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Velho Ano-Novo
O ano de 2021 começou cheio de expectativas e

Como resultado, operadoras e poder público local chegam

esperança, com a posse dos novos prefeitos elei-

à temporada de reajustes tarifários, tradicionalmente no início

tos, duas vacinas aprovadas pela Anvisa e início da

de cada ano, numa terrível encruzilhada: se o prefeito aumenta

vacinação em todo o país, sinalizando a possibili-

a passagem, a demanda (e o faturamento) pode seguir em que-

dade de retomada consistente da economia.

da; se não aumenta, o déficit continua crescendo. Um autênti-

Infelizmente, para o transporte público, o fa-

co cenário perde-perde; não há solução viável nesse modelo

migerado ano de 2020 ainda não acabou. Diferente

falido, que conduz a um beco sem saída. Nossa reportagem de

de outros setores, o transporte público por ônibus

capa aborda esse dilema e apresenta possíveis soluções.

urbano segue sem apoio e sem políticas, acumu-

O fato é que algo precisa ser feito. Ao licitar a operação

lando críticas por aglomerações nos horários de

dos sistemas de transporte público, governos têm o hábito de

pico e prejuízos que somaram R$ 9,5 bilhões por

transferir às empresas concessionárias as responsabilidades

conta da pandemia (ou R$ 17 bilhões, se somados

pela prestação do serviço, sem delegar os meios para que

às perdas dos sistemas de metrô e trens urbanos).

possam responder à altura. Operadores têm suas obrigações,

O veto presidencial à ajuda emergencial de R$ 4

mas não podem decidir sobre seu modelo de negócios ou polí-

bilhões, anunciado em dezembro, foi apenas a gota

tica de preços por serem estritamente regulados e engessados

d’água de uma série de más notícias.

– o que é justificável, dado que se trata de um serviço público

Para começar, as expectativas de recuperação
não se concretizaram; o setor fechou o ano com

de caráter essencial que, portanto, não pode estar sujeito às
dinâmicas do livre mercado.

60% da demanda e 80% da oferta em comparação

Assim, as empresas pouco podem fazer para sair sozinhas

com o período anterior à pandemia, enquanto a

do buraco em que foram jogadas pela pandemia – que, é pre-

previsão era de 80% e 100%, respectivamente.

ciso reconhecer, apenas acelerou um processo de crise sistê-

Houve uma perda de quase 30% na média de fatu-

mica que vinha minando o transporte público há anos.

ramento mensal ao longo do ano.

Vale lembrar que a responsabilidade pela boa prestação do

Sem alívio pelo lado da receita, as empresas

serviço de transporte público é e continuará sendo, em última

operadoras começam a enfrentar o aumento dos

análise, do poder público, não importa o arranjo ou tipo de

custos fixos, com o fim das flexibilizações traba-

contrato firmado. Portanto, cabe ao poder público – não apenas

lhistas e altas no preço do diesel – de 27,4%, no

municipal e estadual, diga-se de passagem - garantir as condi-

acumulado do segundo semestre de 2020. Mão

ções para que o serviço seja ofertado de forma digna, regular,

de obra e combustível respondem, juntos, por

com qualidade e a custo módico – com ou sem pandemia.

quase ¾ dos custos do serviço.

Boa leitura.
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Opinião

A

Pandemia,
transporte
público e veto

QUANDO SE
ACREDITAVA QUE
O SETOR SEGUIRIA
EM FRENTE,
NOVAMENTE
ENGATA-SE A
MARCHA À RÉ.

— por Otávio Vieira da Cunha Filho

de transporte público – em especial o de

ônibus urbano – jamais vislumbrou, nem no pior

dos cenários, uma situação tão caótica como a atu-

al. Quando se acreditava que o setor seguiria em

reconhecido na Constituição federal como um direito social, tal qual saúde, educação e segurança.

Atividade indutora da economia, que vive o

frente, novamente engata-se a marcha à ré.

pior momento da história, o transporte público

gencial de R$ 4 bilhões teve um impacto tão de-

expectativas da sociedade por eficiência e quali-

O recente veto presidencial ao auxílio emer-

vastador quanto a enorme queda do número de
passageiros, que ameaça a sobrevivência do servi-

ço de ônibus no País, da forma como funciona hoje.
ED. 48

Definitivamente, jogou uma pá de cal sobre ex-

pectativas e planos de reabilitação deste serviço,

vem levando há anos a culpa por não atender às
dade. Mas isso pode mudar, a partir do momento
que cada ente assuma, de fato, suas obrigações e
responsabilidades na gestão deste serviço.

NTUrbano
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Em mais de 30 anos de altos e baixos, o setor
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As empresas operadoras sempre amargaram

a fama de vilãs, basicamente por estarem condi-

cionadas às obrigações definidas nos contratos de
concessão. Cabe ao contratante – o poder público
local – dizer qual o valor da tarifa a ser aplicada,

de que forma o serviço deve funcionar e qual o
nível da qualidade ofertada pelas contratadas, as

empresas operadoras. É do poder público a responsabilidade da gestão, não do empresário.

Enquanto se aguarda que o governo federal

reveja a decisão de vetar o socorro financeiro ao
transporte público – que não se enquadra na condição de favor, já que as empresas têm o compromisso de manter a oferta do serviço mesmo ope-

rando com prejuízo –, é importante que se entenda
a gravidade da situação.

O transporte coletivo é, reconhecidamente,

um dos segmentos mais afetados pelo impacto
da pandemia.

B

A atividade, que responde por 405 mil empre-

gos diretos e 1,2 milhão de empregos indiretos, já

perdeu 61.436 postos de trabalho de janeiro a no-

Não se trata de ameaça, muito menos de es-

vembro de 2020.

palhar o medo sobre o risco de interrupção ou

de quase 30% no número de passageiros nos últi-

no Brasil com este quadro de morte lenta, mas

O setor, que já vinha sofrendo com uma queda

mos anos, tem agora de manter uma oferta média
de serviço superior ao número de passageiros

transportados para reduzir aglomerações e aten-

mesmo do fim da oferta do serviço de ônibus
sim de imputar a quem de direito as responsabilidades envolvidas.

Ainda dá tempo de virar este jogo e fazer

der às necessárias medidas sanitárias de combate

de 2021 o ano histórico da grande mudança

mais o enorme desequilíbrio econômico-financei-

funda reforma em seu marco legal. É o que se

à proliferação do coronavírus, o que agrava ainda
ro dos operadores.

Esta equação não fecha. Se nada for feito, neste

início de ano teremos inúmeras empresas sem fô-

lego para operar, no momento em que o País mais

precisa assegurar empregos e adotar medidas

do transporte público no Brasil, com uma pro-

espera daqueles que têm o poder de decisão.
A sociedade merece e as empresas operadoras

têm capacidade de oferecer um transporte público eficiente e de qualidade.

para a retomada da economia.

Basta que deem as condições para isso.

Para os que ainda acreditam que os fatos citados

não passam de chororô de empresário, recomenda-se que procurem conhecer as políticas robustas de
proteção do transporte público adotadas por outros

países durante a pandemia, países que enfrenta-

ram os mesmos desafios, mas que, diferentemente
do Brasil, escolheram o caminho do fortalecimento

OTÁVIO VIEIRA DA
CUNHA FILHO
Presidente executivo da Associação
Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU)

de seus sistemas de transporte coletivo.
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Comissão da OAB
apoia reestruturação
do transporte público
O atual cenário de incertezas e fragilidade do transporte público no
Brasil, agravado pelo forte impacto da pandemia, não preocupa apenas o
setor. A Comissão Especial de Transporte e Mobilidade Urbana (CETMU),
órgão responsável pelo posicionamento da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB Nacional) sobre o tema, já propôs ao Conselho Federal
da entidade a análise de uma nota pública ao Congresso Nacional
pleiteando a derrubada do veto ao auxílio emergencial para o transporte.
A Comissão também apoia as propostas de reestruturação do transporte
público e estuda outras medidas em favor desse serviço essencial,
segundo informa Fernando Borges de Moraes, presidente da CETMU.
— com Fernando Borges de Moraes
ED. 48
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O ano de 2015 é considerado um marco para o transporte público no Brasil, que na época ganhou o status de direito social
no Artigo 6º da Constituição Federal. A conquista, na prática,

Como está estruturada e

qual o papel da CETMU?

A Comissão Especial de Transporte

ainda não saiu do papel, mas se depender da CETMU, o as-

e Mobilidade Urbana é um órgão de asses-

sunto virá à tona este ano. A Comissão, órgão consultivo que

soramento à diretoria da OAB Nacional e

também assessora o Conselho Federal da OAB Nacional sobre

ao Conselho Federal da entidade, para

transporte e mobilidade urbana, planeja lançar cartilha ex-

assuntos relativos ao tema (transporte e

plicando o que significa ter um transporte como direito social

mobilidade urbana). Possui um regimento

e as implicações disso para o poder público e seus agentes,

interno, presidente, vice-presidente,

cidadãos e empresas. “A CETMU tem feito estudos e sugerido

secretário geral e o total de 18 participan-

posicionamentos institucionais da OAB, favoráveis ao fortale-

tes entre membros titulares e consultores.

cimento do transporte enquanto direito social”, explica Fer-

É composta por advogados de vários

nando Borges, presidente da Comissão.

estados da Federação e se reúne frequen-

De acordo com Borges, o reconhecimento do transporte

temente para debater assuntos relevantes

como direito social impõe uma mudança de paradigma na

na área de transporte e mobilidade

área. Nesse sentido, ele entende que o transporte coletivo

urbana. A partir desses debates são

deve ser mais inclusivo e se tornar uma prioridade efetiva nos

produzidos documentos que são encami-

municípios, se houver vontade política e recursos. “A União,

nhados para a Diretoria da OAB Nacional

como é o ente da Federação que mais arrecada, tem que

para apreciação e, em havendo a aprova-

assumir seu papel no cumprimento da Constituição Federal

ção, o posicionamento da Comissão passa

dando à mobilidade urbana o devido reconhecimento em

a corresponder ao posicionamento formal

apoio aos municípios”, diz. Ele acredita que iniciativas dessa

da OAB Nacional sobre o tema. A Comis-

natureza têm o potencial de influenciar na implementação de

são também pode ser demandada pela

políticas públicas inclusivas.

Diretoria da OAB e cabe também à

A CETMU acompanha de perto a situação do transporte

Comissão a redação de ações a serem

público no Brasil, em especial do transporte coletivo urbano,

propostas pela OAB Nacional junto ao

e já levou a OAB Nacional a emitir posicionamentos em favor

Supremo Tribunal Federal em matéria de

do Guia “Como ter um Transporte Público Eficiente, Barato e

transporte e mobilidade urbana.

com Qualidade na sua Cidade”, lançado em 2020 pela ANTP
(Associação Nacional de Transportes Públicos) em parceria
com a NTU e demais entidades setoriais para fomentar o debate durante as eleições municipais. “O Guia está alinhado
com essa nova realidade, chamando a atenção da classe política para a necessidade de se priorizar o transporte coletivo
nas cidades”, justifica o presidente da CETMU.
A Comissão também endossa propostas para reestruturação do setor e avalia que os efeitos da pandemia poderão ser
devastadores para as contas públicas. “Ninguém quer voltar
à realidade que vivemos nos anos 1980, com estagnação econômica e hiperinflação. Precisamos criar um ambiente de negócios que atraia investidores privados”, avalia o presidente.
Ele aponta que concessões patrocinadas, criação de fundos

A UNIÃO, COMO É O
ENTE DA FEDERAÇÃO QUE
MAIS ARRECADA, TEM
QUE ASSUMIR SEU PAPEL
NO CUMPRIMENTO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DANDO À MOBILIDADE
URBANA O DEVIDO
RECONHECIMENTO EM
APOIO AOS MUNICÍPIOS.

específicos garantidores para as outorgas e parcerias público-privadas são mecanismos jurídicos relevantes e também
estão em estudo na OAB. Confira a entrevista na íntegra.

NTUrbano
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Como o senhor avalia o papel do transporte
público coletivo na sociedade?

