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Março e abril de 2020 foram meses de crescimento 
exponencial do número de casos de Covid-19 no Bra-
sil, repetindo o que aconteceu e segue acontecendo 
neste momento em 188 países ou regiões do mundo. 
Sem vacina ou tratamento efetivo, a solução para o 
enfrentamento à pandemia foi a adoção, tanto aqui 
como em outros países, de medidas de isolamento 
social em diferentes níveis. Medidas adotadas, di-
ga-se de passagem, sem muitos critérios técnicos e 
procedimentos organizados, como revelam várias 
matérias desta edição.

Apesar dos problemas, o isolamento social tem 
cumprido o importante papel de ajudar a aliviar a pres-
são sobre os sistemas de saúde. Obviamente, a medida 
impactou de forma profunda os serviços de transporte 
público coletivo, em especial o ônibus urbano, que viu 
evaporar 80% da demanda, que já vinha deprimida, 
em questão de semanas. Foram 32 milhões de passa-
geiros a menos a cada dia, tornando inviável qualquer 
operação custeada pelos usuários pagantes do servi-
ço, como é o caso no Brasil.

Para dificultar ainda mais o quadro, a falta de cola-
boração e as disputas políticas entre Governo Federal, 
governadores e prefeitos contaminaram as estratégias 
de enfrentamento da Covid-19. Enquanto prefeitos e 
secretários de transporte e mobilidade se articularam 
de forma propositiva com especialistas e entidades 
representativas do setor para elaborar um plano 
emergencial - o Transporte Social - que assegurasse a 

sobrevivência das empresas durante 
e após a pandemia, o Governo Fe-
deral declinou de assumir qualquer 
compromisso e “devolveu a bola” 

O rochedo e o mar

para os municípios, já esgotados pelos crescentes 
custos com a saúde e queda na arrecadação. O Plano 
Emergencial Transporte Social, detalhando na nossa 
matéria de capa, tramita agora no Legislativo e segue 
pendente de uma definição até o fechamento desta 
edição, apesar da urgência do tema.

Nessa “luta do rochedo contra o mar”, como diz a 
música, sofrem os mariscos - as empresas operadoras 
do transporte público, seus quase 1,8 milhão de traba-
lhadores diretos e indiretos, mas, principalmente, os 
milhões de passageiros que não podem ficar em casa 
por desempenhar atividades essenciais. Muitos se vi-
ram privados de transporte, pela suspensão arbitrária 
dos serviços em 181 cidades, ou forçados à aglome-
rações pela falta de protocolos oficiais, baseados na 
ciência, acordados com operadores e financiados pe-
los órgãos gestores - que preferiram, em muitos casos, 
reduzir a oferta do serviço para ajudar no equilíbrio 
financeiro dos contratos, medida justificável pelo lado 
econômico, mas injustificável pelo lado da saúde.

O fato é que o transporte público coletivo segue 
sendo um serviço essencial, que não pode parar, 
mas que precisa ser ofertado de forma adequada e 
segura, conforme as recomendações das autoridades 
nacionais e internacionais de saúde, para prevenir os 
riscos de contaminação. E, para que isso ocorra, pre-
cisa ser mantido em condições mínimas de operação 
com a qualidade necessária para atender à popula-
ção e ter seus custos equacionados pelas autoridades 
públicas. Não dá para esperar que os mariscos, pre-
sos entre o rochedo e o mar, assumam sozinhos essa 
responsabilidade.

Boa leitura. 
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DIMAS BARREIRA
é presidente do Sindicato das Empresas 

de Transporte de Passageiros do Estado 

do Ceará e conselheiro diretor da NTU.
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Uma coisa ficou clara em tempos de co-
ronavírus: são muitos os brasileiros sem 

conta bancária, e isso os deixa em condição de 
precária cidadania. O fato se tornou mais evidente 
quando presenciamos as intermináveis filas e a 
condenável aglomeração em frente às agências 
da Caixa Econômica Federal por ocasião do pa-
gamento da ajuda emergencial aos trabalhadores 
autônomos e informais em abril, apesar dos lou-
váveis esforços para que a tecnologia e a inovação 
amenizassem o drama.

A dura realidade é que o acesso universal a 
banco, smartphone e internet ainda é uma reali-
dade mais distante do que imaginávamos. Mas há 
um instrumento de cidadania que estava no bolso 
da maioria dessas pessoas: o cartão de transporte, 
presente em todas as grandes cidades e subutili-
zado no seu potencial!

Em muitos casos esses cartões e seus sistemas 
de bilhetagem têm segurança de alto padrão, 
inclusive com cadastro biométrico e completa ras-
treabilidade em sistemas auditáveis. Uma parceria 
bem montada poderia ter resolvido o problema de 
dar acesso seguro aos recursos. E pode evitar ve-
xames desse tipo no futuro.

Aliás, quantos serviços mais não poderíamos 
instituir rapidamente? Qual o valor da cadeia de 
negócios que pode ser montada para atender com 
decência, rapidez e baixíssimo custo o tão busca-
do bilhão ascendente, todas aquelas pessoas que 
também consomem, apesar de não terem acesso 
aos meios de consumo da classe média?

*PAULO PORTO LIMA
colaborou neste artigo.

Qual é o 
negócio do 
transporte 
coletivo?

É urgente reconhecer e extrair valor deste 
enorme “cavalo selado” — o transporte coletivo — 
que passa diante de nós todos os dias, carregando 
a maioria dos nossos cidadãos. Uma ideia que já 
vem sendo defendida pela NTU há algum tempo.

Claro que o primeiro passo é não deixar morrer 
o pobre cavalo, a espinha dorsal de todo o processo, 
pois a maioria dos sistemas de transporte público 
coletivo do país está caminhando a passos acelera-
dos rumo ao seu fim, notadamente os que teimam 
em viver exclusivamente dos poucos e minguantes 
passageiros que pagam a passagem, sem qualquer 
apoio governamental para custear minimamente 
as gratuidades que instituem.

Depois de garantir a subsistência do carro-
-chefe, uma boa dose de inovação, parcerias com 
poder público e alguma injeção de investimentos 
poderiam levar à maioria da população inúmeros 
serviços bons e baratos, que os alçaria a outro pa-
tamar social, muito melhor. E, no processo, permi-
tir às empresas operadoras trocar o caminho que 
leva à bancarrota por outro que gere bons 
negócios, empregos e prosperidade!

