ANO 8

ISSN 2317-1960

ED. 49

JAN/FEV 2021
www.ntu.org.br

08

Entrevista
— com Rafael Rodrigues da Costa
Brasil pode ter políticas diferenciadas
de preços para o diesel

26

Tecnologia
e Inovação
Passe na catraca
com o PIX

38

Sociedade
Gestão de demanda
achata os picos
no transporte

04

Nesta edição

JAN
F EV

R$ 0,16
Em julho de 2013, o anúncio do reajuste de R$ 0,20

Em plena pandemia, com oferta e demanda ainda severa-

das tarifas do transporte público em São Paulo

mente reprimidas, atividades econômicas parcialmente para-

foi o estopim de uma série de protestos violentos

lisadas, desemprego e queda de renda, os novos prefeitos que

que se espalharam por muitas cidades brasileiras,

assumiram em janeiro deste ano têm sido cautelosos em au-

desafiaram as instituições e se desdobraram em

torizar reajustes tarifários – numa amostra colhida pela NTU,

críticas e cobranças das mais variadas, servindo

29 cidades e capitais adotaram reajustes em 2021, e outras

para canalizar insatisfações que não estavam sen-

29 optaram por não reajustar suas tarifas. Isso certamente

do detectadas nas pesquisas de opinião pública.

contribui para evitar protestos, mas ao preço de desmontar os

O reajuste paulistano acabou sendo revoga-

sistemas públicos de transporte, já debilitados e sem apoio,

do, e com ele as correções de tarifa de outras 75

com o garroteamento do fluxo de caixa das empresas que co-

cidades, agravando um processo de desequilíbrio

loca sua sobrevivência em cheque, se não houver fontes extra-

econômico-financeiro dos contratos de prestação

tarifárias para complementar os custos dos serviços.

dos serviços de transporte público que só cresceu

A solução não é cobrar mais tarifa de quem não pode

ao longo dos anos, debilitando as empresas ope-

pagar, ou deixar as empresas operando indefinidamente no

radoras e comprometendo a qualidade do serviço.

vermelho. O impasse exemplifica bem a falência do atual mo-

Mas o estrago estava feito, a insatisfação social

delo de financiamento do custeio do transporte público – um

estava nas ruas e foram o embrião, segundo alguns

problema de fundo, que vem desde a origem dos serviços de

analistas, do processo político que culminou com o

transporte público de passageiros no Brasil. Um problema

impeachment presidencial em 2016.

que só poderá ser resolvido com um novo modelo, que re-

Passados oito anos, o Brasil ironicamente se

munera as empresas por serviço prestado e não mais por

vê diante de situação semelhante. Os sucessivos

passageiro transportado, com aportes de recursos de outras

reajustes no preço do diesel nas distribuidoras

fontes, que permitam manter a tarifa módica e, ao mesmo

registrados nos últimos 12 meses, se aplicados às

tempo, elevar o transporte público ao patamar desejado. É

tarifas de ônibus, podem gerar uma correção de

assim nos países desenvolvidos, e é isso o que a experiência

4,1% no valor das passagens de ônibus no Brasil, o

de décadas dos operadores indica.

equivalente a mais R$ 0,16 na média nacional. Com

Um novo modelo de custeio é a parte central de um conjun-

os novos reajustes já anunciados, o impacto deve-

to de medidas necessárias e urgentes que, reunidas, configu-

rá passar dos icônicos R$ 0,20. E isso apenas no

ram um novo marco legal para o transporte público, atualmente

quesito combustível, que responde por 23,7% dos

sob análise do governo federal - tema da nossa matéria de capa.

custos das empresas.

Boa leitura!
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Opinião

Pandemia e transporte
coletivo, ano 2
— por Dimas Barreira

A

Se antes da Covid-19 já estava claro que

O Brasil não tem uma política de destinação de recursos

os serviços de transporte coletivo urbano

para sustentar o transporte coletivo, o que causa grave de-

os passageiros que pagam passagem, a nova

investimentos e descontinuidades parciais e totais do serviço

não conseguiam mais se sustentar somente com
realidade veio confirmar de forma inequívoca
essa constatação. Iniciamos o segundo ano da

pandemia com um cenário dramático de redução

estrutural da demanda, concomitante com a cobrança popular por aumento de oferta sem a ar-

recadação correspondente, visando diminuir as
aglomerações. Para completar, enfrentamos uma

sequilíbrio financeiro e insegurança jurídica, com êxodo de

em várias cidades. A pandemia foi mais uma pancada forte

num sistema já fraco, que levou o Congresso a aprovar um
socorro emergencial de 4 bilhões para o setor. Seria um alívio

enorme e uma sinalização de que as coisas começariam a en-

trar nos eixos, reativando até investimentos represados, mas
veio o veto presidencial apagar a luz no fim do túnel.

A dura realidade é que sem transporte coletivo há paralisia,

crise fiscal sem precedentes.

exclusão social e não há retomada econômica. Os governantes

blico de transporte coletivo viabiliza a economia,

de prioridades, apesar das dificuldades. Por enquanto, muitos

Como chegamos a esse ponto? O serviço pú-

a fluidez e a qualidade de vida das cidades. Se feito

com responsabilidade, contribui também para políticas importantes: o controle da tarifa pública, o
estabelecimento de gratuidades e benefícios a pú-

terão que incluir a sustentação do serviço nas respectivas listas

operadores ainda mantêm sistemas funcionando à custa de
perda de investimentos anteriores, endividamento e postergação de compromissos. Mas isso é fôlego de curto prazo.

O segundo ano da pandemia precisa ser o primeiro ano de

blicos prioritários e o atendimento universal, que

uma nova realidade, a ser construída coletivamente enquanto

Além de imprescindível, o serviço é um poderoso

varem, nosso abismo econômico se aprofundará. E também

inclui comunidades isoladas e menos favorecidas.
instrumento de inclusão e cidadania.

Ocorre que tudo é analisado politicamente na

tomada de decisão pelo poder público. O desafio é

compatibilizar os interesses políticos com a ines-

é tempo. Equacionar isso é imperioso, pois se as cidades traporque esse investimento em transporte público retorna via

redução de gastos com a saúde (menos acidentes de trânsito
e poluição), além dos ganhos com produtividade nas cidades.

Urge o diálogo entre políticos e concessionários para

capável análise técnica, que precisa considerar

revermos os marcos legais atuais e encontrarmos soluções

frota, salários, combustíveis e estrutura adminis-

gaçar as mangas e construir a era pós-Covid!

os custos objetivos do serviço, como reposição de
trativa, não controláveis por “canetadas”.

reais para problemáticas tão complexas. Hora de arre-

Decisões políticas são importantes, mas ten-

{A} ST.art/Shutterstock.com

dem a encarecer sobremaneira o serviço para os
passageiros que pagam. Daí nasce a necessidade

DIMAS BARREIRA

de suporte financeiro público aos sistemas de

Presidente do Sindicato das Empresas de

Sem esse suporte, é de se esperar que a demagogia

Ceará e membro do Conselho Diretor da NTU

transporte coletivo, como é feito em outros países.

Transporte de Passageiros do Estado do

política inviabilize a mobilidade.

NTUrbano
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Entrevista

Brasil pode ter
políticas diferenciadas
de preços para o diesel
Os recentes aumentos sofridos pelo óleo diesel no Brasil acertaram em cheio
o transporte público coletivo urbano. Os oito reajustes sequenciais deste
combustível, em 2021, agravaram a forte crise que já assolava essa atividade
essencial, hoje, fortemente impactada pelos efeitos do coronavírus. São R$
11,75 bilhões de prejuízos em um ano de pandemia. Rafael Rodrigues da Costa,
pesquisador do Ineep (Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis), traz reflexões que apontam caminhos para este e
outros setores que prestam serviços essenciais se beneficiarem com políticas
diferenciadas para insumos como o diesel e o biodiesel. Segundo ele, é viável.
— com Rafael Rodrigues da Costa

O cenário de sucessivos aumentos dos combustíveis no
Brasil, devido à escalada dos preços nas refinarias da
Petrobras, deixou o setor de serviços em polvorosa. No caso do
transporte público coletivo urbano, não foi diferente. A sequência de reajustes no preço do diesel, insumo básico do setor,
responsável por, em média, 23% dos custos operacionais das
empresas, teve um efeito devastador nas contas desse setor de
serviço essencial, assim como em outras atividades reguladas.

ED. 49
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Entrevista

A luz no fim do túnel poderia vir de políticas públicas
diferenciadas para este combustível. Quem afirma é Rafael Rodrigues da Costa, pesquisador do Ineep.”Em alguns

O preço do diesel cresce mais

que o de outros combustíveis?

Levando em consideração uma avalia-

países há subsídios e intervenções de preços específicos

ção feita tendo como referência o diesel S500,

para certos setores devido aos benefícios percebidos para

isso não é verdade. Lembrando que existem

a economia como um todo, e o transporte público é cer-

duas variações desse combustível, o S500 e o

tamente um desses exemplos”, esclarece o pesquisador,

S10, usado pelo transporte público, que custa

que liderou estudo divulgado recentemente pelo Ineep,

mais caro, tem menos enxofre na composição,

onde avalia o que os países estão fazendo para lidar com

é mais limpo e suja muito menos o ar e os

a recuperação das cotações internacionais do petróleo,

nossos pulmões. Portanto, minha afirmação é

matéria-prima do diesel, durante a pandemia.

baseada em levantamento feito com o diesel

De acordo com a pesquisa, o Brasil foi um dos países

S500, mais barato, com quinhentas partículas

onde o preço do óleo diesel vendido nos postos mais

de enxofre por milhão. Nesse caso, posso

subiu desde outubro do ano passado, em comparação a

assegurar que o aumento desse combustível

outros seis grandes consumidores de combustíveis - Ale-

não foi maior que o da gasolina, que no mesmo

manha, Áustria, Dinamarca, Estados Unidos, França e

período – de janeiro até hoje – registrou uma

Reino Unido. O Brasil seria o líder dessa lista se a Alema-

alta próxima a 43,8%, na média das refinarias, e

nha não tivesse pesado a mão nos reajustes do diesel no

20,5%, no preço médio da revenda.

final do ano passado.
Entre as alternativas sobre política de preços mais
adequadas ao cenário Brasil, Rafael cita, por exemplo,
mecanismos que fazem as alíquotas de impostos sobre

Porque o Brasil segue os preços

internacionais, se produz petróleo?
O fato de o preço dos combustíveis no

os combustíveis variar de acordo com a alteração da co-

Brasil estarem indexados aos preços interna-

tação do barril internacional do petróleo, ou a criação de

cionais do petróleo é uma postura relativa-

fundos de estabilização de preços e outras saídas, como

mente nova na história do país. Data especifi-

no caso da Malásia, onde os subsídios para os operadores

camente de 2016, quando a Petrobras mudou

de transporte são disponibilizados através de cartões de

a sua política de preços para a Política de

frota, nos quais os preços são praticados de forma dife-

Paridade de Importação (PPI), na qual ela

renciada dos consumidores em geral.

estabelece a precificação dos seus derivados

Confira a íntegra da entrevista

a partir da volatilidade internacional no preço
do barril, somados à variação cambial e aos

Como está evoluindo o custo

custos logísticos.

do diesel no Brasil?

A adoção do PPI ocorreu sob a justificativa

Nos últimos meses, o preço dos combustíveis tem

de que, por se tratar de uma commodity, essa

sofrido uma alta generalizada no Brasil. O principal

seria a única forma de gerar retorno para os

motivo para essa subida é o aumento sucessivo nos

acionistas da Petrobras e evitar distorções no

preços praticados nas refinarias da Petrobras. No caso

mercado brasileiro, integrado por importado-

do diesel, desde janeiro o preço médio nas refinarias

res e refinadores.

sofreu um acréscimo de aproximadamente 40,7%.
Esse aumento reflete-se no preço das bombas, que

Na verdade, esse modelo é bastante questionável para a realidade brasileira. Primeiro,

neste mesmo período registrou uma alta aproximada de

porque desconsidera o fato de que a maior

17,3%, seguindo estimativas do Ineep, com base nos da-

parte da nossa demanda por combustíveis

dos da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

fósseis é suprida pela produção interna de

Biocombustíveis).

petróleo, independendo de importações.

NTUrbano
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Entrevista

Segundo, porque diversos governos de outros países
exportadores não seguem de forma tão rigorosa
esse modelo, utilizando-se de instrumentos fiscais,
de exportações de petróleo e até de suas empresas
estatais para suavizar os repasses do mercado internacional de petróleo.
A decisão da Petrobras indexar os seus preços
a paridade internacional, portanto, é fruto de uma
mentalidade da atual gestão que busca maximizar os
lucros da companhia no curto prazo, privilegiando
assim os acionistas e importadores em detrimento
dos consumidores, que passam a ser penalizados
pelos preços abusivos no mercado interno.
Qual a política de preços mais

adequada para o caso brasileiro?

