuste do diesel em 2017

do óleo diesel, no período de janeiro a dezembro de 2017, foi

impactaram diretamente o cálculo da tarifa do

aumentos no preço do diesel impactaram em 22% a composição

de 8,35% - bem acima da inflação, que foi de de 2,95%. Os

ajudaram a elevar os custos totais da operação e

dos custos da tarifa de ônibus; considerando o valor médio

transporte público coletivo. Dados do Instituto

da passagem nas capitais (R$ 3,55), o impacto tarifário médio

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

do diesel seria de sete centavos no preço final da tarifa.

mostram que a variação acumulada do preço

8,35%

Variação de preço do óleo do
diesel em relação ao IPCA em 2017
(janeiro a dezembro)

Diesel mensal
IPCA mensal
Diesel acumulado
3,88

IPCA acumulado
2,11

1,95

0,38

0,42 0,33

0,25

-0,74
-1,38

ED. 32

0,31

0,14

0,24

0,71
0,19

-0,23 -0,20

-0,32

2,95%

1,82

0,16

1,09
0,42

0,28

0,44

Fonte: Elaboração da Associação
Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos com dados do IBGE
*Reajustes PIS/COFINS (Decreto
Nº 9.101, de 20 de julho de 2017)

-1,16
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Palavra do Especialista

Nossas escolhas, como sociedade, geram
consequências que precisamos entender

e gerenciar. Temos optado pelo desenvolvimento
econômico voltado para a indústria automobilística. Produzimos mais carros e celebramos as

ANDRÉ DANTAS

notícias sobre o crescimento do Produto Interno

PhD, Diretor Técnico da NTU

Bruto (PIB) associado ao aumento das vendas

de automóveis. Incentivamos a propriedade de

veículos particulares e criamos condições para

que sejam utilizados nas cidades, pois há uma

Diante da continuidade dessas escolhas, o futuro reserva

enorme oferta de estacionamentos e o preço dos

consequências ainda mais graves do que possamos imagi-

cialmente controlado. Então, deparamos com as

serviços de mobilidade compartilhada, inclusive com veí-

combustíveis, até bem pouco tempo, era artificonsequências: congestionamento, poluição, aci-

dentes, redução da qualidade e aumento da tarifa
do transporte público.

No ambiente atual de revolução tecnológica da

computação móvel, as consequências das nossas

escolhas produzem impactos de magnitude assustadora. Nos últimos anos, diante das inovações,
houve a opção por não regulamentar os novos
serviços de mobilidade urbana. Pressionados

pelo discurso/marketing e pela percepção de que
não se pode impedir o avanço da tecnologia (pois

argumenta-se que ela gera melhoria da qualidade
de vida), muitos ignoraram (intencionalmente ou
não) as consequências negativas da tal mobilidade “compartilhada”. Se por um lado esses novos

serviços resultaram na expansão e na melhoria da
“experiência” da oferta de transporte, eles também

produziram efeitos negativos diretos em todo o
sistema de transporte. Do ponto de vista do usu-

ário, a individualização do serviço é sem dúvida

nar. No curto prazo, é provável que sejam criados inúmeros
culos de capacidade maior do que 5 passageiros. Em função
da falta de regulamentação e fiscalização, esses serviços

captariam boa parte da demanda do transporte público, que
gradualmente seria limitada àqueles contemplados com gratuidades (idosos, estudantes, etc.). Aos poucos, nem mesmo

os corredores de ônibus estariam livres da concorrência
predatória dos automóveis compartilhados e, assim, toda a
rede de transporte público deixaria de existir. No médio pra-

zo, a dominância dos serviços de mobilidade compartilhada
levaria ao aumento dos custos para os usuários, porque nem

mesmo existiria a referência das tarifas públicas dos ônibus.

Esse aumento dos custos seria motivado principalmente pela

dificuldade de deslocamento nas áreas urbanas, principalmente em função do constante congestionamento observado por praticamente todas as vias. A dependência nos servi-

ços compartilhados de mobilidade faria com que a “solução”
tecnológica de hoje se tornasse o problema do futuro, no qual

os custos de transportes produziriam impactos significativos na qualidade de vida, na indústria e no desenvolvimento.

Tudo isso pode parecer uma leitura equivocada do fu-

um avanço, pois o custo imediato foi reduzido.

turo, mas as experiências do passado ensinam muito. Na

a soma de todos os veículos realizando viagens

grande parcela da qualidade do transporte público em fun-

Todavia, do ponto de vista do sistema/sociedade,
pulverizadas e descoordenadas contribui para o
aumento da ineficiência das cidades cada vez mais

entulhadas de automóveis particulares. Assim,
são ampliados os efeitos (negativos) do desenvolvimento voltado para a indústria automobilística.

década de 90, vivemos um pesadelo parecido. Perdemos uma
ção do transporte pirata e é provável que nunca cheguemos
a recuperá-la. Agora, a situação se torna mais preocupante

porque a tecnologia disponível é infinitamente mais transformadora. É recomendável que nossas escolhas
sejam repensadas enquanto ainda há tempo.
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Mobilidade coletiva

A Era da Colaboração e
da Inteligência Coletiva
ROBERTO SGANZERLA
Especialista em Marketing de Transportes e Mobilidade Urbana, com
mestrado em Liderança pela Andrews University dos Estados Unidos,
MBA em Gestão de Negócios e Liderança e pós-graduação em Marketing.

pessoa viajar com outras em um carro e dividir as
despesas. Tais iniciativas têm contribuído para a
redução do número de passageiros transportados, e
as empresas operadoras os encaram como uma concorrência desleal, pois muitas vezes cobram taxas,
além de privilegiarem o transporte individual, apesar
de pregarem a utilização total da lotação dos carros.
Não podemos negar que o futuro das atividades
laborais e produtivas passa, necessariamente, pela
utilização cada vez mais intensa da tecnologia em
todas as suas formas, embarcadas nos veículos, na

A edição de aniversário da Revista Exame - 50 anos, com a capa
“Nasce a Cidade do Futuro”, apresenta Medellín, na Colômbia,
como sendo uma das cidades sustentáveis, inovadoras e boas para
se viver, trabalhar e empreender. O interessante é que, na década de
1990, Medellín estava associada ao cartel de drogas liderado pelo traficante Pablo Escobar. A transformação de Medellín, de acordo com a
Revista, só foi possível graças à colaboração e integração entre os setores público e privado.
A colaboração envolve novas formas de criação e desenvolvimento
de produtos ou serviços com experiências, por meio da participação
colaborativa das empresas, dos consumidores e dos fornecedores.
Nessa nova prática, todos esses atores estão interligados em uma rede
de inovações.
No setor de transporte coletivo no Brasil, já temos disponíveis várias
tecnologias e aplicativos que visam melhorar a experiência de quem
se move diariamente pela cidade. Entretanto, o grande desafio para a
maioria dessas tecnologias é como melhor usar a colaboração e participação da comunidade que utiliza o transporte, integrando os dados es-

Internet, nos sites, apps etc., mas nem toda iniciativa
se justifica, por mais inovadora ou tecnológica que
seja, se não comungar com os princípios básicos da
legalidade, cidadania e priorização do transporte
coletivo em prol da mobilidade urbana e sustentabilidade do planeta.
As novas tecnologias precisam melhor utilizar a
colaboração e a participação coletiva dos clientes e
usuários, convergindo para a “inteligência coletiva
do transporte”, em prol de uma melhor mobilidade
urbana para todos.
É claro que os líderes, os mestres, os estudiosos
e os especialistas não vão acabar. Mas o poder de
concentração de conhecimento e opinião neste
cenário sócio-cultural-tecnológico atual dará lugar
sistematicamente a iniciativas que trabalham com a
inteligência coletiva, pois o saber está na humanidade, já que ninguém sabe tudo, porém todos
sabem alguma coisa.

táticos do transporte público e de operadores de trânsito com dados em
tempo real coletados de usuários, gerando assim inteligência coletiva
em prol de uma melhor mobilidade urbana para todos.
Um ponto que tem preocupado as entidades do sistema de transporte coletivo é a proliferação de aplicativos, ou até mesmo comunidades de “carona solidária” nas mídias sociais, que possibilitam a uma
ED. 32
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Reduza seus custos,
todos os dias!
Sistema Integrado de Gestão Autumn - SIGA.
Tudo o que você precisa
para aumentar a sua rentabilidade.