A
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A

Lições de 
Curitiba
Até mesmo a maior referência em mobilidade urbana do país sofre 
com os efeitos devastadores do coronavírus no transporte público. 
Em Curitiba, o serviço de ônibus coletivo urbano viu a demanda de 
passageiros despencar para 75% no início da crise da Covid-19. O 
responsável pela gestão do sistema de transporte público da cidade, 
Ogeny Pedro Maia Neto, não tem dúvidas de que somente a ajuda 
do poder público pode evitar o colapso desse serviço essencial.

— com Ogeny Pedro Maia Neto

A cidade que sempre foi modelo para a 
mobilidade urbana no Brasil também está 

tendo que se reinventar para resistir ao duro im-
pacto da pandemia da Covid-19 no sistema de 
transporte público. Mesmo assim Curitiba, precur-
sora do sistema de BRT (Bus Rapid Transit), criado 

há mais de 40 anos pelo ex-prefeito Jaime Lerner, 
já tem boas lições a compartilhar no enfrentamen-
to da maior crise já vivida pelo transporte coletivo 
urbano no país, com perda diária de 32 milhões de 
passageiros entre março e abril, conforme levanta-
mento nacional da NTU. {A
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Ciente de que o maior de todos os desafios será recon-
quistar a confiança do passageiro no retorno à rotina desse 
serviço público, Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da 
URBs (Urbanização de Curitiba S.A), órgão gestor do sistema 
de transporte público da cidade, já tem uma lista de ações 
para dividir com outras cidades na luta contra o estrago dei-
xado pelo coronavírus. Entre elas, investimento em rígidos 
protocolos de higienização, sistema mais ágil e responsivo 
na nova programação dos ônibus, bilhetagem eletrônica em 
todo o sistema e outras iniciativas em andamento.

Em entrevista exclusiva à NTUrbano, ele conta como 
o transporte coletivo urbano da cidade, que transportava 
diariamente mais de um milhão de passageiros, chegou 
a perder 75% dessa demanda. Por outro lado, Curitiba se 
tornou exemplo no socorro financeiro às empresas de ôni-
bus com o Programa Emergencial de Operação e Custeio 
do Transporte Coletivo, criado para ajudar as empresas 
a equilibrar receitas e despesas. O repasse das verbas 
foi temporariamente interrompido por ação do Tribunal 
de Contas do Estado, mas o presidente da URBs espera 
cassar a liminar que suspendeu o benefício.  “Esperamos 
que a justiça nos dê a cassação, porque não teremos outra 
opção a não ser o colapso do sistema”, alerta o presidente.

Ogeny acredita que é preciso mudar a visão de entes 
públicos sobre o transporte coletivo urbano, que é serviço 
essencial e direito social. “Muitos países da Europa têm 
transporte coletivo com subsídio, que é visto como inves-
timento e não como um gasto”, reforça. Ele lamenta que 
no Brasil seja diferente.

Confira a íntegra da entrevista!

Curitiba oferece imensos desafios na 
gestão do transporte coletivo, tanto 
pelas características urbanas quanto 
por ser até hoje uma referência para 
as demais cidades. Com o impacto da 
pandemia, quais são os novos desafios?

Temos um desafio importantíssimo que é 
ganhar novamente a credibilidade do passageiro no 
transporte público coletivo. Ele tem que se sentir à 
vontade para pegar um ônibus, não pode ter medo. 
Importante mencionar que estudos feitos no exterior 
com pessoas que adquiriram a Covid-19 durante o 
isolamento social indicam que só 4% delas eram 
usuárias do transporte coletivo.

Conquistar a confiança do usuário passa por rotinas 
de assepsia constantes e diárias nos ônibus, pontos e 
terminais. O desafio também é fazer com que a nova 
programação dos veículos seja mais responsiva, talvez 
criando bolsões no caminho, nas cidades, para que os 
ônibus parem entre os horários de pico e possamos 
reativá-los com mais agilidade, quando necessário. São 
coisas que estamos estudando em Curitiba.

A cidade também foi uma das poucas a 
adotar políticas de apoio ao transporte 
público para enfrentar a crise da Covid-19. 
O sr. poderia explicar o que é e como 
funciona o Programa Emergencial de 
Operação e Custeio do Transporte Coletivo? 

Com a necessidade de reequilíbrio econômico-fi-
nanceiro do sistema, abolimos a planilha de custos 
normal do contrato, elaboramos projeto de lei onde 
retiramos alguns itens da planilha, inclusive a amortização 
e rentabilidade das empresas, por 90 dias, fazendo com 
que o sistema funcionasse minimamente para manter a 
operação de 60% a 70% da frota. Com isso, reduzimos o 
custo mensal do serviço de R$ 78 milhões para R$ 38 
milhões. Desembolsamos apenas R$ 18 milhões dos 
cofres públicos, enquanto numa operação de reequilíbrio 
estaríamos aportando mais R$ 38 milhões.

Importante destacar que as empresas também 
abriram mão da rentabilidade e amortização ao aderir 
ao Programa Emergencial de Operação e Custeio do 
Transporte Coletivo, que não era obrigatório. Assim, 
conseguimos manter o transporte funcionando, com fro-
ta suficiente para transportar passageiros obedecendo o 
distanciamento exigido pelos órgãos de saúde. Infeliz-
mente, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu 
o repasse das verbas pela ação de sindicatos, mas já 
pedimos a cassação dessa liminar. Existe esta transfor-
mação da pandemia em política.

Para que possamos trabalhar na modelagem pós-
-pandemia, numa operação intermediária que duraria 
até setembro e na estabilização do sistema após final 
do ano, solicitei ao secretário municipal de finanças 
uma parcela do auxílio a estados e municípios dado 
pelo Governo Federal. Precisamos dessa medida inter-
mediária para não deixar o sistema colapsar, sem ação 
efetiva do poder público. 
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O setor de transporte coletivo urbano 
vem defendendo a necessidade de apoio 
financeiro do Governo Federal às empresas, 
em função do impacto do coronavírus. Como 
avalia o Programa Emergencial Transporte 
Social, proposto pelo Fórum de Secretários 
de Mobilidade e entidades do setor?

Tudo isso visa melhorar a condição de operacionalida-
de e dar equilíbrio ao sistema. É o grande lema do setor de 
transportes, equilibrar os custos com as demandas e gratuida-
des definidas por lei. O valor da gratuidade hoje, em Curitiba, 
equivale à quantidade de recursos que faltam para esse 
equilíbrio do sistema. Acredito que esses benefícios, que são 
legítimos, deveriam ser revistos. Enquanto isso não acontece 
temos que fazer ajustes de linhas, de frotas, mais integrações 
temporais, que aliviam bastante o transporte. Estamos 
fazendo trocas no sistema de bilhetagem que vão facilitar as 
programações e integrações de frotas. Outro desafio.