Existem algumas alternativas. Por exemplo,

em países como a Dinamarca e a Rússia, o governo
criou mecanismos que fazem as alíquotas de
impostos sobre os combustíveis variar de acordo
com a alteração da cotação do barril internacional
do petróleo. Assim, quando o preço do barril se

B

eleva, o imposto pode ser reduzido automaticamente
como uma forma de atenuar o impacto daquele
aumento, e vice-versa.

Evidente que teríamos de adaptar essas expe-

Fundos de estabilização de preços, como ocorrem no Chile e no Peru, também são possibilidades
de suavizar a variação internacional. Neste caso, o
governo reserva parte de seus recursos para que, em
uma eventual mudança abrupta do preço, esse fundo
entre em cena para diminuir o efeito da oscilação.
Outra alternativa seria flexibilizar o reajuste da

riências à nossa realidade particular, mas elas nos
ajudam a trazer novos horizontes de possibilidades.
O que cabe ao governo fazer
e o que cabe à Petrobras?

Ao governo, cabe procurar utilizar meca-

nismos fiscais e políticas públicas que atenuem os

Petrobras a partir de uma cotação dos preços no

efeitos da oscilação internacional para os consu-

mercado interno. Ou seja, em vez de utilizar somente

midores do mercado interno. À Petrobras, cabe

a referência dos combustíveis externos, a Petro-

encontrar alternativas que priorizem o abasteci-

bras poderia incluir na sua sistemática de reajuste

mento e deem previsibilidade ao consumidor.

uma cotação dos preços dos derivados do mercado
interno que incluiria o custo unitário do refino da estatal acrescido de uma margem de remuneração do
acionista. Como o custo unitário do refino é menos
volátil, a cotação dos derivados no mercado interno
suavizaria os repasses das oscilações do preço dos
derivados internacionais para o consumidor final,
além de dar estabilidade ao retorno dos acionistas.
ED. 49
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Entrevista

No atual contexto é

possível conciliar os

interesses da Petrobras, de
importadores e da cadeia

dependente dos insumos do
petróleo, como o diesel?

Pouco provável. Eu diria até

impossível. Isso, porque o interesse
da cadeia dependente dos insumos
do petróleo converge para preços
mais baixos desses insumos, o que
certamente a Petrobras tem condições de fazer, mas não o faz porque
tem perseguido uma estratégia que
procura maximizar os seus ganhos
encarecendo os seus produtos,
enquanto utiliza cada vez menos o
seu parque de refino, facilitando
assim a entrada de importadores.
Então, me parece inviável que haja
uma convergência perfeita entre esses
interesses. Ou a Petrobras pratica
preços menos agressivos e beneficia
os consumidores internos (o que

Como seria possível reduzir o

reduz a margem dos importadores),

biodiesel na composição do diesel?

ou a Petrobras pratica a política atual,

O percentual mínimo obrigatório de biodiesel na

composição do diesel é uma decisão de política pública que

que privilegia os importadores
e prejudica os consumidores.

visa diminuir a dependência de combustíveis fósseis via
diversificação das fontes de energia. Reduzir (ou aumentar) esse
percentual está relacionado aos interesses da cadeia produtiva
envolvida e a estratégia do governo com esses setores.
Poderia haver políticas diferenciadas para
esses insumos, em atividades essenciais
como o transporte público coletivo?

RAFAEL
RODRIGUES
DA COSTA
Tem formação em Sociologia,

É possível, sem dúvidas. Em alguns países, há subsídios

e intervenções de preços específicos para certos setores devido
aos benefícios percebidos para a economia como um todo, e o

com especialização em pesquisas
de opinião, com ênfase em
estudos sobre religião e classes
sociais no Brasil. Atualmente é

transporte público é certamente um desses exemplos. Nesse

pesquisador do Ineep (Instituto de

sentido, um caso famoso é o da Malásia, onde os subsídios para

Estudos Estratégicos de Petróleo,

os operadores de transporte são disponibilizados através de
cartões de frota, nos quais os preços são praticados de forma
diferenciada dos consumidores em geral.

Gás Natural e Biocombustíveis) e
pesquisador visitante no Núcleo
de Estudos Conjunturais (NEC) da
Universidade Federal da Bahia.
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Parada Obrigatória

Pandemia causa prejuízo
de 9,5 bi ao transporte
coletivo urbano em 2020

A

O forte impacto das medidas de isolamento social para

conter a propagação da Covid-19 persiste no transporte coleti-

vo urbano de todo o país. A redução do número de passageiros, que chegou a 80% no auge da pandemia, resultou em R$

9,5 bilhões de prejuízos acumulados pelas empresas de ônibus
urbano no período de 16 de março a 31 de dezembro de 2020.
Além disso, o setor também acumula mais de 60 mil demis-

sões, de acordo com informações do Painel do Emprego da

Confederação Nacional do Transporte (CNT). Os dados constam do levantamento
BLICO POR ÔNIBUS

IMPACTOS DA COVID-19 NO TRANSPORTE PÚ-

da NTU. O estudo consolida informações de

uma amostra que reúne 116 sistemas de transporte operados
por empresas associadas em capitais, regiões metropolitanas,
cidades grandes, médias e de pequeno porte de todo o país.

INDICADORES

Reajustes acumulados nos preços
médios de distribuição do Diesel S10
e de revenda da Gasolina Comum (%)

REAJUSTE DO DIESEL

( M A RÇO/ 2020 — F E V E R E I RO/ 2021)

17,1

Nos últimos 12 meses os reajustes do óleo diesel

geraram variação acumulada nas distribuidoras de

8,6

17,1%, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Estes

reajustes causaram um impacto médio de 4,1% nas
porte público coletivo - esse insumo corresponde a
23,7% do custo total do serviço. Se transferido para as

1,6
-0,6

-1,9
-4,2

-4,8

tarifas, tal impacto representaria um acréscimo de R$

-6,9
-10,6

0,16 no preço médio das viagens de ônibus urbano.

-21,8
mar

pela adoção de políticas de preços especiais para seto-

res essenciais como o do transporte público, por meio
de subsídios aprovados pelo Congresso Nacional.
ED. 49

-4,2
-7,8

-16,1

respondência ao presidente Jair Bolsonaro pedindo

da estrutura tributária que incide sobre o produto e

1,1

-1,5

-12,4

-13,0

dos pelos sucessivos acréscimos, a NTU enviou cor“soluções definitivas” que passam pela reformulação

-8,6 -8,2

-12,9

Como medida para minimizar os impactos causa-
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-8,9

-3,1

NTUrbano

abr

mai

-19,3
jun

jul

ago

set

out

2020
Reajustes acumulados do Diesel S10
Reajustes acumulados da Gasolina Comum

nov

dez

jan

fev

2021

{A} A.PAES/Shutterstock.com

planilhas de custos das empresas operadoras do trans-

13

Palavra de Especialista

O momento do limite
A mobilidade urbana brasileira enfrenta o pior momento da
sua história. Nos últimos meses os impactos da pandemia de
Covid-19 agravaram a crise do transporte público no país. As consequências desse cenário já são catastróficas, sobretudo para o modo
ônibus,

RESPONSÁVEL POR 85,7% DAS 40 MILHÕES DE VIAGENS

MATTEUS FREITAS

realiza-

das diariamente pelos modos coletivos em 2.901 municípios no Brasil.

Geógrafo, mestre em
Transportes pela Universidade

A continuidade do transporte público coletivo por ônibus é im-

Federal de Uberlândia (UFU),

provável caso as condições atuais se perpetuem e a explicação é bem

especialista em Mobilidade

simples. Neste momento, observa-se que os impactos da pandemia

Urbana pela Faculdade Católica

se somam aos problemas estruturais que repercutem negativamente

de Uberlândia e coordenador do

no setor por mais de 30 anos. A carência e a falta de investimento em
infraestrutura, a inexistência de um tratamento tributário diferencia-

Núcleo de Transportes da NTU
A

do e a predominância do atual modelo de financiamento adotado nas

Para garantir essa transformação, é urgente,

políticas tarifárias municipais, amparadas exclusivamente nos recur-

portanto, que os atores envolvidos enfrentem e

sos provenientes das tarifas públicas, nunca produziram resultados

promovam a reestruturação do transporte público

tão graves como os observados atualmente.

urbano e de caráter urbano buscando concretizar

Os impactos da pandemia no setor são devastadores e têm

três ações fundamentais:

consequências diretas para o país. No período de março até dezembro/2020

O MONITORAMENTO REALIZADO PELA NTU

revelou que 15

empresas operadoras e três consórcios operacionais fecharam as
portas. Adicionalmente, 66.057 empregos diretos foram eliminados,
segundo dados do

PAINEL DO EMPREGO DA CNT . A redução de deman-

da resultante das medidas de distanciamento social e a exigência de
uma maior oferta de transporte para reduzir a lotação dos veículos,
sem o correspondente auxílio por parte do poder público, provoca-

Novo Marco Legal para o
setor: indispensável para
garantir segurança jurídica.
Diversificação das fontes de financiamento:
imprescindível para assegurar
sustentabilidade econômica e justiça
social no custeio da oferta dos serviços.

ram um prejuízo nacional de R$ 9,5 bilhões de reais, que corresponde
a 24% do faturamento anual do setor.
Em decorrência deste do trágico cenário, os efeitos observados
têm penalizado principalmente a população usuária de um serviço

Qualidade e produtividade:
essencial para a atratividade
e fidelização dos clientes.

{A} Aleksandr Merg/Shutterstock.com

que é essencial e direito social, conforme apontado pela Constituição
Federal. Um exemplo do impacto na vida das pessoas são as 159 pa-

Entender que este momento é o limite para tor-

ralizações identificadas desde o início da pandemia em 70 sistemas

nar o transporte coletivo mais atrativo e competiti-

espalhados nos principais centros urbanos. A capital Teresina-PI com-

vo em relação aos modos motorizados individuais,

pletou um mês de greve e ausência de transporte coletivo para a popu-

como já está definido na Lei da Política Nacional da

lação no dia 10 de março. Uma situação inimaginável anteriormente.

Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/2012) em vigên-

Partindo da premissa de que toda crise também gera aprendizado,

cia, é o maior aprendizado que os impactos da pan-

este é o momento para buscar a realização de mudanças estruturais. Não

demia impõem aos responsáveis pelo setor. Se essa

dá mais para seguir adiante sem elas. Somente assim a população conti-

lição for entendida e os esforços necessários forem

nuará tendo acesso ao transporte público. É o momento do poder público

concretizados, o transporte público não correrá o

avançar ao encontro do maior desejo da sociedade, que é tornar os mo-

risco de ser a única e última opção, mas sim

dos coletivos de deslocamento protagonistas na mobilidade urbana.

uma alternativa desejada pelos cidadãos.
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UM MARCO
PARA O
TRANSPORTE
COLETIVO
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União de entidades do setor de transporte público busca
trazer novo fôlego aos modais mais democráticos e
acessíveis do Brasil, com proposta de reestruturação
completa do transporte público urbano por pneu e trilho

Em meados do ano passado, a NTU projetou com

Uma ajuda emergencial de R$ 4 bilhões

algum otimismo que 2020 terminaria com 100% da

para estados e municípios investirem no

frota nacional de ônibus urbanos em operação, além de uma

reequilíbrio de seus sistemas de ônibus,

demanda de pelo menos 80% dos passageiros existentes

trens e metrôs, aprovada pelo Congresso

antes da Covid-19. Com a persistência da pandemia e a lenta

em novembro, foi vetada no final do ano

retomada das atividades, a previsão não se concretizou: o ano

pelo presidente Jair Bolsonaro, reduzindo

terminou com 61% da demanda usual e 80% da frota em cir-

as opções de retomada. E as novas varian-

culação, com todos os operadores apresentando resultados

tes do coronavírus, com o recrudescimento

negativos - o setor de transporte coletivo por ônibus no país

das ondas de transmissão no início de 2021,

registrou um prejuízo acumulado de R$ 9,5 bilhões em 2020,

afastaram de vez qualquer expectativa de

resultado 8% pior que as estimativas iniciais.

recuperação em curto prazo.
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O resultado não poderia ser outro: segundo levantamento da NTU, 15 empresas operadoras e três
consórcios operacionais suspenderam ou encerraram
a prestação de serviços desde março de 2020. Além
disso, 55 sistemas de transporte registraram parali-