Em setembro de 2015 foi promulgada a Emenda

Constitucional nº 90 que deu ao transporte o status de
direito social no artigo 6º da Constituição Federal. Assim,
o transporte passou a figurar no mesmo patamar constitucional da saúde, da segurança e da educação, por exemplo. Trata-se do justo reconhecimento do legislador
constituinte quanto a importância do transporte para a
sociedade, bem como do direito de todos a um transporte
de qualidade. Os municípios, em geral, cresceram desordenadamente e não têm recursos para as intervenções
urbanísticas necessárias, que são altos. O governo federal,
historicamente, tem adotado outras prioridades, inobstante a existência de leis importantes como é o caso da Lei
10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e da Lei 12.587/2012
(Política Nacional de Mobilidade Urbana).
Como deveria ser o transporte público
coletivo? Quais são os desafios (do

ponto de vista jurídico ou não) para
se ter o transporte público ideal?

O reconhecimento do transporte como direito social,

no artigo 6º da Constituição Federal, impõe uma mudança
de paradigma na área. O transporte coletivo deve ser mais
inclusivo e se tornar uma prioridade efetiva nos municípios.
Mas, para isso, é necessário vontade política e recursos. A
União, como é o ente da Federação que mais arrecada, tem
que assumir seu papel no cumprimento da Constituição
Federal dando à mobilidade urbana o devido reconhecimento em apoio aos municípios. A Lei Federal nº
12.587/2012 foi um marco importante para a mobilidade
urbana, pois reconheceu que não há mais como o cidadão
que utiliza o serviço, ou o empresário que fornece o
vale-transporte aos seus empregados, arcarem com a
totalidade dos custos do serviço. Por isso a referida lei
instituiu a “tarifa pública”, que é a tarifa ao consumidor e a
“tarifa de remuneração”, que é a tarifa para cobrir efetivamente os custos do serviço. A “tarifa pública” pode e deve
ser módica. As gratuidades e o desconto para o estudante
são também questões a serem consideradas. Garantir a
justa tarifa de remuneração é responsabilidade do poder
concedente. Já o operador do serviço, ou seja, as empresas
concessionárias, têm direito a um contrato economicamente
equilibrado e à segurança jurídica para investir.
ED. 48
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UM TRABALHADOR
SER OBRIGADO A
PASSAR QUATRO,
CINCO OU SEIS HORAS
POR DIA NO TRÂNSITO
É DESUMANO. ESSA
SITUAÇÃO TEM
QUE MUDAR.

Recentemente a OAB apoiou o Guia
das Eleições 2020, elaborado pela

ANTP com participação da NTU e

demais entidades setoriais. Qual a
sua avaliação sobre as propostas?

As propostas do documento vão ao encontro

da nova realidade que se abre com a qualificação do
transporte como direito social, na forma do artigo 6º
da Constituição Federal. Eu insisto nesse ponto
porque é fundamental que os entes públicos e os
concessionários do serviço tenham consciência de
que, de agora em diante, há uma normativa constitucional que equipara o transporte à saúde, à educação e à segurança em termos jurídicos. Essas
entidades estão de parabéns, pois o Guia está
alinhado com essa nova realidade, chamando a
atenção da classe política para a necessidade de se
priorizar o transporte coletivo nas cidades. A União e
o Estado são entes abstratos para os cidadãos. Mas
a cidade, não. É onde as pessoas moram, vivem,
trabalham, estudam, criam seus filhos e planejam
suas vidas. Um trabalhador ser obrigado a passar
quatro, cinco ou seis horas por dia no trânsito é
desumano. Essa situação tem que mudar e a
mudança passa pela cobrança, por parte dos
segmentos relevantes da sociedade civil, de que se
privilegie a mobilidade urbana num sentido coletivo,
integrando-se todos os modais.

NTUrbano
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De que forma a OAB pode contribuir

Como o poder público deve contribuir

defendidas e saiam do papel?

boa qualidade e preços acessíveis?

para que essas medidas sejam

Com imenso senso de justiça e elevado

para o serviço de transporte público ter
O poder público é o titular e o maior responsável pela

espírito público, derivados da compreensão da

mobilidade urbana. Todavia, na quase totalidade dos municípios,

relevância do artigo 6º da Constituição Federal,

não executa diretamente o serviço de transporte coletivo, ou seja,

os colegas doutores José Alberto Simonetti,

concede essa competência para a iniciativa privada, que são as em-

secretário-geral, e Felipe Santa Cruz, presidente

presas concessionárias, mediante licitação e contrato. Infelizmente,

do Conselho Federal da OAB Nacional, criaram a

em muitos casos, os contratos não são cumpridos integralmente

Comissão Especial de Transporte e Mobilidade

pelo poder concedente e há graves deficiências urbanísticas e de

Urbana pela primeira vez na história da OAB

planejamento. Assim, o operador passa a ter prejuízos, e não pode

Nacional. A OAB é uma entidade de classe que

fechar as portas, pois o serviço é essencial. Isso acaba fazendo

congrega profissionais indispensáveis à justiça,

com que a empresa se endivide e o desequilíbrio econômico-finan-

assim como o são os juízes e os promotores de

ceiro acabe gerando litigiosidade. Como questões envolvendo

justiça. Dentre os objetivos institucionais da OAB

concessão de serviço público são complexas, os processos judiciais

está a busca por uma sociedade mais justa e

se prolongam por décadas e, na prática, todos perdem. Esse ciclo

solidária, além, é claro, da defesa da Constitui-

vicioso deve acabar. Temos também estudos técnicos consistentes

ção Federal e do estado democrático de direito

na área de urbanismo, engenharia de transportes e jurídica que

com prerrogativas constitucionais para tanto. No

demonstram que o poder concedente deve profissionalizar a gestão

Brasil, infelizmente, por conta das imensas

de transporte público, afastar ingerências políticas casuísticas do

desigualdades sociais, ainda temos um grande

setor e estabelecer e cumprir um planejamento de longo prazo, ou

déficit democrático em sentido material, ou seja,

seja, planos de mobilidade urbana municipais devem ser respeita-

a democracia não pode existir apenas “no papel”

dos, independentemente de quem seja o administrador eleito, sob

e também não se resume ao processo eleitoral. O

pena de o transporte coletivo urbano ser totalmente precarizado,

transporte ilustra hoje um tipo de segregação que

afastando-se os investidores do setor.

ainda vige no País: a segregação social.

A Comissão Especial de Transporte e Mobilidade
Urbana da OAB Nacional (CETMU) também

apoiaria a defesa de propostas de reestruturação
do transporte público, como a criação de um

INFELIZMENTE,
EM MUITOS CASOS,
OS CONTRATOS NÃO
SÃO CUMPRIDOS
INTEGRALMENTE
PELO PODER
CONCEDENTE E HÁ
GRAVES DEFICIÊNCIAS
URBANÍSTICAS E DE
PLANEJAMENTO.

marco legal, nos moldes do que foi aprovado
para o saneamento básico em 2020?

O tema já está em estudo pela Comissão e acreditamos que

sim, haja vista que a proposta vai ao encontro da necessidade de
segurança jurídica para os investimentos privados no setor, que são
altos. Os efeitos da pandemia poderão ser devastadores para as
contas públicas e ninguém quer voltar à realidade que vivemos nos
anos 1980 com estagnação econômica e hiperinflação. Precisamos
criar um ambiente de negócios que atraia investidores privados. O
artigo 6º da Constituição Federal e a Lei 12.587/2012 já são
importantes passos no plano jurídico. O anteprojeto de um marco
regulatório tem muito a agregar nesse sentido. Concessões
patrocinadas, criação de fundos específicos garantidores para as
outorgas e parcerias público privadas são mecanismos jurídicos
relevantes em estudo também.
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Quais são os desafios da segurança jurídica

para os contratos de concessão do transporte
público? Como devem ser trabalhados?

A insegurança jurídica para investir no Brasil ainda é muito alta,

infelizmente. O empresário com capital para investir quer, legitimamente, uma perspectiva concreta de retorno para o investimento e isso passa
pelo cumprimento dos contratos por parte do ente público. A criação de
fundos garantidores para os contratos é uma tendência. É fundamental,
ainda, que se consolidem precedentes judiciais que obriguem agentes
públicos a cumprir o pactuado e que os responsabilizem pessoalmente
em caso de descumprimento. A mediação e a arbitragem também são
mecanismos já amplamente utilizados em contratos de concessão em
diversos países e vêm ganhando espaço no Brasil. Isso é muito bom,
pois são formas muito mais céleres e altamente técnicas para a solução

DO PONTO DE VISTA
DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, HÁ QUE
SE FORTALECER
AS AGÊNCIAS
REGULADORAS, COM
TITULARES TÉCNICOS
E INDEPENDENTES
DO GOVERNANTE
DO MOMENTO.

de conflitos. Do ponto de vista da administração pública, há que se
fortalecer as agências reguladoras, com titulares técnicos e independentes do governante do momento, inclusive com mandatos não coincidentes. Quanto mais técnica e profissional for a gestão das outorgas, maior
a chance de uma mobilidade urbana mais eficiente e inclusiva.
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De que forma a CEMTU da OAB Nacional

Que soluções jurídicas o senhor

transporte público e mobilidade nas cidades?

a reabilitar o transporte público

pode contribuir para a melhoria do

A Comissão, como órgão consultivo da OAB Nacio-

nal, tem feito estudos e sugerido posicionamentos institucionais favoráveis ao fortalecimento do transporte enquanto

enxerga a curto prazo para ajudar
em todo o país, drasticamente
afetado pela pandemia?

A pandemia tornou urgente a análise e

direito social, na forma do artigo 6º da Constituição

encaminhamento de propostas que já estavam

Federal. A OAB é uma entidade respeitada e representativa.

em estudo, como é o caso, por exemplo, do

Há hoje no Brasil aproximadamente 1,3 milhão de advoga-

aporte de recursos federais para a mobilidade

das e advogados atuantes e é importante que a classe

urbana nos municípios de médio e grande porte.

conheça a realidade da mobilidade urbana e suas normas de

Tal aporte foi aprovado pelo Congresso Nacional

foro constitucional e infraconstitucional, os direitos dos

(Projeto de Lei n. 3.364/2020), mas infelizmente

cidadãos usuários do serviço e os direitos e obrigações das

foi vetado pelo Poder Executivo. Já propusemos

empresas concessionárias. Nas esferas governamentais

ao Conselho Federal da OAB, para análise e

também há milhares de procuradores públicos de entes

eventual aprovação, uma nota pública dirigida ao

atuando na área e é fundamental que uma parcela deles se

Congresso Nacional pleiteando a derrubada do

especialize no tema, conhecendo sua realidade jurídica e

veto, pois sem esses recursos há sério risco de

operacional a fim de bem enfrentar os desafios cotidiana-

uma crise sistêmica sem precedentes para a

mente impostos à gestão pública.

mobilidade urbana nos municípios, o que
representará um retrocesso, com a falência de

O que a CEMTU pretende fazer em 2021

para contribuir com a reestruturação desse

serviço essencial, hoje à beira de um colapso?

Nossa missão maior no momento é buscar aprofun-

empresas concessionárias ou o encerramento de
suas atividades. Os sistemas de transporte
precisam ser protegidos pelo estado, senão a
conta será paga pelo cidadão, notadamente o

dar os estudos jurídicos na esfera constitucional do direito

mais humilde, e pelas pequenas e médias

ao transporte, bem como nos posicionarmos a favor das

empresas que são, em conjunto, os maiores

boas iniciativas, como foi o caso da iniciativa da ANTP e

empregadores do país e que fornecem

da NTU, em prol do transporte, voltada às eleições de

vale-transporte aos seus empregados.