As empresas de ônibus avaliam a 
possibilidade de que a taxa de ocupação dos 
ônibus no pós-pandemia não volte ao nível que 
era antes. Já existe algum plano para manter 
o transporte coletivo operando com menos 
passageiros, com cobertura dos custos e sem 
aumentar o valor das tarifas em Curitiba?

Estamos fazendo diversas ações de redução de 
custos para um novo normal, porque sabemos que os 
ônibus não andarão mais cheios. Agora, o governo do 
estado também editou decreto com horários de funciona-
mento escalonado para o comércio. Isso acaba diminuindo a 
lotação nos horários de pico e a operação fica mais unifor-
me. Para cortar custos do transporte coletivo urbano há 
dois anos implantamos a bilhetagem eletrônica total, com 
requalificação do cobrador para atuar em outras funções 
dentro do sistema. Cerca de R$ 0,80 centavos da tarifa, de 
R$ 4,50, é referente à mão de obra dos cobradores. Essa 
requalificação contribui para reduzir os custos do sistema.

Também estamos fazendo uma nova modelagem de 
linhas. E trabalhando com redução de acessos nos termi-
nais. Até mesmo para controle de fluxo das pessoas. Linhas 

com baixa ocupação são seccionadas ou agrupadas em 
outras já existentes. Tem que haver conscientização da 
população de que os sistemas não suportam todos ao 
mesmo tempo, no mesmo horário e lugar. A pandemia 
veio para mostrar isso. Vamos ter que diluir as ativida-
des durante o dia para não ter curvas de consumo de 
transportes, o que é bom para todos.

Que outras mudanças estão previstas 
para melhorar a mobilidade 
urbana no pós-pandemia?

Estamos adequando o perfil da frota ao número 
de passageiros. Frotas superestimadas vão ser reduzi-
das. Nos corredores, a tendência é manter uma frota 
grande, porque transporta o maior volume de passagei-
ros das cidades. É importante que a cidade tenha 
característica de prefeituras regionais de bairros, ruas da 
cidadania, onde haja descentralização dos serviços. A 
ideia é ter centros fortalecidos de comércio dentro de 
cada bairro para que as pessoas estejam inseridas 
naquela comunidade e evitem grandes locomoções e 
congestionamentos no transporte coletivo. Estamos 
falando de uma estruturação urbana diferente.

 MUITOS PAÍSES DA EUROPA TÊM TRANSPORTE COLETIVO COM 
SUBSÍDIO, QUE É VISTO COMO INVESTIMENTO E NÃO COMO UM GASTO. 

C
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A Prefeitura está aproveitando o menor 
fluxo de veículos para implantar obras de 
priorização do transporte público coletivo 
na cidade? Quais são as medidas que estão 
sendo estudadas para atrair passageiros para 
o transporte coletivo no pós-pandemia?

Existe um programa junto com a secretaria de obras, de 
recapeamento asfáltico, de recuperação de pavimentos. Essas 
obras estão acontecendo com mais intensidade nesse período, em 
que o fluxo é menor nas ruas. Também estamos inaugurando novas 
estações. Temos feito ainda algumas obras físicas e integrações 
temporais, seccionamento de linhas e o aproveitamento da 
integração temporal para que as pessoas possam integrar com 
outra linha para continuar a viagem sem o ponto físico.

A pandemia trará mudanças no transporte coletivo, 
o que exigirá adaptações na regulamentação 
do setor. Como a URBs vê a possibilidade de 
nova modelagem nessa regulamentação?

Precisamos, mais do que nunca, revisar as leis que regem o 
transporte coletivo. Já temos feito isso em Curitiba. Desde de 2017 
encaminhamos várias modificações de leis que adequam todo o 
sistema. Não tínhamos, por exemplo, há cinco anos, os aplicativos de 
transportes. Surgiram mudanças que precisam de um esforço político 
para fazer alterações legais, de maneira urgente. Estamos atentos a 
isso. O poder público tem que mudar a visão. O fornecedor não é 
inimigo da gestão. É um parceiro de trabalho. Se não, nada funciona.

Como está a relação com as 
empresas de ônibus que prestam 
o serviço de transporte coletivo?

Desde o início ficou claro que a gestão é 
participativa. As empresas participam dos proces-
sos, discutimos e ouvimos as experiências que elas 
têm de campo, porque é importante escutar quem 
opera para tomarmos medidas assertivas. Muitas 
vezes, o poder público se fecha a isso e acaba não 
evoluindo. Essa gestão é diferenciada, pela 
participação de todos no processo. As empresas 
são sensíveis, tanto que aderiram ao Programa 
Emergencial de Operação e Custeio do Transporte 
Coletivo por 90 dias e abriram mão da rentabilida-
de e amortização de capital. Sem relação de 
confiança, não existe avanço. O passageiro não liga 
de pagar a tarifa, mas ele quer um serviço 
decente, de qualidade.

 O PASSAGEIRO NÃO LIGA 
DE PAGAR A TARIFA, MAS 
ELE QUER UM SERVIÇO 
DECENTE, DE QUALIDADE. 

OGENY PEDRO MAIA NETO
é engenheiro mecânico, com MBA pela Fundação Dom 

Cabral, entre outras várias especializações técnicas 

e administrativas. Ogeny Pedro Maia Neto tem ampla 

trajetória profissional na iniciativa privada: de projetista 

industrial (1988 a 1992) a Presidente Executivo de uma 

grande empresa de logística, cargo que ocupou entre 2012 e 

2016. Após esse período, assumiu a diretoria administrativa 

e financeira do ICS - Instituto Curitiba de Saúde. 

Atualmente preside a URBs (Urbanização de Curitiba S.A.).
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Quando 2020 começou, o setor de trans-
porte público coletivo urbano não imagi-

nava que a crise que já enfrenta há anos seria ainda 
mais agravada pelo surgimento da pandemia de 
coronavírus - que gera tantos prejuízos em todos 
os setores da economia e, pior, ceifa milhares de 
vidas no Brasil e no mundo. Desde que as medidas 
restritivas começaram nas primeiras cidades bra-
sileiras e, gradativamente, foram se ampliando, 
as empresas operadoras do transporte coletivo se 
depararam com um desafio monumental: como 
seguir operando esse serviço essencial, de extrema 
importância para a mobilidade das pessoas - in-
cluindo profissionais de outros serviços essenciais 
como saúde e segurança -, diante da abrupta que-
da da demanda, se é a tarifa paga pelo passageiro 
que basicamente financia o transporte coletivo?

