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Referência em ônibus.

Ônibus urbano Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.

Os novos ônibus urbanos da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em
cada detalhe. Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno,
alcançando um padrão de conforto e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos
mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia e à durabilidade para rodar
em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br
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Fevereiro de 2020 entrou para a história do Brasil como o 
mês em que chegou ao país o Sars-Cov-2, o novo coronaví-
rus responsável pela Covid-19, dando início a uma inima-
ginável sucessão de eventos com impactos profundos em 
todas as esferas da vida pública e privada do nosso país. 
Enfrentamos neste momento a curva ascendente da pande-
mia que paralisou a China, colocou a Europa de joelhos e tem 
devastado os Estados Unidos.

Se as maiores economias do mundo enfrentam tamanho 
caos, é natural que a sociedade brasileira reaja com apreen-
são. Há grande pressão sobre o SUS e o sistema privado de 
saúde, com milhares de casos registrados; já as consequên-
cias para a nossa economia, que começava a dar os primeiros 
passos no rumo da recuperação, serão severas e ainda estão 
por ser dimensionadas.

O setor de transporte coletivo por ônibus urbano foi um 
dos mais atingidos. Sofreu diretamente o impacto da brutal 
queda da demanda, decorrente das necessárias medidas de 
distanciamento social, e chegou ao ponto de ter suas opera-
ções totalmente suspensas pelo poder público local em vários 
municípios. No geral, porém, continuou operando, mesmo 
em modo emergencial, cumprindo sua missão de assegurar o 
direito de ir e vir a todos os cidadãos, especialmente àqueles 
que desempenham funções essenciais.

Motoristas, cobradores, equipes de manutenção e pessoal 
administrativo seguiram na linha de frente do combate ao co-
ronavírus, cumprindo com suas obrigações e trabalhando para 
oferecer o melhor serviço possível, com todos os cuidados ne-
cessários, em condições absolutamente adversas; empresá-

rios seguiram atendendo às determinações 
de prefeitos e governadores, colaborando 
com os esforços coletivos de combate à 

#TodosContraCovid-19

disseminação do vírus. Conforta saber que o 
público usuário tem reconhecido o esforço e 
manifestado seu apoio ao setor em inúmeras 
mensagens e homenagens nas mídias sociais.

Desde o primeiro momento a NTU buscou 
adotar as ações de resposta ao coronavírus no 
âmbito do transporte coletivo, seja nas orien-
tações sobre medidas a serem adotadas por 
operadores e passageiros para reduzir os riscos 
de contaminação, conforme as melhores prá-
ticas internacionais, seja nas negociações com 
o governo federal em torno de medidas econô-
micas de resgate das empresas e preservação 
dos quase 500 mil empregos diretos do setor. 
Vale recordar que o transporte público coletivo 
é fundamental para 43 milhões de brasileiros 
e, passada a crise, o setor terá que estar pronto 
para retomar plenamente as suas atividades, 
de modo a garantir que as cidades não tenham 
sua mobilidade inviabilizada.

A Covid-19 adiou investimentos, fez com 
que planos fossem postergados e ações, can-
celadas. Impactou até mesmo o calendário da 
nossa NTUrbano, que precisou ser atualizada 
e reeditada e, por essa razão, está circulando 
fora do prazo previsto. Pedimos desculpas 
aos nossos leitores. Como muitos seguem em 
quarentena ou trabalhando de casa, em modo 
virtual, esta edição será a primeira a circular de 
forma totalmente digital, sem versão impressa, 
para facilitar o acesso aos nossos conteúdos.

Boa leitura! 

04

NTUrbanoED. 43

Nesta edição



ColunasMovimento Atualidade

Entrevista 08
— com Luiz Alexandre Massariol

Sem onerar o caixa

NTU em Ação 26
Melhorar sem reinventar a roda

Boas Práticas 32
Simulador ajuda usuários a 

entender o cálculo das tarifas

Opinião 07
— por Otávio Cunha

Palavra de Especialista 21
— por André Dantas

Mobilidade Coletiva 34
— por Roberto Sganzerla

Parada Obrigatória 20
Tecnologia e Inovação 22

TopBus+: serviço sob 
demanda inova o transporte 

público de Fortaleza

Pelo Mundo 36
NTU Recomenda 37

12
Capa
Muito além da 
Mobilidade

05

NTUrbano JAN/FEV 2020

Passe na catraca



Diretoria 
Executiva

Equipe 
Editorial

Otávio Vieira da Cunha Filho
Presidente Executivo

Marcos Bicalho dos Santos
Diretor Administrativo e Institucional

André Dantas
Diretor Técnico

Ulisses Lacava Bigaton
(DF 1451 JP)
Edição

Hellen Tôrres
(DF 9553 JP)
Editora assistente

Melissa Brito Spíndola
Revisão

Colaborou 
nesta edição

Projeto e 
Editoração
Duo Design

Péricles Silva
Projeto gráfico e diagramação

Leia online
www.ntu.org.br

Anuncie aqui
61 3321-0994  (Evidence Publicidade)

SAUS Quadra 1, Bloco J

Ed. Clésio Andrade (Antigo CNT)

9º Andar, CEP 70070-944, Brasília/DF

Paulo Eduardo Oliveira

Conselho Diretor

Região Norte

PE

Biênio 2019—2021

Tel: (61) 2103-9293

ntu@ntu.org.br

www.ntu.org.br

Tiragem

100% digital  Os artigos assinados desta publicação não 
refletem necessariamente a opinião da NTUrbano.

Evelin Campos

Felipe Sousa

Pedro Nascimento

Thayná Cruz

AM

Lucas Carvalho de SouzaBA

Região Nordeste

Luiz Fernando Bandeira de Mello

Paulo Fernando Chaves Júnior

Dimas Humberto Silva BarreiraCE

MG

Região Sudeste
Albert Andrade

Rubens Lessa Carvalho

RJ

Eurico Divon Galhardi

Jorge Manuel Pereira Dias

Fábio Teixeira Alves

Marcos Antônio Feres de Freitas

SP

João Antonio Setti Braga

Mauro Artur Herszkowicz

Júlio Luiz Marques

Francisco Armando Noschang Christovam

Murilo Soares de Andrade LaraES

RS

Região Sul
Alexandre Biazus

Stamatula Vardaramatos Edmundo de Carvalho Pinheiro

Região Centro-Oeste
GO

AL / PI / RN / SE Eudo Laranjeiras Costa

Consórcios de Estados

PR / SC Maurício Gulin

Alberlan Euclides Sousa
titular

Conselho Fiscal

PI

Paulo Fernandes Gomes
titular

PA

José Romano Netto
titular

SP

Cláudio Callak Coelho
suplente

RJ

José Alberto Almeida Nascimento
suplente

SE

João Carlos Camilo
suplente

SP

06

NTUrbanoED. 43

Bastidores



OTÁVIO VIEIRA 
DA CUNHA FILHO

Presidente executivo da 

Associação Nacional das 

Empresas de Transportes 

Urbanos (NTU)

Empresas de ônibus coletivo 
urbano tentam evitar colapso

O serviço público de transporte coletivo urba-
no é de natureza essencial, segundo definição 

constitucional. Além disso, é um direito social, tam-
bém previsto no artigo sexto da Constituição Federal.

Essas condições particulares que definem o 
serviço público de transporte urbano no Brasil são 
suficientes para alçar o setor a um patamar diferen-
ciado quando o assunto é o atendimento a demandas 
emergenciais, especialmente em situações de crise na 
saúde pública, como a que o Brasil e o mundo enfren-
tam atualmente por causa da pandemia da Covid-19.

Mesmo nesse cenário de incertezas as empre-
sas seguem operando com responsabilidade social, 
cumprindo o dever de atender a todos os passageiros 
que necessitam do coletivo. São inúmeros profissio-
nais de diversas áreas essenciais que dependem do 
transporte público para se deslocar até o trabalho, 
sem mencionar o público que precisa do ônibus para 
conseguir atendimento em unidades de saúde, obter 
suprimentos ou cumprir obrigações. Em resumo, um 
serviço que não pode parar.

A despeito das condições de vulnerabilidade para 
o funcionamento do serviço de transporte público 
urbano em todo o mundo, no Brasil essa operação tem 
se mantido a duras penas graças ao extremo empenho 
do setor, que já perdeu 80% da demanda de passageiros 
desde o início da pandemia, que em condições normais 
é de 43 milhões de pessoas ao dia — sem mencionar as 
reduções que já vêm se acumulando nos últimos anos.

As empresas prosseguem adotando todos os pro-
tocolos de prevenção contra o coronavírus, segundo 
orientação das autoridades sanitárias. Os ônibus têm 
trafegado com janelas abertas sempre que possível; a 
limpeza interna e a higienização dos veículos foram 
reforçadas e vêm sendo feitas várias vezes ao dia; 
campanhas de esclarecimento sobre as medidas de 
prevenção vêm sendo feitas para passageiros e cola-
boradores, entre outras medidas.

Enquanto o setor prossegue ativo, tentando evitar o 
colapso do sistema em todo o país, em outra frente já for-
malizou pedido de socorro ao governo federal. Por meio 
da NTU, associação nacional que representa mais de 500 
empresas e entidades filiadas, o poder público foi acionado 
na busca de formas de manter o apoio mínimo do serviço. 
As empresas já contabilizam perdas de receita superiores 
a 2 bilhões mensais em função da redução da demanda e 
manutenção total ou parcial da operação nos 2904 municí-
pios onde existe transporte público organizado.

No pleito entregue ao governo federal, o setor reivin-
dica apoio para pagar pessoal (Folha de Pagamento), 
pagar combustível e não deixar o serviço sofrer solução 
de continuidade. Trata-se de uma compra antecipada pelo 
governo federal de créditos eletrônicos de viagem que 
poderiam ser utilizados agora e futuramente nos progra-
mas sociais do governo e, dessa forma, manteria de pé um 
setor que gera mais de 400 mil empregos diretos e, portan-
to, tem participação expressiva na economia brasileira. 
Significa dizer que, indiretamente, são mais de 1,5 milhão 
de trabalhadores dependentes do transporte público co-
letivo urbano para manter o sustento de suas famílias.