SEGUNDO LEVANTAMENTO DA NTU, 15
EMPRESAS OPERADORAS E TRÊS CONSÓRCIOS
OPERACIONAIS SUSPENDERAM OU
ENCERRARAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DESDE MARÇO DE 2020. ALÉM DISSO, 55
SISTEMAS DE TRANSPORTE REGISTRARAM
PARALISAÇÕES DOS SERVIÇOS DECORRENTES
DE 122 GREVES E MANIFESTAÇÕES.

sações dos serviços decorrentes de 122 greves e manifestações, motivadas principalmente por atrasos de
salários e demissões provocados pela crise do setor.
Em 2021, essa tendência continua: “desde janeiro
deste ano, já estamos verificando dezenas de greves e
paralisações dos serviços em todo o Brasil”, destaca o
presidente executivo da NTU, Otávio Cunha.
Para os trabalhadores do setor, o impacto também
foi significativo: segundo dados da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres
(CNTTT) já são mais de 70 mil demissões em postos de
trabalho somente no transporte público urbano e me-

A

tropolitano de passageiros.
Diante desses resultados, e após sucessivas rodadas
de diálogo com as áreas econômica e de mobilidade urbana do governo federal, o setor de transporte público
entendeu que não poderia mais contar apenas com eventuais medidas emergenciais e ações pontuais para recuperar seu equilíbrio econômico-financeiro e a própria viabilidade dos serviços. Provocadas pelos interlocutores, a
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e a Associação Nacional dos Transportadores
de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), entidades representativas respectivamente dos segmentos de ônibus
urbano, trens e metrôs, organizaram e encaminharam ao
governo federal, no final do ano passado, um conjunto
de propostas afirmativas e estruturantes para reformar
completamente o transporte público brasileiro.
São propostas que vão da revisão do atual modelo
de remuneração do transporte a novos contratos com
mais segurança jurídica e riscos compartilhados. Reunidas, elas podem dar origem a um novo Marco Legal
para o transporte público, cobrindo os principais problemas e gargalos do segmento.
O chamado Programa de Reestruturação do
Transporte Público Urbano tem como norteadores
três pilares: Regulação e Contratos; Financiamento;
Qualidade e Produtividade. São temas interconectados e que precisam ser tratados em conjunto para
atingir os resultados esperados.
ED. 49
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Regulação
e contratos

Financiamento
O pilar do financiamento é dividido em custeio (dos servi-

A proposta sugere um novo marco regulatório usando como

ços) e investimentos (em veículos, sistemas e infraestru-

base a Lei nº 12.587/2012, que instituiu as diretrizes da Políti-

tura). Esse pilar está diretamente relacionado à Reforma

ca Nacional de Mobilidade Urbana. Principal legislação fede-

Tributária, em tramitação no Congresso Nacional, dado

ral do campo da mobilidade, a PNMU completará dez anos em

que a redução dos tributos sobre os serviços e seus insu-

2022 sem ter sido plenamente implementada.

mos é um ponto extremamente relevante para a susten-

Para vencer esta etapa, é necessária ainda a revisão e

tabilidade do setor.

atualização da legislação que regula os serviços de transporte

No quesito custeio, a principal proposta é implementar

público em todos os níveis, para que possa ser alinhada e ade-

a separação entre tarifa pública (paga pelo passageiro e

quada à política nacional de mobilidade. Questões como mo-

definida pelo poder público) e tarifa de remuneração pela

delo de contratação e remuneração, transparência e controle

prestação do serviço (definida tecnicamente, em função

devem ser avaliados e redefinidos, num processo de moderni-

dos custos de produção). O mecanismo está previsto na Po-

zação da legislação existente como base na PNMU e soluções

lítica Nacional de Mobilidade Urbana desde sua aprovação,

exitosas adotadas no Brasil e no exterior.

em 2012, e já vem sendo adotado em algumas cidades.

Com a atualização dessa legislação o setor passaria a con-

Outra ação importante e imediata a ser tratada nesse

tar com novos modelos de organização e contratação dos ser-

pilar é a oportunidade de criação de um fundo de custeio

viços, tornando-se mais atrativo aos investimentos privados.

para o transporte público, que ajude a organizar e tornar

O que se espera nesse pilar é seguir um caminho semelhante

viáveis eventuais repasses de recursos das três esferas de

ao recém-aprovado Marco Legal do Saneamento, levando-se

governo para o transporte público, algo que nunca existiu.

em conta a semelhança institucional dos dois setores.

Assim, seria possível financiar parte dos custos dos serviços com fontes extratarifárias e reduzir o valor da tarifa
pública paga pelos passageiros. Um segundo fundo poderia ser constituído para operacionalizar a destinação de
recursos para investimentos em infraestrutura de transportes urbanos, já que são despesas distintas.
Em complemento aos pontos citados, seria buscada
uma solução para as gratuidades dos idosos e descontos
tarifários para estudantes. Uma possibilidade é que a
própria União custeie essas despesas, usando recursos
orçamentários da seguridade social e educação, ao invés
de onerar os passageiros pagantes que utilizam o transporte (e que arcam com o pagamento desses benefícios
embutidos nas tarifas).

Qualidade e
produtividade
Ao atuar nos pilares de regulação e contratos e de financiamento, automaticamente há um incremento na qualidade
e na produtividade do setor. Com novas regras e melhor
uso do orçamento do transporte, a cadeia produtiva se
renova e o serviço prestado à população se torna mais
acessível e moderno.
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O pilar prevê a adoção de padrões de eficiência, quali-

O especialista em mobilidade urbana e ex-Secre-

dade e produtividade a serem cumpridos pelas empresas,

tário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Rodrigo

além de explicitar a importância da implementação dos

Tortoriello, reforça a importância dessa discussão

protocolos sanitários, a gestão da demanda por meio do

com o governo para um novo Marco Legal ao setor

escalonamento das atividades urbanas, a capacitação de

de transporte público urbano. Segundo Tortoriello,

pessoal e a adoção de princípios de transparência e de co-

o futuro do país, caso nada seja feito, é muito ruim

municação com a sociedade.

para a mobilidade urbana e só tende a piorar, com o

Dentre os benefícios esperados por todos os pilares

desmonte do sistema de transporte público no Brasil

da proposta estão uma maior segurança jurídica, a racio-

e o fechamento de diversos sistemas de transporte

nalização e inovação das redes de transporte e uma maior

público sobre trilhos e pneus.

inclusão social e produtividade, sempre com sustentabili-

“Se a gente mudar a perspectiva, e por isso esse

dade econômica para o setor e uma maior qualidade nos

Marco Legal é importante, a gente tem condições de fa-

serviços prestados aos passageiros do transporte urbano.

zer e aprender com o que outros países já estão fazendo há algum tempo, que é não colocar o peso do trans-

Próximos
passos

porte somente no cidadão que paga a tarifa. E aqui eu
não estou falando só de Europa. Se a gente olhar para
os nossos vizinhos Colômbia e Chile, eles já fizeram

Para o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha, a re-

parte desse dever de casa e estão bem mais avançados

ceptividade foi muito boa até agora. “Parece que o governo

do que nós em termos de contratos de prestação de

federal pretende ampliar essa discussão com outros seto-

serviço para transporte público”, afirma Tortoriello.

res da sociedade antes de enviar um Projeto de Lei ao Congresso, de maneira a ter uma discussão mais ampliada, um

O Governo
Federal

entendimento sobre a real necessidade de um projeto desses e qual seria o seu conteúdo principal. Isso é o que está
sendo construído agora. Nos colocamos à disposição para

Procurado pela reportagem da Revista NTUrbano, o

ajudar, discutir e esclarecer qualquer dúvida. Estamos

Secretário Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento

satisfeitos que estejam tratando do assunto. Como projeto

Regional e Urbano da Secretaria de Mobilidade Urbana

do governo, teremos grandes chances de uma saída defini-

do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR),

tiva para a melhoria do transporte público no país. Da nos-

Tiago Queiroz, encaminhou resposta sobre a nova pro-

sa parte, vamos manter esse canal aberto e eventualmente

posta de Marco Legal por intermédio de sua assessoria

vamos buscar saber como anda a proposta, porque o nosso

de imprensa, afirmando que seria prematura qualquer

setor carece de soluções definitivas”, pontua.

manifestação mais específica sobre o assunto no mo-

A ANPTrilhos, coautora da proposta, também avalia

mento. Diz a nota que “ainda estão estruturando um

essa abertura de interlocução com o governo como posi-

trabalho de análise da proposta das entidades e ava-

tiva: “Foi feita uma apresentação há pouco tempo para o

liação de possíveis estratégias de fomento ao trans-

governo e eles irão avaliar e dar algum retorno ao setor. Na

porte público no Brasil em conjunto com a Secretaria

medida que isso esteja redondo, os passos de como discu-

de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI), do Mi-

tir isso com o Legislativo cabe ao governo federal decidir.

nistério da Economia. Esse trabalho, no entanto, está

A gente vai apoiar junto com ele qualquer caminho que for

no início e ainda não temos elementos suficientes para

adotado. O importante é a gente ter um instrumento que

responder com clareza às questões formuladas.

seja formal para que, daqui para a frente, possamos sair

Já a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego

gradativamente da situação em que a gente está”, avalia

e Competitividade do Ministério da Economia, afirmou

Joubert Flores, presidente da ANPTrilhos.

também em nota que “não comenta temas em discussão”.

ED. 49
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O QUE O SETOR DIZ SOBRE
O NOVO MARCO LEGAL
Entidades do setor e especialistas avaliam a importância
de um novo Marco Legal para o transporte urbano. Veja a

Luis Carlos Néspoli (ANTP) — Garantir um transporte público nas cidades brasileiras, através de fontes

opinião do presidente executivo da NTU, OTÁVIO CUNHA;

de financiamento que podem ser discutidas neste

superintendente da ANTP, LUIS CARLOS NÉSPOLI; do

econômica da cidade. Temos que ter a discussão de um

em mobilidade urbana e ex-secretário extraordinário

o ano todo discutindo o problema do déficit em si e so-

Alegre (RS), RODRIGO TORTORIELLO.

to. Esse debate movimentou todo o setor. E quando eu

do presidente da ANPTrilhos, JOUBERT FLORES; do

marco legal, contribui para você melhorar a dinâmica

presidente da CNTTT, JAIME BUENO; e do especialista

fundo nacional para o sistema de transporte. Passamos

de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Porto

bre as formas de contratação e fontes de financiamendigo todo o setor, significa indústria, os operadores, os
órgãos públicos, os líderes de governo, as entidades

QUAL A NECESSIDADE DE UM
NOVO MARCO LEGAL PARA O
TRANSPORTE URBANO NO BRASIL?

não governamentais, ou seja, foi um debate nacional
e a pandemia tornou evidente que o modelo não se
ajustava. Então, o setor de fato discutiu muito isso. Para

Otávio Cunha (NTU) — Esse é um projeto antigo nosso, de
buscar a sustentabilidade do transporte público. Nos últimos
anos, principalmente de 2013 para cá, o setor conheceu uma
grande perda de demanda e a dificuldade de se conseguir retorno

nós, há um consenso de que é necessária, imperativa e
imprescindível essa discussão nacional sobre o modelo
de prestação de transporte público no país.
Jaime Bueno (CNTTT) — O marco regulatório, na

econômico via tarifa. Esse sempre foi um grande problema, que

visão dos trabalhadores, certamente traria impactos

se agravou nos últimos tempos depois da pandemia. Essa situa-

positivos para o setor, na medida em que as partes

ção se mostrou totalmente insustentável e já era uma discussão

envolvidas (Governo, Congresso Nacional e as empre-

nossa alterar esse modelo de remuneração do serviço.

sas) dessem prioridade para o tema e discutissem com

Joubert Flores (ANPTrilhos) — Esse foi um trabalho que a

gente teve muita satisfação em fazer. Conversávamos com a
NTU há tempos sobre a necessidade de alinhar esforços, porque
o nosso objetivo no fundo é comum. Nessas discussões, houve

detalhes as inovações e atualizações necessárias para
resguardar os interesses das empresas, sem perder de
vista os direitos dos trabalhadores nos tempos atuais.
Rodrigo Tortoriello (Especialista) — No caso do

uma identidade muito grande sobre o que nós entendemos como

transporte público, ainda vemos muita manifestação

necessário, que são planejamento e a organização além do su-

da sociedade e da imprensa como um todo dizendo

pramunicipal, porque tem muitas cidades que estão conectadas

que os empresários devem melhorar o serviço. O

umas às outras. A gente sabe que esse planejamento vai indicar

serviço na verdade é uma responsabilidade do poder

quais são os corredores principais, onde devem ser feitos os

público e, sim, também dos empresários que prestam

investimentos e integrar física e tarifariamente esses modais. O

esse serviço, mas dentro de um contrato, dentro de

fundamental é que, em lugar nenhum do mundo, a tarifa é cus-

características que foram estabelecidas no processo

teada 100% pelo usuário. Você tem que ter fonte de receita para

licitatório para prestação daquele serviço. Então, esse

poder cobrir isso. A nossa contribuição foi dar amplitude para

novo marco regulatório, a exemplo do que se fez com o

que a proposta abrangesse tanto ônibus quanto trilho, porque

saneamento que foi aprovado há pouco tempo, pode

conceitualmente a gente tinha pouquíssimas ou nenhuma diver-

ser uma oportunidade para ter um novo marco do sis-

gência de entendimento e de proposta.