Pequenos erros de gestão causam despesas que impactam
diretamente na sua rentabilidade mensal. Alto consumo de
combustível, falta de manutenção, excesso de multas e muitos outros
problemas podem ser evitados.
O SIGA da Autumn TI é composto por módulos que informam tudo o que
está acontecendo com a sua frota, em tempo real e nos mínimos detalhes,
reduzindo seus custos em até 20%*. Os resultados são garantidos.
Conheça alguns dos nossos módulos para transporte urbano:
Controle de Estoque – Acompanha os
materiais desde a entrada até a sua retirada,
com atualização automática no financeiro e
contabilidade.

Controle Operacional – Relatórios de horas
úteis, passageiros transportados, viagens,
comparativo de Km X Manutenção e muitos
outros.

Manutenção de frota - Informações rápidas
e precisas, controle de ordens de serviço,
horas trabalhadas, rodagem e planos de
manutenção.

Tesouraria – Pioneiro no mercado, facilita o
acerto do cobrador e dispensa a necessidade
de um tesoureiro. Além de relatórios de
fechamentos e estatísticas por linhas.

Fale agora com um de nossos consultores.
Nós temos a solução perfeita para você.

(31) 2533.5050
comercial@autumn.com.br

www.autumn.com.br

Módulos SIGA: Abastecimento – BI – Cargas e Encomendas – Compras – Contabilidade – Controle de Estoque – Controle de Pneus – Controle de Ponto – Controle de Tráfego – Escala
de Horários – Financeiro – Folha de Pagamento – Fretamento – Livros Fiscais – Manutenção de Frota – Mapa de Controle Operacional – RH – Tesouraria – Venda de Passagem.
*Estimativa de redução de acordo com a contratação de módulos específicos.
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BRT Rio
pede socorro
Em 2012, o Rio de Janeiro dava um grande passo rumo
ao transporte coletivo de alta qualidade, tornando-se
exemplo para todo o País. Em 2016, o BRT Rio ofereceu
alto padrão de atendimento aos turistas durante os jogos
Olímpicos e Paralímpicos, sendo um dos principais meios de
locomoção para a “Cidade Olímpica”. Dois anos depois, o
sistema enfrenta um perverso e injustificado sucateamento

Levou apenas seis anos desde a inauguração do primeiro corredor
de ônibus do sistema BRT do Rio de Janeiro – o Transoeste –, que
chegou com a expectativa de solucionar importantes gargalos no transpor-

{A} Augusto Felix; {B-C-D} Divulgação

—

Infográfico: Golden Sikorka/Shutterstock.com

te público da cidade, até a situação atual do serviço, que pode ser resumida
em uma palavra: calamidade. Depredações, evasão, perda de passageiros,
superlotação, malha viária sem manutenção, quebra de veículos, milícias e
crime organizado são os graves problemas enfrentados pelos milhares de
usuários do BRT e também pelas empresas que o operam.
O sistema BRT do Rio foi projetado para atender, em média, 610 mil
passageiros por dia em corredores exclusivos, num sistema com estações
de embarque em nível, pagamento antecipado, informações aos usuários,
oferecendo mais rapidez e conforto para a população. Foi também estruturado para algo ainda maior: receber os turistas do mundo todo que participariam dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. E, de fato, cumpriu a
missão com mérito: nesse período, chegou a transportar 700 mil pessoas
por dia nos três corredores em operação – Transoeste, Transcarioca e Transolímpica –, segundo dados do Consórcio BRT Rio.
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No entanto, desde 2016 o número de pessoas transportadas vem caindo gradativamente. Atualmente, são

Capa

Infraestrutura
inadequada

448 mil passageiros por dia, incluindo as gratuidades.
Essa queda, por si só, agrava a situação das empresas,

A questão da pavimentação das vias do BRT é outro ponto bem pre-

que ainda precisam lutar pelos reajustes tarifários pre-

ocupante. Já nos primeiros meses após a inauguração, em 2012, o

vistos em contratos, que vêm sendo descumpridos.

asfalto do Transoeste começou a apresentar deficiências que têm

Em 2017 a tarifa, de R$ 3,80, foi reduzida duas vezes,

causado problemas na frota. O pavimento sofreu com o peso dos

chegando a R$ 3,40 em novembro, e voltando a subir

veículos e criou ondulações, depressões e, agora, seis anos depois,

somente em fevereiro deste ano, para R$ 3,60.

esses problemas de conservação se agravaram. Para o Consórcio

Somadas a essas questões estão a falta de manuten-

BRT, o problema é crônico e está no material utilizado na pavimen-

ção das vias, o vandalismo e a evasão, que chega a 70 mil

tação do Transoeste, que deveria ser concreto ou pavimento rígido,

pessoas por dia. Assim, organizar e executar o serviço

e não o que foi empregado. Já o Transcarioca, inaugurado em 2014,

fica praticamente inviável. “A gente perde a capacidade

não apresenta tantos problemas por ter pista rígida, embora existam

de planejar, já que não é possível identificar por onde

algumas crateras decorrentes da falta de manutenção.

essas pessoas embarcam, quando e por quê. Essas pes-

Com os problemas de infraestrutura, os ônibus articulados

soas não “bilhetam” e por isso não temos a informação

passam por problemas mecânicos constantes, o que inviabiliza ter

de origem e destino delas. Então, não conseguimos

100% da frota programada para as viagens. Segundo o Consórcio

planejar a operação”, relata Suzy Balloussier, diretora de

BRT Rio, esse é um dos principais problemas da operação do siste-

Relações Institucionais do Consórcio BRT Rio.

ma. Os buracos nas pistas, rachaduras, depressões e calombos na

Pavimentação do BRT no
Rio é um dos principais
problemas do sistema,
causando danos nos
ônibus e na operação.

B
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Capa

calha comprometem os equipamentos, a mecânica

C

dos articulados e a segurança do transporte, colocando em risco a vida de passageiros e rodoviários.
Para minimizar esses problemas, o BRT Rio está
adotando medidas preventivas como o “by-pass”,
desvio da calha para a pista comum e posterior
reingresso mais à frente, medida que só deveria
ser praticada em situações excepcionais, como em
caso de acidente. Também passaram a operar com
redução de velocidade nos trechos mais críticos. As
duas medidas comprometem a performance operacional do BRT, já que aumentam o tempo de viagem
em até 20%. Isso quer dizer que cada articulado
realiza menos viagens, prejudicando passageiros e
aumentando os custos da operação, com redução
da receita por veículo.
“Trabalhamos, hoje, com a frota que temos no

Janela de
ônibus do BRT
depredada.

limite, ampliando os intervalos, ou seja, aumentando o desconforto da população, seja na estação,

Procurada para falar sobre a existência de problemas na pavimen-

porque o tempo é maior e com tempo maior a esta-

tação do BRT do Rio, a Secretaria Municipal de Conservação e Meio

ção fica mais cheia, seja dentro do próprio veículo,

Ambiente (Seconserma) afirma que “são necessárias intervenções pon-

para dar conta da demanda. Com isso, mais uma vez

tuais que já foram identificadas por meio de vistorias técnicas” e que a

sobrecarrega e estressa o equipamento mecânico”,

manutenção é constante.

pontua Suzy.

A Seconserma reconhece que alguns trechos do corredor Transoes-

O especialista em pavimentação pela Universi-

te deveriam utilizar pavimento rígido, mas outros podem ser mantidos

dade Federal de Alagoas (UFA), Celso Luiz Romeiro

com a pavimentação flexível. Porém, a recuperação da pavimentação

Júnior, explica que, normalmente, o pavimento flexí-

desse BRT necessita de recursos da ordem de R$ 35 milhões, escopo

vel necessita de manutenção preventiva mais cedo e

que inclui minucioso estudo de suporte do solo para recuperação dos

é escolhido por questões orçamentárias, já que ofe-

trechos críticos.

rece um custo menor para a implantação. No entan-

“A Secretaria vem atuando paliativamente com operação tapa-bu-

to, ele alerta que no decorrer dos anos o custo será

raco até que essa verba seja viabilizada; a expectativa é que em 2018

maior por causa da manutenção. Já a pavimentação

os recursos sejam maiores de modo a atender, inclusive, esta recupera-

rígida tem um custo mais alto no início, mas ao longo

ção”, informa.

dos anos o desembolso de manutenção será menor.