Enquanto o socorro não vem, o serviço público essen-
cial corre o risco de não poder atender sequer desloca-
mentos de emergência, caso de trabalhadores da saúde, 
da segurança pública e outros. Se isso ocorrer, não terá 
sido por omissão do setor, mas por escolha de quem tem o 
poder de decisão. Pior ainda, corre-se o risco de, quando 
a crise passar, não termos mais empresas de pé 
para retomar a vida normal.
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SEM ONERAR 
O CAIXA
Sorocaba (SP) está passando por uma grande mudança no transporte público. 
Até o final de 2020 o sistema BRT da cidade será inaugurado. A novidade nesse 
projeto é a parceria com a iniciativa privada que não onera o caixa do município. 
O sistema também terá tecnologia embarcada que prioriza o transporte 
coletivo. Para Luiz Alexandre Massariol, responsável pela implantação do BRT 
Sorocaba, o projeto pode estimular a população a andar mais de ônibus

— com Luiz Alexandre Massariol

A chegada do BRT (Bus Rapid Transit) em Soro-
caba, cidade paulista com 670 mil habitantes, 

representa uma nova era do transporte público local. 
Um dos grandes diferenciais do novo sistema vai ser a 
utilização de 125 ônibus com alta tecnologia embar-
cada que permitirá ao usuário, por exemplo, prever o 
horário de chegada e partida dos veículos.

Outro diferencial do novo sistema será a sin-
cronia entre ônibus e semáforos. Os veículos te-
rão preferência ao passar por cruzamentos, pois 
contarão com a chamada “onda verde” — quando 
todos os semáforos liberam a passagem.

Além disso, a frota contará com autonomia dos 
motoristas para o acionamento de abertura e fe- {A
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chamento das portas nas estações. Sob o comando 
do condutor, ocorre a liberação das portas na pla-
taforma de embarque e desembarque, garantindo 
a segurança e rapidez no fluxo dos passageiros.

Com o projeto, previsto para ser concluído no 
final deste ano, a população terá a comodidade de 
acessar 28 estações preferenciais, quatro estações 
de integração, três novos terminais e 96 pontos de 
parada, permitindo ainda a integração com os Ter-
minais Santo Antônio e São Paulo, com seis áreas 
de transferências e a integração temporal entre 
diferentes linhas.

Em entrevista à Revista NTUrbano, Alexandre 
Massariol, diretor de Engenharia e responsável 
pela implantação do BRT Sorocaba, acredita que 
os passageiros terão uma nova experiência do 
transporte público. “A ideia é que o sistema seja 
eficiente e funcional tanto para a população quanto 
para o próprio BRT”, destaca.

Confira a íntegra da entrevista:

O BRT é um projeto bastante 
audacioso para a cidade. 
Como vai funcionar?

Sim. Este é um projeto grandioso e que 
coloca Sorocaba como exemplo perante outras 
cidades do país por investir em uma parceria com a 
iniciativa privada sem onerar o caixa do município. 
Esta é a primeira concessão precedida de obra no 
segmento de pneus. O investimento total é de R$ 
384 milhões em obras de infraestrutura, projetos, 
desapropriações, material rodante e ITS (Sistema 
Inteligente de Transporte). Desse montante, R$ 
251 milhões estão sendo aplicados pela Conces-
sionária BRT Sorocaba (iniciativa privada), R$ 127 
milhões serão oriundos de um financiamento da 
Caixa Econômica Federal e R$ 6 milhões virão da 
Prefeitura de Sorocaba. Sendo que este valor 
mínimo desembolsado pela prefeitura terá como 
fonte os recolhimentos de impostos, sem haver 
esforço de caixa para a cidade.

O novo sistema de transporte BRT terá três 
corredores exclusivos (Itavuvu, Ipanema e Oeste) 
e se conectará com os corredores estruturais e 
as linhas dos bairros já existentes, ampliando a 

capilaridade de cobertura dos ônibus em Soroca-
ba. Com a reorganização da malha de transporte, o 
passageiro poderá cruzar a cidade de norte a sul e 
de leste a oeste pagando uma única tarifa, com mais 
conforto, segurança e rapidez. Os três corredores 
exclusivos serão compostos por três novos terminais, 
28 estações e quatro estações de integração.

Como está o cronograma das obras?
As atividades seguem conforme o planejado, 

e neste momento o projeto está na segunda fase, que 
chamamos de implantação. Esse é o atual momento 
das obras com a realização de demolições de 
pavimento, movimentação de terra, serviços de 
drenagem, fundações, estruturas de concreto, 
estruturas metálicas e pavimentação. Estamos 
realizando a execução das obras do Corredor BRT 
Itavuvu e também os serviços de melhorias e 
padronização dos corredores estruturais por onde 
passarão os veículos que deslocarão passageiros por 
diferentes bairros, conectando-os ao centro da 
cidade, bem como aos terminais.

Há ideias futuras de expansão 
do atual projeto?

A concepção do projeto foi desenvolvida para 
equilíbrio e manutenção da tarifa com os investimen-
tos previstos pela iniciativa privada e, neste momen-
to, não existe projeto de expansão por parte do 
poder concedente.

Como vai ser a integração com o atual 
sistema de transporte público?

Por meio da Empresa de Desenvolvimento 
Urbano e Social de Sorocaba, a Urbes – Trânsito e 
Transportes, será feita a nova organização da malha 
de transportes da cidade. Com o pagamento de uma 
única tarifa, o passageiro poderá deslocar-se pelos 
corredores BRT, estruturais e também pelas linhas 
de bairro. Dessa forma, poderá realizar o trajeto 
saindo de casa para o trabalho ou qualquer outro 
lugar com a comodidade e conforto de utilizar todo o 
sistema, ou seja, estará totalmente integrado com as 
linhas atuais e remanescentes do sistema de trans-
porte da cidade. 

09

NTUrbano JAN/FEV 2020

Entrevista



A tecnologia embarcada é uma das 
novidades. O que pode falar sobre isso?

O BRT Sorocaba é considerado uma evolução do 
transporte sobre pneus, pois sua importância vai além da 
melhora do trânsito e do deslocamento de seus usuários. A 
tecnologia embarcada permite à empresa, por exemplo, 
monitorar o desempenho dos veículos a fim de verificar a 
eficiência do sistema no que se refere a horários de chegada 
e saída, tempo de trajeto e itinerário. Esse monitoramento 
possibilitará a gestão eficaz da frota e a celeridade do fluxo 
de passageiros.

Teremos 125 ônibus com alta tecnologia embarcada que 
possibilitará ao usuário saber o horário de chegada e parti-
da dos veículos, ter acesso a informações sobre embarque e 
itinerário das linhas, entre outras. Para acessar os dados, o 
usuário terá os painéis internos de mensagens nos veículos 
e também poderá acessar o aplicativo CittaMobi, que pode 
ser baixado gratuitamente.

Todos os veículos contarão com ar condicionado, 
tomadas USB e internet gratuita com velocidade equiva-
lente a 5G — Sorocaba será a primeira cidade da América 
Latina a contar com essa avançada conexão. Para garantir a 
segurança dos passageiros, os ônibus terão um sistema de 
videomonitoramento, que funcionará ininterruptamente.

Levantamento da Urbes Sorocaba 
apontou que o sorocabano parou 
de andar de ônibus. Com o BRT, 
o senhor acredita que as pessoas 
voltarão a andar de ônibus?

Acreditamos que a oferta de um 
transporte coletivo mais rápido, confortável 
e seguro estimulará a população a andar 
mais de ônibus. A eficiência do sistema é 
pensada especialmente em atender às 
necessidades dos usuários e queremos que 
os sorocabanos adotem o transporte 
público como meio para transitar na 
cidade. A quantidade e conforto dos 
acessos facilitará a chegada aos terminais. 
Com isso, acreditamos que o fluxo aumen-
tará consideravelmente conforme as 
pessoas forem conhecendo a nova rede. 
Para embarcar nos veículos do sistema 
BRT, o passageiro terá a comodidade de 
escolher qual acesso será melhor para o 
seu dia a dia. Serão três terminais, quatro 
estações de integração e 28 estações, 
totalizando 35 novos locais de embarque-

C
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Como fica a questão da susten-
tabilidade no projeto?

Priorizamos algumas ações 
pautadas pela responsabilidade ambiental 
e que trazem um diferencial importante. 
Toda a operação nos terminais, estações e 
garagem terá a energia fotovoltaica como 
fonte alimentadora, ou seja, um sistema 
com energia limpa que é abastecido pela 
irradiação solar, que irá gerar energia 
elétrica. Esse é um recurso renovável e 
inesgotável que contribui não somente 
para o funcionamento do BRT, mas 
também para o meio ambiente.

O projeto será finalizado 
ainda neste ano?

Sim. A previsão é iniciarmos uma 
operação parcial de testes no primeiro 
trimestre com a entrega do Corredor 
Itavuvu. Estimamos a conclusão total dos 
demais corredores no final deste ano. As 
obras seguem conforme o programado até 
o momento, mas é importante esclarecer 
que dependemos ainda de uma desapro-
priação para iniciarmos uma nova frente de 
serviço. Se tivermos retorno nos próximos 
dias por parte do munícipio, tudo segue 
como previsto. Mas, caso não ocorra, 
teremos alteração na data de entrega.

 ACREDITAMOS 
QUE A OFERTA DE 
UM TRANSPORTE 
COLETIVO MAIS RÁPIDO, 
CONFORTÁVEL E 
SEGURO ESTIMULARÁ 
A POPULAÇÃO A ANDAR 
MAIS DE ÔNIBUS. 

LUIZ ALEXANDRE MASSARIOL
é diretor de Engenharia do empreendimento 

BRT Sorocaba e está à frente das atividades e 

gestão de equipes do novo sistema de transporte 

coletivo da cidade. Graduado em Engenharia 

Civil pela UNESP (Universidade Estadual Júlio de 

Mesquita Filho) e com MBA Executivo em Gerência 

de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, Luiz 

Alexandre Massariol possui especializações 

em Materiais e Tecnologia da Construção de 

Estruturas Metálicas, Projeto e Construções 

Moduladas e Projeto Arquitetônico, todas pela 

UNESP, e, ainda, formação em Gerenciamento de 

Obras pela Câmara dos Arquitetos e Consultores.

O que o sorocabano pode esperar 
do novo sistema de transporte?