Levantamento realizado pela Associação 
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos 
(NTU) revelou a dimensão do impacto da pandemia 
para o setor: do início da Covid-19 até 30 de abril, 
314 cidades tiveram redução de oferta (quantidade 
de ônibus em circulação) em percentuais variados, 
sendo que 181 delas tiveram paralização total do 
serviço. Além disso, houve queda de 80% no nú-
mero de passageiros transportados na média na-
cional, sendo que a redução da oferta dos serviços 
foi inferior à queda da demanda, da ordem de 25% 

O VÍRUS QUE 
ATROPELOU 
O ÔNIBUS
Covid-19 se alastra pelo Brasil causando impacto 
devastador no transporte público coletivo de passageiros

IMPACTOS DO CORONAVÍRUS NO 
TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS

*Valor calculado para março/2020.
Fonte: Relatório NTU – Impactos do Coronavírus no Transporte Público por Ônibus. Atualizado 30/04/2020, 17h00

DEFASAGEM/MÊS

R$ 2,5 bilhões*

314
sistemas 

reduziram a oferta 
dos serviços

181
sistemas paralizaram 

totalmente os 
serviços

131
sistemas sofreram 

reduções de demanda de 
passageiros pagantes

80%
passageiros 

pagantes

25%
oferta dos 
serviços

1.801
trabalhadores 

demitidos

7.435
suspensões 
de contratos

1
atividade 

encerrada

32 milhões
de passageiros deixaram de 

ser transportados diariamente

148,3 milhões
de habitantes atendidos por esses sistemas, que 
corresponde a 70% da população total do Brasil
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na média em todo o país. Ou seja, o transporte continuou 
sendo ofertado em volume acima do número de passa-
geiros transportados, o que causou grave desequilíbrio 
financeiro. Estima-se que os prejuízos gerados chegaram a 
R$2,5 bilhões mensais em março, caindo ao longo de abril 
para R$ 1,2 bilhão/mês, segundo cálculos da Associação 

 (SAIBA MAIS A RESPEITO AQUI). Isso porque grande maio-
ria das empresas conseguiu reduzir despesas de pessoal 
adotando as medidas estabelecidas pela Medida Provisó-
ria no 936/2020, aprovada no início de abril. Houve tam-
bém a adequação parcial da oferta, realizada por poderes 
concedentes municipais e estaduais, e a volta gradativa 
das atividades econômicas, que gerou um tímido aumen-
to da demanda. Apesar da redução das perdas, é ainda 
um prejuízo bilionário.

Para o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha, a 
redução de passageiros gera impacto devastador nas fi-
nanças do segmento. “O levantamento traz um recorte da 
pior crise econômica já enfrentada pelo setor e antecipa o 

cenário de colapso que se aproxima, conforme a situação das 
empresas agrava-se em cada município”, afirma. Diferente-
mente de outros países, onde o transporte público é ampla-
mente subsidiado, no Brasil apenas 11 sistemas de transporte 
coletivo possuem algum tipo de subsídio público, em sua 
maioria para custear gratuidades de estudantes, idosos e pes-
soas com necessidades especiais.

Os dados levantados pela NTU foram reunidos no relatório 
“Covid-19 e o Transporte Público por Ônibus: Impactos no 
Setor e Ações Realizadas”, disponível no site da Associação, 
que incluiu todas as 26 capitais, o Distrito Federal e 14 regiões 
metropolitanas, além de várias cidades de grande, médio 
e pequeno porte. Os municípios da amostra reúnem 148,3 
milhões de habitantes, respondendo por 70% da população 
brasileira, e representam 9,6% dos 2.901 municípios que são 
atendidos por serviço organizado de transporte público por 
ônibus urbano. Em todo o país são 1.800 empresas que ope-
ram uma frota total de 107.000 veículos e geram cerca de 1,8 
milhão de empregos diretos e indiretos.

 40,0%     71,0%
São Luís (MA)

 76,0%     90,0%
Teresina (PI)

 70,0%     75,0%
Fortaleza (CE)

 70,0%     79,0%
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Demissões e suspensão 
de trabalho

Diante do cenário de baixa demanda, custos fixos, despe-
sas a serem pagas e contratos a serem cumpridos, muitas 
empresas se viram obrigadas a reduzir seu quadro de fun-
cionários. Até o dia 30 de abril tinham sido registradas 1.801 
demissões e 7.435 suspensões de contratos trabalhistas 
em 41 municípios pesquisados, afetando principalmente 
motoristas e cobradores. Uma empresa de Guarulhos (SP) 
chegou a declarar o encerramento de suas atividades, en-
quanto outras duas empresas estão em risco de seguir pelo 
mesmo caminho. E isso é só o começo. “As medidas de au-
xílio ao setor serão decisivas para manter o serviço durante 
e depois da pandemia. Se isso não ocorrer, não sabemos o 
que vai restar desse transporte”, alerta Otávio Cunha.

Entre as estratégias adotadas pelos operadores para 
evitar demissões em massa estão férias antecipadas ou a 
redução de jornada e salários - na maioria dos casos, em 
torno de 50%. Alguns municípios, como Belo Horizonte 
(MG) e Goiânia (GO), adotaram a estratégia de parcela-
mento dos salários. Em outros, como Manaus (AM) e Ame-
ricana (SP), a opção foi por uma escala de trabalho onde 
os funcionários se revezam na operação do serviço. No 
Rio de Janeiro (RJ) houve afastamento sem remuneração 
e afastamento com redução de salários nas empresas que 
operam no sistema metropolitano. Em Salvador (BA), a 
suspensão dos contratos por quatro meses foi aplicada a 
funcionários recém-contratados e aos aposentados que 
seguiam na ativa, por serem grupo de risco.

Cidades que adotaram ajustes na oferta registraram recla-
mações de passageiros em relação a maiores intervalos entre 
os ônibus e a episódios de superlotação, especialmente nos 
horários de pico. Tais situações decorrem das determinações 
dos órgãos gestores locais quanto ao dimensionamento das 
frotas em operação em função da queda da demanda. Vale 
lembrar que, segundo recomendações da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), o distanciamento social continua sendo 
a medida mais efetiva no controle e redução na disseminação 
do novo coronavírus.

Para proteger passageiros e trabalhadores do setor, as 
empresas têm adotado várias medidas no combate a pro-
pagação da Covid-19. A principal delas é a intensificação 
da limpeza e higienização dos ônibus, terminais, estações e 
pontos de ônibus. Outras medidas incluem a disponibilização 
de álcool gel para motoristas, cobradores e usuários; o uso 
de máscaras; a limitação de passageiros a bordo; a circulação 
com janelas abertas; e a divulgação de informações sobre 
prevenção à pandemia  (CLIQUE AQUI E LEIA MAIS DETALHES NA 

MATÉRIA DE BOAS PRÁTICAS).