2020. Esse tipo de iniciativa, com o novo status do
transporte como direito social, deixa de ser setorial e
passa a ter relevância de âmbito constitucional, logo, no
topo da pirâmide jurídica do direito brasileiro. A OAB não
poderia ficar alheia a isso e tal foi o motivo do empenho
dos dirigentes nacionais da entidade em criar, pela
primeira vez na história da OAB, uma Comissão para a
área. Pretendemos, ainda, neste ano de 2021, propor para
a análise do Conselho Federal da OAB uma cartilha
voltada aos envolvidos no setor, ou seja, poder público e
seus agentes, cidadãos e empresas, com vistas a demonstrar o que significa o transporte ser um direito social de

FERNANDO BORGES
DE MORAES
É advogado, bacharel em Direito pela
Universidade Federal do Paraná – UFPR,
especialista em Direito e Processo do Trabalho
pela Universidade de Santa Cruz do Sul,
conselheiro titular eleito para o Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB, Seção do Amazonas, triênio
2019-2021, Presidente da Comissão de

índole constitucional. Iniciativas dessa natureza têm o

Transportes e Mobilidade Urbana da OAB/

potencial de influenciar na implementação de políticas

AM e Presidente da Comissão Especial de

públicas inclusivas, na boa aplicação da lei e no enaltecimento dos direitos dos cidadãos a uma maior qualidade
de vida nas cidades.
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Balanço dos
reajustes
tarifários
A

A NTU retomou em 1º de no-

vembro de 2020 o monitoramento diário do período de maior ocorrência

A média dos reajustes dos sistemas atualizados foi de

11,3%, mas algumas cidades chegam a ter aumentos de

35% e até 74% nas tarifas. Os motivos vão desde a retirada

de subsídios (no caso de maior aumento) até a correção da
defasagem tarifária após anos sem reajuste. É importante
destacar que as cidades têm suas particularidades, vivem

em realidades diferentes e o valor das tarifas de ônibus é definido pelo órgão gestor responsável.

Outro acompanhamento realizado NTU, com dados de

de reajustes tarifários dos sistemas

184 sistemas de transporte, constatou que cinco cidades

acompanhamento, comparado com

40 cidades estão há 24 meses ou mais sem reajustes; 87 estão

de transporte público por ônibus. O
anos anteriores, aponta que de no-

vembro ao início de janeiro de 2021,
22 sistemas – entre capitais, cidades

de pequeno, médio e grande porte e
regiões metropolitanas – ficaram

sem qualquer reajuste, enquanto 20

sistemas tiveram ajustes nas passagens de ônibus.

brasileiras estão há mais de 36 meses sem reajustar a tarifa;

há 12 meses ou mais sem alteração; e somente as 52 cidades

restantes tiveram correção em suas tarifas nos últimos 12

meses. A falta de compromisso dos órgãos gestores com o
cumprimento dos contratos, que normalmente determinam
correções anuais da tarifa em função da variação dos cus-

tos, de modo a evitar defasagens acumuladas, gera um gran-

de desequilíbrio econômico-financeiro para as empresas,
agravando ainda mais a crise do setor.

Indicadores

Índice de frota total dos sistemas
de ônibus urbano (2013-2019)

{A} BadBrother/Shutterstock.com; {B} eamesBot/Shutterstock.com

ÍNDICE DE FROTA DE ÔNIBUS
URBANOS SEGUE EM QUEDA
O índice de frota total dos sistemas de ônibus urbanos regis-

trado em 2019 foi de 87,69% – média dos meses de abril e outubro. O
dado, calculado em relação a número de ônibus operando em abril
de 2013 nos nove sistemas avaliados, revela que a frota nacional se-

Cidades analisadas: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR,
Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE,
Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP.

100,00
99,94

2013

100,41
102,02

2014

99,82
99,15

2015

96,74
94,80

gue em tendência de queda. Segundo o Anuário 2019/2020 da

2016

anterior, conforme aponta o gráfico. O dado também reflete a falta

2017

89,69
89,08

por parte do poder público, principalmente em sistemas BRT, cor-

2018

90,96
88,57

NTU, em 2019 houve uma diminuição de 2,3% em relação ao ano
de novos investimentos em infraestrutura de transporte urbano
redores e faixas exclusivas; sem a inauguração ou início de operação de novos sistemas de transporte, não houve demanda de ampliação das frotas de ônibus para o atendimento da população.

87,97
87,41

2019
Abril
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B
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FUTURO
INCERTO

{A–D} Joa Souza/Shutterstock.com; {B} Alf Ribeiro/Shutterstock.com; {C} Rivaldi Souza/Shutterstock.com

Novos gestores públicos e empresas operadoras
encaram o desafio de reerguer os sistemas de
transporte público à beira do colapso, agravado pela
pandemia, com um novo olhar sobre a mobilidade

Não há dúvidas de que nada será como antes

São mudanças essenciais que vão da qualidade

no mundo pós-pandemia. E o transporte pú-

ofertada ao passageiro à forma de contratação e ope-

blico não foge a essa regra. Como se dará esse “novo

ração do serviço, revisão da lógica do custeio e dos

normal” ainda não está claro, mas medidas emer-

mecanismos de investimento no setor, entre outros,

genciais e ações de longo prazo precisam sair do

de modo a reposicionar os modais públicos como ele-

papel e ser colocadas em prática pelas autoridades.

mento central da mobilidade urbana e mudar a forma

Se o futuro parece incerto, o presente evidencia

como as pessoas se locomovem hoje nas cidades.

o que é necessário fazer. As expectativas recaem
sobre os prefeitos eleitos ou reeleitos e respectivos
gestores municipais de transporte, que iniciam em
2021 seus novos mandatos, recheados de velhos e
novos desafios. Há questões urgentes, como a política tarifária a ser adotada num contexto de crise
e perda de demanda, ou questões sanitárias que
impactam a oferta dos serviços. Além de problemas históricos, estruturais, que exigem medidas
complexas e inevitáveis.
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O desafio é enorme, até porque os problemas do transporte
público não são de agora. Ninguém nega que a pandemia teve um
efeito desastroso sobre o setor, mas também é consenso entre
os órgãos e gestores do transporte público que a Covid-19 veio
agravar uma situação que já era ruim, fruto de décadas de descaso e políticas equivocadas. “A pandemia é uma situação grave,
mas não é a essência dos problemas. Ela é uma casca de banana
na frente de uma pessoa que está descendo uma ladeira e cheia
de compras na mão. Não adianta falar que os problemas vão acabar depois da pandemia, porque não vão!”, afirmou o vice-presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP),
Cláudio Frederico.
Há de se ter planejamento, olhar para o futuro, mas sem
esquecer as medidas urgentes e imediatas para se evitar a falência do sistema. Para o presidente da Associação Nacional
das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Otávio Cunha,
o transporte público não se sustenta mais da forma como está.
“É um momento de emergência. Estamos pagando uma conta
que não é nossa. O transporte público não tem como continuar
operando. Em Salvador, um consórcio de 800 ônibus entregou o
serviço à prefeitura. A situação é desesperadora. É um colapso
iminente”, completa.
Otávio Cunha pontua que a responsabilidade é conjunta e os
governos dos estados e municípios devem oferecer transporte à
população de forma adequada e segura. “O Executivo terá que
assumir contrapartidas para ajudar o setor a manter um sistema
público de qualidade ao cidadão. A iniciativa privada não tem
mais interesse em prestar esse serviço da forma como está. Há
uma crise instalada há tempos. A pandemia só mostrou à sociedade toda a fragilidade do transporte público brasileiro”.

Prefeitos reconhecem
o problema
O novo prefeito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo, reconhece a situação e coloca o transporte público como prioridade.
Revisão de algumas isenções, como as concedidas aos guardas
municipais e estudantes; repactuação de contratos; mudanças
no preço e na oferta de alguns serviços; integração das linhas de
ônibus e mobilização para que o governo federal isente o setor de
impostos são algumas das medidas imediatas a serem encaminhadas pela atual gestão. “A minha primeira agenda, no período
de transição, foi receber o setor para tratar de auxílio emergencial. Criamos um grupo de trabalho para avaliar a situação e rever
pontos importantes”, disse.
ED. 48
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Melo explica que a ideia é propor isenção só aos
estudantes de baixa renda. Em relação aos contratos,
preços diversificados de acordo com os horários de
pico para atrair passageiros e a circulação de ônibus
menores são algumas das medidas que estão sendo

perdendo passageiros, principalmente pela tecnologia

POR CAUSA DA AGLOMERAÇÃO
AS PESSOAS PASSARAM A
EXIGIR, COM RAZÃO, ÔNIBUS
COM MENOS PASSAGEIROS, MAS
NINGUÉM ENTROU NA DISCUSSÃO
DE QUEM IA PAGAR ISSO.

com o uso dos aplicativos. Além disso, falta uma fonte

Jonas Donizette

discutidas. “Por décadas, os governos adotaram políticas ineficientes para o transporte público no Brasil, potencializando o carro individual e sem pensar no transporte coletivo em seus vários modais. O sistema já vem

Ex-prefeito de Campinas (SP) e presidente
da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

de financiamento e a revisão dessas isenções. Em Porto
Alegre, atualmente, temos 30% de isenções e quem
acaba pagando essa conta são os pobres”, continuou.
O prefeito também ressalta a importância de mobilizar e sensibilizar o Congresso Nacional e o governo

Nogueira projeta novas ações para aprimorar o setor.

federal para discutir uma fonte de financiamento para

“Em relação ao futuro, é meu compromisso realizar a li-

o setor, um fundo nacional para custear o transporte

citação do transporte público, que no nosso caso não diz

público. “O governo federal tem que olhar sob essa

respeito apenas à capital, mas também a outros três mu-

ótica. Se eu não tenho um transporte que funcione a

nicípios da região metropolitana. Já existe, inclusive, uma

cidade para, a economia para, não gera riqueza, não

legislação que trata da criação de um consórcio com as

gera emprego. Temos que ter uma aliança de todos os

quatro prefeituras, algo que concretizaremos neste man-

municípios com o Legislativo, o Executivo, para que se

dato, para dar início ao processo licitatório. Neste sentido,

reverta o colapso desse sistema. O mundo todo coloca

dada a realidade atual, acredito que as questões geradas

dinheiro, subsídios no transporte. A pandemia nos

pela pandemia se somarão àquelas que já estavam na

trouxe necessidades que precisam de decisões que de-

mesa de discussões sobre o transporte público. Queremos

veriam ter sido tomadas lá atrás”, destaca Melo.

oferecer ao usuário um serviço de qualidade ao passo que

Em Aracaju (SE), o prefeito Edvaldo Nogueira, ree-

sabemos que o setor precisa estar colocado sobre uma

leito para seu quarto mandato, destacou que a cidade

base sustentável, que garanta o necessário equilíbrio do

já conta, nos últimos anos, com um moderno projeto

sistema como um todo”, concluiu.

de mobilidade urbana, que possibilitou a criação de

O ex-prefeito de Campinas (SP) e presidente da Frente

quatro corredores de transporte, a construção de um

Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, concorda

novo terminal e reformas em terminais de integração já

que o setor já vinha sofrendo antes mesmo da pandemia.

existentes, além de semaforização inteligente e novos

“Por causa da aglomeração as pessoas passaram a exigir,

abrigos de transporte.

com razão, ônibus com menos passageiros, mas ninguém

“Este projeto revitalizou a malha viária da cidade,

entrou na discussão de quem ia pagar isso”, explicou.

garantindo mais conforto para o cidadão e reduzindo

Para o prefeito de São José dos Campos (SP) e vice-

o tempo dos deslocamentos do transporte público,

-presidente de Mobilidade Urbana da FNP, Felício Ramuth,

benefícios sentidos por todos na cidade. Este impacto

a resposta pode estar em fontes extratarifárias de recursos

ainda não foi totalmente superado, dada a redução ex-

para o transporte público tais como a CIDE, o imposto

pressiva da quantidade de passageiros, o que até hoje

sobre combustíveis, que deveria ser destinado aos muni-

não se normalizou. Em Aracaju temos acompanhado

cípios. “Essa é uma opção que já foi amplamente discutida

essa situação diariamente, para assegurar um equilí-

e que vejo cada vez mais como solução. Seria um imposto

brio entre a demanda de usuários e o quantitativo da

verde, vindo dos usuários do transporte individual para

frota das empresas”, disse.

investir no transporte coletivo sobre rodas”, argumentou.
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Marco
legal

OS PRINCIPAIS
DESAFIOS DO SETOR

Criar um novo marco legal para o transporte público brasileiro pode ajudar a mudar
essa realidade. Isso envolve uma mudança

Transparência

fundamental nos modelos de contratação,

disponibilização de informações sobre o serviço.

nos contratos de concessão atuais e na

Modelo de contratação do serviço
ultrapassado, precisa evoluir para um novo
modelo onde o poder concedente paga
às empresas operadoras pelos serviços
prestados de acordo com o custo real,
independentemente da tarifa pública.