A população terá um projeto pioneiro e inovador. 
Desde a sua modalidade de contrato até as tecnologias 
escolhidas para o sistema tornam o BRT Sorocaba um 
destaque no país. Essa é uma inspiração do interior de São 
Paulo para o Brasil. A cidade inova ao viabilizar o primeiro 
contrato de concessão precedida de obra pública para a 
construção de sistema de transporte urbano sobre pneus. 
Além das benfeitorias em estações, terminais, veículos e 
vias, o projeto BRT Sorocaba incluirá 1.100 câmeras nos 
veículos, nas estações e na cidade, o que representa mais de 
1.000.000 m2 de área monitorada, oferecendo mais seguran-
ça para a população. Tudo isso será acompanhado no Centro 
de Controle Operacional (CCO) da concessionária e espelha-
da na Urbes - Trânsito e Transportes para que o 
poder público tenha acesso a todas as informações.
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É comum ouvir que o transporte público serve para 
levar pessoas até seus destinos e quem ganha com 

o serviço são os empresários, que faturam com as passa-
gens. Essa visão não poderia ser mais simplista e equivo-
cada. De fato, o setor garante o direito de ir e vir, mas sua 
função vai muito além da mobilidade. E seus benefícios 
são tantos que impactam positivamente todos os brasilei-
ros — mesmo quem nunca girou uma catraca de ônibus.

Todos os dias, cerca de 50 milhões de passageiros 
utilizam o transporte público, dos quais 43 milhões se 
deslocam por ônibus urbano. Segundo a Pesquisa Mobili-
dade da População Urbana, feita em 2017 pela Associação 
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e a 
Confederação Nacional do Transporte (CNT), mais da me-
tade dessas viagens — 53,3% — é a trabalho. Atividades 
ligadas a compras ou aos estudos vêm em segundo e ter-
ceiro lugares, com 13,7% e 9,7%, respectivamente. Outros 
motivos, incluindo lazer, somam 23,1%.

Ou seja, para que uma parcela considerável da so-
ciedade se capacite, trabalhe e produza riquezas nos 
mais diversos segmentos, para depois gastar sua renda 
com bens, serviços e entretenimento, o transporte pú-
blico precisa funcionar. Assim, fica claro o papel funda-
mental do setor na economia do país, já que o transpor-
te coletivo figura como principal meio de locomoção da 
mão de obra e é a engrenagem fundamental para fazer o 
dinheiro circular.

“É inegável que o transporte público é essencial na vida 
das pessoas. Não por acaso, é um direito social previsto na 
Constituição. Garantir um transporte de qualidade é garantir 
o direito à cidade. O setor é um dos pilares de qualquer socie-
dade, e o temos tratado de forma secundária, o que é muito 
preocupante”, observa o presidente do Instituto Movimento 
pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade (MDT) e da 
Confederação Nacional das Associações de Moradores (CO-
NAM), Getúlio Vargas Júnior.

Quando o assunto é mão de obra, não é só o deslocamento 
que conta. O transporte coletivo também se destaca por gerar 
muitos postos de trabalho — e não apenas para motoristas e 
cobradores. Há milhares de empregos diretos e indiretos envol-
vidos, não apenas nas empresas operadoras, mas em toda a ca-
deia produtiva do setor, de fabricantes de ônibus e fornecedores 
de peças, a combustíveis e serviços de manutenção. Isso, sem 
falar na arrecadação de tributos e contribuições previdenciárias.

Os impactos positivos do transporte público na economia 
foram mensurados pela Associação Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP), que concluiu o estudo “A Importância Ma-
croeconômica e Socioambiental do Transporte Público por 
Ônibus no Brasil”, ainda inédito. O estudo — realizado em 160 
municípios, dos quais 150 com população superior a 200 mil 
habitantes, e no Distrito Federal — identificou expressivos 
645.922 empregos diretos gerados pelo segmento, na extra-
polação para toda a frota nacional. Um número que só perde 
para o ramo de fabricação de produtos alimentícios. 

Muito além da
Mobilidade
Impactos positivos do transporte público coletivo na geração 
de emprego e renda tornam o setor uma engrenagem 
essencial para a retomada do desenvolvimento do país
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“Um único ônibus cria pelo menos seis empregos diretos. 
Essa é uma característica do transporte. É um setor que re-
quer intensidade de mão de obra, força de trabalho”, ressalta 
o professor de Economia da PUC-SP e pós-doutorado em 
Economia pela USP, Antônio Carlos de Moraes.

Responsável pela parte econômica do estudo, Moraes 
relembra o cálculo do economista Robert Kurz, que afirmou 
em 1993 que, para gerar um posto de trabalho na indústria 
em uma economia desenvolvida, seria necessário um inves-
timento de US$ 150 mil. Tal valor, atualizado, chegaria a US$ 
270 mil. Ocorre que um ônibus tipo Padron, que em novembro 
de 2019 custava US$ 150 mil, é capaz de gerar 6,34 empregos 
diretos. “É um grande erro de estratégia política não investir 
em transporte”, lamenta o professor.

Fonte de 
riquezas

Contemplar todas as contribuições do transporte público 
para a economia é tarefa quase impossível. Até mesmo a 
economia informal depende do ônibus — além do desloca-
mento para trabalhar, o próprio comércio de ambulantes 
nos terminais e pontos de parada gera trabalho e renda. É 
um setor que não se esgota em si mesmo e está em constante 
transformação, acompanhando as mudanças que levam e 
trazem oportunidades.

No que diz respeito à renda gerada, o estudo apurou o va-
lor consolidado de R$ 54,2 bilhões em 2018. Esse montante, 
que reúne as rendas dos serviços de ônibus e de fabricantes de 
ônibus, é superior à receita orçamentária de 22 unidades da 
Federação e ao Produto Interno Bruto (PIB) de oito.

Ao se analisar o transporte coletivo por ônibus em termos 
de valor adicionado (que é o volume de riqueza gerada e dis-
tribuída durante o processo produtivo), a relevância do modal 
como multiplicador de renda torna-se notável: tomando-se 
como referência o caso de São Paulo, para cada real aportado 
na atividade, a economia recebe de volta um valor 2,2 vezes 
maior — um valor muito acima da média da indústria de trans-
formação nacional, por exemplo, que é de 0,73, ou 73% sobre 
o valor recebido.

Com referência à mão de obra empregada diretamente no 
setor, o estudo chegou a um número total de 645,9 mil pesso-
as ocupadas na indústria de transporte por ônibus urbano e 
de caráter urbano, valor este que supera todos os estados da 
federação, com exceção de São Paulo.

Ainda sobre a questão da mão de obra, é relevante sa-
lientar que a maior parcela das despesas dos custos ope-
racionais é direcionada à remuneração de pessoal — entre 
45% e 50% do total. Como também incidem impostos e 
alíquotas sobre esses valores, o transporte público acaba 
contribuindo, mais uma vez, para a economia do país.

“Isso tudo é muito importante. O efeito multiplicador, 
a injeção na economia. Todo setor que emprega estimula 
a dinâmica econômica, pelo emprego em si e pela renda 
que vem dele. No valor adicionado, movimenta outros 
segmentos e coloca em circulação números maiores. E o 
transporte é superior à média da indústria nacional, gera 
emprego e renda com valor adicionado. Mas esse aspecto 
nunca foi ressaltado numa discussão. A verdade é que o 
transporte tem uma importância que ultrapassa a ban-
deira política de simplesmente inaugurar uma nova linha”, 
avalia Antônio Carlos de Moraes.

Melhor para o 
meio ambiente

O estudo da ANTP também demonstra que o transporte 
público é benéfico do ponto de vista ambiental. De acordo 
com o levantamento, um ônibus padrão, com capacidade 
de 80 pessoas, mesmo ocupado por apenas seis passagei-
ros, usa menos energia que um automóvel com 1,4 passa-
geiro (ocupação média comum). Enquanto este consome 
64,3 GEP (Grama Equivalente de Petróleo) por pessoa a 
cada quilômetro, o ônibus gasta apenas 11,3 GEP, cerca 
de seis vezes menos que o carro. Isso significa menor emis-
são de poluentes: um ônibus com apenas cinco passagei-
ros emite 34,7 gramas de CO2 por pessoa a cada quilôme-
tro, ao passo que o automóvel com 1,4 passageiro lança na 
atmosfera 142,1 gramas.

O impacto também é menor no uso do espaço viário. 
O mesmo ônibus, ocupado por sete passageiros, tem um 
consumo estático (com o veículo parado) menor que o de 
um automóvel com 1,4 passageiro. O carro ocupa 14 m2 
por passageiro e o ônibus, 1,8 m2.

Considerando que modelos biarticulados possuem 
capacidade para transportar até 200 passageiros, os 
impactos ambientais per capita dos coletivos podem ser 
muito menores que os impactos causados pelo transpor-
te individual. E, apesar de ter espaço para acolher muito 
mais pessoas, o ônibus consegue superar os números 
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do carro com poucos usuários a bordo. “O cálculo com 
cinco, seis e sete passageiros é uma maneira de contes-
tar o argumento contrário de quem desconhece a parte 
técnica. É comum verem um ônibus trafegando com 10 
pessoas e acharem absurdo, um desperdício. Mas basta 
ter cinco pessoas que ele já é melhor que o automóvel. 
Não precisa ter 150”, esclarece o presidente da Comissão 
Técnica de Meio Ambiente da ANTP, Eduardo Alcântara 
de Vasconcellos.

“Ninguém está propondo que os coletivos rodem com 
apenas cinco pessoas, porém, é preciso compreender que 
um número pequeno já os tornam muito mais vantajosos”, 
complementa Vasconcellos, que é doutor em Ciência Polí-
tica pela USP e pós-doutor em Planejamento de Transpor-
tes pela Cornell University.

Todos os combustíveis — gasolina e álcool usados no 
automóvel e diesel no ônibus — afetam negativamente 
a atmosfera e a saúde da população, sendo que o diesel 
tem a desvantagem de produzir material particulado, um 
poluente bastante nocivo. Mas Vasconcellos aponta me-
lhorias e reafirma a superioridade do transporte coletivo.

“O ônibus é muito bom porque, em geral, tem pelo me-
nos 25 passageiros. Isso já reduz o impacto. O carro não 
comporta isso e ainda costuma rodar com muito menos 
do que sua capacidade. Ainda há material particulado no 

diesel brasileiro, mas ele está ficando mais limpo. A tendência 
é se aproximar dos padrões da Europa. A substituição de veí-
culos antigos por novos e os filtros em ônibus e caminhões têm 
ajudado também”, enumera o presidente da Comissão Técni-
ca de Meio Ambiente da ANTP.