Programa emergencial 
transporte social

O cenário crítico fez com que entidades ligadas ao trans-
porte público coletivo - o Fórum Nacional de Secretários e 
Dirigentes de Mobilidade Urbana e a Associação Nacional 
de Transportes Públicos (ANTP), juntamente com a NTU 
-, elaborassem uma proposta conjunta com soluções para 
salvar o setor. 

B
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A proposta foi encaminhada ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, 
que foi informado sobre a dificuldade das empresas em honrar as folhas de 
pagamento e outros custos diante do desequilíbrio financeiro gerado pela 
Covid-19. Em resposta, o Ministério da Economia montou um grupo técnico 
de trabalho com participação da NTU para discutir alternativas. O grupo vem 
realizando videoconferências regularmente, mas ainda não conseguiu avan-
çar para soluções concretas.

Surgiu assim o Programa Emergencial 
Transporte Social, endossado pela Frente Na-
cional de Prefeitos (FNP) e proposto ao gover-
no federal. O Programa consiste na aquisição 
de créditos eletrônicos de transporte (passa-
gens) pelo poder público, no valor necessário 
para cobrir o desequilíbrio entre receitas e 
despesas de cada empresa. Os créditos se-
riam destinados aos beneficiários de progra-
mas sociais federais, como o Bolsa Família e 
o Auxílio Desemprego. A aquisição seria feita 
enquanto durasse a crise da Covid-19, asse-
gurando liquidez aos operadores. “Não esta-
mos pedindo auxílio financeiro, mas propondo 
a venda antecipada do serviço para atender 
aos mais necessitados. Trata-se de medida 
emergencial, decisiva para manter a operação 
do transporte público”, explica Otávio Cunha.

No pleito entregue ao Governo Federal, 
o apoio seria usado para ajudar a cobrir 
a folha de pagamento das empresas e a 
compra de combustível, para evitar que o 
serviço sofra descontinuidade. Os créditos 
eletrônicos de viagem adquiridos poderiam 
ser usados ao longo dos 12 meses seguintes 
à aquisição, em horários fora do pico, e não 
perderiam sua validade após esse prazo.

O presidente do Fórum Nacional de 
Secretários de Mobilidade Urbana, Rodrigo 
Tortoriello, explica que o programa emer-
gencial proposto “será decisivo para manter 
a operação mínima do transporte público 
por ônibus nesse período de crise e garantir 
pagamento integral dos salários, inclusive 
os salários dos funcionários com mais de 60 
anos, que fazem parte do  grupo de risco e 
estão sendo afastados temporariamente”.

De acordo com Luis Carlos Néspoli, supe-
rintendente da ANTP, “a medida é imprescin-
dível para manter o transporte coletivo, um 
serviço de natureza essencial, em funciona-
mento regular durante a pandemia, de forma 
a transportar trabalhadores de áreas como 
saúde, segurança, limpeza pública, abasteci-
mento e outras, também essenciais”.

PASSO A PASSO: operacionalização 
do programa Transporte Social

DEFINIÇÃO
GOVERNO FEDERAL

NÍVEL DE SERVIÇO
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consórcios

Órgão gestor municipal 
ou metropolitano

RECEITABilhetagem 
eletrônica
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Elaboração: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU)

PROGRAMA 
SOCIAL

CONTA ESTOQUE CRÉDITOS 
(transporte social)

RECEBE 
CRÉDITOS

Condições 
de uso

UTILIZA 
CRÉDITOS

Possui cadastro 
na bilhetagem?

NÃO

Base de dados 
bilhetagem eletrônica

CONTATO

CARTÃO
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Diálogo com executivo 
e legislativo

Desde o início da crise, a NTU vem alertando o poder público 
sobre a falta de alinhamento das autoridades municipais e es-
taduais em relação às medidas restritivas adotadas e a neces-
sidade de políticas em nível nacional para assegurar a oferta 
do transporte coletivo. Além do Ministério da Economia, a 
NTU tem mantido contatos regulares com outras instâncias do 
Governo Federal e do Congresso Nacional.

Ainda em abril, a Associação realizou reunião virtual com 
o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Na 
ocasião, Otávio Cunha expôs a grave situação do transporte 
público por ônibus urbano em função da pandemia e apresen-
tou o Programa Emergencial Transporte Social, solicitando o 
apoio do ministério para a sua implantação. Rogério Marinho 
afirmou que seu ministério estava sensível ao pleito do setor e 
trataria do assunto.

Em entrevista coletiva no dia 29 de abril, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, defendeu que parte dos recursos 
do programa Pró-Brasil, para recuperação econômica da crise 
gerada pelo avanço do novo coronavírus, fosse revertida para 
o financiamento do transporte público.

“Vamos dar mais dinheiro, realmente. Eram 90 bi (R$ 90 
bilhões), vamos dar um pouco mais, 100, 110, 120 (bilhões de 
reais). Porque não é só a saúde, tem o transporte público. Nós 
não podemos federalizar o problema do transporte público. O 
ônibus tem de correr e não tem ninguém andando de ônibus, 
mas amanhã você precisa ir ao hospital, você deve ser aten-
dido. A população mais pobre precisa ser atendida. O táxi não 
tá correndo, os ônibus se não correrem também como é que a 
população vai se mover? Então, é um problema de mobilidade 
urbana, mas em vez de federalizar o problema, você dá mais 
dinheiro para os estados e municípios, esse dinheiro desce, 
ele vai para a saúde, mas vai também para as atividades corre-
latas” – afirmou Paulo Guedes na ocasião. Mas até o momento 
os recursos não chegaram ao setor.

Sem muito apoio no âmbito do Executivo Federal até 
o momento, o setor tem dialogado com o Legislativo e vê 
crescer o interesse pelo Programa Emergencial Transporte 
Social no Congresso Nacional. A proposta foi incluída na 
Medida Provisória Nº 936 por Emenda Aditiva do deputado 
federal Jerônimo Goergen (PP/RS), mas não foi acatada pelo 
relator na Câmara. Existem emendas correlatas nas Medidas 
Provisórias no 944/2020 e 975/2020. Além disso, o senador 

Marcos Rogério (DEM/RO) apresentou no Senado um 
Projeto de Lei que visa resguardar o exercício do trans-
porte público rodoviário urbano e semiurbano durante o 
período de calamidade pública decorrente da Covid-19. 
O  PLS 2025/2020 estabelece o “Programa Emergencial 
Transporte Social” e é baseado na proposta elaborada 
pela NTU e entidades parceiras.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Nacional) tam-
bém encaminhou ofício ao ministro da Economia, Paulo 
Guedes, solicitando a atuação e os esforços de seu minis-
tério para a aprovação do Programa Transporte Social. A 
Ordem destaca na comunicação que o transporte é “direito 
social” consagrado pela Constituição Federal e serviço 
essencial (art. 30, inciso V), cujo objetivo é contribuir na ga-
rantia de outro direito constitucional, ou seja, o direito de ir 
e vir (art. 5°, inciso XV), sendo que, notadamente, o trans-
porte coletivo urbano figura em destaque nesse contexto.