tema de transporte e caracterizá-lo como deve ser.
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Luis Carlos Néspoli (ANTP) — Os modelos atuais de con-

CONSIDERANDO O CENÁRIO PÓSPANDEMIA E OS PROBLEMAS ATUAIS
DO SETOR, QUAL É A URGÊNCIA DE
APROVAÇÃO DESSA PROPOSTA?

tratação no Brasil não atendem mais, e já não atendiam mesmo antes da pandemia, com condições de prestar um bom
serviço. Gratuidades dos idosos, previstas na Constituição

Otávio Cunha (NTU) — Estamos vivendo uma situação

Federal, fixam a idade de 65 anos, mas muitas cidades brasileiras já baixaram essa linha de corte para 60 anos. Por que

de exceção e discutimos com o governo uma possibilidade

essa isenção tem que ser paga por outro passageiro? Podemos

de auxílio. Para nossa surpresa e desencanto, o presiden-

falar também dos estudantes. Não é justo que a gratuidade

te Jair Bolsonaro acabou vetando integralmente a ajuda

seja exclusivamente paga por outro passageiro. Você acaba,

emergencial que foi aprovada pelo Congresso, então isso

através da tarifa, executando uma política social. É muito mais

frustrou muito a gente. Mas nós vínhamos trabalhando,

comum os prefeitos e governadores fixarem tarifas que sejam

além dessa ajuda emergencial, com o Marco Legal para o

socialmente mais adequadas à população, mas isso não per-

transporte. Com isso, o Governo demonstrou que preten-

mite mais arcar com os custos operacionais. Daí você precisa

dia avançar nessa relação que existe hoje com contratos

mudar o modelo de contratação. Que ela venha de outras for-

muito precários, contratos que não são cumpridos e pres-

mas, e que sejam formas de o governo contratar o serviço pela

são para aumentos de tarifas, por exemplo. Ali deixamos

sua prestação. Isso é urgente e importante para o setor.

clara a necessidade de se criar um arranjo legal que desse
sustentabilidade para o serviço de transporte público, com
a necessidade de mudanças substanciais na legislação atu-

que possa manter o serviço numa situação como a que

OS MODELOS ATUAIS DE
CONTRATAÇÃO NO BRASIL
NÃO ATENDEM MAIS, E JÁ
NÃO ATENDIAM MESMO
ANTES DA PANDEMIA, COM
CONDIÇÕES DE PRESTAR
UM BOM SERVIÇO.

estamos vendo agora. Se você for olhar os exemplos do

Luis Carlos Néspoli

al. Conhecendo todos os problemas que existem hoje, nós
tentamos adaptar a legislação vigente ao que foi feito para
o saneamento, que conseguiu tramitar rapidamente.
Joubert Flores (ANPTrilhos) — A gente hoje vive um
problema porque você não tem um fundo ou uma garantia

Superintendente da ANTP

mundo todo, dificilmente numa cidade grande você tem
um sistema de transporte (com média de 5 milhões de pessoas/dia) que é sustentado com aquela tarifa. Geralmente
a tarifa cobre 50% dos custos de tudo: custo de operação,
de investimento e o custo da manutenção e da atualização

Jaime Bueno (CNTTT) — Entendemos que já não há mais

dos sistemas e das tecnologias que são utilizados. Aqui no

como adiar essa discussão em busca de uma solução perene

Brasil, em muitas cidades, o custo é 100% pago pelo usu-

que resulte em tranquilidade para a classe trabalhadora e tam-

ário. E é lógico que essa conta não fecha. A ideia é usar os

bém segurança jurídica para as empresas operadoras do setor

exemplos consagrados desse serviço, mas por uma razão:

de transporte público. Seria muito importante um marco regu-

eles têm fontes dedicadas (de financiamento e custeio). Es-

latório que definisse um conjunto de normas, leis e diretrizes

sas fontes têm que ser estruturadas em um estudo no qual

para regular o funcionamento deste setor tão essencial na vida

a tarifa possa ser minimamente ou parcialmente custeada

das pessoas que o utilizam. Sabemos que, sem um regulamen-

por um fundo; com isso, você vai ter um ganho de escala,

to específico, cada ente concessor age per si, estabelecendo

acaba ficando mais barato para as pessoas e trazendo

suas próprias regras. E regras desuniformes ocasionam muitos

outras pessoas que não poderiam usar. E a outra grande

embaraços, tanto para o poder concedente, quanto para as

dificuldade é você também fazer uma organização, uma

empresas concessionárias. Tais dificuldades só têm facilitado

planificação mais centralizada, mais holística do ponto de

a concorrência predatória e invenções de outros modais de

vista das regiões metropolitanas.

transportes individuais em detrimento do coletivo.

ED. 49
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Rodrigo Tortoriello (Especialista) — A crise já era

Luis Carlos Néspoli (ANTP) — Temos um

vou sobremaneira. O governo federal não se sensibilizou

transparência, demonstrando efetivamente como

ainda sobre a importância do serviço de transporte público

as coisas podem melhorar com a proposta do novo

a ponto de ter uma política e uma estratégia pensada para o

marco legal. Essa comunicação é fundamental para

atendimento dos problemas vivenciados pelo setor – e aqui a

que se combata a ideia errônea da sociedade de

gente tem que deixar muito bem claro que o problema não é

que o sistema de transporte público é uma mazela e

das empresas de ônibus. O problema é do sistema de trans-

não tem solução, que é muito caro e muito ruim.

grande antes da pandemia. Com a pandemia, ela se agra-

porte, é do cidadão que depende só do ônibus para poder se
transportar. O problema vai ser do cidadão e da cidade que

grande trabalho de comunicação pela frente, com

Jaime Bueno (CNTTT) — Não temos visto o po-

não vai ter espaço físico para todo mundo andar de carro,

der concedente, as concessionárias e o Congresso

que não vai ter hospital para aguentar a quantidade de polui-

Nacional se esforçarem conjuntamente, como

ção, que vai gerar doença cardiorrespiratória nas pessoas,

deviam, no sentido de priorizar uma pauta, objeti-

se todo mundo resolver andar de carro. Então, tem um com-

vando a discussão e o enfrentamento do problema

ponente muito mais grave, muito mais sério do ponto de vista

desse setor. Que segue agonizando, sacrificando

de governança, de política pública que a gente não consegue

a população e desempregando milhares de tra-

passar para a sociedade ainda. A abordagem deve ser do

balhadores que vão ficando à margem da miséria,

ponto de vista de uma observação mais macro e não com re-

causando regressão da economia e, consequen-

lação ao sistema de transporte e às empresas de ônibus, mas

temente, baixa arrecadação do Estado brasileiro,

como sociedade como um todo.

sem a atenção do poder central.
Rodrigo Tortoriello (Especialista) — Nós

ALÉM DA APROVAÇÃO DE UM NOVO
MARCO LEGAL, QUAIS AÇÕES IMEDIATAS
DEVERIAM SER OU JÁ ESTÃO SENDO
TOMADAS PARA MANUTENÇÃO DO
TRANSPORTE URBANO COLETIVO?

precisamos ter mais segurança jurídica para

alteração dos contratos tanto para o Poder Público quanto para a iniciativa privada, tanto é
que nenhum operador internacional se interessa
em fazer investimento no Brasil nesse segmento,

Otávio Cunha (NTU) — Convivemos com extrema dificul-

porque não existe uma segurança jurídica significativa. A gente precisa que esse marco legal pro-

dade desde março de 2020. Esperávamos uma recuperação

mova a transparência que também o setor nunca

de demanda, o que não aconteceu, e operando com oferta

conseguiu transmitir para a população. Existem

acima da demanda. As empresas continuam operando com

iniciativas de dados abertos, existem iniciativas

déficit. Essa situação tem que ser revista e alterada.

de publicação de dados por parte das empresas e

Joubert Flores (ANPTrilhos) — A gente trabalhou muito

dos municípios, mas a gente não conseguiu fazer
com que a sociedade entendesse que os dados

forte para ver se o governo aprovava o auxílio emergencial

estão disponíveis e em muitas cidades eles não

para as nossas empresas, não no sentido de que fosse recupe-

estão nem disponíveis e nem acessíveis. Então,

rar o passivo criado com isso, o que demandaria uma discus-

uma política de dados abertos, de transparência,

são mais ampla, mas que pelo menos a gente tivesse recursos

é fundamental para conquistar a confiança da so-

para manter a prestação de serviços com qualidade e segu-

ciedade. E, nesse marco legal, mais do que nunca

rança, dado que a curva de retomada da demanda vai ser len-

entender que a tarifa não vai ser o único meio de

ta. Infelizmente, esse instrumento de auxílio não foi aprovado.

sustentação do serviço de transporte público.

Você tem um monte de empresas que estão em dificuldades

Acho que são três pilares essenciais e que não

de caixa para poder manter uma prestação de serviço que, no

podem faltar no processo de construção

fundo, é um serviço público.

desse novo marco legal.
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Como anda o transporte público
nas cidades brasileiras?
Relatório Global analisa os impactos da Covid-19 no
setor e aponta caminhos para recuperação da demanda
O Relatório Global Moovit sobre o Transporte Pú-

“Criamos o Relatório Global Moovit sobre Trans-

blico 2020 analisou milhões de viagens realizadas

porte Público para ser uma ferramenta aberta para

ma sobre as últimas tendências na mobilidade urbana

empresas e academia identificarem tendências, ca-

globalmente no ano passado para montar um panora-

mundial. O estudo compara os dados do primeiro ano da

pandemia com os de 2019, permitindo verificar o impacto

da Covid-19 no uso de transporte público e o interesse no
uso de novas tecnologias pelos passageiros.

operadores de transporte público, poder concedente,

racterísticas e desafios para a mobilidade no Brasil e

no mundo”, destaca o gerente geral do Moovit no Brasil, Pedro Palhares.

As cidades brasileiras aparecem na pesquisa com

Dez cidades ou regiões metropolitanas brasileiras

destaque em várias categorias, com pontos positivos

Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife,

apresenta o terceiro maior tempo médio de viagem do

fazem parte da pesquisa: Belo Horizonte, Brasília,
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A pesquisa foi

respondida por 13 mil passageiros do transporte dessas localidades durante o mês de novembro de 2020 e

avaliou o que pode funcionar melhor no transporte
público e na micromobilidade (bicicletas e patinetes
compartilhados, entre outros).
ED. 49

e outros a melhorar. O Rio de Janeiro, por exemplo,

mundo, com 67 minutos, pelo segundo ano - 11% dos

passageiros cariocas gastam mais de 2 horas nos trajetos. Outras três cidades brasileiras estão entre as dez

com maior média de tempo de deslocamento de todo o

relatório: Recife (64 minutos), São Paulo (63 minutos)
e Belo Horizonte (61 minutos).
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Uma alternativa para solucionar o problema seria a me-

lhor distribuição das atividades econômicas pela cidade a
fim de desafogar o trânsito rumo ao centro, como aponta o

Impactos
da Covid-19

vice-presidente e membro do conselho diretor da Associa-

As medidas de isolamento para conter a pandemia

de Senna Frederico. “Note que o Rio de Janeiro tem em

no transporte público em 2020. Com a população

ção Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Cláudio

média viagens mais longas que São Paulo, que tem o dobro
da população. Isso só pode ser resolvido pela distribuição

das atividades e empregos por toda a metrópole. Não é exata-

mente um problema do transporte e sim um problema para o
transporte, que demora mais e se torna mais caro”, esclarece.

O relatório também mostra a evolução da conectividade

na mobilidade urbana no país em comparação a cidades
europeias. Curitiba é onde mais acontecem viagens com três
baldeações ou mais no mundo. O índice é de 34%, acima de

impactaram diretamente na redução da demanda
evitando sair para não ser contaminada e muitos

trabalhadores em home-office, a circulação de
pessoas nas cidades caiu e, consequentemente o

uso do transporte coletivo também. Só nas primeiras semanas da crise a quantidade de viagens re-

alizadas por passageiros despencou 80%, segundo

dados da Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU).