Alcançar um modelo de transporte público sustentável 
exige do Brasil um longo caminho pela frente, já que substituir 
as grandes frotas por ônibus elétricos ainda não é viável e são 
necessários vários passos até um diesel totalmente limpo. 
“Em termos de capacidade do país, o ônibus ainda é essencial 
e será por muito tempo. O melhor seria ter ônibus com baixos 
poluentes em vias nas quais existe preferência de circulação. 
Assim, eles poderiam andar em velocidades mais altas, o que 
economizaria combustível e reduziria congestionamentos e 
poluição”, pondera Eduardo Alcântara de Vasconcellos.

Socialmente 
indispensável

É impossível não reconhecer, ainda, a relevância social do 
transporte público. Conforme o Sistema de Informações da 
Mobilidade Urbana (Simob) da ANTP, praticamente todas as 
cidades com mais de 60 mil habitantes têm um sistema de 
transporte público, ainda que modesto. Por outro lado, sua au-
sência causaria o colapso das cidades de qualquer tamanho. 
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A inclusão do transporte como prioridade na agenda política, 
os investimentos em operação e infraestrutura e, principalmente, 
a consciência do quanto o setor é benéfico em nível nacional são 
fundamentais para recuperá-lo e torná-lo um instrumento de de-
senvolvimento social e econômico. Enquanto não houver meca-
nismos para baixar a tarifa e melhorar a qualidade do transporte 
público, a fim de reverter a queda da demanda, as cidades não 
poderão se desenvolver e gerar emprego e renda.

“Claro que as operadoras sofrem com a deterioração, mas 
quem sofre mais é a pessoa lá na ponta. O transporte é muito mais 
importante para o desenvolvimento econômico do que pensam 
os nossos governantes”, afirma Getúlio Vargas Júnior. “2020 é 
ano eleitoral nos municípios, e os prefeitos e vereadores estão 
mais próximos dos eleitores. É essencial que o processo eleitoral 
sirva para unir as pessoas e eleger políticos que tenham o setor 
como prioridade”, completa.

Desemprego e 
Vale-Transporte

A falta de vagas de trabalho segue sendo um dos principais de-
safios econômicos do país, com efeitos nos mais diversos seto-
res produtivos. O transporte público, evidentemente, sentiu as 
consequências da taxa de desemprego, ao redor de 11%, e de 
informalidade, atualmente em 41,1%, segundo o IBGE. Menos 
pessoas no mercado de trabalho, menos passageiros nos ônibus.

Na tentativa de gerar 1,8 milhão de vagas até 2022, o governo 
federal está investindo na Medida Provisória nº 905/2019, que 
cria o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. A MP dá incentivos 
fiscais a empresas que contratarem pessoas com idade entre 18 e 
29 anos e, para reduzir custos, mantém somente três direitos da 
atual CLT: férias remuneradas, 13º salário e FGTS. O vale-trans-
porte está assegurado como benefício, pois está regulamentado 
em lei específica.

Fundamental como política pública de incentivo ao transporte 
público, o benefício é utilizado por quase metade dos usuários do 
setor. Além disso, o vale contribui não só para desonerar as em-
presas, por não ter encargos, mas também para redistribuir a ren-
da — com ele, as passagens passaram a ocupar 6% dos salários, e 
não mais 30%. “O vale garante que o trabalhador terá transporte 
o mês todo. O problema é que a fragilização do trabalho fragiliza 
o sistema. No mercado informal, quem tem mais estrutura está 
virando motorista de aplicativo. Algumas pessoas têm feito ‘bi-
cos’, de forma precária, ou dormido no emprego, por exemplo”, 
comenta Getúlio Vargas Júnior.

É o caso da gigantesca Região Metropolitana de 
São Paulo, onde são feitos 8,3 milhões de desloca-
mentos diários, segundo a Pesquisa Origem e Destino 
da RMSP de 2017. A maioria, ou 54,3%, utiliza o ser-
viço por motivo de trabalho; os deslocamentos são de 
15 km e duram cerca de 60 minutos em média. Se por 
algum motivo o transporte público parasse de funcio-
nar, os maiores prejudicados, num primeiro momen-
to, seriam esses trabalhadores, na maioria de menor 
renda, mas os efeitos seriam devastadores para toda 
a economia. Não haveria oferta de veículos nem es-
paço nas vias suficiente para tantos deslocamentos 
no modo individual, sem mencionar o consumo de 
energia e a poluição.

O comércio nacional, que hoje conta com 8 milhões 
de empregados, faz parte do setor terciário (ao lado do 
segmento de serviços), que em 2018 representava 73% 
do valor adicionado do PIB, segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o 
economista da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), Antonio Everton Cha-
ves Junior, o transporte público é fundamental para a 
classe trabalhadora e, consequentemente, para o país.

“O ônibus é muito importante, na medida em que 
faz a ponte de deslocamento do trabalhador de sua 
residência até seu local de trabalho. Quanto melhores 
as condições desse deslocamento, menos desgastan-
te será para ele. Uma malha rodoviária que permita 
viagens mais céleres causa satisfação, menos desgas-
te e melhora da autoestima, com impactos positivos 
no ambiente de trabalho e na produtividade”, afirma 
o economista.

Os números confirmam essa lógica. A pesquisa 
Hábitos do Trabalho, encomendada pela empresa 
Alelo ao Instituto Ipsos em 2019, mostrou que 71% dos 
brasileiros acreditam que o tempo de deslocamento 
afeta a produtividade. Foram ouvidas de forma on-line 
2.333 pessoas — das quais 1.518 com trabalho regis-
trado, 468 desempregadas e 347 autônomas — em 12 
regiões metropolitanas do país. “Imagina, a pessoa já 
tem sua jornada de trabalho, uma crise econômica que 
a faz trabalhar mais, com medo de perder o emprego, 
e ainda gasta cinco horas dentro do transporte... Que 
qualidade de vida tem esse cidadão?”, questiona o pre-
sidente do MDT e da CONAM, Getúlio Vargas Júnior.
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O setor do comércio, que está na ponta da cadeia 
produtiva, depende muito do vale-transporte. Com 
nível salarial inferior a diversos setores, esses traba-
lhadores contam com o vale para complementar o 
orçamento familiar. “O auxílio alivia o peso no bolso do 
trabalhador, permitindo que ele tenha mais renda para 
consumir, recorrer a serviços ou poupar”, avalia o eco-
nomista da CNC Everton Chaves.

Mobilidade urbana 
e desigualdade

O acesso ao transporte público contribui para reduzir 
as desigualdades sociais. O Instituto de Políticas de 
Transporte & Desenvolvimento (ITDP) no Brasil e o Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) acabam 
de lançar o Projeto Acesso a Oportunidades, que em 
2019 avaliou a acessibilidade urbana nas cidades bra-
sileiras mais populosas, com recortes de renda, local 
de moradia e raça.

Para isso, verificou a quantidade de unidades de 
saúde e educação, além de vagas de trabalho que a 
população consegue acessar em 15, 30, 45, 60 e 120 
minutos, a partir de sua localização. Nesse primeiro 
estudo, foram avaliados os modos ativos (a pé e de bi-
cicleta) nas 20 maiores cidades do país, e o transporte 
público em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Recife, Fortaleza, Porto Alegre e Curitiba.

O estudo mostrou que um sistema de transpor-
te eficiente poderia aumentar significativamente as 
chances das populações periféricas e com rendas mais 
baixas de acessar os serviços, que estão concentrados 
nas áreas centrais. Um dos gráficos revelou, por exem-
plo, que pessoas brancas a pé em São Paulo conse-
guem acessar 180 hospitais de alta complexidade em 
60 minutos, enquanto negros acessam 100, com mo-
dal e tempo equivalentes. Ao considerar o transporte 
público, a diferença, de 1,8, caiu para 1,6.

“É uma forma de ilustrar o quanto o transporte 
público pode reduzir desigualdades. Sabemos que o 
setor está em um momento delicado em relação a sua 
sustentabilidade, por isso é ainda mais importante que 
o poder público esteja comprometido em prover um 
serviço de qualidade”, pondera o gerente de Políticas 
Públicas do ITDP, Bernardo Serra. C
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O objetivo do projeto, que terá continuida-
de nos próximos anos, é acompanhar e mapear 
acessos às oportunidades nas cidades brasilei-
ras e gerar dados que sejam úteis na elabora-
ção das políticas públicas urbanas.

O economista Antônio Carlos de Moraes é 
taxativo: “Há uma série de irracionalidades no 
transporte que seguem a irracionalidade da ur-
banização”. Apesar das limitações, a contribui-
ção do transporte público continua sendo fun-
damental. “O transporte tem um impacto grande 
na economia. É o sistema que mais beneficia uma 
sociedade urbana”, conclui o engenheiro e soció-
logo Eduardo Alcântara de Vasconcellos.

Com o objetivo de baixar sua taxa de desemprego — 
que atualmente é a maior entre as capitais e chega a 17,4%, 
com um total de 147,3 mil pessoas à procura de trabalho —, o 
Recife lançou, em dezembro passado, o projeto VEM Meu 
Emprego. A iniciativa fornece cartões com 20 passagens 
para que pessoas que foram demitidas há pelo menos 30 dias 
possam procurar outro posto de trabalho.

É preciso ter 18 anos ou mais, residir no Recife, com-
provar no mínimo seis meses de carteira assinada antes do 
desligamento e um rendimento no último emprego inferior 
a dois salários mínimos. Os interessados podem obter o be-
nefício nas Agências de Emprego, onde também recebem 
orientação profissional. As 20 passagens saem ao custo de 
R$ 69, cobertos pelo orçamento da prefeitura.

A meta é contemplar mil pessoas por mês. Até fevereiro, 
252 se inscreveram. “A ideia é que aqueles que acabaram de 
perder o emprego não entrem no desalento e tenham como 
batalhar por uma nova oportunidade. Não é algo isolado, pois 
vem acompanhado de outras ações como a oferta de cursos 
profissionalizantes”, explica o secretário de Trabalho, Qua-
lificação e Empreendedorismo do Recife, Antônio Júnior. “O 
mercado de trabalho não está fácil, é preciso dar oportunidade 
para que as pessoas possam correr atrás. Para isso, um trans-
porte público que funcione com qualidade é essencial, 
um importante aliado”, reconhece o secretário.