Diferentemente do Transoeste e do Transarioca, que têm a conser-

“A vida útil de um corredor que tem a pavimen-

vação das pistas sob responsabilidade da Prefeitura do Rio, o corredor

tação flexível normalmente é de 8 a 10 anos, mas é

Transolímpica, lançado em 2016, tem conservação feita pela Conces-

necessário que tenha uma política de vistoria de pavi-

sionária ViaRio S.A., que também administra o pedágio. Por ter sido

mento. E o grande erro que encontramos nos proje-

inaugurado recentemente, o estado de conservação é melhor.

tos, de modo geral, é que eles não preveem, ao longo
dos anos, verbas para a manutenção da obra”, diz.
Sobre os problemas que a falta de reparos pode

Vandalismo
e violência

gerar nos veículos, Celso Luiz destaca: “desgaste nos
pneus, na parte mecânica do veículo, e o impacto

De acordo com o Consórcio BRT Rio, todas as estações já sofreram algum

operacional por necessária redução da velocidade

tipo de vandalismo. Depredações e quebras de portas, catracas, monito-

dos ônibus devido a problemas na pavimentação”.

res e máquinas de autoatendimento são uma realidade diária do sistema.

NTUrbano

MAR/ABR 2018

20

Capa

“Em todo lugar do mundo existe uma força policial
para atuação em transporte público porque lá fora
qualquer interrupção do transporte público é encarada
como um ato de terrorismo, por ser uma atividade econômica da cidade. Hoje vemos, em diversas ocasiões,
a população do Rio de Janeiro e os passageiros do BRT
viverem situações que são de terrorismo. Saem no meio
de um fogo cruzado, com tiros rolando de um lado para
o outro, com os passageiros tendo que se atirar ao chão
ou se agachar dentro do ônibus. Se isso não é terrorismo, eu não sei o que é”, lamenta Balloussier.
Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar
do Rio de Janeiro, no interior das estações do BRT há
seguranças do Consórcio e a PM atua quando é acionada. “Há um convênio entre a Corporação e o Consórcio BRT, por meio do Programa Estadual de Integração
na Segurança (Proeis), em vigor. Os locais de atuação

D

dos policiais militares que trabalham nesse convênio são
Não há um dia no Consórcio que não seja aberto, pelo menos, um pro-

indicados pelo próprio Consórcio. Os batalhões que têm

tocolo interno para conserto de equipamentos por causa de mau uso.

suas respectivas áreas de policiamento cortadas pelo

O prejuízo estimado é de cerca de R$ 1,4 milhão por mês, montante

corredor viário também realizam rondas focadas nesses

gasto pelo Consórcio para manter as condições mínimas de operação.

locais juntamente com ações de abordagem nas proximi-

Desse valor, R$ 800 mil são gastos só no Corredor Transoeste.

dades das estações”, diz em nota. Questionada sobre a

O vandalismo também é diário nos ônibus articulados do BRT.

eficiência desses patrulhamentos e se existe algum plano

Em 45 dias, entre março e abril deste ano, o BRT retirou 664 vezes

de segurança pública mais rígido para o transporte pú-

articulados de circulação por causa de vandalismo, ou seja, mais

blico coletivo, a Revista NTUrbano não obteve respostas.

que o total da frota inteira. Isso resulta numa frota operacional

De fato, existe um contrato no qual o Consórcio BRT

menor e no aumento dos intervalos dos serviços. Além de roubo

Rio é responsável pelo serviço e tem a obrigação de zelar

de itens como martelinhos de segurança e borrachões das portas,

pela segurança e fazer a manutenção dos equipamen-

há quebras de vidros, portas, espelhos retrovisores e encostos dos

tos; as empresas tentam fazer isso por meio do paga-

bancos, entre outros. O conserto da frota também é de responsabi-

mento a 50 policiais que fazem parte do Proeis. Porém,

lidade das empresas consorciadas, e a perda total de um articulado

o contrato trata da segurança patrimonial e manutenção

causa prejuízo de cerca de R$ 1 milhão.

pelo desgaste natural dos equipamentos, o que é dife-

O problema de segurança pública do Rio de Janeiro é grave, e os
conflitos com o crime organizado e milicianos tornaram o sistema

rente dos atos criminosos e de vandalismo que estão
sendo vivenciados.

refém de problemas externos nos últimos anos. Estações do BRT

“Na realidade, querer imputar essa responsabilidade

já foram incendiadas, por exemplo, mas o motivo não foi o serviço.

para o setor privado é, efetivamente, não querer que se

Esse tipo de ação é uma forma de protesto da comunidade ou a atu-

resolva o problema. Hoje, a questão de segurança no sis-

ação de criminosos que utilizam o sistema para bloquear ou inter-

tema BRT só vai ser resolvida se for criada uma força po-

romper as vias de acesso.

licial para atuar em transporte público”, diz o Consórcio.

A diretora de Relações Institucionais do Consórcio BRT Rio é

O sociólogo e professor da Universidade Estadual do

enfática em dizer que o Rio de Janeiro vive uma situação crítica e

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, analisa

que é preciso uma atuação mais rigorosa do Estado em solucionar

a situação de insegurança do Rio e opina sobre como o

os problemas de insegurança e desordem pública que estão instau-

Consórcio BRT poderia agir. “Considerando o nível de

rados na cidade.

insegurança do Rio de Janeiro e a presença regular de ti-
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Capa

roteios, é impossível esperar que qualquer trans-

pessoas que viajam sem pagar ocupam espaço dentro do ônibus, aumentando

porte de superfície se veja livre dos riscos e das

ainda mais o carregamento inadequado existente, além de não pagarem a ta-

interrupções. Não acredito que o próprio BRT

rifa. E as mercadorias que transportam, em muitos casos, vêm de fonte ilegal.

possa fazer grande coisa a respeito disso, a não

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulga-

ser ter um protocolo que identifique com rapidez

dos em fevereiro de 2018, mostram um aumento no índice de desemprego

os locais e momentos de risco para interromper

no Brasil, que atinge 12,7 milhões de pessoas. Só no Estado do Rio de Ja-

o serviço nessas circunstâncias”, recomenda.

neiro, no último trimestre de 2017, a taxa de desocupação ficou em 15,1%.
De 2014 a 2017, o desemprego para o carioca subiu 157%, passando de

Crise econômica:
potencializadora dos problemas

494 mil para 1,2 milhão de pessoas.
“Toda vez que você tem aumento do desemprego, todos os sistemas de
transporte público sofrem de imediato com a perda de passageiros, porque

Com a crise econômica, o aumento do desempre-

na medida em que uma pessoa fica desempregada, sendo cliente do siste-

go é tido como um dos agravantes da situação no

ma, ela deixa de fazer diariamente, pelo menos, uma viagem para o traba-

Rio. No BRT, isso se manifesta por meio do cres-

lho e uma viagem de volta para casa”, explica Suzy Balloussier.

cimento do comércio ilegal; os camelôs forçam as

A crise financeira e todos os seus efeitos já fizeram duas empresas

portas das estações e entram sem pagar, aumen-

que operavam no BRT do Rio fecharem as portas. Resta saber por quanto

tando a depredação dos equipamentos mecâni-

tempo as empresas remanescentes conseguirão atender à população se

cos – as portas muitas vezes caem. Além disso, as

nada for feito.

Dados
BRT
Rio

125 km de
corredores exclusivos

Frota de 440
articulados

Falta conservação
da pavimentação

Quase 50% já
foi depredada

70 mil são
evasões de
passageiros

125 estações
e 11 terminais

Gasto de R$ 1,4 milhão
em vandalismo por mês

Pessoas que
pulam catracas /
entram sem pagar

11,7 milhões
de passageiros
transportados
por dia durante os
Jogos Olímpicos

448 mil passageiros
transportados/dia

380 mil pagantes /
60 mil gratuidades
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Empresas de ônibus investem em
programas de responsabilidade
socioambiental e beneficiam sociedade,
funcionários e meio ambiente
Coleta de lixo, reciclagem, redução de poluentes e acidentes.
São alguns dos projetos realizados por empresas do transporte
coletivo que, aos poucos, têm mudado a vida de muita gente

Brasília

(articulado, convencional e micro), bem como com as

DF

características dos percursos das linhas, ou seja, se têm

Programa Preservar

muitos obstáculos, como quebra-molas e semáforos,
ou se o veículo tem um bom desempenho na via. Essas
informações são usadas para formar a meta de consu-

A

mo de diesel por quilômetro rodado. Os motoristas que
contribuem para bater essa meta são classificados para
o objetivo individual.
Na etapa individual, os condutores iniciam com um
escore de 100 pontos. Dessa pontuação são deduzidos
pontos de acordo com as ocorrências constantes na
ficha do motorista. Entre as ocorrências que levam à
perda de pontos estão os acidentes, faltas ao trabalho,
infrações de trânsito e reclamações dos usuários. A
pontuação final mínima para a participação do sorteio é
de 80 pontos.

de poluentes por meio da economia de combustível. Com técnicas

Para o diretor de transporte da Urbi, Miguel Pricinote,

de direção verde, os motoristas conseguiram economizar, em um

o programa tem tido resultados positivos e cada vez mais

ano de projeto, 160 mil litros de óleo diesel; mais de 440 toneladas

adesão por parte dos funcionários. “No início houve certa

de CO2 deixaram de ser lançadas na atmosfera.

desconfiança e poucos motoristas atingiram a meta. Para

Como forma de reconhecer os motoristas exemplares, a em-

reverter o quadro, investimos em uma comunicação for-

presa realiza sorteios de prêmios para os profissionais. A premiação

te, fazíamos muitas ações itinerantes nos terminais e, aos

acontece a cada três meses e se dá por meio da entrega de cartões

poucos, fomos conquistando o interesse dos colabora-

no valor de R$ 600 para os 20 motoristas com melhor desempenho.

dores. Hoje em dia o engajamento é nítido, agora são eles

Ao todo já foram entregues 55 mil reais em prêmios.

que nos procuram sobre o Preservar”, destaca.