O relatório do Moovit também apontou essa

capitais como Berlim e Paris. Em Fortaleza, 49% das viagens

queda na demanda no setor, com 36% dos pas-

metade das viagens é direta, sem troca de transporte.

por causa da doença no final do ano. Outros 38%

envolvem duas trocas de veículo, enquanto em Porto Alegre
O uso da micromobilidade é crescente em todas as ci-

dades, passando de 8,5%, em 2019, para 14%, em 2020. Em
Brasília, mais de 20% dos entrevistados utilizam outros
meios como bicicletas e patinetes compartilhadas. Apesar

do aumento do uso de modais da micromobilidade, a maioria
dos entrevistados, 51%, usam apenas os transportes tradi-

cionais pela falta de segurança e de vias exclusivas para
esses outros modais.

sageiros usando menos o transporte público

mantiveram a mesma frequência, 12% passaram a

usar mais e 4% afirmaram que deixaram de utilizá-lo. Ao serem perguntados sobre o que os traria

de volta, as principais respostas dos passageiros
foram: mais veículos para evitar superlotação,
informações em tempo real e desinfecção de veículos, pontos e estações.

Para o gerente geral da Moovit, os dados da

A pesquisa apontou ainda que o tempo de espera do usu-

pesquisa servem como guia na construção de es-

público brasileiro. O tempo médio de espera não diminuiu

“Vale, mais uma vez, não pensar só em colocar mais

ário durante a viagem continua um desafio para o transporte

em nenhuma cidade em relação a 2019, sendo Recife a capital com o tempo médio de espera em dias úteis mais alto do

mundo, 31 minutos. Salvador vem logo em seguida, com 28
minutos. Recife também lidera na espera longa, com 65%
dos passageiros aguardando mais de 20 minutos.

tratégias para o retorno dos usuários ao transporte.

veículos nas ruas, mas repensar os sistemas de
transporte, usar dados para fazer análise de mobilidade e checar o que pode ser alterado. São vários
elementos em conjunto que fazem chegar à solução”.

A criação de novas estratégias para retomar a

Aqui a saída vai além do aumento da frota de ônibus, o

demanda perdida no último ano torna-se um de-

tos para o transporte, explica Palhares. “A solução passa por

dos coletivos significa perda de receita. Dados da

que traria ainda mais trânsito para as cidades e maiores cusum uso mais inteligente das tecnologias para mobilidade, e o

transporte coletivo sob demanda tem um papel importante.
Com rotas flexíveis, mais objetivas, complementando outros
meios, esse tempo cai. Outro elemento importante é informar ao passageiro sobre a previsão de chegada do ônibus,

ampliando a sensação de eficiência e de controle, por isso o
acesso aos dados de GPS das frotas é tão importante e deve
ser promovido pelos operadores”.

NTUrbano

safio ainda maior, já que ter menos pessoas dentro
NTU mostram que o prejuízo real das empresas no

ano passado foi de R$ 9,5 bilhões. O poder público
dos estados e municípios adotou algumas medidas

para diminuir os prejuízos das operadoras, como
subsídios e desoneração tributária. Segundo o vice-presidente da ANTP, Cláudio Senna, a regulação e os investimentos no setor são fundamentais
para o retorno do usuário ao transporte.
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IMPACTO DA COVID-19 NO USO
DE TRANSPORTE PÚBLICO (%)
Cidade

Eu não uso mais
transporte público

Perguntamos aos nossos usuários:

“Como a COVID-19 afetou a frequência
em que você usa transporte público?”

Uso transporte público
com menos frequência

Não afetou. Uso como
antes da pandemia

Uso o transporte público
com mais frequência

Passei a usar outros
meios de transporte

Belo Horizonte

2,7

34,6

38,3

13,3

11,1

Brasília

2,5

30,7

47,0

13,2

6,6

Campinas

6,2

38,2

34,6

12,2

8,8

Curitiba

5,7

34,5

40,1

11,5

8,2

Fortaleza

2,8

37,0

37,2

13,0

10,0

Porto Alegre

5,4

40,9

31,3

9,1

13,4

Recife

4,2

36,5

34,9

14,1

10,2

Rio de Janeiro

2,6

33,0

44,4

12,5

7,6

Salvador

2,1

45,3

26,6

13,9

12,1

São Paulo

3,5

32,6

44,6

12,7

6,6

Fonte: moovit

“Deve haver a combinação de novas regras

Em Aracaju (SE), foram distribuídas máscaras reutilizáveis

de contratação e novas fontes estáveis de re-

e álcool em gel nos terminais, além da instalação de cortinas de

de melhor qualidade a preços viáveis. Não fal-

vias públicas passaram por desinfecção e as paradas de ônibus

cursos para, então, poder implantar sistemas

tam informações sobre o ‘gosto’ dos fregueses.

O que falta são meios financeiros para atendê-los”, enfatiza.

Ações positivas
durante a pandemia
Mesmo com dificuldades financeiras, as empresas de transporte público tomaram os devidos
cuidados de segurança sanitária para diminuir

a contaminação dos passageiros e colaboradores pela Covid-19 dentro dos coletivos. As me-

didas mais recorrentes foram o distanciamento
social, a limitação de passageiros nos ônibus,

desinfecção dos veículos, medição de temperatura e a substituição do dinheiro por cartões de
transporte para pagamento da tarifa.
ED. 49

proteção para motoristas e cobradores. Já em Belém (PA) as
foram sinalizadas com distância mínima de isolamento social.
As operadoras da região Sul do país também foram rigorosas

com os cuidados de higienização. Em Porto Alegre (RS), houve

o aumento da frota para transportar passageiros sentados e diminuir a aglomeração nos veículos.

O uso de inovações tecnológicas passou de tendência a

recurso necessário para a segurança sanitária nas cidades

durante a pandemia. Em Belo Horizonte (MG), houve a distri-

buição gratuita de cartões para minimizar a troca de dinheiro
entre passageiros e cobrador. Já Florianópolis (SC) adotou o

check-in de passageiros pela internet. “A tecnologia certamen-

te ajuda nas medidas de saúde. Outro fator importante é uma

maior digitalização dos pagamentos. O relatório mostra também que 57% dos passageiros no Brasil estão dispostos a pagar

sua passagem nos celulares. Além da praticidade e da econo-

mia de recursos para o operador, é uma medida que evita
contatos”, afirma Palhares.
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SEGURANÇA
E CONFIANÇA
QUE RODAM
O BRASIL
COM VOCÊ.
Há 12 anos a TBForte faz gestão
de numerário com segurança,
credibilidade e eficiência.
Projetos customizados pensados
para o seu negócio.

Da gestão do numerário
a cofres inteligentes

31

bases operacionais
Mais de

600

carros-fortes e leves

12

anos de operação
Presente em

15

estados

Mais que dinheiro,
transportamos valores.

tbforte.com.br
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Passe na catraca com o PIX
Empresas de bilhetagem avaliam como a nova tecnologia pode
modernizar os meios de pagamento do transporte urbano; as
dificuldades na sua implantação e o que esperar no futuro
Em novembro de 2020, o Banco Central (BC) lançou o PIX
como a mais nova e revolucionária forma de pagamento entre pessoas físicas, podendo também ser usado para pagamentos a
pessoas jurídicas. Segundo dados da autoridade monetária brasileira, com três meses de implantação o PIX já contava com mais de 65
milhões de usuários cadastrados e mais de 101 milhões de contas

ENTENDA O PIX
O PIX é uma forma de pagamento
e transferência entre contas
simplificada, rápida e sem
custo de transferência.

cadastradas, respondia por mais de 200 milhões de transações e era
utilizado em 80% das transferências entre bancos.
Em

Ao cadastrar uma chave PIX

ENTREVISTA NA EDIÇÃO Nº 46 DA REVISTA NTURBANO , o gerente

nacional da Fábrica de Cartões e Meios de Pagamento da Caixa Econômica Federal (CEF), Aloisio Barros, antecipou essa ampla adesão
e a disrupção que o PIX traria para o mercado: “o PIX será uma realidade crescente ao longo de 2021 e, juntamente com o Open Banking,
promoverá uma revolução no que hoje conhecemos do segmento
bancário e meios de pagamento”.
De acordo com o BC, 737 instituições já operam com o PIX e outras 40 estão em processo de adesão. Com tanto sucesso, a tecnologia tem sido alvo do interesse das empresas que atuam com meios de
pagamento no setor de transporte urbano de passageiros. E já existem soluções que utilizam o PIX como opção para o segmento.
ED. 49
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(que pode ser número de telefone
celular, CPF, e-mail, agência
e conta corrente ou chave
aleatória), o usuário pode fazer

pagamentos, enviar ou receber
transferências em poucos
segundos, eliminando a demora
na compensação de opções
bancárias como DOC e TED.

Para transferir basta
usar um QR Code ou
usar uma das chaves
do destinatário.

{A} Mariia Korneeva/Shutterstock.com; {B} adrianosiker.com/Shutterstock.com; {C} MicroOne/Shutterstock.com
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PIX a bordo
Desde seu anúncio, o novo meio de pagamento vinha

1 e TACOM informam que estão finalizando a implan-

A PRINCIPAL VANTAGEM DO PIX NO
TRANSPORTE PÚBLICO É QUE ELE OFERECE
POSSIBILIDADE DE UMA MODALIDADE DE
PAGAMENTO MAIS BARATA E COM TEMPO DE
PROCESSAMENTO INFINITAMENTE MENOR.

tação da funcionalidade em seus sistemas e que pre-

Emílio Gonçalves

sendo estudado pelas empresas de transporte urbano
para a integração aos serviços de compra e uso de créditos nos embarques. As empresas Prodata, Empresa

tendem disponibilizar em breve o PIX como mais um

Diretor comercial da Empresa 1

meio de pagamento aceito na compra de créditos para
recarga de bilhete único e carteira digital. “Será possível realizar a recarga com qualquer instituição que o

Para o usuário, as empresas acreditam que o principal ganho é o

usuário tiver cadastro das chaves do PIX, basta sele-

acesso a mais um meio de pagamento, mais simples e seguro do que

cionar o meio de pagamento PIX e ler o QR Code com

o pagamento em espécie, por exemplo. O PIX é mais uma comodi-

o aplicativo da instituição financeira desejada”, explica

dade, pois permite pagar com qualquer instituição que o passageiro

Leonardo Ceragioli, diretor comercial da Prodata.

tenha as chaves cadastradas de maneira simples e descomplicada.

A Transdata já adota o PIX e aguarda o lançamento da funcionalidade que permite a identificação dos
pagamentos para vincular a cobrança ao pedido auto-

Desafios da
implantação do PIX

maticamente, como hoje ocorre nos boletos emitidos
para pagamento de vale-transporte, por exemplo.

Embora tenham altas expectativas sobre a incorporação do PIX,

“A gente tem muita esperança que o PIX se torne de

as empresas foram taxativas ao afirmarem que o meio de paga-

fato acessível 24 horas por dia e sete dias por semana,

mento ainda não consegue substituir integralmente o pagamento

como foi anunciado, e com o preço muito baixo. Se isso

em espécie e nem contribui para a redução do tempo de processa-

acontecer, ele passa de fato a ser uma alternativa para

mento do passageiro na catraca. Essas duas restrições acontecem

pagamentos individuais, de uma passagem só”, afirma

hoje porque o novo sistema de pagamentos instantâneos criado

Rafael Teles, diretor de Produtos da Transdata.

pelo BC precisa de conexão à internet para ser acessado e, após

Dentre os benefícios apontados pelas empresas, a

o acesso, cada transação pode levar de 10 a 40 segundos para ser

redução dos custos operacionais e do tempo de pro-

completada – um tempo superior à média de tempo de processa-

cessamento do pagamento aparecem como o principal

mento atual do bilhete digital, que pode ser de 1 segundo.

ponto positivo. Esses ganhos imediatos podem acon-

“Isso dificulta oferecer o PIX diretamente nos validadores ins-

tecer tanto na substituição do pagamento por boleto,

talados nos ônibus, nas estações metro-ferroviárias e VLT. Para

que possui custos bancários, quanto no uso de cartão

recargas, esse tempo é dentro da média do mercado de meios de

de crédito e débito, que podem levar até 27 dias para

pagamento. O PIX off-line poderia ser a solução para atender esta

a compensação do pagamento. Com o novo meio de

demanda, mas ainda não está liberado pelo Banco Central”, afir-

pagamento eletrônico, não existem esses custos e a

ma Leonardo Ceragioli, diretor comercial da Prodata.

transação é instantânea, como ressalta Emílio Gonçalves, diretor comercial da Empresa 1.