PASSAGENS GRATUITAS 
PARA DESEMPREGADOS

D
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Vamos juntos
construir meios
para expandir a
mobilidade
humana?
A necessidade dos passageiros mudou 
e o jeito de usar o transporte também. 
Então, é preciso evoluir sempre.
É com tecnologia que criamos 
soluções inovadoras para o sistema
de transporte ser mais atraente.
Isso nos inspira a seguir conectando 
dados, pessoas e caminhos.
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254

2.003,5

EM OPERAÇÃO

Km

43,9%

121

1.062,2

EM OBRAS

Km

23,3%

193

1.501,5

EM PROJETO

Km

32,9%

568

4.567,2

EMPREENDIMENTOS

Km

26

83

ESTADOS

CIDADES*

*Algumas cidades 
são contempladas 
com Sistemas 
BRT’s, Corredores 
e Faixas Exclusivas 
simultaneamente.

A NTU preparou uma série de recomendações às empre-
sas operadoras do transporte público por ônibus coletivo e tam-
bém aos passageiros sobre a importância da adoção de medidas 
preventivas no transporte coletivo, de modo a minimizar os riscos 
à saúde de passageiros e de profissionais que atuam na prestação 
dos serviços nesse momento de combate à disseminação do novo 
Coronavírus. Todas as orientações estão disponibilizadas no site 
da NTU e nas redes sociais da entidade. 

Empreendimentos de priorização do Transporte Público
Fevereiro/2020 BRT, Corredor e Faixa Exclusiva Cenário Nacional

De acordo com acompanha-
mento mensal da NTU, existe no Bra-
sil um total de 568 empreendimentos 
voltados para a priorização do trans-
porte público coletivo como sistemas 
BRT, faixas e corredores exclusivos 
de ônibus. Ao todo, 254 estão em 
operação, 121 em obras e 193 em 

NTU FAZ 
RECOMENDAÇÕES 

DE PREVENÇÃO DA 
COVID-19 A TODAS 

AS EMPRESAS 
OPERADORAS
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Indicadores

Balanço dos projetos de 
priorização do ônibus coletivo

fase de projetos.  O Sudeste está 
entre as regiões do País na qual 
mais se investe em serviços que 
priorizam o ônibus urbano. São 
mais de 2.400 km de extensão 
nos 234 projetos de 67 muníci-
pios. Em segundo lugar está o 
Nordeste, com 929,5 km. 
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Os dois projetos de inovação pré-incubados no 
programa COLETIVO de inovação em mobi-

lidade urbana poderão contribuir significativamente 
para o futuro do transporte público no Brasil. Esses 
projetos propõem o usuário/cliente no centro da for-
mulação de soluções, sem desconsiderar a importân-
cia de fortalecer o transporte coletivo.

Um dos projetos, Areja Bus, está sendo desen-
volvido por uma startup de Salvador (BA). São 
estudantes do Instituto Federal da Bahia (IFBA), 
que propõem um dispositivo para melhorar as con-
dições de conforto térmico, ou seja, reduzir a tem-
peratura dentro dos veículos de transporte coletivo 
urbano. Esse dispositivo, que combina o fluxo de ar 
gerado pelo deslocamento do veículo a um sistema 
de ventilação inteligente, foi concebido dentro da 
realidade brasileira de buscar soluções que não 
aumentem os custos operacionais das empresas 
de transporte e ao mesmo tempo gerem conforto 
para os usuários/clientes. A adoção do Areja Bus 
poderá representar a redução dos custos compara-
tivamente à instalação ou compra de veículos com 
ar-condicionado. As estimativas iniciais apontam 
para custos 10 vezes menores sem o aumento do 
consumo de combustível, que ocorre nos veículos 
que operam com ar-condicionado.

O outro projeto, On.I.Bus, é resultado do esforço 
de uma startup com base em Brasília (DF). São pro-
fissionais com experiências diversas e que se junta-
ram para propor um aplicativo para que o usuário do 
transporte coletivo possa ser atendido sob demanda. 
Assim, o On.I.Bus proporcionará o agendamento 
das viagens, coordenará as várias origens e destinos, 
assim como calculará e indicará o melhor caminho 

ANDRÉ DANTAS
PhD, Diretor Técnico da NTU

Sementes da
transformação

para os veículos. A equipe do On.I.Bus está traba-
lhando com a perspectiva de atender, inicialmente, 
demandas de viagens específicas, que muitas ve-
zes não são consideradas nas redes de transportes 
públicos. A ideia é fazer com que os usuários/
clientes ganhem em termos de flexibilidade e con-
fiabilidade e as empresas de transporte recuperem 
demanda e reduzam custos com a otimização da 
utilização da frota de veículos.

Desde novembro de 2019, esses projetos estão 
recebendo apoio do COLETIVO para que evolu-
am e alcancem estágios avançados de desenvol-
vimento tecnológico e comercial. Esse apoio com-
preende uma série de sessões de mentoria com 
especialistas nas áreas de mobilidade urbana, tec-
nologia, gestão, marketing e desenvolvimento de 
negócios. Na maioria das vezes, são teleconferên-
cias que exploram o conhecimento dos especialis-
tas na formatação da solução proposta. Nos pró-
ximos meses, Areja Bus e On.I.Bus trabalharão 
nos protótipos e na realização dos primeiros testes 
com empresas associadas à NTU. Posteriormente, 
os testes também poderão acontecer em várias 
cidades e, assim, comprovar a aplicabilidade das 
soluções em várias realidades diferentes.

São projetos que podem gerar benefícios e 
melhorias para usuários/clientes e operadores 
dos transportes coletivos urbanos. Além de todo o 
processo de busca e desenvolvimento de soluções 
inovadoras, Areja Bus e On.I.Bus representam 
iniciativas que estabelecem novos potenciais de 
negócios e, consequentemente, apontam para 
possibilidade de transformação do setor de 
transporte público no Brasil.{A
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Novas tecnologias surgem como solução para 
os desafios na mobilidade urbana no país, e 

Fortaleza (CE) é o mais recente exemplo de inovação, 
com o lançamento de seu serviço de transporte públi-
co coletivo sob demanda. O aplicativo TopBus+ forne-
ce transporte de qualidade com baixo custo e rapidez. 
Lançado em dezembro passado, o aplicativo já aten-
deu mais de 18 mil passageiros, com uma reincidência 
de 90,5% das viagens.

A iniciativa faz parte da parceria entre o Sindi-
cato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano 
e Metropolitano de Passageiros do Estado do Ceará 

TopBus+: serviço sob 
demanda inova o transporte 
público de Fortaleza

Capital cearense é a segunda do país a utilizar a tecnologia 
para atender as necessidades de deslocamento e 
tornar o serviço público mais acessível e eficiente

(Sindiônibus) e a Prefeitura de Fortaleza, por 
meio da Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos e a Empresa de Transporte Urbano de 
Fortaleza (Etufor).

“A gente já vinha há algum tempo na busca de 
algum modelo de transporte mais flexível para 
oferecermos ao nosso passageiro. O TopBus+ con-
segue oferecer uma série de características e flexi-
bilidades para atender o público que já não andava 
de ônibus ou que estava deixando o ônibus para 
andar de transporte individual”, conta o presidente 
do Sindiônibus, Dimas Barreira. {A
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Como 
funciona

O TopBus+ é um serviço de transporte público coleti-
vo de caráter especial, sem rota fixa, que atende sob 
demanda por meio de aplicativo de celular. O objetivo 
é transportar pessoas que tenham o mesmo propósito 
coletivo de compartilhar deslocamentos, com quali-
dade e segurança. O nome do aplicativo teve inspira-
ção no transporte coletivo TopBus que já funcionava 
na cidade, com linhas e horários preestabelecidos e 
liberdade tarifária, mas sem a plataforma tecnológica 
do novo serviço.

Com o aplicativo baixado gratuitamente nos prin-
cipais sistemas operacionais de celular, o passageiro 
faz o cadastro inicial inserindo os dados e a forma de 
pagamento. Em cada viagem ele deve informar o local 
em que está, através de GPS, e digitar o lugar para 
onde deseja ir. O app indica o local de embarque no 
veículo do TopBus+ mais próximo do cliente e define a 
rota, que pode ser combinada com a de outras pesso-
as que estejam indo para lugares próximos ao destino 
escolhido. Ao escolher o ponto de destino, antes da 
confirmação, o passageiro tem uma estimativa do 
tempo de chegada do veículo ao ponto de embarque. 
Esse tempo de espera é rápido; além do mais, o pas-
sageiro pode rastrear o TopBus+ solicitado em tempo 
real no próprio aplicativo.

A tecnologia foi desenvolvida pela em-
presa americana Via Mobility e é a mesma 
utilizada no serviço de transporte coletivo 
sob demanda de Goiânia, o CityBus 2.0. O al-
goritmo da Via combina, em tempo real, vá-
rios passageiros que desejam deslocar-se na 
mesma direção, criando um serviço de ôni-
bus altamente acessível. O roteamento inte-
ligente do algoritmo permite que os clientes 
sejam embarcados e desembarcados em 
um fluxo contínuo, levando em consideração 
variáveis como condições de tráfego, com 
desvios mínimos nas rotas.

O gerente nacional da Via no Brasil, 
Leandro Aliseda, destaca que a inovação, 
desenvolvida em 2013, atendeu mais de 70 
milhões de viagens pelo mundo e já é um su-
cesso em Fortaleza. “Adaptamos a tecnolo-
gia especificamente para as necessidades do 
Brasil e em especial para o TopBus+, traba-
lhando com nossos parceiros no Sindiônibus 
ao longo de 12 semanas para lançar um ser-
viço adaptado às necessidades dos cidadãos 
de Fortaleza. Enquanto a Via desenvolve a 
tecnologia, aplicativos móveis e auxilia no 
marketing e operações, o TopBus+ é opera-
do por nossos parceiros do Sindiônibus. Com 
dois meses de operação o serviço já apresen-
tava resultados extremamente positivos”.

O valor da passagem não utiliza o critério 
de tarifa dinâmica, ou seja, não depende do 
tamanho da procura e sim da distância a ser 
percorrida por cada passageiro. O valor mí-
nimo é de R$3,50 e a cada quilômetro há uma 
taxa de R$1,50. Quem solicita um TopBus+ e 
está em grupo tem mais economia. Ao aces-
sar o aplicativo, é possível informar quantas 
pessoas farão juntas a mesma viagem, tor-
nando assim o preço menor do que se cada 
pessoa fosse solicitar separadamente. O ser-
viço funciona de segunda a sábado das 6h às 
23h. O pagamento é feito apenas com cartão 
de crédito, mas o Sindiônibus afirma que vem 
trabalhando para disponibilizar outras vias 
de pagamento. B
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TopBus+ X apps 
individuais

Inicialmente o serviço opera com 18 veículos 
Sprinter da Mercedes-Benz, no conceito de ônibus 
superleve, que acomodam até 13 passageiros sen-
tados em poltronas individuais, com carregadores 
para celular e ar-condicionado. Além disso, os 
veículos têm acesso a faixas exclusivas para trans-
porte coletivo, tornando a viagem mais rápida do 
que em outros modais. O serviço é prestado por 
empresas experientes com décadas de atuação 
no setor e também por motoristas contratados e 
treinados para atender da melhor forma o cliente.