Para participar dos sorteios, os motoristas devem alcançar duas

Para homenagear os melhores motoristas desse

metas. Uma é coletiva e a outra é individual. Na primeira, todos os

primeiro ano do Programa Preservar, a Urbi plotou um

condutores devem trabalhar juntos para classificar o terminal de

ônibus especial com a foto de 82 motoristas que atingi-

origem. Essa etapa varia de acordo com a tecnologia dos ônibus

ram a meta em todas as etapas do programa.
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Lançando em 2017, o Programa Preservar, da empresa Urbi
Mobilidade Urbana, tem alcançado o objetivo de reduzir a emissão
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Primeiro ônibus
elétrico do DF –
Piracicabana
No mês de março a Viação Piracicabana apresentou o primeiro ônibus 100% elétrico da frota de ônibus coletivos do Distrito
Federal. Um veículo sem qualquer emissão
de CO2, que traz benefícios ambientais equi-

valentes ao plantio de 11 árvores por mês.

O ônibus, inicialmente utilizado para
levar delegações do Fórum Mundial da Água,
evento internacional realizado em Brasília,
usa chassi de tecnologia chinesa e carroceria

B

nacional. Ele está equipado com ar-condicionado que consome apenas 7% de energia

ainda de um modelo econômico, que utiliza a energia cinética para poupar

(no caso do diesel, o consumo é de até 20%

eletricidade. Na prática, o condutor nem precisa frear o ônibus: ele começa a

do combustível).

parar automaticamente quando se tira o pé do acelerador.

O ônibus elétrico proporciona um con-

A Piracicabana adquiriu dois veículos para Brasília, que serão usados nas li-

forto maior, já que tem nível de ruído mais

nhas convencionais da cidade, atendendo a ligação entre a Rodoviária do Plano

baixo que um ônibus convencional. Trata-se

Piloto e a Universidade de Brasília.

C

Recife

e outras ações de destaque reconhecidas pelo colegiado.

PE

A iniciativa contempla os funcionários da empresa e, na

Moeda Maracá

linha da coleta seletiva, estende-se aos seus familiares.
Para o projeto foi criado um banco de prêmios utilitá-

A empresa Itamaracá Transportes, em Recife, possui diver-

rios e a “Grife Ita”, para disponibilizar artigos a serem tro-

sos projetos que visam beneficiar a sociedade e seus colaboradores.

cados pelos Maracás conquistados. Entre os prêmios dis-

Entre essas iniciativas está a Moeda Maracá, premiada pela Asso-

poníveis estão bonés, garrafas térmicas, bolsas de viagem,

ciação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) em 2010. A Moeda

ventiladores, liquidificadores e até cartões com bônus.

tem o objetivo de mobilizar e motivar equipes a adotarem boas prá-

A Moeda Maracá teve uma aceitação positiva pelos

ticas de preservação ambiental, com o apoio da Associação de Ca-

funcionários, com a adesão progressiva dos colaborado-

tadores Erick Soares.

res e a melhora do clima interno na empresa. A iniciativa

A Maracá bonifica as ações de coleta de recicláveis, participa-

beneficiou 30 famílias carentes e ajudou na elevação da

ções em treinamentos e eventos, colaborações voluntárias, apre-

renda dos catadores, além de valorizar a coleta seletiva e

sentação de ideias para a melhoria do projeto que sejam aprovadas

o cuidado com o meio ambiente.
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PR

Empresas de ônibus de Curitiba investem
R$ 32 milhões em biarticulados

D

Coincidindo com a comemoração dos 325 anos de

Para o presidente do Sindicato das Empresas

Curitiba, as empresas de ônibus da cidade adquiriram 25 no-

de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana

vos ônibus biarticulados de alta tecnologia para a nova linha

(Setransp), Maurício Gulin, o transporte de

do ligeirão, parte do sistema BRT da cidade. Os veículos, que

Curitiba volta a caminhar, depois de um período

têm 28 metros de comprimento e capacidade para 270 passa-

sem renovação da frota devido a problemas con-

geiros, vão fazer o trecho Santa Cândida-Praça do Japão. O

tratuais que impossibilitaram o investimento por

trajeto, de 11 quilômetros de extensão e oito paradas, terá ga-

parte das empresas no sistema.

nho no tempo de viagem, que cai de 40 minutos para 25 minu-

“Após um período de estagnação, quando
o transporte coletivo de Curitiba foi denegrido

tos. Ao todo, 36 mil passageiros serão beneficiados por dia.
Os novos ônibus possuem uma solução que permite ao

nacionalmente e nós brigamos para defendê-lo,

gestor personalizar a velocidade do veículo. A tecnologia da

estamos aqui novamente para mostrar que so-

fabricante Volvo busca reduzir o número de acidentes e mul-

mos capazes de trazer tecnologia e capacidade

tas, principalmente em áreas com grande fluxo de pessoas,

para transportar”, declarou.

como escolas e hospitais. O motorista recebe a informação

De acordo com o prefeito Rafael Greca, a

no painel do ônibus quando o veículo entra nas áreas demar-

previsão é que neste ano o total de ônibus novos

cadas e passa a operar automaticamente dentro do limite de

chegue a 175, atingindo 475 veículos novos até o

velocidade estabelecido.

final da sua gestão, em 2020.
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Um novo papel para o
transporte público coletivo?
GABRIEL
OLIVEIRA*
Coordenador de
Transporte Público
do ITDP Brasil

Precisamos repensar o modelo de desenvolvimento urbano vigente em nossas cidades nas

de sustentável ainda é incoerente e inconstante.

maior mistura social e de uso do solo permitiriam a seus

transporte público e novas formas de financiá-lo

últimas décadas. Cidades mais compactas, densas, com

cidadãos ter grande parte dos seus desejos ao alcance de
algumas quadras.

Porém, inevitavelmente, viagens de média e longa

distância serão sempre necessárias para acesso total
às nossas amplas cidades brasileiras. Seja para resolver

pendências pessoais, acessar serviços públicos, aproveitar o fim de semana, visitar parentes, o cidadão precisa

ter assegurado o seu direito social ao transporte e de se
locomover com dignidade no território.

No contexto de aumento exponencial de carros e mo-

tos particulares e de surgimento de novas soluções de
transporte sob demanda, haveria um novo papel para o

transporte público coletivo em nossas cidades? Não – o

Enquanto a expansão da prioridade viária para o
engatinham, vez ou outra nos deparamos com

projetos injustificáveis de novas vias expressas

como solução para avenidas congestionadas. Em

BH, RJ e SP, por exemplo, apenas 1%, 2% e 3%,
respectivamente, das vias da cidade têm algum
tipo de prioridade para o transporte público. O

que fariam se soubessem que um corredor de
BRT com uma faixa no nível da rua pode ofere-

cer o quádruplo de capacidade de uma via eleva-

da com duas faixas? Indo na contramão, é cada
vez maior as cidades que liberam a circulação de
táxis e veículos particulares nessas escassas vias.

Para continuar atrativo e desempenhar seu

transporte público coletivo continua sendo mais democrá-

papel de estruturador da mobilidade de cidades

individual. Ainda assim, se o papel é o mesmo, a sua forma

que o transporte público coletivo entre em uma

tico, eficiente e sustentável do que soluções de transporte
de atuação precisa fazer frente a esse novo contexto.