“É preciso que a tecnologia crie soluções de contorno” para
superar essa demora na transação, explica Rafael Teles, da Trans-

“A principal vantagem do PIX no transporte público

data. “Nosso entendimento é que a melhor forma de usar o PIX

é que ele oferece possibilidade de uma modalidade

é criando uma carteira digital, onde a pessoa carrega um pouco

de pagamento mais barata e com tempo de processa-

antes de entrar no ônibus, usando o PIX, e quando ela for passar na

mento infinitamente menor, se comparado ao boleto,

catraca, aquela passagem já está paga e a transação é instantânea.

por exemplo, que ainda é muito usado pelos operado-

Até que a gente tenha uma performance de telecomunicações

res como alternativa para driblar o custo de uma tarifa

melhor no Brasil, parece que esse vai ser o caminho “pé no chão”, o

de adquirente”, pontua Emílio.

caminho viável nesse momento com o que existe hoje”, diz.

NTUrbano
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As empresas também alertam para a necessidade de que o próprio

“Ao criar mecanismos baseados em APIs

passageiro esteja preparado para usar o PIX, tendo acesso a uma conta

(interface de programação de aplicações) para

bancária e smartphone com pacote de dados para que consiga acessar a

integrar as partes do PIX, o Banco Central

conta e efetuar o pagamento. Sobre essa limitação, Rafael Telles destaca

simplificou bastante a implementação. En-

que “(o fato da) tecnologia existir não quer dizer que ela é acessível. Esse

tretanto, cada instituição financeira construiu

é um erro que a gente comete no Brasil com muita frequência. Não é por-

mecanismos de abstração distintos, o que nos

que existe o smartphone, existe o 3G e existe o PIX que toda a população

levou a também criar um conjunto de APIs ha-

vai ter acesso a esse pacote e vai conseguir usar isso no dia a dia, princi-

bilitado por um barramento (elo de comunica-

palmente a que anda de transporte coletivo”.

ção) para que cada instituição financeira possa

Além do preparo das empresas e dos usuários, o superintendente

ser plugada”.

de Tecnologia da TACOM, Welington Monteiro, destaca ainda a indis-

Ao avaliar o futuro do PIX, Wellington Mon-

ponibilidade de internet em alguns pontos do deslocamento na lista

teiro da TACOM ressalta a necessidade de pen-

dos desafios. “O tempo de resposta da própria transação em si e os dois

sar em alternativas para os passageiros. “Com

equipamentos estarem online, o do ônibus e o do usuário, acho mais di-

relação ao PIX como uso do crédito, acredito

fícil porque muitas pessoas que andam de ônibus não possuem pacote

que ele pode sim prover algumas reduções

de dados, e a área de sombra (falta de sinal) acontece principalmente no

do custo, mas tem que avaliar todo o cenário

transporte metropolitano de algumas cidades”.

porque é importante que as empresas tenham
medidas de contingência em um modelo que

O PIX veio
para ficar?

você tem o usuário fazendo seu deslocamento. Na minha visão, o PIX para uso do crédito
dentro do veículo (embarcado) tem que ser um

Embora as empresas façam algumas ressalvas sobre o uso do novo siste-

modelo híbrido, ou seja, se eu não conseguir

ma em todas as fases do pagamento, a resposta foi unânime: sim, o PIX

usar ou acessar o sistema naquele momento,

veio para ficar, e em breve deve fazer parte da modalidade de pagamen-

qual a alternativa que eu tenho a oferecer aos

tos das empresas de transporte urbano. A facilidade de incorporação da

passageiros? A gente tem que adaptar o PIX à

tecnologia foi destacada como um acerto do Banco Central, mas ainda

realidade do transporte público ciente de que

existe a necessidade de adequação junto à cada instituição financeira

ele veio para ficar e vai provocar algumas mu-

participante, como aponta Emílio Gonçalves, da Empresa 1.

danças significativas ao longo do tempo”.

B
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PIX O QUE VEM POR AÍ
Em fevereiro deste ano foi anunciado o plano
de trabalho para a agenda de implantação

do PIX em 2021. As reuniões do Fórum PIX,

do Banco Central, trazem discussões sobre a
agenda de evolução das funcionalidades do sistema, o que pode gerar melhorias e maior ade-

são para segmentos como o transporte urbano.
Veja algumas decisões que foram anun-

PIX na
prática:

ciadas ainda para 2021 (Fonte Banco Central):

como o usuário
poderá usar

Inclusão da conta salário na lista

Disponível em algumas empresas, a compra

de contas movimentáveis por PIX.

de créditos via PIX já é uma realidade para

C

os passageiros que desejam recarregar
Integração dos aplicativos das instituições com a
lista de contatos nos smartphones, para facilitar
a identificação dos usuários que aparecem nos
contatos e possuem o celular como chave PIX.
Possibilidade de devolução ágil de recursos pela
instituição recebedora, em casos de fundada

seu bilhete único ou carteira digital.

CONHEÇA O PASSO A PASSO DE
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS COM O PIX:

A

O passageiro acessa
o aplicativo, site ou
ATM da empresa.

B

Seleciona compra de
recarga de bilhete único
ou carteira digital.

C

Escolhe “pagar
com PIX”.

D

Abre o aplicativo do seu banco
e faz a leitura do QR Code ou
chave cadastrada, se for o caso.

E

Realiza a transação
(cerca de 10 segundos
de processamento).

F

A máquina identifica
que o código foi pago e o
crédito é disponibilizado.

G

Com o cartão recarregado,
o passageiro pode embarcar.

suspeita de fraude ou falha operacional nos
sistemas das instituições participantes.
Saque PIX, para dar ao consumidor mais uma
opção de obtenção de dinheiro em espécie e
para facilitar a gestão de caixa do lojista.
PIX por aproximação, para dar mais
facilidade e conveniência na iniciação de
um pagamento ou transferência e para
atender casos de uso específicos.
Iniciador de pagamentos no PIX, com
desenvolvimentos que seguirão o
cronograma estabelecido no Open Banking,
para permitir que os iniciadores possam
ser participantes do novo sistema.
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OS DESAFIOS DE UMA
POLÍTICA DE MOBILIDADE
URBANA TRANSFORMADORA
RENATO BOARETO
Graduado em Gestão Ambiental, especialista em
Gestão Pública (Pós Graduação) e mestre em Ciências
Sociais na área de “Estado, Governo e Políticas
Públicas”(FLACSO Costa Rica). Foi diretor de Mobilidade
Urbana do Ministério das Cidades (2003-2008) e

A

coordenador de Mobilidade Urbana do IEMA (2008-2017)

ministrações municipais (2021/2024), no

qual a política de mobilidade urbana enfrentará

novos desafios e o transporte público merecerá

Outro aspecto que merece destaque é compreender

que o atual modelo de mobilidade urbana é resultado

de política pública (VASCONCELLOS 2012, OLIVEIRA e
GOUVÊA 2014, BOARETO 2017, 2018) ou seja, as ações do

atenção especial dos gestores municipais. O trans-

poder público influenciam as condições de mobilidade

econômica das pessoas e é função meio, ou seja,

de transporte por parte das pessoas. Os prefeitos po-

porte deriva da necessidade de interação social e

é insumo estruturador do desenvolvimento eco-

nômico, social e ambiental das cidades, pois ninguém se desloca sem motivo. A importância desta

abordagem é que ela muda o foco de “movimento

de veículos” para “acessibilidade das pessoas” e
“acesso à lugares” (UN-Habitat, 2013)

e, consequentemente, influenciam a escolha dos modos

dem atuar diretamente sobre os fatores que melhorem
o transporte público e que estão ao seu alcance, como
redução dos tempos de viagem, custo, conforto, serviços

disponíveis e segurança, que correspondem a algumas
características de uma viagem.

As medidas transformadoras da realidade que po-

O que diferencia a política de mobilidade im-

dem ser implantadas por uma administração municipal

mundo e os valores políticos dos quais ela deriva.

importante é que elas iniciem um processo de implanta-

plementada nas cidades brasileiras é a visão de
Portanto, para ser transformadora da realidade, o

desafio continua a ser o de promover a acessibilidade, a equiparação de oportunidades, a redução

das desigualdades e a inclusão social de forma

variam conforme o porte populacional das cidades. O
ção de um novo modelo de mobilidade urbana. A partir

do que já foi abordado anteriormente em apresentações e
diferentes publicações (BOARETO 2013, European Union/

SUMP 2014, European Comission 2019, MCIDADES 2007, 2015),

ambientalmente sustentável. A mobilidade urbana

é possível sistematizar que é fundamental o estabeleci-

setoriais, como meio ambiente, saúde, desenvolvi-

são premissas para a definição dos projetos que farão par-

possui também forte relação com outras políticas
mento econômico e social, além do desenvolvimento urbano. Além dos benefícios associados direta-

mente ao transporte público, uma rede multimodal
é um dos pilares para a implementação dos Obje-

tivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
ONU e contribui com a mitigação das mudanças
climáticas e a melhoria da qualidade do ar.
ED. 49

mento de quatro diretrizes com respectivas metas, que
te dos investimentos, as ações e instrumentos da prefeitura: (i) Efetivar o transporte público coletivo como Direito
Social e aumentar seu uso, (ii) Ampliar o uso do trans-

porte não motorizado (transporte ativo), (iii) Reduzir o

número de vítimas do trânsito (mortos e feridos) e (iv)
Reduzir os impactos ambientais do sistema de mobilidade
urbana (consumo de energia e emissões atmosféricas)
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Por fim é importante destacar que, dada sua essencia-

e especial, pois ele é um Serviço Essencial e um

lidade, o transporte público não pode ser tratado apenas

Federal. Além desses aspectos, o transporte público

abordagem de “Mobilidade Urbana como um Serviço”,

Direito Social, conforme previsto na Constituição

coletivo é o único serviço que pode ser universali-

zado em uma cidade, isto é, ele pode chegar a todos
bairros da cidade e na área rural, além de atender

todas as pessoas, desde que sejam removidas as
eventuais barreiras físicas e econômicas existentes.

Sua universalidade decorre também do fato de que
nem todos podem ter um carro ou andar de bicicleta

e o deslocamento a pé é adequado para curtas dis-

tâncias. Somente o transporte público organizado
em rede e integrado com os outros modos de trans-

porte garante a acessibilidade para todas as pessoas
por toda a cidade.

O transporte público deve estar organizado em

uma rede integrada, formada por modos de transpor-

te complementares entre si e adequados à demanda
verificada nos eixos de transporte (trem, metrô, BRTs,
VLTs, corredores exclusivos de ônibus etc.). As principais medidas para a ampliar seu uso estão relacio-

nadas (i) ao aumento da oferta, com qualidade, e (ii) à
redução das tarifas pagas pelos usuários, que contribuam para a eventual implantação de tarifa zero no

médio e longo prazos, conforme a realidade local. Um

aspecto que merece destaque é a priorização efetiva
do transporte público no sistema viário existente, por

meio da implantação de faixas exclusivas de ônibus.
Esta medida é de fácil e rápida implantação, está ao

como um serviço, mas como um direito das pessoas. A

deve estar subordinada ao conceito de “Mobilidade Urbana como um Direito” já tratado por Oliveira Jr (2014).

Em países com uma histórica realidade de desigualdades

econômicas e sociais como o Brasil, os serviços de trans-

porte público devem estruturar uma rede de serviços
integrados e disponibilizados de forma universal na

cidade, inclusive com os modos não motorizados. A efeti-

vação do transporte público como um Direito Social não
combina com tarifas móveis, que contrariam a previsibi-

lidade e a modicidade tarifária, que são princípios estru-

turadores de um serviço público. A acessibilidade não
pode ser subordinada à suposta capacidade do “mercado”
em prover um Direito Social. É o Estado que tem o papel
fundamental de garantir sua efetivação e a prevalência
do interesse público no transporte coletivo, desafio
central para os próximos anos.
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BOM PARA O BOLSO —

do trabalhador e da empresa
Compra do Vale Transporte passa a ser considerada
como insumo tributário e pode ser usada na redução
da base de cálculo do COFINS pelas pessoas jurídicas
Desde 1987, quando foi aprovada a Lei n° 7.619/87,

Agora, a partir de um novo entendimento da Receita Fede-

que tornou o vale-transporte obrigatório no país,

ral, essas aquisições passam a ser consideradas como insumo

seguido pelo Decreto 95.247/87, que o regulamentou, as

e, portanto, podem ser utilizadas para redução da base de cál-

empresas brasileiras adquirem mensalmente o benefício

culo do COFINS pelas pessoas jurídicas. A

SOLUÇÃO DE CON-

como forma de garantir a ida e vinda de seus trabalhadores.