“O passageiro não tem as chamadas de serviço 
recusadas, não há tarifa dinâmica, que acontecem 
quando a demanda sobe e a tarifa aumenta. Então, 
nós temos uma série de atributos e tratamentos 
mais respeitosos que oferecem vantagens para 
muitas pessoas que estão dando a preferência para 
a gente em vez do transporte individual por aplica-
tivo”, pontua Dimas Barreira.

As tarifas de operação também são distintas 
dos outros transportes. Os empresários arcam 
com os custos trabalhistas, sociais, responsabili-
dades civis, depreciação do veículo e, claro, com 

o custo tecnológico do aplicativo. O transporte 
compartilhado oferece ainda benefícios am-
bientais, diminuindo o fluxo de carros e con-
gestionamentos nas vias e a emissão de gases 
poluentes na atmosfera.

Avaliações 
positivas

A avaliação do serviço feita pelos usuários ao 
final da viagem está acima das expectativas 
dos órgãos de transporte da capital cearense. A 
nota do serviço está na média de 4,96 em uma 
escala de 0 a 5. “Em pesquisas internas, nós já 
superamos Goiânia e outras cidades do mundo 
que têm o sistema com esse aplicativo. O resul-
tado aponta para a qualidade do serviço, já que 
as empresas concessionárias realizaram uma 
seleção bastante rigorosa na escolha dos ope-
radores, que recebem parte de sua remunera-
ção a partir da avaliação dos usuários”, avalia a 
Etufor por meio de assessoria.

O Sindiônibus também comemora as boas 
avaliações do serviço, que já superou marcas 
importantes. “Nós alcançamos a melhor nota 
do mundo nos serviços da Via, que está em 

C
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diversas cidades de vários países. Atualmente, a melhor 
avaliação por parte do cliente é nossa. E também estamos 
em segundo lugar com o maior índice de pessoas enga-
jadas que utilizaram e avaliaram o serviço”, comemora 
Dimas Barreira.

O professor de canto Antônio Souza dá preferência ao 
transporte sob demanda por não haver tarifa dinâmica 
e pela comodidade, mas ainda espera outras funciona-
lidades do app. “Acho os carros confortáveis e seguros. 
Porém, espero que em breve aumentem o horário de 
funcionamento e que também estejam disponíveis aos 
domingos. Até às 23h é muito limitado. Também acho que 
deveriam aceitar pagamento em cartão de débito”, afirma.

Expansão 
do serviço

O crescimento do transporte por demanda é uma ten-
dência mundial que também se reproduz por aqui. Com 
as avaliações positivas do TopBus+, os órgãos já avaliam 
a expansão do serviço na capital. “A Etufor já organizou o 
aparato jurídico, aditivando os cinco contratos de conces-
são das cinco áreas de operações para uma futura expan-
são. Como o serviço é novo e está em fase de testes, have-
rá um processo de maturação para a expansão, seguindo 
um regime de avaliação”, afirma o órgão.

O Sindiônibus também vê a con-
tinuação do novo serviço em ou-
tros bairros no futuro. “Ainda não há 
previsão, porque a gente ainda tem 
que olhar os resultados do início do 
TopBus+, mas queremos incluir outras 
cidades e mais lugares dentro dos que 
já existem”, conta o presidente.

A empresa Via também aposta na 
expansão dos serviços em operação 
e em outros lugares pelo Brasil, como 
avalia Leandro Aliseda. “O transpor-
te sob demanda já é uma tendência 
que cresce rapidamente na América 
Latina e no mundo. Em 2020, a Via 
expandirá sua tecnologia para várias 
capitais e cidades menores do Brasil, 
sempre em parceria com operadores 
de transporte público concessio-
nários de suas respectivas regiões. 
Por exemplo, em Goiânia, a primeira 
cidade lançada no Brasil, que co-
meçou a operar há um ano com 15 
miniônibus, pretendemos passar a 
operar com 100 miniônibus 
até o final do ano”, diz.

D
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Uma iniciativa desenvolvida pelo trans-
porte coletivo de Fortaleza (CE), a partir 

de experiências internacionais, conseguiu 
reduzir os acidentes com ônibus envolvendo 
motociclistas e ciclistas. Por meio do Grupo 
de Benchmarking do Programa QualiÔnibus, 
o órgão gestor do transporte público de Belo 
Horizonte conheceu a ação exitosa e decidiu 
replicá-la na capital mineira.

Esse é um pequeno exemplo dos resultados do Pro-
grama QualiÔnibus, criado pelo Instituto WRI Brasil com 
o apoio financeiro e conceitual da FedEx Corporation para 
manter e recuperar passageiros do transporte coletivo, 
promover a melhoria do serviço por ônibus e tornar a mo-
bilidade urbana mais sustentável, com foco no processo 
de melhoria contínua para cidades e operadores. A NTU 
não poderia ficar de fora desse projeto e atua como enti-
dade facilitadora do programa.

MELHORAR SEM 
REINVENTAR A RODA
O Programa QualiÔnibus, do Instituto WRI Brasil, 
promove o desenvolvimento do transporte coletivo e a 
troca de experiências entre operadores e gestores do 
setor. A NTU atua no programa como entidade facilitadora
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“Os ônibus são peça fundamental para prover uma mobilida-
de eficiente às pessoas e respondem por quase 90% do transporte 
coletivo do país. Entretanto, os sistemas têm sofrido com o con-
gestionamento e a perda de passageiros, que migram para carros, 
motos e novas alternativas. O Programa QualiÔnibus é composto 
por ferramentas e fóruns de discussão que guiam tomadores de 
decisão e técnicos no caminho da transformação do transporte 
coletivo”, explicou o coordenador de Mobilidade Urbana do Pro-
grama Cidades do WRI Brasil, Guillermo Petzhold.

O Programa QualiÔnibus é dividido em cinco áreas de atua-
ção interligadas entre si. São elas: Pesquisa de Satisfação, Indi-
cadores de Qualidade, Segurança em Primeiro Lugar e Dia Um 
de Operação, além do Grupo de Benchmarking, formado por 
empresas e associações que atuam como facilitadoras — como é 
o caso da NTU.

“Essas organizações participam das discussões e auxiliam na 
identificação de boas práticas, facilitando o processo de troca 
de experiências e trazendo um panorama geral (nacional e in-
ternacional) sobre os temas. A NTU, tendo atuação nacional em 
mobilidade urbana com os operadores do transporte coletivo por 
ônibus, contribui com uma ampla visão dos desafios e soluções do 
setor”, afirma Petzhold.

O papel do 
benchmarking

Criado em 2017, o Grupo de Benchmar- 
king é formado por cidades e empresas 
que buscam a adoção de ações mais 
efetivas para a melhoria da qualidade 
dos sistemas de transporte por ônibus, 
com foco no passageiro. Atualmente, 
o Grupo conta com 14 participantes 
que, juntos, são responsáveis pelo 
transporte de mais de 450 milhões de 
passageiros por mês. “Por meio da co-
leta dos Indicadores de Qualidade e da 
aplicação da Pesquisa de Satisfação, 
são promovidas a troca de experiências 
e a identificação de boas práticas entre 
os participantes. O processo facilita a 
replicação dessas ações em diferentes 
sistemas de transporte e torna mais efe-
tiva a busca por soluções para o trans-
porte coletivo”, disse Petzhold. 
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Outro fator relevante é a possibilidade de integra-
ção entre poder público e operadoras do transporte 
coletivo no âmbito do Grupo de Benchmarking — na 
capital cearense, por exemplo, a Empresa de Trans-
porte Público de Fortaleza (Etufor), com apoio do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros 
do Estado do Ceará (Sindiônibus), faz parte do grupo e 
trabalha por ações de melhoria do sistema de ônibus 
local. Sendo assim, todos se beneficiam de iniciativas 
promovidas pelo grupo, como visitas e missões técni-
cas nas cidades-sede.

As interações entre as cidades se dão no âmbito 
do Grupo a partir de reuniões mensais e de visitas 
técnicas, nas quais as cidades têm a oportunidade de 
compartilhar suas iniciativas e descobrir como lidam 
com desafios comuns, o que deu certo e o que não 
funcionou, além de verificar a possibilidade de as so-
luções encontradas serem replicadas em outros locais. 
A dinâmica do Grupo possibilita ainda o diálogo direto 
entre os participantes, unindo quem implementou 
uma boa prática e quem deseja implementar.

Por fim, o foco do Programa QualiÔnibus, segundo 
o coordenador do programa, é a satisfação do cliente, 
seja para manter os atuais passageiros do transporte 
público ou para atrair de volta aqueles que abandona-
ram o serviço: “Para mudar a percepção das pessoas 
e sua satisfação em relação ao sistema é preciso que 
as ações de melhoria tenham foco na experiência dos 
clientes do transporte coletivo. Apenas entendendo 
como o cliente percebe o sistema e o que ele deseja, 
pode-se criar ações que impactem essa percepção”, 
finalizou Guillermo.

A NTU participa do Grupo de Benchmarking 
como entidade facilitadora, atuando como fonte de 
estudos, pesquisas e dados do setor: “A participação 
da NTU é fundamental, porque permite que a visão, 
as demandas e o envolvimento das operadoras de 
transporte público por ônibus sejam considerados 
de forma efetiva nas atividades do Grupo. A parti-
cipação das empresas operadoras é, assim como 
de todos os demais participantes, relevante para 
garantir a aplicabilidade dos projetos e a ampla dis-
seminação do conhecimento produzido”, afirmou o 
coordenador do Núcleo de Transporte da Associa-
ção, Matteus Freitas.

Boas 
práticas

CEARÁ

Em Fortaleza, a Etufor e o Sindiônibus im-
plantaram adesivos de alerta indicando os pontos 
cegos dos ônibus em toda a frota da capital cearen-
se. A medida, já adotada em países do exterior, 
busca a prevenção de acidentes de trânsito, espe-
cialmente envolvendo motociclistas e ciclistas.