Demandas diretas e concretas da sociedade, como

frequência, confiabilidade, rapidez, tarifa acessível,
segurança viária, limpeza e conforto, infraestrutura
{A} Tarikdiz/Shutterstock.com

Por outro lado, a visão política sobre mobilida-

mais vivas, sustentáveis e dinâmicas, é necessário

nova era, pautada nas reais demandas de seus
usuários e suportada por uma forte e perene visão governamental.

adequada, integração facilitada e qualificação de moto-

*Gabriel Oliveira ingressou no ITDP Brasil em novembro de 2013.

tecnologias disponíveis, ficou mais fácil entender o que

Desenvolvimento Urbano e liderou atividades de avaliação e apoio

a gestores públicos e operadoras tomar decisões técnicas

brasileiras. É mestre em Engenharia de Transportes com ênfase em

ristas, faltam constantemente nos serviços. Com novas
agrada e move o comportamento das pessoas, permitindo
mais embasadas.

NTUrbano

Atua como coordenador no programa de Transporte Público e
a corredores de BRT em oito cidades e regiões metropolitanas
Transporte Público pela COPPE/UFRJ (2016) e possui duplo diploma em
Engenharia pela École Centrale de Lyon (França) e pela UFRJ (2013).
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Nosso caminho está
conectado ao seu.

A tecnologia é o ponto de partida para transformar a mobilidade urbana.
A Transdata Smart sempre fez de tudo para levar mais evolução a todos.
E continuará fazendo com uma atuação mais moderna, conectada e inovadora.
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Tecnologia
como aliada
da segurança
pública
Recurso instalado em ônibus e
disponibilizado em aplicativos de mobilidade
oferece mais agilidade no combate à
violência no transporte coletivo das cidades
O nome – “botão do pânico” – certamente não faz justiça ao

não deve ser visível. Em geral, não há um custo extra por

dispositivo, que poderia se chamar “botão antirroubo” ou

ser um item já existente nos equipamentos instalados

“botão seguro”. Mas o fato é que essa tecnologia vem sendo cada

para o controle operacional e fazer parte de uma série

vez mais utilizada como parte das medidas de segurança adotadas

de tecnologias embarcadas de fábrica nos veículos no-

por empresas e poder público para reduzir os índices de violência

vos, que podem ser ativadas ou não. Veículos de mode-

no transporte público. O equipamento é uma forma de comuni-

los anteriores, já em operação, podem demandar algum

cação direta que pode ser acionada por motoristas ou cobradores

investimento para a instalação do recurso.

para denunciar casos de assalto, arrastão, assédio sexual e outros

Em Curitiba, o botão do pânico está instalado desde

tipos de ocorrências registradas nos coletivos ou em terminais e

2012 em 1.564 ônibus urbanos e 369 estações-tubo,

estações. Versões digitais do conceito, disponíveis em aplicativos

segundo informações do Sindicato das Empresas de

para celular, permitem que usuários do serviço também alertem as

Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp).

autoridades quando há casos de violência.

O sistema é disponibilizado ao motorista no interior dos

O botão do pânico já integra as frotas de muitas cidades. En-

veículos e no posto de cobrança das estações-tubo, que

quanto em alguns lugares foram aprovados projetos de lei que

conta com o sistema de câmeras como apoio para fisca-

definem a obrigatoriedade da instalação desse equipamento nos

lização. O botão é instalado em local estratégico para

coletivos, em outros as propostas estão sendo analisadas. Há ainda

evitar os disparos acidentais e só pode ser acionado por

cidades que já utilizam a tecnologia por opção das próprias empre-

operadores das empresas de transporte.

sas operadoras. As capitais Curitiba (PR) e Goiânia (GO) são exemplos de utilização dessa medida de segurança.

Após ativado, o dispositivo utiliza as tecnologias
WEB / GPS / SMS para contatar o Centro de Controle
de Operações (CCO) da Urbanização de Curitiba (Urbs)

Como
funciona

e informar a ocorrência. “Quando acionado o botão,
surge um alerta na tela dos nossos computadores e um
sinal sonoro para avisar sobre o disparo. A empresa res-

O botão do pânico pode ser implementado de duas maneiras. A

ponsável pelo veículo também recebe essa mensagem e

primeira e mais comum consiste na instalação do dispositivo no in-

os profissionais são orientados a acionar a Guarda Muni-

terior dos ônibus coletivos, em estações ou terminais. Nesse caso, o

cipal ou Polícia Militar”, detalha Amilton Daeme, gestor

acessório deve ficar posicionado em local de fácil acionamento, mas

de Fiscalização de Transporte da Urbs.
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rista e o diferencial é a mensagem ser silenciosa aos ocupantes
do veículo, preservando o sigilo do denunciante. O resultado
das abordagens tem sido muito positivo, devido à característica
da ação de surpresa”, observa Sandro Guimarães, gerente de
segurança da RedeMob.

Tecnologia
para usuários
Outra possibilidade de utilização do botão do pânico é oferecida aos usuários do transporte coletivo que encontram a tecnologia em softwares para celulares. O Cittamobi é um exemplo
de aplicativo que, além de informações sobre o funcionamento
do transporte público, possui o Botão de Incidente Grave (BIG).
O aplicativo, desenvolvido pela Cittati, está disponível para
download em Android e IOS, mas apesar de estar presente em
mais de 70 cidades e ter mais de 6 milhões de downloads, a
função que aciona o botão do pânico ainda não está habilitada
Apesar do bom funcionamento do sistema, Da-

em todas as localidades.

eme acredita que é necessário realizar treinamentos

Fernando Matsumoto, gerente de produtos da Cittati, ex-

para os operadores com o intuito de diminuir os

plica que a inclusão da funcionalidade só é possível mediante

acionamentos acidentais. O gestor ainda afirma ser

interesse dos órgãos públicos e empresas operadoras. “Quando

fundamental estabelecer uma relação mais direta

surge a parceria com a Cittati, a empresa operadora busca a

entre a tecnologia e a segurança pública. “A maior

prefeitura ou órgão gestor da cidade para apoiar. Eles são res-

urgência é que o botão seja acionado diretamente

ponsáveis por providenciar uma central de atendimento para

nos setores de segurança, seja Guarda Municipal

as ocorrências e intermediar a relação com as autoridades de

ou Polícia Militar, para acelerar o processo, pulando

segurança”, conta.

essa etapa de um terceiro precisar informar sobre a
ocorrência”, pontua.

A parceria também é fundamental para o monitoramento
das incidências. “O tempo real nos permite saber exatamente a

Funcionando de maneira parecida com a tec-

localização do veículo. Se o usuário estiver dentro do ônibus, é

nologia presente nos ônibus de Curitiba, o botão

possível ainda identificar a placa e o prefixo do ônibus pelo apli-

do pânico não é novidade em Goiânia. Presente

cativo. São essas informações que facilitam o trabalho policial”,

nos coletivos desde 2008, a tecnologia tem ga-

revela Matsumoto.

rantido mais segurança para os passageiros em

Para os órgãos de segurança é disponibilizada uma plata-

toda a frota da capital. O sistema foi definido pelas

forma web que permite o recebimento de informações on-line

empresas consorciadas e a área de Segurança do

sobre a denúncia. Nesse espaço também é oferecido um painel

RedeMob Consórcio como alternativa viável e ne-

de controle digital com diversos gráficos para auxiliar a gestão

cessária às demandas.

da segurança pública da cidade.

Em situações de emergência, o motorista aciona

O BIG já está funcionando em Sorocaba e Guarulhos, muni-

o botão e uma mensagem é transmitida até uma

cípios de São Paulo. O botão permite quatro opções de denún-

central de segurança que dá encaminhamento pe-

cia: assalto a mão armada, assédio sexual, violência e outros.

rante a Polícia Militar. Por meio das informações de

Caso selecione a última opção, o cidadão deve digitar o que quer

localização do ônibus, é encaminhada a viatura dis-

registrar. Para realizar a denúncia, o usuário precisa também

ponível mais próxima para realizar a abordagem do

informar dados de identificação (nome, CPF, telefone e

veículo. “O sistema é de fácil manuseio pelo moto-

e-mail) para assegurar a comunicação.
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Empresários alertam para crise do setor
e propõem soluções na Carta de Brasília
Noventa empresários do setor de

A nova planilha de cálculo dos custos do transporte urbano,

transporte público urbano por ônibus esti-

lançada pela Associação Nacional de Transportes Públicos

da NTU em Brasília, para avaliar a grave

como a melhor ferramenta para a aferição dos custos reais de

veram reunidos no dia 20 de março, na sede
crise pela qual passa o setor e buscar caminhos para superá-la.

Durante a reunião, foram analisados os

(ANTP), em 2017, também foi tema da discussão, apresentada

operação do serviço, essencial para definição de tarifas mais justas e transparentes.