SULTA N° 7.081 , com a decisão da RF, foi publicada no dia 18 de

Atualmente, segundo dados da Associação Nacional das

janeiro de 2021 pela Divisão de Tributação (DSIT) da 7ª Região

Empresas de Transportes Urbanos (NTU), as empresas in-

Fiscal (ES e RJ). Com isso, a decisão aplica ao COFINS o mesmo

vestem por mês cerca de R$ 1,43 bilhão em vale-transporte

entendimento sobre o vale-transporte já adotado em relação

para os empregados, um total de R$ 17,2 bilhões ao ano.

ao PIS/Pasep a partir de outra consulta, realizada em 2017.
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A ação foi tomada após decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que estendeu às indústrias e demais prestadores de

Importância
social

serviços o benefício que já era concedido às empresas de limpeza
e conservação. No entendimento do STJ, o insumo é essencial e

Fundamental como política pública de incentivo ao

relevante para a atividade do empresário.

transporte público, o vale-transporte é utilizado por

A Receita Federal também argumenta, na decisão, que o vale-

quase metade dos usuários do setor. Além disso, o be-

-transporte é uma “despesa decorrente de imposição legal” para

nefício contribui não só para desonerar as empresas,

todas as empresas. Portanto, deve ser considerada como insumo

por reduzir encargos, mas também para redistribuir a

tributário para cálculo do PIS e COFINS – de forma estendida aos

renda — com ele, as passagens do transporte público

demais setores de produção de bens ou na prestação de serviços.

utilizadas pelos trabalhadores nos deslocamentos

Especialistas avaliam que a redução da carga tributária po-

residência-trabalho e vice-versa passaram a compro-

derá estimular mais empresas a optarem pelo vale-transporte

meter no máximo 6% dos salários, e não mais 30%,

e ampliar o acesso dos trabalhadores a esse direito. Para Otávio

em média, como no passado. Atualmente, segundo a

Cunha, presidente executivo da NTU, “essa decisão da Receita

NTU, 43,2% dos passageiros do transporte coletivo

Federal é muito bem-vinda porque estende a todos os setores

usam vale-transporte, o que dá a dimensão do impac-

econômicos os benefícios fiscais da utilização do vale-transpor-

to social do benefício.

te. Além de ser um benefício para o trabalhador, previsto em lei,

“O vale-transporte, como direito social do trabalha-

o vale-transporte agora também vai colaborar para estimular a

dor de ter o seu transporte público diário de sua casa até

economia ao reduzir a carga tributária das empresas”.

o local de trabalho e vice-versa, contribui para o exercício dos valores sociais do trabalho, segundo o artigo 1°

Plena
vigência

da Constituição Federal, estando em harmonia com os
demais direitos fundamentais e sociais, artigos 5° e 6°
da Constituição”, explica Ivo Palmeira. “É importante

Otávio Cunha aponta que a decisão do STJ reforçou a obrigato-

observar que o vale-transporte tem se caracterizado

riedade do vale-transporte. “Vale lembrar que empresas que

como um mecanismo eficaz de redução da pressão so-

optam por pagar o benefício em dinheiro aos seus trabalhadores

cial, uma vez que se tornou um subsídio direto do siste-

cometem ilícito trabalhista”. De fato, não existe previsão legal

ma produtivo formal às classes de menor poder

de substituição do vale-transporte por dinheiro. A única exceção

aquisitivo da população brasileira.”

que a legislação permite quanto à obrigação de conceder o vale-transporte está prevista no artigo 4 da lei, quando o empregador
proporcionar, por meios próprios ou contratados, em veículos
adequados, o transporte coletivo dos seus trabalhadores.

empregador, teria incluído na Reforma Trabalhista tal faculda-

ALÉM DE SER UM
BENEFÍCIO PARA
O TRABALHADOR,
PREVISTO EM LEI, O VALETRANSPORTE AGORA
TAMBÉM VAI COLABORAR
PARA ESTIMULAR A
ECONOMIA AO REDUZIR
A CARGA TRIBUTÁRIA
DAS EMPRESAS.

de; se não o fez, não há discussão jurídica a respeito; ou seja,

Otávio Cunha

Na Reforma Trabalhista de 2017 foi sancionada a lei nº
13.467, de 13 de julho daquele ano, que alterou a CLT e estabeleceu o rol de direitos que podem ser objeto de negociação entre
empregado e empregador, mediante convenção e acordo coletivo
de trabalho. O vale-transporte não foi incluído entre os direitos
que poderão ser negociados e segue em plena vigência.
“Se o legislador tivesse a intenção de permitir que o vale-transporte fosse objeto de negociação entre empregado e

o vale transporte continua sendo um direito básico de todo

Presidente executivo da NTU

trabalhador”, observa Ivo Palmeira, coordenador jurídico e
parlamentar da NTU.
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GESTÃO DE
DEMANDA
ACHATA OS
PICOS NO
TRANSPORTE
Escalonamento de horários e tarifas
reduzidas podem contribuir para
diminuir a lotação nos ônibus e
aumentar o número de passageiros,
principalmente durante a
pandemia. Mas o sucesso depende
do comprometimento de todos
As medidas de gestão da demanda de pas-

Várias experiências têm demonstrado que é possível dis-

sageiros no transporte público, que já eram

tribuir melhor a demanda ao longo do dia, reduzindo as con-

importantes, tornaram-se ainda mais necessárias

centrações de passageiros nos tradicionais horários de pico. As

nesse momento atual, de restrições de circulação e

ações incluem mudanças nos horários das atividades econômi-

distanciamento social. Se antes buscavam um uso mais

cas, tarifas diferenciadas para os horários de baixa demanda

eficiente da frota para melhorar o serviço, a gestão da

e aumento da fiscalização. Contudo, as ações dependem do

demanda passou a ter um papel sanitário relevante.

engajamento de setores econômicos e do poder público local.

“Com a pandemia da Covid-19, essas ideias ganha-

Com a retomada das atividades econômicas no segundo

ram força novamente, mas por um motivo um pouco

semestre do ano passado o número de viagens aumentou, e as

diferente. Em vez de reduzir o congestionamento nas

chances de aglomeração de pessoas no transporte coletivo,

ruas e otimizar o uso do sistema de transportes, o foco

principalmente nos horários de pico, também. O escalona-

agora é evitar aglomerações dentro dos veículos, nos

mento de horários das atividades comerciais e de serviços

pontos de ônibus e nas estações de transporte coleti-

surge como opção para achatar os picos de demanda ao dis-

vo”, explica o coordenador de Mobilidade Urbana do

tribuir, ao longo do dia, os horários de início e fim do expedien-

WRI Brasil, Guilhermo Petzhold.

te das diferentes atividades.
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“Essa medida pode atrair passageiros no senti-

“Infelizmente, tivemos pouco tempo para avaliar a

do de que o ônibus vai estar mais vazio e você pode

eficácia da medida. Agora que a taxa de contaminação do

até ter incremento de demanda nesses horários.

novo coronavírus recrudesceram estamos retomando a

O escalonamento ajuda na redução do custo do

discussão, envolvendo os representantes de diversas ati-

serviço de transporte e, portanto, na tarifa paga

vidades junto com o governo do estado, para retomar o es-

pelo usuário. Mas certamente o mais positivo é

calonamento e, dessa vez, esperamos mantê-lo por mais

em termos sanitários e de segurança da saúde que

tempo. Entendemos que a ação beneficia esse serviço

ajuda a evitar a disseminação da doença. É uma

público essencial de maneira atemporal, principalmente

ideia bem-vinda ao setor, necessária e pode trazer

durante a pandemia”, afirma.

benefícios”, afirma o presidente executivo da As-

Na busca de diminuir a contaminação de passageiros

sociação Nacional das Empresas de Transportes

nos terminais e coletivos da cidade, a prefeitura de Goiânia

Urbanos (NTU), Otávio Cunha.

soltou, em abril do ano passado, um decreto definindo di-

“Com pessoas indo e voltando do trabalho em

ferentes horários de funcionamento para estabelecimentos

diferentes horários, a tendência é uma redução na

industriais, comerciais e de serviços. A recomendação do

lotação dos ônibus e no número de carros nas vias,

escalonamento de horários foi proposta após análise técnica

proporcionando melhor uso do transporte coleti-

feita pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo

vo, um trânsito mais fluído e benefícios para toda a

de Goiânia (CMTC) e tinha o objetivo de distribuir a demanda

população”, destaca Guillermo Petzhold.

ao longo do dia nos terminas e assim melhorar a segurança

Durante a fase de retomada dos setores econômicos, Fortaleza (CE) adotou o escalonamento de

sanitária dentro dos ônibus, que deveriam rodar apenas com
o limite de capacidade de passageiros sentados.

horários para evitar aglomerações no transporte

Com base nos estudos, foram estabelecidos primei-

coletivo. Com dados da Pesquisa de Origem e

ramente cinco faixas de horários para o início das ativida-

Destino aplicada na cidade entre 2018 e 2019, foi

des econômicas na capital, mas os resultados não foram

definida a participação de diferentes setores eco-

satisfatórios. Então, uma nova proposta estabeleceu 12

nômicos nos deslocamentos feitos ao longo do dia.

faixas horárias distribuídas de acordo com a necessidade

No transporte público, quase 36% de toda a

de cada segmento. Uma das principais barreiras para a

demanda se concentrava em quatro horas do dia,

implementação do escalonamento é que a prática exige

sendo duas horas no período da manhã e duas à

um alinhamento entre o poder público e os representantes

tarde. As informações ajudaram a planejar a re-

dos setores econômicos. Para que as ações pudessem ser

tomada das atividades econômicas com horários

efetivas deveriam ser seguidas por toda a cadeia produti-

distintos para início e termino de cada setor não

va, o que não aconteceu.

configurado como atividade essencial. Enquanto

As atividades econômicas burlaram a lei e os terminais

segmentos como construção civil e indústria pas-

não sentiram a divisão de demanda no transporte. “A CMTC

saram a iniciar às 7h, o setor de serviços começou

avaliou na época que não houve mudanças de fluxo em

a funcionar a partir das 8h, o poder público às 9h

terminais porque muitos segmentos não aderiram à escala

e o comércio às 10h. A medida reduziu em 26% a

de horário para a entrada do funcionário que continuou

demanda no pico da manhã e 19% no pico da tarde.

chegando ao trabalho às 8h, mesmo o comércio abrindo às

Ao longo do tempo, a abertura dos setores foi

9 horas”, afirmou a assessoria do órgão por meio de nota.

sendo ampliada e houve pressão para a volta ao “an-

O diretor de transportes da RedeMob Consórcio,

tigo normal”. Com isso, o escalonamento retroagiu

Cézane Eduardo de Siqueira, também lamentou a insensi-

na cidade. No início da medida houve boa aceitação

bilidade dos empresários diante da medida. “O que houve

tanto por parte dos passageiros quanto pelos seg-

aqui na Região Metropolitana de Goiânia foi uma tentativa

mentos econômicos envolvidos, como explica o pre-

de escalonamento por parte do poder público em diversos

sidente do Sindicato das Empresas de Transporte de

segmentos econômicos, porém, infelizmente, não se con-

Passageiros do Ceará (Sindiônibus), Dimas Barreira.

cretizou na prática”.
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A reportagem da Revista NTUrbano procurou a
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prefeitura de Goiânia para entender se houve falha
na fiscalização por parte do governo e se o órgão
pretende retomar o escalonamento de horários,
mas não houve retorno por parte da prefeitura até
o fechamento dessa edição.