política de remuneração, com regras e condições que proporcionem mais segurança
jurídica, mais eficiência e mais crescimento,
além de novas formas de financiamento do
custeio e dos investimentos no setor.
“Nós estamos defendendo um novo
marco legal para o transporte público, assim

Priorização

como foi feito recentemente com a lei do sa-

estabelecer prioridade para o transporte
público no espaço viário por meio de
faixas exclusivas e corredores para ônibus,
além de obras em terminais e paradas.

neamento. Os empresários estão dispostos,
inclusive, a operar no modelo da concessão
patrocinada que é o regime que obedece a
lei das PPP’s (parcerias público-privadas),

Custeio

explicou Otávio Cunha”. Ele cita como exem-

cobrir os custos do serviço com outras
fontes além da tarifa, como ocorre em
outros países; o transporte individual
pode ajudar a pagar o transporte coletivo.

plo a importância de novos investimentos
na priorização do ônibus nas vias, como a
implantação de faixas exclusivas. “Nós só vamos melhorar o transporte se conseguirmos

Investimentos

fazer com que ele ande na rua mais livremen-

melhorias do serviço e em infraestrutura urbana
para o transporte público demandam recursos
e linhas de crédito específicas; parcerias
público-privadas podem ser uma opção.

te. Hoje o ônibus fica parado no trânsito, disputando espaço com o transporte individual.
Isso vai ter que acabar!”, afirmou Cunha.
Um novo marco legal permitiria, entre

Qualidade do serviço

outros, reordenar a fórmula de cálculo e

estabelecer padrões de qualidade e
medidas para tornar o serviço mais rápido,
eficaz e satisfatório para o passageiro.

aplicação das tarifas. Por exemplo, muitas
pessoas não sabem que é a passagem paga
pelo cidadão que custeia as gratuidades

Comunicação e
desenvolvimento social

parciais ou integrais concedidas a alguns
grupos de passageiros. Segundo dados

dialogar com a sociedade e com o usuário
do serviço, mostrando a importância do
transporte público e seu potencial como
instrumento de desenvolvimento social.

da NTU, um em cada cinco passageiros
transportados não pagou a tarifa em 2020;
o custo foi rateado entre os demais. As polí-

Manter os protocolos sanitários
e medidas emergenciais para o setor até que
o impacto da pandemia esteja superado.

ticas de gratuidade oneram o preço da passagem em 21,7%. A Constituição Federal de
1988 determina a gratuidade para maiores
de 65 anos, sem indicar a fonte de custeio
para o benefício, e a conta vai parar no bol-

Fonte: Guia “Como ter um Transporte Público Eficiente, Barato e com Qualidade na sua Cidade”, da ANTP
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O novo marco legal discute a adoção de
fontes extratarifárias de recursos que possam

Ação
conjunta

compor, por exemplo, um fundo para o transporte público que ajude a financiar o sistema

Enquanto um novo modelo não chega, o setor se mobiliza

sem se basear apenas na tarifa paga pelo usu-

para mitigar os estragos imediatos da pandemia. No final de

ário. A NTU defende o rateio dos custos do

dezembro do ano passado as entidades representativas do

transporte público entre toda a sociedade, a

setor de transporte público lançaram manifesto conjunto em

exemplo do que ocorre nos países que ofere-

repúdio ao veto presidencial ao Projeto de Lei 3364/2020. O

cem transporte público de qualidade, e que

projeto, endossado pelo próprio governo federal, destinaria

a remuneração do setor seja feita pelo custo

um auxílio emergencial de R$ 4 bilhões a estados e municí-

de produção e não mais pela receita tarifária,

pios para a recuperação do transporte público frente aos

tendo como contrapartida o cumprimento de

impactos da Covid-19. A promessa de destinação do auxílio

metas de qualidade por parte das empresas.

por meio de Medida Provisória, assumida por interlocutores

“Precisamos mudar esse modelo de remu-

do governo após o veto, ainda não se concretizou.

neração. As operadoras precisam ser remu-

O manifesto assinado pela NTU em parceria com a

neradas pelo custo, pela produção do serviço.

Associação Nacional dos Transportadores de Passa-

Se a empresa faz as viagens que são solicitadas

geiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), Associação Nacional

pelo município, ela precisa receber por essa

de Transportes Públicos (ANTP), UITP América Latina,

prestação de serviço. Só a tarifa não paga o

Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o Fórum Nacional de

serviço. A solução, então, passa por receitas

Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, solicita à

extratarifárias pagas pela sociedade, já que

Presidência da República “que o socorro ao setor seja rea-

toda a população é beneficiada pela existência

valiado de maneira célere e concretizado imediatamente,

do serviço público. A taxação do transporte

se colocando à disposição para buscar o justo apoio a todo

individual, dos estacionamentos e dos licen-

o segmento de transporte público, para que se possa ga-

ciamentos de veículos individuais pode e deve

rantir o atendimento à população brasileira e atenuar seu

ajudar a bancar esse transporte público”, de-

sofrimento com os impactos sociais e financeiros da pan-

fende Otávio Cunha.

demia.”

LEIA A ÍNTEGRA DO DOCUMENTO AQUI!
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Além do manifesto, a NTU e a ANPTrilhos também

D

divulgaram uma nota conjunta apontando que o setor de
transportes coletivos já iniciaria 2021 em crise. Isso porque os prejuízos acumulados desde março de 2020 somariam R$ 16,3 bilhões, sendo R$ 8,8 bilhões estimados do
setor de ônibus urbano e R$ 7,5 bilhões dos sistemas metroferroviários. A estimativa para o ônibus urbano acabou
sendo superada e o prejuízo registrado foi ainda maior,
totalizando R$ 9,5 bilhões.
“A NTU entende que há uma profunda incoerência neste
veto, visto que o Executivo reconheceu a necessidade do socorro ao setor e sua importância para a retomada da economia; reconheceu que os protocolos sanitários e o distanciamento social aumentaram os custos dos operadores; previu
fontes de recursos para o auxílio; indicou a necessidade de
reestruturação desse serviço essencial e, para isso, até criou
obrigações para os municípios em contrapartida à liberação
dos recursos”, diz a nota. Até o fechamento desta edição, o
governo federal não havia se pronunciado sobre a questão.
Na contramão do Brasil, vários outros países tomaram
medidas diferentes. Em 2020, o governo dos Estados Unidos destinou US$ 25 bilhões (cerca de R$ 127 bilhões) para
o transporte público, como parte de um pacote de ajuda
financeira para diminuir os efeitos da pandemia. Já o governo espanhol criou um fundo de 275 milhões de euros (cerca
de R$ 1,7 bilhão) para socorrer os transportes coletivos,

Especialistas apostam que os números

apenas para citar dois exemplos. Aportes necessários não

anteriores não serão retomados mesmo com o

apenas para minimizar os impactos imediatos da pande-

controle da Covid-19. As mudanças decorren-

mia, mas também para preparar o transporte público des-

tes da pandemia fizeram a população se acos-

ses países para os novos tempos e demandas da sociedade.

tumar a utilizar muito mais a tecnologia e os
meios digitais – seja para o consumo, seja para

Novos
hábitos

os deslocamentos. Além disso, o cidadão quer
cada vez mais tomar decisões sobre qual é a
melhor forma de realizar o trajeto desejado, sa-

ED. 48

Algumas tendências já apontam para o futuro da mobili-

ber os horários já pré-definidos sobre a partida

dade urbana. Para o presidente da NTU, Otávio Cunha, o

e chegada, bem como o acompanhamento em

comportamento da população foi alterado pela pande-

tempo real. Isso gera mais confiança ao usuário.

mia, em alguns casos de forma permanente. “As pessoas

Para o professor Pastor Willy Gonzales Taco,

estão se deslocando menos, em curtas distâncias, traba-

doutor em transportes e professor de enge-

lhando em casa, fazendo compras pela internet. As me-

nharia civil da Universidade de Brasília (UnB),

didas de segurança e higiene também vieram como uma

a pandemia trouxe uma nova forma de pensar

nova condição a todo serviço prestado. Com tudo isso, há

o transporte público e, consequentemente, a

de se repensar o modelo de transporte e mobilidade que

mobilidade urbana, já que em meio a todos os

conhecemos. Antes da pandemia, o setor realizava 40 mi-

problemas ela se mostrou ser ainda mais im-

lhões de viagens por dia. Hoje realiza 60% disso”.

prescindível para as cidades.
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AS PESSOAS ESTÃO SE
DESLOCANDO MENOS, EM CURTAS
DISTÂNCIAS, TRABALHANDO
EM CASA, FAZENDO COMPRAS
PELA INTERNET. AS MEDIDAS DE
SEGURANÇA E HIGIENE TAMBÉM
VIERAM COMO UMA NOVA CONDIÇÃO
A TODO SERVIÇO PRESTADO. COM
TUDO ISSO, HÁ DE SE REPENSAR
O MODELO DE TRANSPORTE E
MOBILIDADE QUE CONHECEMOS.
ANTES DA PANDEMIA, O SETOR
REALIZAVA 40 MILHÕES DE VIAGENS
POR DIA. HOJE REALIZA 60%.
Otávio Cunha

Presidente executivo da NTU

“Precisamos pensar a cidade de forma que consiga-

O professor Gonzales Taco ressalta que vá-

mos integrar vários modos para um sistema que providen-

rias cidades do mundo, em especial no México,

cie à população inclusão na mobilidade e social. Não se

Argentina e Colômbia, trabalham com sistemas

pode mais ter o que é hoje, como ônibus lotados. Temos

de transporte mais integrados e acessíveis

que definir a questão de qualidade, nos preocupar com a

a todos, pois a acessibilidade também é um

saúde pública, biossegurança e bem-estar da população,

ponto crucial para que a mobilidade se concre-

entra agora a questão de higiene, atendimento, vida útil do

tize. “Não podemos ficar mais no automático.

veículo”, ponderou.

A imobilidade, causada pela pandemia, trouxe

Vários países já oferecem plataformas digitais que per-

uma nova forma de pensar a cidade. As práticas

mitem ao usuário comprar passagens que combinam vários

não podem mais ser insustentáveis. Temos uma

tipos de transporte público, de bicicletas de aluguel a ôni-

janela de oportunidades com um cidadão e

bus, metrôs e trens, na lógica de mobilidade como serviço.

consumidor pronto para essas mudanças e os

Países como Itália, Reino Unido e África do Sul disponibili-

gestores são fundamentais para que isso acon-

zam aplicativos que possibilitam aos passageiros reserva-

teça”, conclui.

rem um lugar no veículo desejado – serviço já oferecido no

A grande questão é como aumentar e me-

Brasil, em algumas linhas de transporte complementar. A

lhorar as facilidades e a oferta de serviços de

tecnologia também permite que o passageiro possa acom-

transporte público no cenário atual de crise e

panhar em tempo real a localização do veículo, funcionali-

falta de recursos para novos investimentos no

dade já razoavelmente difundida no nosso país. Mas ainda

Brasil. O país, mais uma vez, corre o ris-

estamos atrasados em relação aos demais países.

co de ficar para trás.
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FRANCISCO
CHRISTOVAM
É assessor especial do Sindicato das
Empresas de Transporte Coletivo Urbano
de Passageiros de São Paulo – SPUrbanuss
e, também, membro da Federação das
Empresas de Transportes de Passageiros
do Estado de São Paulo – FETPESP, da
Associação Nacional de Transportes
Públicos – ANTP, do Conselho Diretor
da Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos – NTU, da
Confederação Nacional dos Transportes
– CNT e dos Conselhos Deliberativo e
Consultivo do Instituto de Engenharia.

Expectativas para o
transporte coletivo em 2021
O setor dos transportes urbanos de passageiros co-

Depois de um enorme esforço feito pelas en-

meça o ano de 2021 com certa dose de preocupação

tidades de classe, que representam os órgãos de

perança na construção de um ambiente de trabalho mais

nessa área, o Projeto de Lei 3364/2020, que busca

e de frustação. Mas, ao mesmo tempo, com uma grande esinteressante e propício para todos os agentes envolvidos na
produção desses serviços.