A prioridade ao transporte coletivo também fez parte da pau-

principais problemas enfrentados, como

ta. O apoio à implantação de faixas exclusivas, corredores e siste-

2014 e a crescente queda do número de

alinhamento para o setor. Transporte coletivo preso em conges-

a grave crise econômica que vem desde
passageiros nos últimos anos – de 2014 a

2017, houve uma perda de 20% da demanda,

mas BRT foi apontado como uma das estratégias importantes de
tionamentos perde produtividade e, consequentemente, clientes.

Ao final da reunião, os empresários do transporte público por

agravada com o aumento do transporte sob

ônibus assinaram a Carta de Brasília. O documento, enviado a

Empresários relataram os problemas que

cos à sobrevivência das empresas e as dificuldades de continuar

demanda por aplicativos.

têm enfrentado, principalmente em relação
ao não cumprimento dos contratos por parte

dos governos municipais e estaduais, com a

autoridades federais, estaduais e municipais, alerta para os ris-

ofertando esse serviço essencial para grande parte da população brasileira.

O documento descreve ainda o cenário de promessas não

postergação dos reajustes tarifários acorda-

cumpridas pelos governos, como a do Pacto Nacional pela Mo-

dessem assegurar o equilíbrio financeiro do

Carta, a adoção de políticas efetivas de fortalecimento do trans-

do. Isso, somado à falta de medidas que putransporte público levou, no período de 2014

a 2016, ao fechamento de 10% das empresas

de ônibus. E mais 30% do segmento, cerca de
600 empresas, enfrentam alto grau de endividamento e risco de insolvência.
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bilidade Urbana, que ficou no papel. Os empresários cobram, na
porte coletivo e financiamento adequado. As propostas apresentadas incluem: o cumprimento rigoroso dos contratos, a retomada
dos investimentos em infraestrutura urbana, a cobertura dos

custos das gratuidades e benefícios tarifários e maior segurança
pública nas redes de transporte público.
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Campanha nacional contra
abusos no transporte público
mobiliza empresas e passageiros

Pela primeira vez, a NTU lançou uma campanha nacional de

com a NTU e contribuições do UNFPA (Fundo de Popu-

prevenção da violência contra a mulher e do abuso sexual no trans-

lação da ONU). O curso estará disponível para todas as

porte coletivo, envolvendo passageiros, motoristas e cobradores de

empresas de transporte público do país a partir do se-

ônibus. A campanha “Ônibus é lugar de respeito! Chega de abusos!”

gundo semestre. O primeiro encontro com profissionais

foi apresentada no dia 8 de março, em Brasília, como parte da cele-

das empresas de ônibus, que serviu para gerar subsídios

bração do Dia Internacional da Mulher. O evento foi realizado no

para a elaboração do curso, foi realizado em Brasília no

Palácio do Buriti, sede do governo distrital, e contou com a partici-

dia 23 de fevereiro.
Para a NTU, é fundamental que a sociedade entenda

pação do governador Rodrigo Rollemberg.
Segundo pesquisa do Datafolha, 22% dos abusos ocorrem den-

que os ônibus são espaços de convivência social e, por

tro do transporte público. Para responder a esse desafio, a campa-

esse motivo, devem ser percebidos como lugares segu-

nha buscou engajar a comunidade de usuários do transporte público

ros e acolhedores, de uso coletivo, onde as regras da boa

e toda a sociedade num esforço conjunto para coibir casos de abu-

convivência devem ser aplicadas por todos, e onde atitu-

sos: as peças publicitárias pedem aos passageiros que não ignorem

des abusivas não serão toleradas. “Essa questão do abu-

ocorrências desse tipo e oferece opções de telefones que podem ser

so é do interesse de toda a sociedade. Por isso, a cam-

acionados se a situação de abuso está ocorrendo ou já ocorreu.

panha não é centrada no estímulo à denúncia, mas na

Um dos pontos de destaque é a capacitação dos profissionais

promoção do respeito às usuárias e no engajamento da

do transporte (motoristas e cobradores), por meio de um curso e

comunidade de usuários e usuárias do transporte para

seu respectivo material didático que será elaborado para atender à

tornar o transporte coletivo um espaço livre de abusos”,

campanha. Esse trabalho ficou a cargo do SEST SENAT, em parceria

esclarece o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha.
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A diretora-executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, lembra que a violência contra a mulher é considerada problema social, por
isso, o caráter didático da campanha. “Nós, do
SEST SENAT, estamos engajados em sensibilizar
e capacitar os trabalhadores do transporte para
que eles tomem consciência do problema e se
tornem referência no setor em atitude de respeito e proteção da mulher”.

Materiais da
Campanha
Ao menos 29 empresas de 20 cidades de 11
estados já aderiram à campanha. No Distrito
Federal, a iniciativa contou com a adesão das
seis empresas operadoras locais e alcançou toda
a frota de três mil ônibus, responsável por 1,6
milhão de deslocamentos diários. Os materiais
disponíveis incluem cartazes nos ônibus, folhetos para distribuição a bordo e nos terminais de
passageiros, vídeo de bordo, busdoor, com a
opção de conteúdo para uso interno e externo,
adesivagem dos veículos e materiais para mídias
sociais. As peças da campanha estão disponíveis
no site

WWW.TRANSPORTEPUBLICO.ORG.BR, e o ví-

deo pode ser visto no canal do YouTube da NTU.

Outras ações
contra o assédio

Membros do Conselho Diretor
da NTU recebem Medalha JK

O vice-presidente do Conselho Diretor da NTU,
João Antonio Setti Braga, e o conselheiro de Minas
Gerais, Albert Andrade, foram homenageados
em fevereiro com a entrega da Medalha JK,
respectivamente nas categorias Grande Oficial e
Oficial na Ordem do Mérito do Transporte Brasileiro.
A Medalha JK, concedida pela Confederação
Nacional do Transporte (CNT), é conhecida como símbolo
do reconhecimento dos transportadores brasileiros
àqueles que doaram talentos, competências e esforços
pessoais pela melhoria do setor no Brasil. Instituída em
1991, tem como patrono o ex-presidente da República
Juscelino Kubitschek, fundador de Brasília.

Outra iniciativa sobre assédio no transporte público foi realizada pela Universidade Corporativa
do Transporte (UCT), vinculada à Federação das
Empresas de Transportes de Passageiros do
Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor). A UCT realizou, em fevereiro, o fórum “Como Lidar com o
Assédio Sexual no Transporte Público”. O evento
contou com 50 participantes e foi transmitido
para 200 empresas de ônibus do Estado do Rio
de Janeiro. A UCT produziu também cartazes
direcionados aos passageiros e folhetos para os
funcionários das empresas.
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NTU debate os riscos
da regulamentação do
transporte por aplicativos
A queda da qualidade e do número de

passageiros do transporte público por ônibus

individual de passageiros não obedecem aos

ser agravada com a regulamentação do trans-

amplo), modicidade (menores preços) e conti-

no Brasil, observada nos últimos anos, poderá
porte individual sob demanda por aplicativo, se

não houver limites claros para esse serviço. O
alerta foi feito pelo presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transpor-

tes Urbanos (NTU), Otávio Cunha, em apresentação realizada dia 16 de abril, em São

Paulo, durante o Smart City Business America
Congress & Expo 2018. Durante o evento, a

NTU lançou um vídeo que aborda os principais
pontos a serem observados para uma regula-

princípios da universalidade (atendimento

nuidade (atendimento constante) que pautam
serviços essenciais como o transporte público.

“Os taxistas têm autonomia para escolher o
local e o horário de atuação, a exemplo do que
começa a acontecer no caso do transporte sob

demanda por aplicativos“, destacou Otávio

Cunha. Há uma tendência de concentração
nas áreas mais lucrativas, deixando os serviços
deficitários para o transporte público.