Tarifa
diferenciada
Outra medida para desafogar os ônibus nos horários de grande fluxo e atrair mais passageiros
ao sistema de transporte público coletivo é a cobrança de tarifas diferenciadas. O benefício pode
ser aplicado em horários fora do pico, nos finais
de semana, datas comemorativas e para linhas
inter-bairros, por exemplo. Também vale para
estudantes, trabalhadores de alguns serviços seletivos ou pagamentos feitos com uso do cartão de
transporte da cidade.
Além de estimular e aumentar a utilização dos ônibus, o benefício
torna a mobilidade coletiva mais eficiente, como explica o coordena-

A DIFERENCIAÇÃO
TARIFÁRIA, QUANDO ALIADA
DO PLANEJAMENTO DA
OFERTA, CRIA SERVIÇOS
COM CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS EM SINTONIA
COM OS DIFERENTES
DESEJOS E PERFIS DE
DESLOCAMENTOS DAS
PESSOAS. OU SEJA, UM DOS
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA
DIFERENCIAÇÃO TARIFÁRIA
É OFERTAR ALTERNATIVAS
DE DESLOCAMENTOS MAIS
ADEQUADAS AOS OBJETIVOS
DOS DIFERENTES PERFIS
DA DEMANDA.
Matteus Freitas

Coordenador do Núcleo de
Transportes da NTU

dor do Núcleo de Transportes da NTU, Matteus Freitas. “Isso acontece principalmente porque a diferenciação tarifária, quando aliada do
planejamento da oferta, cria serviços com características específicas
em sintonia com os diferentes desejos e perfis de deslocamentos das
pessoas. Ou seja, um dos principais benefícios da diferenciação tarifária é ofertar alternativas de deslocamentos mais adequadas aos
objetivos dos diferentes perfis da demanda”, afirma.
Em Curitiba, quase 50 mil pessoas são beneficiadas por dia pela
tarifa reduzida nas 11 linhas que adotam o sistema. O valor de R$ 3,50
é R$ 1 mais barato que a tarifa normal e vale nos horários de menor movimento nas vias, que vai das 9h às 11h e das 14h às 16h para pagamento com o cartão usuário. As primeiras seis linhas de ônibus começaram
a funcionar com a redução de tarifa antes mesmo da pandemia, em
outubro de 2019, e mostraram resultados positivos. O levantamento
da Urbanização de Curitiba (Urbs) apontou que em 45 dias as linhas
atingiram o equilíbrio técnico financeiro, ou seja, a diferença entre a arrecadação média anterior e a atual (com a redução da tarifa) é mínima.
A proposta tem o potencial de aliviar o movimento e melhorar a
distribuição do uso dos veículos ao longo do dia, diminuindo a ociosidade da frota. Todas estas linhas tinham queda média de 21% a 27%
na demanda nos horários entre picos, enquanto a média do sistema
total era de 18%.
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A CRISE DA COVID-19 FORÇOU
GRANDES MUDANÇAS NO MUNDO TODO,
MAS TAMBÉM TEM SIDO UM MOMENTO
DAS CIDADES SE REINVENTAREM.

Em Recife, a criação do horário social com tarifa
reduzida já estava em estudo e teve o processo acelerado durante a pandemia. O objetivo da medida é
estimular o uso do transporte público no horário fora
pico para proporcionar o escalonamento do uso do sistema, reduzindo a demanda de passageiros no ápice,

“A tarifa reduzida trouxe também a diminuição da demanda

que é das 5h às 8h e das 16h às 19h.

nos horários de pico, o que gerou mais conforto para os usuários.

O horário social funciona das 9h às 11h da manhã e

As linhas escolhidas cruzam muitos bairros, têm um bom volume

das 13h30 às 15h30 da tarde. A passagem atual de R$

de passageiros e uma diferença acentuada entre o número de usu-

3,75 passou a R$ 3,35 no anel A, e de R$ 5,10 para 4,60

ários no horário de pico e fora dele”, disse a prefeitura. O objetivo é

no anel B. O desconto se aplica exclusivamente nos

implantar gradativamente a tarifa reduzida em 17 linhas de ônibus.

dias úteis e através do uso do VEM Comum (cartão de

Há dez anos, Fortaleza teve a ideia de criar uma tarifa diferen-

bilhetagem). O benefício está ativo para todas as linhas

ciada para avaliar a influência no comportamento da demanda

de ônibus do Sistema de Transporte Público da Região

dos usuários. O desconto de R$ 0,20 entre 9h e 10h da manhã e

Metropolitana do Recife.

das 15h às 16h nos dias úteis seria o atrativo para os passageiros

A estimativa do Governo de Pernambuco é benefi-

utilizarem o ônibus fora do horário de pico. “A repercussão foi po-

ciar 10% dos usuários pagantes do sistema. Em núme-

sitiva, mas o resultado prático foi quase nulo do ponto de vista de

ros atuais, impactados pela crise da Covid-19, seriam

aumento de demanda e incremento de receita. Foi mais um efeito

70 mil pessoas, do universo de 700 mil que atualmente

de cunho social e político”, lembra o presidente executivo da NTU.

pagam as passagens por dia. Essa estimativa tem

No começo do ano passado, coincidentemente no início da pan-

como base o número atual de passageiros que pagam

demia, houve uma nova tentativa de achatar a curva de demanda

com dinheiro ou cartão VEM Comum.

do transporte coletivo na capital cearense, com um desconto de

Atualmente, 20 mil passageiros já utilizam o siste-

R$ 0,60 e a ampliação do horário da Tarifa Social, que passou a ser

ma nesse horário social e outros 40 mil que pagam a

entre 9h e 11h e das 14h às 16h para todas as linhas do sistema regu-

tarifa em dinheiro poderão ser beneficiados passando

lar. Porém, com as recentes restrições provocadas pela Covid-19,

a pagar com o cartão VEM Comum, que é distribuído

não houve tempo de avaliar se a medida surgiu o efeito desejado,

gratuitamente mediante cadastro. “A expectativa é que

como explica o presidente do Sindiônibus. “A medida foi pega pela

mais dez mil usuários que usam os ônibus fora desses

pandemia logo que foi implementada e por isso não temos uma boa

horários possam migrar para o horário social. Como

base de dados para uma análise comparativa. Isso terá que ser feito

a medida entrou em vigor há pouco tempo, os dados

via pesquisa num momento posterior. Mas deixamos claro que o

ainda não foram consolidados”, explicou o diretor de

grande objetivo dessas medidas é achatar a curva de demanda do

Operações do Grande Recife Consórcio de Transporte

transporte público coletivo”, explica Dimas Barreira.

Metropolitano (GRCTM), André Melibeu.

A diferenciação tarifária não compromete ou aumenta os cus-

A crise da Covid-19 forçou grandes mudanças no

tos de um sistema de transporte. Contudo, as empresas de ônibus

mundo todo, mas também tem sido um momento das

podem deixar de arrecadar receita com o desconto na tarifa,

cidades se reinventarem. Pautas que já foram conside-

como é o caso de Fortaleza. Com o benefício, quase um quinto

radas muito polêmicas têm ganhado força, e algumas

dos passageiros paga 17% a menos pela passagem. “O objetivo é

delas estão saindo do plano das ideias e tomando

mudar o comportamento da população para permitir redução de

forma no novo normal da vida. “Agora cabe às cidades

custos. Porém as empresas perdem receita por conta dos descon-

coletar dados e indicadores que demonstrem a efetivi-

tos, é claro. Não há nenhum subsídio ou compensação do governo

dade dessas medidas e ao setor privado estar aberto

com a tarifa reduzida”, afirma o presidente do Sindiônibus. A con-

ao debate para permitir que elas se tornem um legado,

cessão de subsídios para qualquer finalidade não é uma prática

não só para o transporte coletivo, mas para a popula-

comum no Brasil. Segundo dados da NTU, somente 10 sistemas

ção como um todo”, conclui o coordenador de

de transporte público por ônibus recebem algum tipo de aporte.

Mobilidade Urbana da WRI Brasil.
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Pelo Mundo

Estados Unidos
Transporte público é aposta para a
retomada econômica na Filadélfia
Um plano com as prioridades para o trânsito visando a

recuperação da Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, no pós-

-pandemia de Covid-19, indica que investir em melhores serviços

de transporte público por ônibus é a maneira mais rápida e barata

Costa Rica
Ônibus elétrico começa a
rodar na capital San José
O início das operações com

ônibus elétricos na Costa Rica

ocorreu em 15 de fevereiro de 2021
na capital, San José. Os primeiros
ônibus elétricos servirão de

modelo de negócios para outras

operadoras de transporte públi-

co. A maioria das rotas é operada

por empresas privadas que receberam uma concessão do governo da
Costa Rica. O ônibus elétrico que

opera a rota San José-Desamparados foi doado pela Agência de

de melhorar a vida dos residentes locais, especialmente os cidadãos
de baixa renda. O transporte público é visto com prioridade para a
recuperação econômica.

Entre as ideias estão a criação de faixas de ônibus, ilhas de em-

barque e sinais de trânsito para diminuir atrasos. Essas melhorias devem ser direcionadas às rotas com alto número de passageiros antes

da pandemia e que atendem pessoas mais vulneráveis, diz o relatório.
Na cidade, 52% das viagens de trânsito da SEPTA são feitas por

ônibus, em comparação a 26% em Nova York e 33% em Boston, diz
o relatório

(LEIA AQUI !) .

Para o prefeito Jim Kenedy não é possível a

recuperação da atual crise econômica e o combate à crise climática
sem investimentos no transporte público.

Escócia — Reino Unido
Multas milionárias por circulação em faixas exclusivas
Os motoristas de transporte individual pagaram 5,47 milhões

Cooperação Alemã (GIZ). O plano

de libras, aproximadamente 44 milhões de reais, em multas por

circulando em 12 rotas no centro

gow, Edimburgo e Aberdeen em 2019, último ano antes dos

piloto contemplará ônibus elétricos
da capital, áreas montanhosas e
áreas costeiras para ajudar a

preparar o país para a difusão do
transporte elétrico.

A Costa Rica lançou em 2018

dirigir em corredores exclusivos de ônibus nas cidades de Glasbloqueios adotados devido à Covid-19. Isso supera a marca de £4,47
milhões registrada em 2018, conforme dados obtidos pela seguradora confused.com. Segundo a empresa, 44% dos motoristas já
trafegaram em faixas exclusivas; destes, 28% foram multados.
A maioria das infrações por inva-

seu Plano Nacional de Descarbo-

são as faixas de ônibus ocorreram em

de combustíveis fósseis até 2050,

multas que somaram £3,41 milhões, ante

nização, que visa suprimir o uso
e o transporte de massa é um

componente central dessa meta. A

expectativa é que, até 2035, 30% da
frota do transporte público tenha

zero emissões. Com informações do
portal The Tico Times.
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Glasgow, onde 18 câmeras registraram

£2,87 milhões no ano anterior. Edimburgo, com 15 câmeras, registrou o maior

aumento, de £788.522 para um recorde

de £1,35 milhão. Em contraste, as multas
em Aberdeen, com 14 câmeras, caíram
de £779.887 para £708.922.
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{A} Ezequiel Becerra/AFP; {B} Glasgow’s Merchant City/Jamie Simpson
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Nossas
dicas

SITE

Projeto INSPIRAR

Criado em março de 2020 pelos sóciosproprietários da TACOM, tradicional empresa da
área de ITS/Sistemas Inteligentes de Transporte,
o Projeto INSPIRAR surgiu em resposta à
pandemia da Covid-19. A iniciativa desenvolveu,
em 60 dias, um ventilador pulmonar próprio, o
VI-C19, que foi aprovado em 100% dos requisitos
de homologação da ANVISA para a categoria
mais alta de equipamentos do gênero. Com o
apoio da Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (FIEMG) e diversas empresas e
voluntários, o projeto promoveu, até o momento,
a doação de 1.617 respiradores para unidades de
saúde; 328 entidades foram beneficiadas e mais
de 25 mil vidas, salvas. O projeto inicia nova fase

SITE

Portal Boas Práticas

de doações, que podem ser feitas por pessoas
físicas ou jurídicas. Para conhecer o projeto,

A Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP)

divulgar e participar dessa iniciativa, acesse:

lançou, em fevereiro de 2021, o Portal das Boas Práticas em

WWW.PROJETOINSPIRAR.COM.BR

Mobilidade Urbana, cujo foco é a disseminação e divulgação
de projetos bem sucedidos voltados para os deslocamentos e
o planejamento urbano. Podem cadastrar projetos e participar
do portal proponentes de entidades públicas e organizações
não-governamentais ou privadas que promovem boas práticas
na área, devendo discriminar o local de implantação, nome
do responsável, seu cargo na entidade e seus dados pessoais.
O proponente também poderá ser pessoa física, desde que
forneça as informações técnicas exigidas. Todas as boas
práticas já inscritas e as regras de divulgação estão disponíveis
no endereço

PESQUISA

WWW.ANTPBOASPRATICAS.ORG

1ª Pesquisa de Opinião CNT 2021

A 48ª Pesquisa CNT de Opinião, realizada

O documento também mostra os índices de popularidade do

em parceria com o Instituto MDA, de 18

governo e pessoal do presidente Jair Bolsonaro, bem como a percepção

a 20 de fevereiro de 2021, aponta que

dos entrevistados em relação a temas como vacinação contra a

72,1% dos entrevistados consideram

Covid-19, retorno presencial de aulas nas escolas, volta do pagamento

importante o governo federal socorrer

do auxílio emergencial, eleições das mesas diretoras do Congresso

financeiramente as empresas de

Nacional, e relacionamento do presidente com a imprensa.

transporte coletivo de passageiros a fim

Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais em 137 municípios

de que elas não encerrem suas atividades

de 25 Unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos

por conta da crise da Covid-19.

percentuais.

CLIQUE AQUI E CONFIRA A PESQUISA!
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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!