É público e notório que a pandemia deixou as empresas

operadoras, principalmente aquelas que atuam em cidades
de médio e grande portes, numa situação econômico-financeira extremamente delicada. Se ainda existe alguma dúvida
sobre as dificuldades enfrentadas por essas empresas, certamente isso deve ser debitado à ignorância, má-fé, interesses
escusos ou absoluto desconhecimento da realidade do setor.
ED. 48
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gestão e as empresas operadoras que militam
garantir o repasse de recursos a Estados, Distrito

Federal e Municípios, em caráter emergencial,
no montante de R$ 4 bilhões, com o objetivo de

assegurar a prestação do serviço de transporte
público coletivo de passageiros e de reequilibrar

os contratos impactados pelos efeitos da pandemia

da Covid-19, foi aprovado pela Câmara Federal e

pelo Senado, em agosto e novembro do ano passado, respectivamente.

{A} João Luiz Oliveira/TECNIFOTO; {B} Jair Ferreira Belafacce/Shutterstock.com
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Mas, em paralelo, todos os municípios brasileiros ini-

apresentados pelo Ministério da Economia levaram

ciam o ano com novas administrações, sejam elas sob res-

posta que previa o repasse de R$ 1,2 bilhão para os

Nem é preciso lembrar que promessas e compromissos

o Presidente da República a vetar, na íntegra, a pro-

Estados e Distrito Federal e de R$ 2,8 bilhões para os

Municípios com população superior a 200 mil habitantes. Há um pedido de audiência com o Presidente

em curso e o veto ainda pode ser derrubado pelo
Congresso Nacional; mas não será nada fácil reverter

essa situação, pelas mais diversas razões de ordem
técnica, institucional ou mesmo política.

Dessa forma, as empresas operadoras que estão

conseguindo lidar com a crise provocada pela pande-

mia não devem contar com essa ajuda financeira a cur-

ponsabilidade de novos prefeitos ou de prefeitos reeleitos.

para melhorar o nível dos atendimentos e a qualidade dos
serviços oferecidos à população foram feitos com o obje-

tivo principal de angariar votos e, quase sempre, descolados da qualquer estudo técnico ou da preocupação com a
exequibilidade das propostas apresentadas. De qualquer

forma, na maioria das cidades, muito provavelmente, as

novas administrações deverão criar condições propícias

à negociação com as empresas operadoras, com vistas à
continuidade da prestação dos serviços.

Embora, mais uma vez, as entidades de classe represen-

to prazo; porém, devem continuar trabalhando com

tativas do setor tenham se preocupado com a real situação

lidade dos serviços e para o cumprimento das exigên-

mento intitulado “Guia Eleições 2020 – Como ter um trans-

demandas reduzidas, pressões para a melhoria da quacias sanitárias, restrições tarifárias e orçamentárias e

a assunção plena de todos os riscos inerentes ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda de passageiros.

Infelizmente, essa é a dura realidade e o grande

desafio a ser enfrentado pelas empresas responsáveis

pelos deslocamentos da maioria da população das ci-

dades brasileiras, independentemente do tamanho dos
municípios, da qualidade dos serviços prestados ou da
quantidade e dos motivos das viagens realizadas.

dos transportes urbanos e produzido um alentado docu-

porte público eficiente, barato e com qualidade na sua
cidade”, que poderá servir de orientação para a elaboração
dos planos, programas e projetos de mobilidade, quase to-

dos os novos prefeitos terão que enfrentar a difícil tarefa de

reorganizar o transporte de passageiros de suas cidades,
revendo a relação entre o poder público e as empresas ope-

radoras, bem como renegociando os contratos de concessão

para garantir a prestação dos serviços, conforme as necessidades e as possibilidades de cada localidade.
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Nas cidades onde as empresas não conseguiram supe-

É por demais sabido que o modelo atual de

rar as dificuldades financeiras e tiveram que interromper

contratação desses serviços está visivelmente

forma amigável ou não – é imprescindível que se façam

gulamentação. Para tanto, à semelhança do que,

a operação e devolver os serviços ao poder concedente – de
estudos técnicos que possam embasar um processo licitatório, cujas características devem ser totalmente diferentes daquelas que vêm sendo praticadas ao longo do tempo.

Deve-se considerar que uma boa contratação é aque-

la que consegue atender, concomitantemente, os interesses do órgão contratante, das empresas operadoras e dos

clientes, mais tradicionalmente chamados de usuários.
O modelo convencional, onde o poder concedente fica

apenas com as funções de contratação, fiscalização dos
serviços e aplicação de multas pelo não cumprimento das

esgotado e carece de uma nova abordagem e re-

recentemente, foi realizado na área do saneamento
básico, o setor começa a discutir a necessidade de

uma consolidação das leis que regem a matéria, ao
mesmo tempo em que debate a criação de um marco referencial, para redefinir os papéis do poder

concedente e dos prestadores de serviços, em nível

nacional, e reorientar a forma de relacionamento
entre os entes contratantes e as empresas operadoras, dentre outros aspectos.

Não é mais possível pensar em sistemas de

obrigações contratuais, sem considerar todas as mudan-

transporte urbano sem a existência de um per-

anos, está fadado ao insucesso.

poder concedente e das empresas operadoras;

ças que aconteceram no setor, nos últimos dois ou três

É preciso entender, de uma vez por todas, que o trans-

porte urbano de passageiros é um serviço público, essencial e estratégico, de responsabilidade do Estado, cujo
objetivo principal deve ser o desenvolvimento humano e

socioeconômico da sociedade, bem como a realização das
atividades que garantam o funcionamento das cidades.
Em síntese, um dever do Estado que pode e deve contar

com as empresas privadas para a sua execução; porém,
sem tratá-lo como um negócio, a ser regido por leis de
mercado e que pode operar num ambiente concorrencial
e desregulamentado.

Nesse sentido, novamente, as entidades de classe que

representam as empresas operadoras que atuam no setor

já começam a discutir a necessidade de um novo marco

feito entrosamento entre os representantes do
sem a definição clara da quantidade e da quali-

dade dos serviços a serem prestados; sem novos
modelos de contrato de concessão, baseados

na produção e na qualidade da oferta e não na
quantidade de serviços; sem novas fontes de recursos para os investimentos e para o custeio da
operação; sem infraestrutura e condições opera-

cionais adequadas; sem a participação dos clien-

tes na definição dos atributos das viagens; sem
sistemas de monitoramento e controle da opera-

ção da frota; e sem instrumentos adequados de

comunicação com os clientes, com a sociedade e
com os formadores de opinião.

Em resumo, se de um lado existe certa dose

legal que possa servir de referência para as novas contra-

de decepção com o nível de preocupação de boa

rias ou convenientes.

co-financeira das empresas que atuam no setor e

tações de serviços de transporte, que se fizerem necessá-

parte das autoridades com a situação econômicom a continuidade da prestação dos serviços, de

outro o início das novas administrações, a possibi-

É PRECISO ENTENDER, DE UMA
VEZ POR TODAS, QUE O TRANSPORTE
URBANO DE PASSAGEIROS É UM SERVIÇO
PÚBLICO, ESSENCIAL E ESTRATÉGICO,
DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

lidade do desenvolvimento de um novo ambiente

de trabalho e a criação, a médio prazo, de um novo

marco legal para os transportes urbanos de passageiros é, no mínimo, alvissareiro.

Assim, sem saber quando terminarão as restri-

ções sociais, econômicas e sanitárias impostas pela
pandemia da Covid-19, é preciso superar as adversidades suportadas no ano passado e renovar
as esperanças por dias melhores em 2021!

ED. 48
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SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO
Solução de segurança por câmeras, conhecida como monitoramento
embarcado, ajuda no combate a crimes dentro dos coletivos levando
mais conforto e segurança aos passageiros e empresas de ônibus

Como qualquer espaço público, o transporte de passa-

Uma das tecnologias presentes no mercado

geiros está sujeito a assaltos, vandalismos, evasões de

voltado à segurança dos ônibus é o monitoramento

receita e outros crimes como o assédio sexual. Só em 2019, o

embarcado. A solução funciona com a captação de

país registrou mais de 26 mil assaltos envolvendo ônibus, sen-

imagens por câmeras instaladas nos veículos que

do o estado do Rio de Janeiro o que apresenta maior concen-

são enviadas para um Centro de Controle Opera-

tração de ocorrências, segundo dados da Associação Nacional

cional (CCO), onde é feito a vigilância e análise do

das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). Medidas pre-

conteúdo transmitido, garantindo mais segurança

ventivas de segurança como a implantação de câmeras dentro

ao operador de transporte, aos passageiros, moto-

e fora dos coletivos ajudam a coibir e inibir esses crimes.

ristas e cobradores.
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Em Porto Alegre, com o uso das câmeras e a criação

Para o especialista, a questão de segurança den-

de uma força tarefa da Polícia Civil, em conjunto com a

tro e fora dos veículos não deve ser atrelada apenas

Brigada Militar, o número de assaltos caiu mais de 80%

à tecnologia, dependendo fortemente do trabalho e

nos últimos quatro anos. “Com a filmagem, é possível

atuação do poder público. “Claro que essa seguran-

verificar ocorrências dentro do ônibus, o que facilita o tra-

ça é limitada. Se você tem assaltos diários e filma os

balho de investigação dos órgãos de segurança e a identi-

assaltos, mas nenhuma atitude é tomada, logo essa

ficação de qualquer situação que aconteça no coletivo”,

sensação de segurança se dissipa. O monitoramento

afirma a Associação dos Transportadores de Passageiros

é uma parte importante que tem efeito no usuário do

de Porto Alegre (ATP).

transporte público imediato, mas não é a única atitude.

Os sistemas embarcados com monitoramento ativo
transmitem em tempo real as imagens das câmeras insta-

Você precisa casar com as atitudes legais cabíveis, dar
publicidade às consequências”, complementa Baroni.

ladas nos veículos ao CCO, que tem em sua equipe profis-

Monitoramento
embarcado na prática

sionais prontos a enfrentar qualquer ação imprópria que
ocorra a bordo. O monitoramento ao vivo torna-se ainda
mais eficaz no combate de crimes de segurança patrimonial como assaltos, vandalismos e evasão de receitas. Com

O mercado traz inúmeras soluções para que esse mo-

a transmissão on-line via redes de internet ou infovias de

nitoramento seja feito com cuidado e atenda todas as

wi-fi, as imagens são obtidas em qualidade suficiente para

necessidades do serviço. Além dos softwares existen-

que sejam enviadas e analisadas no mesmo instante.

tes, os ônibus precisam ter câmeras instaladas dentro

Há também o monitoramento semiativo, no qual as câmeras apenas gravam as imagens. Caso ocorra um crime

e fora dos veículos para o monitoramento e análise dos
dados colhidos pelo centro de controle das empresas.

de assalto, por exemplo, o motorista ou cobrador aperta

Para descentralizar os processos operacionais e

um botão secreto que ativa o envio das imagens para a

criar ferramentas de apoio a condução dos motoristas,

Central. Outro tipo de sistema é o passivo, onde o ônibus

a tecnologia embarcada transforma o ônibus comum

passa o dia inteiro circulando e as imagens captadas são

em um veículo inteligente. Por meio da solução é pos-

descarregadas ao final do trajeto.

sível a comunicação por texto e áudio, com configura-

Para dificultar crimes não patrimoniais como abusos

ções de permissão pelo sistema, entre o motorista e o

sexuais ou outros tipos de violência física, tanto o monito-

respectivo CCO, tornando mais fácil e rápida a troca

ramento em tempo real quanto a gravação das imagens,

de orientações e autorizações.

são essenciais para colaborarem com a força de segurança

Os dados apresentados aos motoristas sobre sua

a elucidar os ocorridos, explica Tiago Baroni, especialista

operação são os mesmos apresentados nos canais e

em Planejamento de Transportes.

ferramentas disponíveis ao CCO e times de campo,

“Se você tem uma cidade como o Rio de Janeiro, onde

garantindo a consistência e rapidez da identificação

é mais frequente as questões de assaltos e problemas

de situações de exceção e sua tratativa entre os times.

patrimoniais, talvez seja interessante você adotar uma

O monitoramento por câmeras e o botão de pânico

solução de tempo real no primeiro momento e depois pen-

conectados à Central fornecem dados para atuações

sar em uma solução com gravação. Tudo vai depender do

em situações em tempo real, fazendo do transporte

cenário e da quantidade de veículos. Se você for instalar

público um espaço mais seguro.