Ações em prol 
do transporte

Algumas medidas de auxílio estão se concretizando, aqui 
e ali, nas capitais brasileiras.  Curitiba (PR) sancionou 
em abril a Lei 15.627, que institui o Regime Emergencial 
de Operação e Custeio do Transporte Coletivo para en-
frentamento econômico e social da emergência pública 
decorrente da pandemia da Covid-19. Com a nova lei, a 
Prefeitura irá cobrir parte dos custos com o transporte co-
letivo, mas manterá apenas uma operação mínima. Assim, 
pretende reduzir em até 51% o custo do transporte para 
os cofres públicos. As medidas previstas na lei poderão 
retroagir no máximo até 16 de março de 2020, data da pu-
blicação do Decreto nº 421 que declarou emergência em 
saúde pública por força da Covid-19, e vigorarão por no 
máximo três meses  (SAIBA MAIS LENDO AQUI A ENTREVISTA 

COM O PRESIDENTE DA URBS/CURITIBA). 

 DESDE O INÍCIO DA CRISE, A NTU VEM 
ALERTANDO O PODER PÚBLICO SOBRE A 
FALTA DE ALINHAMENTO DAS AUTORIDADES 
MUNICIPAIS E ESTADUAIS EM RELAÇÃO 
ÀS MEDIDAS RESTRITIVAS ADOTADAS 
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Na mesma linha da capital paranaense segue Vitó-
ria (ES), que encaminhou o Projeto de Lei 71/2020 que 
prevê o pagamento de subsídio ao transporte coletivo 
municipal da cidade. Além disso, a compra do diesel 
para ônibus está sendo feita diretamente junto à Petro-
bras, ficando a retirada a cargo das empresas. Também 
houve retirada dos cobradores do sistema e supressão 
das projeções de investimentos no serviço. “Agora, o 
sistema opera com R$ 15 milhões de subsídio e atende 
à demanda atual”, informou Fábio Damasceno, secre-
tário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo.

Em março o prefeito de São Paulo (SP), Bruno Co-
vas, enviou à Câmara Municipal um projeto de lei com 
uma série de medidas voltadas a contratos públicos 
diante do estado de calamidade pública por causa 
da pandemia. As medidas incluem a possibilidade de 
subvenções por quatro meses para pagar parte dos sa-
lários de trabalhadores do transporte coletivo.

Em abril a prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) anunciou 
que o município vai pagar até R$ 17,5 milhões em com-
bustível para que as concessionárias Transoeste, 
Transcarioca, Internorte, Intersul e o BRT continuem ro-
dando. O subsídio foi regulamentado por uma portaria 
da Secretaria Municipal de Transportes e o acordo tem 
validade de um mês – mas ainda não saiu do papel.

A diretora de mobilidade urbana da Federação das 
Empresas do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), Ri-
chele Cabral, analisa a situação do Rio e diz que existe 
uma falta de sintonia entre os governos; além disso, o 
transporte público coletivo não está na pauta dos pre-
feitos, salvo algumas exceções. “O transporte público 
coletivo no Rio de Janeiro já amarga uma crise há anos, 
com uma perda de 25% da demanda nos últimos cinco 
anos e, por causa da pandemia, empresas tiveram que 
paralisar a operação. Hoje, 40% das linhas estão para-
lisadas com um prejuízo de 300 milhões de reais/mês e 
não temos nenhuma expectativa de auxílio”, revelou.

Após parcelarem salários e não terem dinheiro para 
pagamento de insumos como o óleo diesel, empresas 
de Goiânia (GO) recorreram, com sucesso, à justiça. O 
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiros da Região Metropolitana (SET) entrou 
com pedido de liminar para buscar apoio do poder pú-
blico na manutenção dos serviços de transporte públi-
co coletivo. O pedido foi deferido no dia 22 de abril pelo 

Decisão 
inédita 
do STJ
Com a redução do número de passageiro no 
uso do transporte público coletivo devido 
à pandemia, o presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça, ministro João Otávio de 
Noronha, decidiu em 24 de abril que obrigar 
concessionárias a manter sua frota integral, 
como determinado em contrato com o poder 
público, gera desequilíbrio econômico-fi-
nanceiro. Com base nesse entendimento, 
a Viação Montes Brancos, de Araruama 
(RJ), foi autorizada a readequar sua oferta.

Trata-se da primeira decisão do STJ de 
reequilíbrio econômico-financeiro de con-
cessão de serviço público com base na crise 
da Covid-19. O pedido de suspensão liminar 
foi ajuizado após o desembargador Paulo 
Sérgio Prestes dos Santos, do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, ter determinado 
liminarmente que a empresa retomasse a 
prestação de serviço integral, mantendo os 
percursos e horários previstos em 
contrato assinado com a prefeitura.

juiz Átila Naves do Amaral, que determinou na ocasião a obrigato-
riedade de o poder concedente apresentar um plano emergencial 
que contemple o custeio das atividades essenciais das empresas.

Já a prefeitura de João Pessoa (PB) comprou créditos anteci-
pados de transporte coletivo para evitar demissões de funcioná-
rios de empresas do transporte público e garantir o serviço à po-
pulação após a pandemia da Covid-19, medida adotada também 
em Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). Para a grande maioria 
das cidades, porém, segue a incerteza sobre o futuro do transpor-
te público coletivo, especialmente no pós-pandemia. Se nada for 
feito a tempo, quando tudo passar não restará transporte público 
organizado e a mobilidade urbana poderá regredir décadas.
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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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A consultoria Kantar analisou o futuro da mobilidade 
urbana em 31 cidades do mundo. Após entrevistas com morado-
res e análises de tendências, realizadas por especialistas, o es-
tudo concluiu que o uso do automóvel como meio de transporte 
individual deve cair 28% nos próximos dez anos na cidade de 
São Paulo. A capital paulista seria a terceira cidade do mundo 
onde os moradores estariam mais dispostos a deixar o carro em 
casa e adotar outros modais de transporte, superada apenas por 
Manchester (Inglaterra) e Moscou (Rússia). No entanto, a cida-
de está em último lugar quando se trata da confiança em que 
isso possa acontecer no futuro. Segundo o estudo, o uso do 
transporte público de São Paulo teria um aumento de 10%, con-
tra um aumento de 47% no uso de bicicletas e 25% nos desloca-
mentos a pé. Atualmente, 47% dos paulistanos utilizam o trans-
porte coletivo, enquanto 22% optam pelo transporte individual, 
de acordo com dados de 2018 da Rede Nossa São Paulo. 