“Os motoristas de ônibus se queixavam muito 
de pontos cegos nos veículos. A implantação dos 
adesivos alertando que o motorista pode não estar 
enxergando ali, por ser um ponto cego, contribuiu 
bastante para o programa de segurança viária da 
cidade de Fortaleza, ajudando também na redu-
ção de acidentes fatais no transporte coletivo”, 
afirmou o presidente da Etufor, Antônio Ferreira 
Silva. A ação trouxe uma redução de 23% no núme-
ro de acidentes.

Antônio Silva acrescenta que a troca de ex-
periências entre os membros do Grupo de Ben-
chmarking é um dos principais legados deixados 
pelo programa: “A grande lição aprendida é a 
importância da interação com as outras cidades, 
não é preciso reinventar a roda. As trocas de ex-
periências oferecem várias soluções para que as 
cidades possam aplicar e melhorar seus sistemas 
de transporte”, concluiu.

 A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS 
OPERADORAS É, ASSIM COMO DE 
TODOS OS DEMAIS PARTICIPANTES, 
RELEVANTE PARA GARANTIR A 
APLICABILIDADE DOS PROJETOS 
E A AMPLA DISSEMINAÇÃO DO 
CONHECIMENTO PRODUZIDO. 
— Matteus Freitas
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MINAS GERAIS

Os adesivos de ponto cego nos ônibus chamaram a 
atenção da BHTrans de Belo Horizonte, que deci-
diu implantar a medida na capital mineira: “Um dos 
membros da BHTrans no Grupo apresentou essa 
prática à Diretoria Executiva do órgão gestor, que de-
cidiu investir na ideia e iniciar os procedimentos para 
implantação em BH. Sendo assim, a BHTrans entrou 
em contato com a Etufor para compartilhamento do 
layout dos adesivos dos ônibus e informações acer-
ca da redução de acidentes na cidade”, relata Diego 
Cézar Silva de Assunção, Analista de Gerenciamento 
de Projetos da entidade.

Outra boa prática implantada por Belo Horizonte 
foi a concessão para novos pontos de ônibus, fruto de 
uma missão técnica realizada entre cidades do grupo 
após a constatação de que as paradas eram uma das 
principais razões de insatisfação dos clientes.

“Cada cidade elaborou um plano de ação para nor-
tear a implantação/manutenção de abrigos segundo a 
modalidade de contratação apresentada. Como Belo 
Horizonte já possui esse modelo consolidado, a equipe 
da BHTrans elaborou um plano de ação para implanta-
ção de um “abrigo florido”, isto é, com proteção vege-
tal, entrada USB para carregamento de celular e Wi-Fi 

disponível. A previsão é de que os abrigos estejam 
instalados e com todos os acessórios implantados 
até junho deste ano”, concluiu Diego Assunção.

Em Uberlândia (MG), os dados dos indicadores 
de qualidade do programa foram usados para a 
melhoria do sistema de gestão do transporte pú-
blico local, como o fomento do uso de bilhetagem 
eletrônica, novos projetos para melhoria do con-
forto dos pontos de ônibus, agilidade na renovação 
de frota para melhoria nos indicadores dos ônibus, 
e criação da Campanha Mulheres em Trânsito nos 
veículos e terminais contra o assédio no transporte 
coletivo, entre outros.

“Por meio do uso da metodologia de indicado-
res e de pesquisa do Grupo QualiÔnibus, a cidade 
avaliou diversos fatores da qualidade de forma 
detalhada e quantitativa. A facilidade para realizar 
o pagamento foi um dos indicadores da qualidade 
contemplados nas três edições da Pesquisa de 
Satisfação e demonstrou que o percentual das pes-
soas que fazem o pagamento da tarifa por meio da 
bilhetagem eletrônica subiu de 62% em 2017 para 
75% em 2019”, disse Lívia de Oliveira Mamede, 
Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento de 
Custos e Tarifas da Secretaria de Trânsito e 
Transportes de Uberlândia (Settran).
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O brasileiro trabalha, produz e se encontra. 
Cuida da família, administra a rotina, cumpre 

seus compromissos. E quer chegar longe.
Por isso, faz do presente a batalha diária para 

alcançar o que deseja. Quando tudo isso 
acontece, uma coisa é certa:

tem o movimento do transporte.

O transporte move a indústria, o agronegócio, 
o comércio. O transporte move o futuro.

O transporte move a vida.

Parceiro
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Quando se trata de transporte público, o 
preço da tarifa é um dos assuntos mais 

espinhosos. No Brasil, o serviço de transporte 
coletivo é sustentado quase que totalmente pelos 
passageiros, o que impacta diretamente o valor da 
passagem. Segundo a Pesquisa da Mobilidade da 
População Urbana, realizada em 2017 pela Con-
federação Nacional do Transporte em parceria 
com a NTU, 29,5% dos passageiros que trocaram 
os ônibus por outros modais apontaram a tarifa 
elevada como a principal razão pelo abandono. E, 
ainda, 75,1% dos entrevistados consideraram a 
redução da tarifa uma condição necessária para 
retomar o uso do transporte público por ônibus.

Simulador ajuda 
passageiros a entender 
o cálculo das tarifas

Ferramenta possibilita que os cidadãos vejam quais fatores impactam 
o valor da passagem de ônibus e como o custo poderia ser menor 
com a implantação de medidas de priorização do transporte público

O preço da tarifa não é uma decisão das em-
presas operadoras e depende diretamente das ca-
racterísticas do serviço ofertado em cada cidade, 
conforme determinação do poder público local. 
Com o objetivo de demonstrar aos usuários como 
são feitos os cálculos das tarifas e quais compo-
nentes trazem um impacto maior ao valor final, o 
Sindicato das Empresas de Transportes Rodovi-
ários de Petrópolis (Setranspetro), em conjunto 
com as empresas de transporte coletivo da cidade, 
criaram um Simulador de Tarifas on-line, que fi-
cou disponível para a população entre junho e se-
tembro de 2019. Nesse período, foram registrados 
2.671 acessos, com 501 simulações enviadas. {A

} D
iv

ul
ga

çã
o/

Se
tr

an
sp

et
ro

A

NTUrbanoED. 43

32 Boas Práticas



Para o Setranspetro, o experimento foi um su-
cesso. Segundo Carla Rivetti, gerente do sindicato, 
“o simulador foi muito repercutido na cidade, todas 
as pessoas que tiveram acesso puderam simular 
vários valores. Nós colocamos questões de real in-
teresse público e que poderiam tornar-se políticas 
públicas a serem adotadas”.

Os usuários testaram cenários nos quais as ta-
rifas poderiam ser barateadas com a adoção de di-
versas medidas. Uma delas diz respeito ao Imposto 
Sobre Serviço (ISS), cuja isenção (que ocasiona-
ria uma diminuição de R$ 0,10 no valor da tarifa) 
foi apoiada por 78,8% dos usuários. Os internautas 
também apoiaram o fim da Taxa de Gerenciamen-
to (82,4%), cobrada pela Companhia Petropolitana 
de Trânsito e Transportes (CPTrans) para a ges-
tão do sistema em Petrópolis.

Com o simulador, o impacto no debate sobre o 
valor da passagem para a cidade fluminense foi 
grande. “Foi muito polêmico porque, como se trata 
de políticas públicas que envolvem verbas públi-
cas como subsídios e isenções tributárias, houve 
uma discussão muito ampla a respeito desses im-
pactos na tarifa”, disse Rivetti.

A ação surtiu efeito. Em agosto de 2019, du-
rante o reajuste da tarifa de transporte público 
de Petrópolis, houve um grande debate para que 
o poder público  adotasse uma das propostas co-
locadas no simulador. “Pela primeira vez, a taxa de 
gerenciamento da CPTrans foi excluída do cálculo 
da tarifa, o que causou um impacto de R$ 0,10 de 
redução”, afirmou Carla.

RESULTADOS DO
SIMULADOR DE TARIFAS

Conheça no site  WWW.SIMULADOR.SETRANSPETRO.COM.BR o resultado da 
pesquisa realizada pelo Setranspetro e as empresas de ônibus de Petrópolis, entre 
os dias 25 de junho e 25 de setembro, sobre o cálculo da passagem e detalhes de 
alguns componentes que mais impactam para o valor final. Durante esse 
período, os internautas testaram o barateamento da tarifa de ônibus.

Dados apurados
Mais da metade dos participantes do simu-

lador, 65,5%, se posicionaram a favor de uma se-
gunda tarifa parcial na casa dos R$ 1,00 a R$ 2,00 
para a tarifa na passagem integrada, cobrada 
quando o passageiro troca de ônibus de um bairro 
ou região. Essa cobrança seria realizada por meio 
dos cartões de bilhetagem, atualmente utilizados 
por apenas 11% dos passageiros de Petrópolis.

Pelos dados obtidos, constatou-se também que 
77,2% dos internautas concordaram com um inves-
timento de recursos para arcar com a passagem dos 
estudantes da rede municipal de ensino, como uma 
forma de subsídio público, o que poderia contribuir 
para redução do valor da passagem. Por fim, 51% 
concordaram com o fim da função de cobrador no 
sistema de transporte público da cidade, medida 
que poderia reduzir a tarifa em R$ 0,70.

A experiência do simulador de tarifas foi con-
siderada bem sucedida a ponto de haver planos 
para o lançamento de uma nova versão em breve: 
“Pretendemos relançar o simulador com mais 
questões, envolvendo inclusive subsídios da gra-
tuidade e outros subsídios públicos para o trans-
porte. Vamos aumentar o número de informações 
do simulador para tornar essa discussão realmente 
legítima e popular”, completou Carla. 
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ROBERTO 
SGANZERLA
Especialista em 

Marketing de Transportes 

e Mobilidade Urbana

Penso em escrever este artigo desde quando 
ouvi a decisão absurda dos prefeitos do ABC 

e de cidades de Santa Catarina de suspender o trans-
porte coletivo na região, como medida de prevenção 
ao coronavírus, mesmo com fortes críticas do governo 
federal, incluindo a do ministro da Saúde Luiz Henri-
que Mandetta, que diz que é importante garantir o ir e 
vir de profissionais de áreas essenciais.