em um segmento urbano, por exemplo, é necessário saber

Para o funcionamento do sistema embarcado deve

se as empresas vão precisar instalar antenas para receber

existir um GPS que capture dados sobre o posiciona-

o sinal de transmissão dos ônibus”. O salvamento das

mento do veículo e comunicação em tempo real desse

imagens pode ser requerido ainda em viagens mais longas,

dado para o controle operacional. Dependendo do

onde o ônibus passa por trechos sem sinal de internet;

plano de instalação e qualidade desses equipamentos,

nesse caso, os dados são alocados em cartões de memó-

pode ser necessária a instalação de antenas para am-

ria, flash drivers, células de memória ou pendrives.

plificar o sinal de captura e envio de dados.
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A partir dessa configuração básica, podem ser adicionados senso-

A infraestrutura de transmissão de dados da

res para captação de dados adicionais, que serão cruzados com o po-

bilhetagem eletrônica também pode ser usada

sicionamento e com informações da camada de controle operacional

para o monitoramento embarcado nos ônibus.

para geração de insumos relevantes à tomada de decisão. “Toda esta

Com o uso da mesma antena de wi-fi instalada

tecnologia é entregue aos nossos clientes no formato de “Software

dentro do validador dos ônibus e a rede de inter-

como Serviço”, ou seja, não requer nenhum tipo de investimento local

net das garagens é possível transmitir as imagens

em servidores ou TI além de acesso à internet e estações de trabalho

do sistema embarcado ao servidor da empresa,

para os usuários. Lidar com servidores, rede de dados, segurança,

eliminando a necessidade de realizar a coleta das

redundâncias, bancos de dados, backups, instalação de software,

gravações em cada ônibus de forma manual atra-

versionamento e atualizações é parte integrante do serviço que pres-

vés de pendrives ou outras mídias móveis, redu-

tamos”, destaca o diretor de Tecnologia da Cittati, Julien Renaut.

zindo assim custos operacionais.

A solução CittaGeo é um software que integra a plataforma

Para reduzir a estrutura de armazenamento

FLITS, voltada a soluções para gestão de operação do transporte

(storages) e infraestrutura de comunicação, a

público. A tecnologia é instalada em um computador embarcado, que

transmissão e armazenagem das imagens no ser-

é transformado em uma central de monitoramento completa, com

vidor são feitos somente por amostragem, assim

possibilidade de integração lógica com os periféricos embarcados

o operador decide quantos ônibus da frota e por

mais presentes nas frotas brasileiras, tais como validadores, teleme-

quanto tempo as imagens dos ônibus serão moni-

tria e letreiros. O modelo de negócio se baseia na aquisição de uma

toradas. Mesmo não transmitindo toda a gravação

licença por veículo e pagamento de um valor mensal para prestação

para o servidor, a solução de monitoramento em-

dos serviços de sustentação do monitoramento embarcado.

barcado grava 100% das imagens localmente nas

A Cittati atua em mais de 170 cidades em 14 estados do Brasil

câmeras cujo número varia, em média, de três a

com mais de 30 mil veículos monitorados, com destaque as três

cinco por veículo, dependendo do tamanho. O res-

cidades com maiores sistemas de transporte público do país (São

tante das imagens fica disponível por aproximada-

Paulo, Rio de Janeiro e Salvador), entre outras capitais e cidades de

mente 20 dias para serem solicitadas e auditadas

regiões metropolitanas.

caso haja algum assalto, por exemplo.
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“O nosso software instalado nos servidores para o
gerenciamento das imagens recebidas, o Onboard Sur-

Proteção
de dados

veillance System (OSS), possui diversas ferramentas para
melhor auditoria, manutenção e operação da solução de

Para assegurar o uso correto e legal das imagens, a Lei de

monitoramento embarcado”, afirma o executivo de Contas

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), já em vigor, dispõe

da Prodata, Caio Rodrigues. O OSS possui diversas funcio-

sobre o tratamento de dados pessoais e a proteção da in-

nalidades, como: configuração remota dos equipamentos,

violabilidade da intimidade e imagem do cidadão. “Existem

cadastro de modelos, veículos, usuários, empresas e

usuários que têm resistência a ter essa sensação de monito-

grupos de acesso, requisição de gravação com diversos

ramento. São os mesmos usuários que usam Facebook ou

parâmetros (veículo, linha, data, hora, etc), visualização

serviços da Google e são monitorados invariavelmente o dia

de vídeos baixados na garagem, ferramenta de limpeza

inteiro por esses serviços internacionais, mas quando você

do banco de dados, função siga-me, e gerenciamento de

coloca uma câmera essa pessoa se sente invadida. Então,

equipamentos (câmeras, switchs e SD Cards) com defeitos.

ao mesmo tempo que tem vários benefícios, deve-se fazer

A cidade de Porto Alegre implantou o software da

um trabalho de conscientização. É gerar uma sensação de

Prodata para a filmagem nos ônibus já com o uso de bio-

conforto à população para que ela possa enxergar os bene-

metria facial. Cada empresa possui uma central de moni-

fícios dessa tecnologia”, afirma o especialista Tiago Baroni.

toramento com um sistema que permite baixar e verificar

Nesse sentido, Tiago destaca a necessidade do tra-

as imagens conforme a necessidade. Segundo a ATP, a

balho de conscientização sobre o uso do monitoramento

integração dos sistemas utilizando o mesmo equipamento

voltado aos clientes do transporte público. A sensação

(validador) e infraestrutura permite, além de redução de

de segurança dentro do ônibus é um quesito fundamental

custos, cruzamentos de informações entre os sistemas,

para que o passageiro continue utilizando o serviço e pre-

dando “inteligência” ao monitoramento.

cisa vir junto a outras questões essenciais, como menciona

Além de Porto Alegre, a tecnologia está presente nas

o especialista em Planejamento de Transportes. “Se você

cidades paulistas de Jundiaí, Guarujá e Itatiba, com mais

tem um produto para ajudar a operação você ganha em

de três mil câmeras instaladas em mais de dois mil ônibus.

confiabilidade, economicidade, dependendo do ajuste

O custo varia conforme a quantidade e posicionamento das

que você fizer na sua rota. Então, você precisa fazer todo

câmeras, tamanho da frota, tipo de infraestrutura de wi-fi,

um trabalho de conscientizar as pessoas de que aquilo vai

quantidade de garagens, entre outros quesitos. “O sistema

ser usado da maneira correta, legal, e vai ajudar a coibir e

de Circuito Fechado de TV, além de inibir e reduzir assaltos

reprimir crimes contra o patrimônio dentro do veículo ou

nos ônibus, permite também monitorar em tempo integral o

crimes sexuais. No final das contas é bastante positivo,

que acontece dentro do veículo, como por exemplo: aciden-

mas ele precisa ser visto com cuidado e com outras atitu-

tes de trânsitos, “caronas”, passagem dupla, pulos de catra-

des complementares”, finaliza.

cas, embarques indevidos, atividades do motorista e cobrador, entre outros”, finaliza o executivo da empresa Prodata.

Além da
segurança
O monitoramento embarcado também contribui para outras ofertas de serviços nos campos operacionais, comodidades aos passageiros e evasão de receitas, por exemplo.
A empresa Auto Omnibus Circullare, em Poços de Caldas
(MG), instalou em todos os veículos da frota equipamentos
de gravação para o controle de gratuidades e evasão de
receitas. As imagens transmitidas são analisadas pelo setor
de monitoramento da empresa desde a saída do ônibus até
o retorno, além de serem armazenadas em cartão SD.
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A partir dessa análise é feito a contagem dos passageiros

Os passageiros, por sua vez, contam com um

com direito a gratuidade transportados naquele período e

serviço de transporte coletivo mais pontual, regu-

confrontadas com o apontamento do motorista. As câmeras

lar e confiável, com informações sobre a viagem em

instaladas nos ônibus ficam localizadas nas portas de embar-

tempo real por meio de telas, painéis e sistemas de

que/desembarque, no painel que serve para gravar a imagem

áudio do veículo. Para melhorar a receita, diminuir

do documento apresentado pelo passageiro e outra filmando

o índice de multas, reclamações e fiscalizações,

o percurso do ônibus nas ruas.

a tecnologia CittaGeo permite a implantação de

O coordenador de Qualidade da empresa, Dougllas Da-

processos que incluem o motorista na melhoria de

nilo, destaca que além dos problemas com gratuidades, a

indicadores operacionais e de qualidade de con-

solução embarcada também ajudou na elucidação e defesa

tratos de concessão e permissões. Através de um

de questões legais envolvendo a empresa. “As principais van-

painel interno, o condutor pode ainda acompanhar

tagens foram o controle efetivo da quantidade de gratuidades

o status de sua pontualidade e distância para os

transportadas, redução da evasão de receita, e redução de

veículos, o que viabiliza a autogestão da condução

ações judiciais civis em questão de acidentes, pois muitas

e ajustes operacionais ainda dentro da viagem.

vezes comprovamos que nosso motorista estava certo por

“O acesso à informação em tempo real dos ve-

essas imagens. Também houve redução do número de recla-

ículos nos painéis e aplicativos é fundamental para

mações. Quando o cliente reclamava que o motorista não pa-

uma melhor experiência no transporte, mas este

rava, ao vermos as imagens muitas vezes o passageiro sequer

valor só é percebido quando a informação é precisa

estava no ponto”.

e confiável, e isso depende da retaguarda tecno-

No controle de operação, as imagens das câmeras permi-

lógica robusta da nossa solução e da operação

tem ao gestor fazer uma estimativa da quantidade de passa-

calibrada e atuante dos nossos clientes”, finaliza o

geiros no ônibus dentro do horário de pico e aumentar ou re-

diretor da Cittati.

duzir os veículos, por exemplo. Por meio do monitoramento, o

Já a cidade de Cuiabá (MT) instalou o sistema

CCO consegue ainda observar o comportamento do motoris-

embarcado para o controle em tempo real das

ta e cobrador durante as viagens, fazer ajustes operacionais

viagens e informações operacionais dos ônibus

ou avaliar a qualidade da frota.

durante a preparação para a Copa do Mundo. O
monitoramento também é feito em um Centro de

C

Sistema de monitoramento
embarcado dos ônibus da
Auto Omnibus Circullare,
em Poços de Caldas (MG).

Controle Operacional de Trânsito e Transporte
através de câmeras de vigilância instaladas na
cidade e também nos ônibus, que possuem GPS.
Cada empresa possui um CCO, oferecendo maior
segurança aos colaboradores e clientes do sistema
do transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande.
“Através do aplicativo Cittamob, o passageiro,
em posse de um aparelho de celular, faz o acompanhamento em tempo real do horário do ônibus
que vai chegar ao ponto de parada mais próximo
dele. Também existe em cada empresa um controle operacional, o que garante maior segurança aos
colaboradores e clientes do sistema do transporte
coletivo de Cuiabá e Várzea Grande”, destaca o
coordenador Operacional da Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos
(MTU), Marcos Assis.
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Um novo olhar
sobre o transporte
Com a perda contínua de clientes, empresas de ônibus buscam oferecer o serviço
sob demanda para resgatar passageiros perdidos para o transporte individual
É histórica a queda da demanda de passagei-

empresa com o transporte sob demanda fornecido

são cada vez mais alarmantes e, com a chegada da

agendamento, no qual o cliente pode programar a

{A} David Espejo/Shutterstock.com; {B} Arquivo BR7; {C} Arquivo Metra

ros do transporte público coletivo. Os números

pandemia, o cenário se agravou ainda mais. No entan-

to, empresas de transporte público urbano buscam
investir no transporte coletivo sob demanda, com o

por vans. O serviço também funciona por meio de

sua viagem ao escolher dia, horário e, inclusive, o
assento de sua preferência.