O presidente da NTU sugeriu que, ao re-

mentação adequada desse tipo de transporte.

gulamentarem a atividade do transporte sob

setor, o serviço de transporte sob demanda por

minem regras, condições e limites para sua

Otávio Cunha esclareceu que, na visão do

aplicativo é bem-vindo e pode complementar
{A} Antikwar/Shutterstock.com

Segundo a NTU, os serviços de transporte

a oferta do serviço. No entanto, fez objeções às

propostas de oferta de serviços compartilha-

dos a preços mais baixos, que aparentemente
apresentam competição saudável entre o

transporte público urbano e aquele por aplicativos. “Na realidade não é assim”, alertou.

demanda por aplicativo, os legisladores deter-

atuação. “Enquanto o transporte coletivo urba-

no se dá em um mercado altamente regulado,
taxistas e prestadores de serviços por aplicativo operam sob a égide da lei de livre comércio,
o que pode resultar em concorrência desigual
e agravar ainda mais o cenário desenhado”,
destacou o presidente.
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Prioridade para o transporte
público em Recife
Além de faixas exclusivas, a capital pernambucana conta
também com projetos de corredores e sistema BRT para
otimizar o tempo das viagens e garantir benefícios aos usuários
A priorização do transporte público coletivo sobre o indivi-

total de faixas exclusivas para o transporte

em corredores, sistema BRT (transporte rápido por ônibus) e fai-

nas 20,5 km em 2013, tendo sido ampliado

dual é uma conquista importante para as cidades. Investir

xas exclusivas é uma das alternativas mais eficazes para melhorar

a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários. Em Recife, esses

público existente no município era de apeem mais de 180% de lá para cá.

O presidente da Urbana, sindicato que

projetos totalizam 113,7 km. Ao todo, são 58,2 km destinados às fai-

responde pelas empresas operadoras de ôni-

km de outras faixas e corredores. Os 55,6 km restantes servem ao

que o maior benefício dessas faixas está no

xas e corredores exclusivos, dos quais 36,7 km de faixas azuis e 21,5
transporte na Região Metropolitana do Recife. As informações são
da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

As faixas exclusivas da capital pernambucana surgiram em

2013, com o projeto Faixa Azul, e facilitam bastante a vida dos usu-

ários que trafegam pelas avenidas Recife, Mascarenhas de Moraes,
Herculano Bandeira, Engenheiro Domingos Ferreira, Conselheiro

Aguiar, Antônio de Góes e Estrada dos Remédios, além das ruas
Real da Torre e Cosme Viana. Funcionando de segunda a sexta-

-feira, das 6h às 22h, as faixas azuis beneficiam mais de 100 linhas
e 700 mil passageiros diariamente. A CTTU informa ainda que o
ED. 32
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bus do Recife, Fernando Bandeira, aponta
ganho de velocidade. “É possível circular por

mais vezes com a mesma frota, o que nos ajuda a atender melhor e no menor tempo pos-

sível. Esse é um benefício para os usuários

e também para as empresas de transporte,
além de ser um investimento pequeno e fácil

para o poder público”, diz. Na Avenida Herculano Bandeira, por exemplo, o ganho che-

gou a 118%, com a velocidade dos coletivos
passando de 11km/h para 24km/h em média.

{A} Daniel Tavares PCR
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Bandeira também enxerga o investimento

aos BRTs para garantir maior priorização do transporte coletivo

por ônibus como um grande impulso para a re-

articulado, é utilizada uma estratégia que favorece muito o trans-

nos projetos de priorização do transporte coletivo

cuperação do setor, que sofre há vários anos com
a queda de demanda de passageiros. “O usuário

quer um transporte de qualidade e com os be-

por meio da integração entre os sistemas. “Ao fazer esse trabalho

porte público de passageiros. Essa contribuição é o que pode tornar o espaço mais justo, correto e democrático”, avalia.

João Braga comemora as mudanças do transporte público

nefícios proporcionados por iniciativas como as

do Recife e afirma que o sistema está melhorando bastante em

ma, fazendo com que o serviço fique, consequen-

vo de trabalho. Já solucionamos muitos impasses que obstruíam

faixas exclusivas. Essa realidade fica mais próxitemente, mais atrativo para a população”, conclui.

No entanto, mesmo com todos os benefícios

das faixas exclusivas, o transporte público do
Recife ainda tem muito trabalho pela frente. O
advogado e servidor público Cezar Martins,
41 anos, utiliza o transporte público para ir

meio aos desafios. “O investimento na priorização é nosso objeti-

a passagem dos ônibus, principalmente em áreas comerciais.
Não é uma tarefa fácil, mas o avanço é visível”, fala. O secretário
ainda acredita que, com a instalação do restante das estações e
terminais de integração no centro da cidade, o transporte terá
uma melhora ainda mais significativa.

ao trabalho, mas afirma preferir outro meio de

transporte quando está na zona norte da ci-

dade. A região possui a maior parte da malha
viária formada por trechos de trânsito misto,

o que faz Cezar não considerar o ônibus uma
boa opção para o percurso.

Para ele, é necessário estender as faixas

exclusivas para essa região e continuar inves-

tindo na priorização. “É preciso acreditar que

as pessoas vão mudar de modal com as faixas
exclusivas. Com uma pequena parte dos moto-

ristas mudando, já compensa o espaço retirado
para circulação do automóvel, e a cidade como
um todo começa a ter uma locomoção mais eficaz”, defende o usuário.

Parceria
no trabalho
O avanço atual na qualidade do serviço de

transporte público de Recife é resultado de um
trabalho em conjunto da prefeitura com a Urba-

na e com o governo do Estado. O sindicato cola-

bora com projetos e estudos sobre a priorização;
já a prefeitura investe na implantação das faixas

azuis e na integração com o serviço de corredores e sistema BRT oferecido pelo Estado.

O secretário de Mobilidade e Controle

E o BRT?
Custo alto de manutenção, quebra constante dos equipamentos,
depredações das estações e obras que não acabam são os
principais desafios enfrentados pelo sistema BRT em Recife.
Fora todas essas questões, ainda existem os problemas
classificados como pontuais pelo diretor de operações
do Grande Recife Consórcio de Transporte (GRCT), André Melibeu.
“Tivemos recentemente um problema no pavimento do corredor
Norte/Sul, e a empresa responsável abandonou a obra. A
construção de duas estações está parada pelo mesmo motivo”,
conta. O problema de pavimentação obriga os ônibus BRT, num
determinado ponto, a fazer um desvio que sequer está asfaltado.
A cidade possui dois corredores de BRT, divididos em
Norte/Sul e Leste/Oeste. O primeiro possui extensão de 33
km, enquanto o outro tem 12 km. No caso do corredor Norte/
Sul, apenas 17 km estão segregados e, no Leste/Oeste, a
separação está presente em somente 7 km, o que faz com
que, em determinados trechos, os veículos BRT circulem na
mesma faixa que ônibus convencionais e, até mesmo, carros
particulares. Segundo André Melibeu, a falta de segregação
total é o que faz com que o sistema ainda não esteja
implantado da forma como foi planejado. “O melhor dos mundos
nesse momento seria atingir corredores completamente
segregados para conseguirmos atingir as velocidades
planejadas, já que estamos bem abaixo do que foi
projetado”, reforça o diretor de operações do GRCT.

Urbano do Recife, João Braga, aponta que as

faixas azuis estão sendo conectadas também
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Pelo mundo

Chipre
5ª Conferência Europeia
de Planos de Mobilidade
Urbana Sustentável
A cidade de Nicósia, capital do Chipre,
sediou a 5ª Conferência Europeia de
Planos de Mobilidade Urbana Sustentável, nos dias 14 e 15 de maio de 2018. O
evento reuniu representantes de todos os
países e cidades da União Europeia que
estejam colocando em prática seus planos
de mobilidade. O tema central deste
ano foi a multimodalidade, com foco na
integração e combinação de vários modos

Para mais informações, acesse:

HTTPS://EUROPA.EU/NEWS-

de transporte de passageiros e cargas

ROOM/EVENTS/5TH-EUROPEAN-CONFERENCE-SUSTAINABLE-UR-

com baixo impacto no ambiente urbano.