Uso do transporte 
individual como 
meio de transporte 
deve cair 28% até 
2030 em São Paulo

INDICADORES
Impacto do Coronavírus no 
Transporte Público por Ônibus

Acompanhamento da NTU revela que 313 siste-
mas do transporte público coletivo tiveram redução da 
oferta de transporte desde o início da pandemia até o dia 
30 de abril de 2020. Desses, 181 sofreram paralisação total 
da atividade e 131 tiveram redução da demanda. 

<25% 26—50% 51—75% 76—99% PARALISAÇÃO TOTAL

5 5 36 26 181
<25% 26—50% 51—75% 76—99%

5 36 20 5

314 131
Sistemas com redução de oferta/

suspensão total do serviço
Sistemas com redução 

de demanda

Não informaram o percentual de redução: 61 Não informaram o percentual de redução: 65

 Estão considerados 176 municípios atendidos por transporte público por ônibus no estado de SC.

 Não estão considerados os sistemas que tiveram suspensão total da operação de transporte público por ônibus. {A
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Os novos contratos de concessão dos serviços de 
transporte urbano de passageiros de São Paulo 

contemplam as exigências da Lei Municipal Nº 16.802, 
sancionada em 17 de janeiro de 2018, que disciplina o uso 
de fontes motrizes de energia menos poluentes na frota de 
cerca de 14 mil ônibus que circula na cidade.

No entanto, as primeiras discussões sobre o uso de 
combustíveis alternativos para mover a frota de veículos 
do sistema de transporte coletivo urbano de São Paulo 
remontam à década de 1970, quando o Brasil gastava 
praticamente todos os recursos financeiros obtidos com a 
exportação de bens e serviços na importação de petróleo.

FRANCISCO 
CHRISTOVAM*

Para tirar o país da chamada Crise do Petró-
leo, as três instâncias de governo se uniram para 
desenvolver programas e projetos com vistas à 
substituição do óleo diesel utilizado nas frotas 
de ônibus das cidades de médio e grande portes.

A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, 
desenvolveu o Plano SISTRAN, que foi con-
cluído em 1975, propondo para São Paulo 
uma rede de ônibus elétricos, com cerca de 
1.280 veículos do tipo trólebus, para operar 
em 280 quilômetros de corredores exclusi-
vos. Esse plano serviu de base para a extinta {A
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Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC 
elaborar um “Programa de Ação Imediata”, que incluiu 
o desenvolvimento de projetos básicos, com a definição 
de características técnicas atualizadas, de uma moderna 
garagem, de redes de contato e de alimentação e de su-
bestações retificadoras, bem como a elaboração de uma 
completa especificação de desempenho para veículos 
elétricos, do tipo trólebus.

Com recursos provenientes do governo federal, além 
da ampliação do sistema de trólebus de São Paulo, os sis-
temas de ônibus elétricos de Recife, Santos e Araraquara 
também foram revitalizados e expandidos. Em 1982, foi 
instalado um novo sistema de trólebus em Ribeirão Preto.

Na sequência, em 1984, a mesma CMTC firmou um 
acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo – SABESP, para a utilização do gás metano 
originário do processamento anaeróbico do lodo obtido 
com a limpeza do leito dos rios Tietê e Pinheiros nos ôni-
bus da sua frota própria. A experiência fracassou por ine-
xistência de estudos consistentes de viabilidade, ausência 
de recursos financeiros para a adaptação dos veículos e 
impossibilidade de expandir o número de estações para o 
reabastecimento da frota.

Em 1991, após acordo com a empresa Petróleo Brasi-
leiro S/A - Petrobrás, a Prefeitura de São Paulo promulgou 
a Lei Municipal Nº 10.950/91, determinando que, no 
prazo de dez anos, as empresas concessionárias ou per-
missionárias de transporte coletivo na Capital deveriam 
substituir os motores movidos a óleo diesel por unidades 
movidas a Gás Natural Veicular – GNV.

Mais uma experiência que jamais poderia ter ido 
adiante, por absoluta falta de estudos prévios, plane-
jamento e aporte de recursos financeiros por parte do 
poder público. Quase vinte anos depois, a Lei Municipal 
Nº 14.933, de 05 de junho de 2009, no seu artigo 50, esta-
beleceu que “os programas, contratos e autorizações mu-
nicipais de transportes públicos devem considerar a redu-
ção progressiva do uso de combustíveis fósseis, ficando 
adotada a meta progressiva de redução de, pelo menos, 
10% (dez por cento) a cada ano, a partir de 2009, e a utili-
zação, em 2018, de combustível renovável não-fóssil por 
todos os ônibus do sistema de transporte público do Mu-
nicípio.” Nem é preciso dizer que, mais uma vez, nenhuma 
providência prática foi tomada para o cumprimento da le-
gislação vigente, sendo essa mais uma lei que “não pegou”.

Ao longo desse tempo, e por questões 
relacionadas muito mais à proteção do meio 
ambiente, várias outras iniciativas foram tenta-
das. A título de exemplo, vale citar a utilização 
de etanol aditivado com substância detonante 
em motores especiais do ciclo diesel, o uso de 
misturas de diesel convencional com diesel 
de cana de açúcar, o uso células de hidrogê-
nio para gerar energia elétrica para baterias 
embarcadas e misturas de alguns aditivos ao 
óleo combustível. Todas essas tentativas não 
lograram sucesso, seja por razões técnicas, 
comerciais, econômicas, operacionais ou 
mesmo pela falta de maior interesse do poder 
público na condução de programas bem fun-
damentados, voltados à redução da emissão de 
poluentes e gases do efeito estufa pelos ônibus. 
Em resumo, essas experiências não passaram 
de iniciativas isoladas e pontuais, sem nenhum 
efeito prático e sem qualquer aderência à uma 
política pública consequente definida pelo po-
der concedente.