“Nosso objetivo é, com inovação e tecnologia,

objetivo de conquistar novos clientes e trazer de volta

elevar ainda mais o padrão de qualidade do trans-

Em meio à pandemia, a empresa BR7 Mobilidade,

um exemplo de aplicação da conectividade para

quem havia abandonado o serviço.

de São Bernardo do Campo (SP), passou a oferecer o
transporte sob demanda por meio do aplicativo Ubus.
O novo serviço, conhecido como BR7+, foi lançado

em dezembro de 2020 e, por intermédio do app, complementa o atendimento das linhas convencionais da

porte coletivo urbano em São Bernardo. O BR7+ é
melhor servir a comunidade. Inicialmente, o novo

serviço estará disponível em alguns trajetos da
cidade, expandindo futuramente conforme a de-

manda”, destaca Milena Braga Romano, diretora
da BR7 Mobilidade.
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A partir de janeiro de 2021, o mesmo serviço com so-

O pagamento pode ser feito pelo aplicativo com

lução da Ubus passou a ser oferecido pela empresa Metra,

cartão de crédito ou dentro do veículo com o cartão de

Mateus-Jabaquara) e na Extensão Diadema-Brooklin, li-

validador. Existe ainda uma validação por QRCode

empresa que atua no Corredor Metropolitano ABD (São
gando as zonas Leste e Sul da cidade de São Paulo. No en-

tanto, a operação com o transporte sob demanda acontece,

por enquanto, apenas na linha que liga Santo André à
Diadema, por meio do corredor exclusivo da Metra. A rota

é fixa e o passageiro seleciona onde quer pegar o ônibus,

desde que seja uma parada dentro do corredor; o motorista para onde houver embarque e desembarque. O serviço

está sendo oferecido em seis ônibus que contam com
ar-condicionado, wi-fi, poltronas reclináveis, carregador
USB e serviço de streaming, entre outras comodidades.

Como
funciona
Pela BR7, o serviço é oferecido em vans padronizadas

com capacidade para transportar até 18 passageiros. São
equipadas com poltronas reclináveis para mais conforto
e agilidade, além de wi-fi, USB e ar-condicionado. O pas-

sageiro solicita pelo aplicativo Ubus, disponível no Goo-

gle Play ou na App Store; após concluir o download, faz

bilhetagem eletrônica, já que todos os carros possuem

que funciona como registro de entradas e saídas do
veículo. Além disso, também é possível que uma
única pessoa compre mais de uma passagem para

viagens em grupo e transfira para outra pessoa, desde
que ela também tenha baixado o app do Ubus e esteja

cadastrada. Todas as informações de origem, destino
e pagamentos são fornecidas aos motoristas por um

tablet presente no veículo; já os passageiros recebem
as informações pelo celular.

App
Ubus
O Ubus é uma plataforma criada por um grupo de em-

pesas de São Paulo que, em 2020, no auge da pandemia
de Covid-19, se uniu à Praxio Tecnologia para que ela

passasse a ser a representante da plataforma em todo o
Brasil, como conta o CEO da empresa Valmir Colodrão.
B

o login com o Facebook ou cadastra uma nova conta com
nome, e-mail e senha.

O aplicativo oferece três tipos de serviço: por freta-

mento; por linha já existente, no qual é possível agendar

o horário e assento por meio do celular; e o porta-a-porta,

que oferece uma rota pré-definida, mas flexível. Neste
caso, o cliente solicita o transporte para um determinado
ponto e, existindo a possibilidade de o veículo desviar

da rota ele vai até o passageiro, senão o aplicativo solicita
ao passageiro que ande um pouco até chegar no ponto

C

de embarque - a intenção é que tanto a van quanto o
cliente se desloquem o mínimo possível. Após informar

a localização e o destino desejado, o aplicativo mostrará

ao passageiro todas as rotas, veículos e horários disponí-

veis para o destino final, além do trajeto que será feito do

embarque até o ponto de desembarque. No caso do BR7+,
para se deslocar pela cidade basta clicar na opção “Que-

ro viajar hoje”. Se preferir, é possível também agendar a
viagem para outro dia, clicando em “Quero agendar uma

viagem”. O valor da tarifa pode ser fixo e também dinâmico – vai depender do tipo de deslocamento escolhido.
ED. 48
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“Com a parceria, nós colocamos o Ubus como um pro-
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Uma das vantagens do serviço é que se tra-

duto Praxio. Desta forma, toda informação que vem pelo

ta de uma tecnologia 100% brasileira. “Toda a

ao Globus (software de gestão com mais de 40 módulos

um caso real, adequado à operação do trans-

aplicativo ou que é enviada para a Ubus está interligada
da Praxio)”, explica. No entanto, também é possível adquirir apenas o módulo Ubus.

Para Colodrão, o serviço é tendencia de mercado e

está voltado para atrair novos clientes, contribuindo para
a recuperação da demanda dos passageiros que trocaram
o transporte público coletivo convencional pelo transporte individual, em particular os serviços por aplicativo.

tecnologia é nacional; os testes são feitos com

porte. Temos muita flexibilidade, agilidade na
resolução do sistema, e os preços são em Reais,

o que nos dá margem para flexibilizar o valor”,
pontua. Com o software também é possível

ajustar as áreas do serviço conforme o mapa de

calor, que mostra as regiões com maior demanda não atendida.

Transporte sob demanda em outras cidades
O Transfácil (Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus de Belo
Horizonte) e o Consórcio Ótimo de Bilhetagem
Eletrônica realizaram até dia 11 de dezembro
passado testes com ônibus sob demanda por
aplicativo em Belo Horizonte (MG). O serviço
funcionou pelo aplicativo Shotl. O projeto foi
desenvolvido no âmbito do Programa MOVX –
programa criado para a seleção de startups e
empresas inovadoras visando soluções criativas
que ajudem a melhorar a qualidade do serviço de
transporte público coletivo.
Os testes-piloto de transporte sob demanda
ocorreram em São Gabriel, entre os dias 30 de novembro à 11 de dezembro de 2020, com o auxílio
de dois miniônibus, e em Ibirité, entre os dias 30
de novembro à 4 de dezembro de 2020, com um
micro-ônibus. Ambos funcionaram apenas em
dias úteis, entre 6 e 20 horas. Durante as semanas
de testes, 178 solicitações de clientes foram realizadas através do sistema de ônibus sob demanda,
sendo 167 em São Gabriel, com um tempo médio
de viagem (TMD) de aproximadamente 8 minutos, e 11 pedidos em Ibirité, com TMD de pouco
mais de seis minutos. Os testes foram feitos com
uma quantidade reduzida de clientes, permitindo
conhecer as suas funcionalidades, repercussão
do projeto, atratividade aos clientes e eficiência
geral, de forma controlada.

Após solicitada a viagem, o motorista do coletivo
era informado por meio de um tablet fixado no painel.
Após a confirmação, o passageiro aguardava no local
indicado no aplicativo, que também informava o tempo de espera e se haveria necessidade de um pequeno
deslocamento, que poderia ser de até 200 metros de
onde a pessoa estivesse. Dentro da área de cobertura
havia pontos de embarque e desembarque em supermercados, drogarias, escolas e centros de saúde,
entre outros. O preço da passagem praticado foi o
mesmo do serviço convencional, R$ 3,15, podendo
ser pago em dinheiro ou com o cartão BHBUs e Ótimo.
Segundo a assessoria de imprensa dos Consórcios,
os feedbacks dos clientes foram muito positivos; eles
demonstraram surpresa e elogiaram a iniciativa, além
de descreverem o app como bem intuitivo e de fácil utilização. Após a finalização dos testes, devido à situação
do transporte coletivo no contexto da pandemia, as
empresas aguardam a volta à normalidade para retomar a negociação com os fornecedores da tecnologia.
O CityBus 2.0, de Goiânia (GO) e o TopBus+, de
Fortaleza (CE), são outros serviços sob demanda já
oferecidos por empresas de ônibus. Ambos utilizam
tecnologia desenvolvida pela empresa americana Via
Mobility. O algoritmo da Via combina, em tempo real,
vários passageiros que desejam deslocar-se na mesma direção, criando um serviço de ônibus altamente
flexível. RELEMBRE AQUI SOBRE O CITYBUS
2.0 E
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Diário do Transporte

OS “FILÉS” TÊM DE
BANCAR O “OSSO”
Formas de transferir renda e garantir acesso à dignidade
pela mobilidade são conhecidas, basta aplicar

Num país rico onde a maioria da população é po-

urbanos, metropolitanos e rodoviários,

da desigual é fruto de oportunidades desiguais. Assim,

cia social empregados: gratuidades ou

chos de governos; são questões de sobrevivência. A renpensar num País sem assistência básica aos que foram

excluídos da chance de ao menos tentar é vil, desumano e
nem merece cogitação.
ED. 48

Nos transportes coletivos, sejam

bre, como o Brasil, políticas sociais não são capri-
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há uma série de benefícios de assistênmeias passagens para estudantes de

baixa renda, idosos, pessoas com deficiência e categorias profissionais.

{A} Marcos Casiano/Shutterstock.com
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É muito fácil ter lucro e vender passagens ba-

benefícios que não garantem um “passeio de ôni-

ratas numa Rio X São Paulo sem os passageiros

exagero. Se não tiver gratuidade, muito idoso não

estradas de terra e atoleiros, em cidades com 10

bus”, mas acesso ao básico para sobreviver. Não é
tem condições de chegar a um médico para tratar

da saúde. Se não tiver passe-livre, vai ter jovem
que não vai conseguir estudar.

Claro que existem distorções no uso destes

bancarem benefícios sociais. Agora, seguir em
mil habitantes (e olhe lá) e com mais da metade do

ônibus com algum tipo de gratuidade (seja total
ou parcial), aí o “mundo das startups não quer”.

O senhor de 80 anos que precisa sair de sua ci-

benefícios, mas cortar de todos não é a solução.

dadezinha para ir até uma cidade maior para cui-

térios mais justos para conceder os benefícios

poderá contar com um aplicativo? Não.

A questão passa por dois aspectos básicos: crie formas de financiamento que distribuam me-

lhor os custos destes programas sociais inseridos nos transportes.

Sobre os critérios, há caminhos interessantes,

como descontos proporcionais à renda do benefici-

dar da saúde desgastada por décadas de trabalho

Isso sem contar que idoso não tem direito de

sair só para o médico. Este público precisa ter

acesso à cidade, à mobilidade, ao lazer, à possibilidade de visitar seus familiares.

Aos reclamadores de plantão: Ninguém aqui

ário. Há pessoas que precisam mesmo de gratuida-

está sendo contra os aplicativos, seja de carro ou

porcional de acordo com a renda comprovada, por

mexer com empresários acomodados; afinal con-

de integral. Mas outras podem pagar de forma profaixas, por exemplo, sem chegar ao teto da tarifa.

Em relação ao financiamento destes benefí-

ônibus. Eles vieram para trazer transformações e
corrência é tudo. Mas tem de haver justiça.

As taxações sobre estes serviços devem ser

cios, o modelo atual no Brasil, de uma maneira

justas e terem um destino definido: compra de

é pobre, banca por altas tarifas os benefícios para

integrações. Não é correto sobretaxar de maneira

geral, é injusto. O passageiro pagante, que em geral
quem conta com os programas sociais.

Enquanto isso, altas rendas que direta e indi-

retamente se beneficiam e muito da existência do

transporte coletivo, pouco contribuem. E para que
esse equilíbrio aconteça não é necessário criar

créditos e passagens para quem precisa e bancar

que desestimule o empreendedorismo e a inova-

ção, mas deixar quem está lucrando absurdamente e até com dinheiro internacional na conta ficar
sem contribuir com nada, não é justo também.

Ah, mas pode vir o argumento: “Nós, empresas

mais impostos (a carga tributária no Brasil é hor-

e tecnologia pagamos impostos!” Uai, eu como

lucra com a mobilidade.

mais que vocês, donas empresas. Ninguém aqui

rorosa), mas distribuir melhor os ganhos de quem
Aplicativos, muitos que “usam ao máximo a

mão de obra barata” de seus parceiros, precisam
colaborar mais. Hoje, estas ferramentas “roubam”
os passageiros do transporte público porque, além

da questão da qualidade, tem o preço. “Rachar”

mero cidadão também, e proporcionalmente até
está falando em imposto, lembram que isso foi escrito mais acima?

É distribuir melhor o lucro da mobilidade. Só isso.
Os “filés” têm de bancar o “osso”.

A tempo para os “mi-mi-zentos”. Ninguém

um aplicativo às vezes sai mais barato que pagar o

aqui está chamando os benefícios e beneficiados

curtas e fora dos horários de alta procura.

prestar assistência social pelos transportes.