À guisa de introdução gostaria de dizer que nessa 
semana que passou me dediquei, juntamente com 
minhas equipes, à produção de uma série de campa-
nhas informativas, criando um vasto pacote de peças 
publicitárias personalizadas para várias cidades e 
regiões metropolitanas, para veiculação dentro dos 
ônibus, terminais, sites e mídias sociais, lojas de 

Em tempos de crise 
a melhor solução é 
intensificar o Transporte 
Coletivo, não restringir

atendimento ao cliente, etc., visando a propor-
cionar, da forma mais didática possível, tendo em 
vista o nosso público-alvo, o máximo de informa-
ções sobre a prevenção e sintomas da Covid-19 e 
também promover o uso do cartão de transporte 
em vez do dinheiro, também como meio de pre-
venção, bem como a compra de créditos por meio 
de Apps no lugar de deslocamentos às lojas ou es-
tabelecimentos comercias, à semelhança do que 
muitas cidades ao redor do mundo estão fazendo 
(conforme relatório da UITP – MANAGEMENT 
OF VIRUS OUTBREAKS IN PUBLIC TRANSPORT: 
CASE STUDIES AND PRACTICES AGAINST CO-
VID-19 AND ADDITIONAL REFERENCES – LA-
TEST UPDATES (18/03/2020) {A
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Portanto, neste fim semana, tomei tempo para 
escrever sobre o tema, e o faço após falar com vá-
rios especialistas em transportes que concordam 
com minha tese de que, durante o período de con-
tenção do coronavírus, INTENSIFICAR o transpor-
te público é a melhor solução, nunca restringi-lo 
ou interrompê-lo.

Os motivos óbvios da não interrupção é que 
mais de 80% das pessoas no Brasil dependem do 
transporte público para se locomoverem na cida-
de. Como os profissionais da saúde chegarão aos 
hospitais se o transporte público estiver interrom-
pido? Como os pacientes irão se tratar se não tiver 
transporte público para levá-los ao hospital ou 
posto de saúde?

Se não tiver transporte coletivo, como o traba-
lhador chegará à fábrica para produzir álcool em 
gel, máscaras, termômetros, respiradores, abas-
tecimento de alimentos, etc.? Lembrando que nem 
todo trabalho dá para se fazer de casa e nem todos 
têm carro particular para se locomover.

Infelizmente alguns gestores públicos, por não 
entenderem de mobilidade urbana e serem pres-
sionados muitas vezes por profissionais de comu-
nicação, que também não conhecem de transporte 
de pessoas, confundem o “evitar aglomeração” e 
“contato próximo com pessoas” com “transporte 
coletivo” e radicalizam com medidas de restrição 
ao transporte público, quando a solução está jus-
tamente ao contrário.

Também não precisa ser engenheiro de trans-
porte para saber que um ônibus ou terminal fica lo-
tado de pessoas quando há mais demanda do que 
oferta! Mas se houver mais oferta do que demanda 
— por causa da quarentena e muitos trabalhando 
em home office —, não haverá aglomeração. Com 
uma oferta de transporte público mantida ou in-
tensificada, teremos menos pessoas em cada ôni-
bus e, consequentemente, também nos terminais; 
portanto, a intensificação do transporte público é a 
melhor solução em tempos de crise.

No estudo da UITP que citei acima, nenhu-
ma das cidades dos 27 países analisados inter-
rompeu o transporte coletivo por causa do co-
ronavírus, somente Milão, e por 2 dias apenas.

Um exemplo positivo a ser seguido é o do 
Governo do Estado de São Paulo, que, por meio 
da STM – Secretaria dos Transportes Metropo-
litanos do Estado de São Paulo e da Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Transportes da 
cidade de São Paulo, anunciou nesta semana 
um conjunto de medidas, em que  a de número 
3* diz que os serviços de transporte em toda 
a Região Metropolitana de São Paulo serão 
disponibilizados na sua capacidade máxima, 
justamente para evitar aglomeração:

*3) Para evitar a aglomeração de pessoas 
nos transportes coletivos, os trens e ônibus 
das regiões metropolitanas do Estado de São 
Paulo e da cidade de São Paulo serão disponi-
bilizados na sua capacidade máxima.

Com uma oferta maior que a demanda, é 
evidente que a conta não irá fechar, mas con-
versando com alguns Secretários de Mobili-
dade, nesta hora é que os governos terão que 
entrar e fazer a sua parte, pagando esta conta. 
E há múltiplas formas de fazê-lo: isentando 
impostos, mudando a fórmula de remuneração 
de “tarifa” para “km rodado”, implementado 
subsídios que não havia, etc.

Portanto, em tempos de prevenção ao co-
ronavírus, no tocante à Mobilidade Urbana, o 
certo é manter e intensificar Transporte Coleti-
vo, mas nunca restringi-lo.

Termino com as palavras do ministro da 
Saúde Luiz Henrique Mandetta em entrevista 
coletiva nesta tarde de domingo, 22 de março 
de 2020, segundo mostrou o Diário do Trans-
porte: “Não se deve pensar nas próximas 
eleições, mas nas próximas gerações… É 
muito fácil dar ordem de parar, difícil 
é fazer reativar.”

Artigo publicado no Diário do Transporte no dia 22 de março de 2020.
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 Colômbia
Uber encerra operações na Colômbia

Depois de a Superintendência de Indústria e Comércio (SIC) da 
Colômbia suspender as operações da Uber no país alegando que a empresa 
desrespeitou as regras de livre concorrência e competitividade vigentes, a 
Uber anunciou o fim de suas atividades por lá a partir de 1º de fevereiro deste 
ano. “Uber foi a primeira companhia a oferecer no país uma forma alternativa 
de mobilidade inovadora e confiável. Hoje, seis anos depois, a Colômbia é o 
primeiro país no continente a fechar as portas para a tecnologia”, declarou a 
empresa em comunicado. A Uber afirmou que vai recorrer da decisão. 

Miniônibus elétrico autônomo é testado

Merano, comuna dos Alpes italianos com popula-
ção de 33 mil habitantes, é o novo campo de testes de um 
miniônibus elétrico sem motorista, com capacidade de até 
15 ocupantes. O veículo, fabricado pela empresa francesa 
Navya, está sendo testado em mais de 20 países e conta 
com um sistema controlado por satélite e inteligência arti-
ficial capaz de mapear ruas e detectar possíveis obstácu-
los como pedestres, bicicletas e outros veículos.

As metas com o uso do miniônibus elétrico incluem 
fornecer uma alternativa de transporte coletivo aos mora-
dores, cuja grande maioria mora nas montanhas próximas, 
e preservar o ecossistema local. No entanto, o principal 
impeditivo para que o projeto seja efetivamente implantado é 
a legislação italiana, que proíbe a circulação de veículos sem 
motorista, com exceção de locais predeterminados como 
campus de universidades ou estradas fora da zona urbana. 

Transporte público de Roma troca 
garrafas de plástico por passagens

A Prefeitura de Roma deu início ao projeto 
“+Ricicli +Viaggi” (“+Reciclagem +Viagens”), no 
qual a população pode trocar suas garrafas PET 
por passagens do sistema de transporte público da 
capital italiana. Para o usuário obter a passagem 
de graça, ele irá precisar se dirigir a uma das três 
estações de metrô que realizam a troca, depositar 
o total de 30 garrafas plásticas na máquina 
disponibilizada para conseguir os € 1,50 da 
passagem, pois cada uma delas equivale a € 0,05.

Os créditos resgatados com o descarte das 
garrafas são transferidos para os aplicativos 
myCicero e TabNet, com os quais os usuários 
podem comprar passagens para trens, metrô e 
ônibus. No lançamento da campanha, a prefeita 
de Roma, Virginia Raggi, comemorou a iniciati-
va: “Podemos dizer que somos a primeira grande 
capital europeia a apresentar esse tipo de inova-
ção. Uma máquina que ‘engole’ garrafas plásticas 
e emite um crédito para comprar passagens. A 
economia circular é algo fácil de praticar”. 

 Itália
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Nossas 
dicas

APP SIU Mobile
A exemplo de outras 
concessionárias de 
transportes públicos urbanos de 
capitais brasileiras, o Consórcio 
Operacional SITT de Teresina (PI) 
disponibilizou o SIU Mobile, aplicativo 
que permite aos passageiros da capital 
piauiense acessar em tempo real 
trajetos, linhas, horários e paradas 
de ônibus mais próximas. Segundo 
o SITT, à medida que os usuários se 
familiarizarem com a plataforma, 
haverá mais agilidade e rapidez em 
sua locomoção no transporte público 
urbano teresinense. Disponível 
na App Store e Google Play.

LIVRO Empresa 
Familiar –
Ame ou Deixe
Escrito por Michael Waller, 
cofundador do Grupo 
Cybersul, a publicação é um 
guia de apoio a profissionais 
que estão desenvolvendo 
suas carreiras dentro de 
empresas familiares de 
pequeno e médio porte, 
o qual também busca 
colaborar com gestores 
dessas organizações 
em aspectos de 
profissionalização do 
negócio e condução de 
processos sucessórios. 
Para mais informações 
acesse o site:

 WWW.AMEOUDEIXE.COM.BR.

LIVRO Transporte, 
mobilidade e 
desenvolvimento 
urbano
O livro organizado por Licínio Portugal 
divide o conteúdo de diversos autores 
em três blocos: o primeiro trata 
das principais características do 
transporte, a mobilidade das pessoas 
e o desenvolvimento urbano. O 
segundo bloco traz uma estrutura do 
procedimento proposto, com base na 
acessibilidade orientada à mobilidade 
sustentável. O terceiro apresenta 
exemplos que reforçam os conceitos e 
o procedimento formulados nos blocos 
anteriores. O objetivo da publicação é 
contribuir para uma mobilidade mais 
transparente e sustentável. Disponível 
nas livrarias e sites de e-commerce.

CURSOS Que tal aproveitar o tempo vago para fazer uma reciclagem ou 
melhorar sua qualificação profissional? O Serviço Social do Transporte e o 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) 
disponibilizam, em sua plataforma EAD (Ensino à Distância), mais de 200 
cursos na área de educação, gestão de negócios, inclusão digital, inovação 
e tecnologia, manutenção e mecânica, entre outros. São cursos gratuitos 
ou de custo baixo (de R$ 9,90 a R$ 29,90), com certificação.
Confira aqui:  WWW.SESTSENAT.ORG.BR.
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PARTICIPE   

Queremos novas soluções 
para o transporte público coletivo. 
Com mais tecnologia e inovação! 
E você? 

PARTICIPE DO 
DESAFIO DO COLETIVO!
www.coletivo.org.br