BAN-MOBILITY-PLANS-SUMPS-PLANNING-MULTIMODAL-CITIES_EN

Espanha
Como você melhoraria
o transporte público?
A comunidade Las Rozas, em Madrid, pediu aos
moradores sugestões para melhorar o transporte
público. Todos receberam um comunicado em
suas casas incentivando-os a enviar sugestões para
aumentar a qualidade do transporte público no
município. O Departamento de Transporte receberá
todas as propostas da comunidade. As sugestões

Inglaterra

serão analisadas e incorporadas ao Plano Integral de
Melhorias de Transporte, que está sendo promovido

Ônibus Londrino Euro VI

juntamente com o Consórcio Regional de Trans-

Os motores dos clássicos ônibus londrinos são atualizados para o padrão Euro VI. O projeto da Cummins revitaliza os tradicionais ônibus
de dois andares; a tecnologia permite que motores ultrapassados se-

portes. A campanha pretende incentivar o uso do
transporte público em vez dos veículos particulares.
A

jam readequados às novas regras de emissões da Europa, mantendo
cido no Brasil. Ainda há ônibus londrinos produzidos nos anos 1950
em operação, que não se adequam à nova legislação de emissões de
poluentes. Para atingir esse objetivo, os motores serão substituídos
por um Cummins 4.5L ISB, junto com novos sistemas de exaustão
e tratamento de emissões, compatíveis com a legislação vigente.
ED. 32
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as carrocerias originais dos veículos. O serviço será também ofere-

Política pública

Cide Verde
tem apoio de
parlamentares
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A

Proposta foi apresentada
no Congresso pela Frente
Nacional de Prefeitos
Reconhecida pelo setor de transporte

com o Congresso será mantido mesmo diante da impossibilida-

porte coletivo no Brasil, a Cide Verde (PEC

de Campinas, destacou a necessidade de levar ao conhecimento

tante para o financiamento da tarifa do trans-

159/2007), proposta pela Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), foi apresentada a um grupo de

parlamentares e prefeitos durante café da ma-

nhã realizado em Brasília no dia 21 de fevereiro. Com o propósito de explicar o projeto e es-

clarecer dúvidas, o encontro, promovido pelas

de de votação da PEC neste momento. Donizette, que é prefeito
público a situação do setor de transporte público no país, que
enfrenta queda de passageiros e a competição com os aplicativos de transporte. “Tudo isso impacta o preço da tarifa, que é

calculada em cima do número de passageiros”, alertou na apresentação do tema aos parlamentares e prefeitos.

O presidente da Frente Parlamentar do Transporte Público,

Frentes Parlamentares da Frente Nacional de

deputado Mauro Lopes (MDB/MG), também foi enfático ao co-

importância do engajamento do Congresso Na-

menos 62% dos que deixaram de usar o ônibus no país retorna-

Prefeitos e do Transporte Público, reforçou a

cional na aprovação de novas fontes perenes de

recursos para reduzir as tarifas e melhorar a
qualidade do transporte público.

A proposta deve aguardar o fim do período

mentar a situação crítica do transporte público no Brasil. “Pelo
riam se a tarifa hoje fosse um real mais barata”, destacou ele, re-

afirmando o apoio da Frente à aprovação da Cide Verde tão logo
possa ser votada.

O presidente da Associação Nacional das Empresas de

de intervenção federal no Rio de Janeiro para

Transportes Urbanos (NTU), Otávio Cunha, lamentou que a ta-

emendas constitucionais nesse contexto.

público no Brasil. Ele reforçou o cenário de crise do setor, citan-

ser apreciada, já que a lei proíbe a votação de
Se for aprovada, a Cide Verde (Contribui-

ção de Intervenção no Domínio Econômico)

vai permitir a transferência de recursos do
transporte individual para o coletivo. Simulações realizadas indicam que a incidência de
uma contribuição de 6% sobre o consumo de
{A} Hellen Tôrres/NTU

Segundo o presidente da FNP, Jonas Donizette, o diálogo

público como uma alternativa impor-

combustíveis usados em carros e motos (gasolina, etanol e gás veicular), permitiria reduzir

em até 25,7% o valor da passagem paga pelos
passageiros do transporte público. A Cide Verde não incide sobre o diesel.

rifa ainda seja o único agente financiador do custo do transporte
do a perda de passageiros diariamente e o peso das gratuidades,

que impactam 17% os custos de composição da tarifa, além do
endividamento que afeta um terço das empresas, e que já levou
ao fechamento de 10% delas nos últimos anos. “Já transportamos
60 milhões de passageiros diariamente, mas hoje são 37 milhões”,

alertou Otávio Cunha. O presidente da NTU afirmou que, mesmo com o bloqueio na votação de propostas de emendas consti-

tucionais, o setor vai continuar insistindo na busca de soluções
perante o poder público. “A questão transcende o bloqueio; nossa intenção é melhorar o serviço para o usuário e achar
alternativas. É obrigação nossa”, frisou.
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NTU recomenda

Nossas
dicas

APP

Urbanoide

O Urbanoide é um aplicativo que mostra detalhes
em tempo real sobre as linhas de ônibus de São
Paulo. Além de informações sobre o itinerário
das linhas, ele exibe as paradas e os ônibus mais
próximos de você. Outra vantagem do aplicativo
é mostrar as condições do trânsito na cidade. Por
meio de mapas e gráficos, o usuário pode evitar os
trechos engarrafados e buscar rotas alternativas.
O app está disponível apenas para o sistema IOS.

Série: Mulher,
Transporte & Mobilidade
VÍDEO

Durante o mês de março, a NTU produziu alguns vídeos
curtos com mulheres que fazem parte desse setor, que é
predominantemente masculino. O objetivo da série “Mulher,
Transporte & Mobilidade” é destacar a importância da
mulher na sociedade e no transporte coletivo urbano.
Os quatro vídeos, com duração de pouco mais de dois
minutos cada, estão disponíveis no canal NTU Brasil no

O transporte público e
a nova mobilidade urbana
VÍDEO

Youtube e na página NTU Brasil do Facebook. Confira!

Seminário
Nacional NTU 2018

Aprovada recentemente, a Lei 13.640/2018,

EVENTO

que modificou a Política Nacional de Mobilidade
Urbana, delegou às prefeituras e ao governo do

Com o tema “Construindo hoje o novo amanhã: contribuições

Distrito Federal a atribuição de regulamentar

do transporte público para a mobilidade urbana”, a 32ª edição

o transporte individual por aplicativos. Para

do Seminário Nacional NTU será realizada nos dias 31 de julho,

contribuir nesse processo, a NTU lançou o vídeo

1° e 2 de agosto, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

“O Transporte Público e a nova mobilidade

O evento deste ano discutirá os principais desafios do setor

urbana”, que trata dos desafios do setor de

e apresentará propostas de soluções eficazes e inovadoras

transporte público por ônibus e da necessidade

para a mobilidade urbana, que serão disponibilizadas como

de uma regulamentação adequada do transporte

subsídio para os programas de governo de candidatas e

por aplicativos. O vídeo alerta para os riscos que

candidatos nas eleições de outubro. Além disso, vai abrir

as opções compartilhadas ou coletivas desse

espaço para que representantes das principais candidaturas

transporte podem trazer para o sistema público:

possam debater essas propostas e apresentar suas ideias.

sem regulamentação adequada, podem provocar

Como de costume, a NTU promove o Seminário Nacional em

uma concorrência predatória e comprometer a

paralelo com uma feira de negócios. A Feira Transpúblico

prestação desse serviço essencial. O vídeo foi

foi inteiramente reformulada este ano, ampliou seus

lançado durante painel da Smart City Business

horizontes e se tornou um evento latino-americano,

America Congress & Expo 2018, em São Paulo.

passando a se chamar Lat.Bus/Transpúblico. Confira a
programação completa no site da NTU
ED. 32

O vídeo está disponível no canal NTU Brasil

WWW.NTU.ORG.BR .

NTUrbano

no Youtube.

CONSTRUINDO HOJE O NOVO AMANHÃ:
Contribuições do transporte público para a mobilidade urbana.

31/07 (TERÇA-FEIRA)

02/08 (QUINTA-FEIRA)

14h00 Abertura da Feira LAT.BUS TRANSPÚBLICO e
início do credenciamento para o Seminário NTU

Oficinas de tecnologia em transporte
09h30 Painel 1 – “Sistemas de
pagamento e novos negócios”

01/08 (QUARTA-FEIRA)
10h00 Abertura da Feira LAT.BUS TRANSPÚBLICO e início
do credenciamento para o Seminário NTU
10h30 Abertura oficial do Seminário Nacional NTU

11h00 Painel 2 – “Inovação no transporte
público: o papel das startups”
12h30 Almoço
14h00 Painel 3 – “O que move o setor:
Diesel vs Híbrido/Elétrico”

13h00 Painel “Propostas para o transporte
público e a mobilidade urbana”
14h30 Almoço
16h30 Painel “Agenda Positiva - contribuições do Transporte Público
Urbano para o alcance das metas de desenvolvimento do país”

15h00 Visita técnica ao sistema
de transporte público de
São Paulo (exclusivo para
associados à NTU e imprensa)
17h30 Encerramento

17h30 Palestra master “O caminho do diálogo – construindo
relacionamentos com sociedade, passageiros e funcionários”

INICIATIVA

ORGANIZAÇÃO

APOIOS

SIMEFRE

Mobilidade + Inovação

AGORA

É POSSÍVEL ANUNCIAR

Na revista
NTUrbano

No site

O produto ou serviço da sua empresa
visto por quem realmente atua no setor
de Transporte Público Urbano no Brasil.
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