ônibus. Mas detalhe: sai mais barato para viagens
A pessoa que mora num extremo e trabalha no

de “osso”, mas sim as dificuldades de operar e
Agora, cobrar R$ 30 da Paulista até a 23 de

outro não pode se dar ao “luxo” de usar aplicativo

Maio (dependendo do horário pode ser mais ou

gratuidade. O mesmo ocorre com os aplicativos de

lotado e todo mundo pagando, é um baita

todo o dia. E é justamente essa pessoa que banca a
ônibus “intermediadores de fretamento”.

menos) e fazer uma Rio X São Paulo com ônibus
filezão, hein?!.
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Boas Práticas

A motorista Bruna
Waleira (ao centro)
com suas colegas
de profissão no
Natal Iluminado
de Maceió

Transportando amor
Ações de boas práticas realizadas pelas operadoras de transporte coletivo
pelo Brasil transformam as cidades com o mais genuíno espírito natalino
Mesmo durante a pandemia, a magia do Natal esteve

A motorista de ônibus da empresa Viação Cidade de

presente em 2020. Empresas de ônibus coletivos de

Maceió, Bruna Waleria, 36 anos, que participa há três anos

todo o país realizaram no final do ano ações para marcar a data,

do Natal Iluminado fantasiada de Mamãe Noel, diz se sentir

reforçando a decoração das cidades e encantando passageiros

muito feliz em participar da ação e poder levar alegria a

e pedestres. As ações incluíram ônibus decorados, motoristas e

todos, principalmente em um ano tão difícil como foi o de

cobradores vestidos de Papai Noel, arrecadação e distribuição

2020. “Essas ações são importantes porque mexem com a

de alimentos e brinquedos e até campanha de doação de sangue.

emoção das pessoas e nos fazem esquecer dos momentos
tristes. Também acho que essa interação da empresa com

Papai Noel vai
de ônibus

o passageiro é muito importante porque os passageiros embarcam, tiram foto, participam mesmo”, conta, animada.

Em novembro, motoristas e cobradores de ônibus na cidade de

B

Maceió (AL) se transformaram em Papais e Mamães Noeis e fizeram parte da programação natalina do transporte coletivo da
capital alagoana. Ao todo, 11 ônibus do Sistema Integrado de
Mobilidade de Maceió (SIMM) com os personagens percorreram os corredores das partes altas e baixas da cidade levando
alegria. Nos dias 18, 19 e 20 de dezembro os ônibus saíram em
carreata. A ação contou com o apoio do Sindicato das Empresas
de Transporte Urbano de Passageiros de Maceió (Sinturb).
ED. 48
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Boas Práticas

Papai Noel também esteve presente no Natal de Porto

A campanha, que teve como slogam “Doe sangue,

Alegre (RS), onde a Associação dos Transportadores de Pas-

transporte amor”, conseguiu, em 15 horas de ação, 278

sageiros (ATP) adesivou a dianteira de 30 ônibus com a ima-

doações de sangue. Como cada doação pode salvar até

gem do bom velhinho. Os veículos circularam pela cidade até

4 vidas, 1112 vidas puderam ser beneficiadas segundo

o fim de dezembro. Para que todos pudesse vê-los, os ônibus

o IHHS. Vários doadores fizeram parte das instituições

personalizados foram distribuídos entre os quatro consórcios

parceiras da ação, incluindo a Federação das Empresas de

privados: Viva Sul, que opera na zona sul; Mob, que opera na

Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Ser-

zona norte; Mais e Via Leste, que respondem pela área sudes-

gipe (Fetralse), mas, diante da divulgação, diversos popu-

te-leste da cidade.

lares e até turistas participaram da ação. No decorrer da

Para a presidente da ATP, Tula Vardaramatos, o final de
um ano tão difícil como 2020 merecia algo especial no Natal.

campanha, as doações foram atendendo diversos pacientes que estavam no aguardo para realização de cirurgias.

“Queríamos trazer, através de uma abordagem simples e lú-

De acordo com o presidente do Setransp e Fetralse, Al-

dica, um pouco da alegria e do clima de Natal para a nossa ci-

berto Almeida, as entidades parceiras se sentem satisfeitas

dade”, destaca. É a primeira vez que essa ação é desenvolvida

com o saldo da ação e reafirma a importância de ações como

com esse tipo de adesivagem. Em anos anteriores, os ônibus

essa, voltadas para ajudar o próximo. “Esse é mais um pas-

ganharam adesivos no para-brisa escrito “Boas Festas”.

so do setor de transporte, atendendo não só a mobilidade
urbana, mas uma necessidade de saúde pública. E, além da

Doação
de sangue

coleta de sangue, estamos também realizando a coleta de
donativos para levar aos orfanatos e asilos, e dar mais esperança, amor e carinho nesse final de ano”, comentou.

Natal com Mobilidade é o tema da campanha promovida pelo

Além disso, o Setransp, as Unidades do Sest Senat, as

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de

garagens das empresas de ônibus e a SMTT foram pontos de

Aracaju (Setransp) há três anos consecutivos. No entanto, em

coleta para arrecadação de alimentos, brinquedos e mate-

2020, a iniciativa veio com uma pitada extra de boa ação.

riais escolares doados. O Natal com Mobilidade também teve
ônibus com decoração natalina que iluminaram a cidade.

Brinquedos
e alimentos
Já o Grupo Salineira, de Petrópolis (RJ), entrou no Ano-Novo realizando a entrega dos alimentos e brinquedos
arrecadados entre os dias 2 e 22 de dezembro, durante a
8ª campanha “Seja Um Ajudante de Papai Noel”.
Apesar do momento de crise de saúde pública, econômica e social pelo qual o Brasil e o mundo têm passado,
devido à pandemia do novo coronavírus, a ação solidária
foi um sucesso. Foram arrecadados 412 quilos de alimentos não-perecíveis e a empresa doou, em contrapartida,
Em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemote-

412 brinquedos novos.

rapia de Sergipe (IHHS) e outras empresas, foi lançada uma

As doações foram feitas para a ONG Cajef, Turma do

campanha de doação de sangue do dia 30 de novembro a 2

Sítio (Funsag) e Projeto Hope, da Igreja Lagoinha, que tra-

de dezembro, na Orla da Atalaia. Foi instalada uma estrutura

balham assistindo pessoas de comunidades da região.

para a coleta de sangue com espaço para recepção, triagem,

Desde 2013, mais de 20 mil pessoas já foram benefi-

sala de espera, sala de coleta e sala de estabilização. Segundo

ciadas pela ação, que tem como objetivo alegrar o

o Instituto, foi uma ação em formato inédito.

Natal de crianças e famílias carentes.
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Pelo Mundo

Estados Unidos

Reino Unido

Transporte público sob demanda
Em dezembro de 2020 a cidade de Gainesville (Geor-

gia) lançou um novo serviço de transporte público, o WeGo,
que funciona sob demanda de passageiros, no qual as

Uso do transporte público
permanecerá reduzido
pós-pandemia
Em pesquisa recente, o relatório

pessoas solicitam o serviço pelo app configurado em seus

anual de consumismo ético da Co-op,

com rampa e espaço para duas cadeiras de rodas. Além disso,

há mais de 20 anos no Reino Unido,

celulares. Os veículos têm 10 a 12 lugares e são equipados
o app tem recursos especiais para deficientes visuais e

auditivos. O tempo de espera varia de 15 a 45 minutos, dependendo da disponibilidade do motorista, mas os usuários

revelou que o transporte público foi o

serviço que mais perdeu entre as prioridades de gastos que foram alteradas

devido à Covid-19. Segundo o relatório,

podem rastrear a localização do veículo em tempo real por
meio do aplicativo. Atualmente, o WeGo conta com cinco

veículos, mas será expandido para 15 vans até julho de 2021.

As viagens só de ida custam três dólares e o pagamento pode
ser realizado também pelo app.

que monitora hábitos éticos de consumo

SAIBA MAIS !

os passageiros estão relutantes em voltar
aos ônibus: mais da metade dos usuários
de transporte público no Reino Unido

dizem que continuarão evitando ônibus
e trens depois que a pandemia acabar,

A

preferindo andar de bicicleta ou a pé.

Quarenta e cinco por cento disseram que
estavam interessados em andar de

bicicleta ou caminhar onde fosse possível
após o bloqueio. No entanto, os carros

híbridos e elétricos são responsáveis pelo
maior crescimento da despesa ética,

aumento de 40%. Com informações do

Mais dinheiro para o transporte público
Recentemente a capital do Alabama, Montgomery,

anunciou um plano no valor de 6,5 milhões de dólares para

melhorias no sistema de transporte público da cidade. Para o

prefeito Steven Reed, o transporte é uma prioridade para sua

gestão e é importante investir nas pessoas que dependem dos
ônibus da cidade. Segundo informações do site WSFA News
as melhorias incluem a instalação de 12 novos abrigos de

ônibus, a substituição de 11 ônibus, e a compra de veículos

menores para a oferta de um sistema alternativo de transpor-

te sob demanda que forneceria maiores frequências e reduziria os tempos de viagem.
ED. 48
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{A} LSean Pavone/Shutterstock.com; {B} Yau Ming Low/Shutterstock.com

jornal The Guardian.

43

NTU Recomenda

Nossas
dicas
Qual o
futuro da
mobilidade
pós-Covid?
LIVE

Quais
são as soluções
para cidades mais
sustentáveis?
PAPO COLETIVO

No dia 12 de novembro o
Hub COLETIVO (Programa
de Inovação em Mobilidade
Urbana da NTU) debateu
o tema “As soluções em
mobilidade urbana do
para Cidades Sustentáveis”.
O Papo COLETIVO foi
realizado virtualmente com
Marco Lobo, coordenador do
Observatório, uma iniciativa
do CGEE (Centro de Gestão

Ainda em novembro, a
plataforma de conteúdo
Bussola, da Revista Exame,
abordou o futuro da mobilidade
urbana pós-covid com uma
live que teve a participação
de Otávio Cunha, presidente
executivo da NTU; Jorge Dias,
presidente do Conselho de

A importância
macroeconômica e
socioambiental do
transporte público
por ônibus no Brasil
PUBLICAÇÃO

Observatório de Inovação

e Estudos Estratégicos),

O volume 27 da série de Cadernos

entidade ligada ao Ministério

Técnicos da Associação Nacional

da Ciência, Tecnologia,

de Transportes Públicos (ANTP),

Inovações e Comunicações.

lançado em março de 2020, tem 114

Ainda não viu? CONFIRA O

páginas divididas em três capítulos

VÍDEO DESSE PAPO AQUI!

que abordam, respectivamente, a

1 ano de Papo: A primeira

relevância do transporte público por

edição do Papo COLETIVO

ônibus no contexto macroeconômico;

aconteceu em dezembro

as vantagens do transporte público

de 2019, e desde então, o

por ônibus para a sociedade e o meio

COLETIVO já realizou 15

ambiente; e o impacto da reforma

edições e 3 webinários! Todo

tributária no custo do transporte

conteúdo está disponível, na

público. O caderno está disponível

íntegra, no canal NTU BRASIL

para download no site da ANTP

do Youtube.

ACESSE AQUI!

(WWW.ANTP.ORG.BR)

ou AQUI!

Administração do BRT Rio;
Letícia Pineschi, conselheira de

INSTAGRAM

Administração da Associação

@PassageiroCidadao

Brasileira das Empresas de

O perfil @passageirocidadao no Instagram, criado

Transportes de Passageiros

pelo Sindicato das Empresas de Transporte

(ABRATI); e André Turquetto,

Metropolitano da Grande Vitória (GVbus), tem

diretor de Marketing da

conteúdo atualizado sobre as novidades no

Alelo/Veloe. A conversa foi

transporte coletivo da cidade, pontos de vendas do

mediada por Rafael Lisbôa.

Cartão GV de bilhetagem, recomendações de boa
convivência, campanhas e muito mais.

VEJA A LIVE COMPLETA AQUI!

NTUrbano

CONFIRA!

NOV/DEZ 2020

Seu lugar está reservado.
Vai perder essa viagem?

A revista NTUrbano
agora é 100% digital

Aqui, sua empresa ou
produto aparece para
quem realmente importa:
gente que faz e trabalha
pelo setor do Transporte
Público Urbano no Brasil.

Não perca o seu lugar:
anuncie hoje mesmo!