Para não dizer que tudo se resume a um 
estrondoso fracasso, desde o ano de 2000 a 
empresa ELETRA – Tecnologia de Tração Elé-
trica, com sede em São Bernardo do Campo, 
vem se dedicando à montagem de ônibus elé-
tricos, cuja energia de tração é gerada por um 
sistema moto-gerador, ou seja, com um motor 
à combustão que aciona um gerador de energia 
elétrica. Com essa tecnologia, há cerca de 400 
ônibus híbridos rodando na Região Metropoli-
tana de São Paulo, em Rosário, na Argentina, e 
em Wellington, na Nova Zelândia.

Finalmente, em meados de janeiro do ano 
passado, foi sancionada a Lei Municipal Nº 
16.802, que deu nova redação ao artigo 50 
da Lei Nº 14.933/09. Além de outras exigên-
cias, a nova lei estabelece que, num prazo de 
dez anos, deverá haver uma redução mínima 
de 50% e, num prazo máximo de vinte anos, 
uma redução de 100% das emissões totais de 
dióxido de carbono (CO2) de origem fóssil. A 
nova lei estabelece ainda que, num prazo de 
dez anos, deverá haver uma redução mínima 

22

NTUrbanoED. 44

Palavra de Especialista



de 90% de material particulado (MP) e de 80% 
de óxidos de nitrogênio (NOx) em relação ao 
total de emissões das frotas atuais de ônibus; 
e num prazo máximo de vinte anos, deverá 
ocorrer uma redução mínima de 95%, tanto de 
material particulado (MP) como de óxidos de 
nitrogênio (NOx).

A São Paulo Transporte S/A – SPTrans, por 
ocasião da publicação do edital de licitação 
que culminou com a contratação das empre-
sas privadas que deverão operar o serviço de 
transporte coletivo urbano de passageiros por 
ônibus, determinou que as futuras concessio-
nárias cumpram um cronograma de redução 
percentual das emissões dos ônibus das suas 
respectivas frotas, ano a ano. Vale registrar 
que a SPTrans está sendo, neste contexto, 
mais exigente do que a própria Lei Municipal 
vigente, ao inviabilizar o arbítrio das empresas 
sobre as possíveis alternativas tecnológicas 
para cumprimento das metas de redução de 
emissões previstas na lei.

Desde a publicação dessa nova lei, as empresas ope-
radoras do sistema de transporte por ônibus de São Paulo 
vêm discutindo formas de cumprimento das exigências le-
gais e contratuais estabelecidas, considerando três aspec-
tos fundamentais do processo de decisão. Qualquer que 
seja a tecnologia a ser adotada, ela precisa resistir a uma 
análise apurada de disponibilidade, confiabilidade e razoa-
bilidade quanto à sua aplicação. De forma mais detalhada, 
é preciso saber se existe no mercado, hoje ou num futuro 
próximo, a disponibilidade de mais de uma tecnologia viá-
vel e se elas são confiáveis, do ponto de vista da autonomia 
e da resistência às condições operacionais a que serão 
submetidas e, ainda, se os custos de investimento, de ope-
ração e de manutenção dessas tecnologias são razoáveis.

No que se refere aos ônibus com tração elétrica, sejam 
eles trólebus ou veículos a bateria, há que se considerar o 
custo da infraestrutura necessária. No caso dos trólebus, é 
preciso avaliar o custo da rede de alimentação, da rede de 
contato e das subestações retificadoras. No caso dos ônibus 
a bateria, entre outras questões, é preciso conhecer mais e 
ponderar a autonomia dos veículos, o tempo necessário 
para o abastecimento, em condições normais ou de carga 
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rápida, bem como sobre a durabilidade e o custo 
do descarte das baterias quando elas atingirem 
o limite da sua vida útil. É imprescindível, antes 
de decidir sobre uma ou outra tecnologia, veri-
ficar quem arcará com os investimentos e custos 
de implantação e de manutenção de toda a 
infraestrutura necessária, seja para os trólebus, 
seja para os veículos à bateria.

De certa forma, a mesma preocupação 
se faz presente na eventual opção por outras 
tecnologias, como os híbridos “plug-in” e os 
ônibus a gás, que requerem infraestrutura de 
armazenagem, carregamento e abastecimento 
nas garagens.

Mais recentemente, surgiu a possibilidade 
de se utilizar, em motores do ciclo diesel, um 
novo combustível, cuja característica principal 
é ser totalmente intercambiável com o óleo 
diesel de origem fóssil. Trata-se do Hydrotre-
ated Vegetable Oil – HVO, também conhecido 
como diesel verde, que é um óleo vegetal hidro-
genado que pode ser misturado, em qualquer 
proporção, ao óleo diesel convencional, sem a 
necessidade de nenhuma adaptação dos moto-
res utilizados nas frotas de ônibus. 

O HVO, já utilizado em escala comercial em 
alguns países, pode ser considerado a versão 
renovável do diesel e pode ser obtido a partir 
de resíduos orgânicos, lodo de esgoto, óleos 
vegetais ou gordura animal, tratados com hi-
drogênio. O novo combustível tem a estrutura 
de hidrocarbonetos muito semelhante à do óleo 
diesel convencional, pode tornar os motores 
mais eficientes e reduzir em 100% as emissões 
de dióxido de carbono (CO2), em cerca de 10% as 
emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) e em até 
30% as emissões de material particulado (MP).

Embora ainda não esteja sendo produzido 
no Brasil, o HVO vem despertando o interesse 
de grupos privados e da própria Petrobras, que 
vislumbra a possibilidade de utilizar a capaci-
dade instalada de algumas das suas refinarias, 
que não estão trabalhando a plena carga. A 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP já se prepara para re-

gulamentar vários tipos de combustíveis renováveis, em 
particular os biocombustíveis fabricados a partir do hidro-
tratamento de óleos vegetais ou gordura animal.

O HVO pode vir a ser, muito antes do prazo de atendi-
mento da meta intermediária de dez anos estabelecido na 
lei, o caminho mais curto e mais viável, do ponto de vista 
técnico e econômico, para o atendimento das exigências 
legais e contratuais por parte das empresas operadoras 
de transporte por ônibus de São Paulo, sem prejuízo da 
adoção de outras tecnologias complementares que, a seu 
tempo, podem ser desenvolvidas, testadas e aprovadas 
para uso comercial, incluindo a definição de condicionan-
tes técnicas, operacionais e financeiras.

A triste experiência das empresas operadoras de ôni-
bus de São Paulo, com sucessivas iniciativas fracassadas, 
não recomenda avançar nem mais um passo amparado 
em “achismos”, improvisos ou amadorismo. O cumpri-
mento das metas estabelecidas pela Lei Nº 16.802/18, 
para a redução das emissões dos veículos do sistema de 
transporte por ônibus de São Paulo, por meio de qualquer 
opção tecnológica arbitrada, que os próprios requisitos da 
lei facultam, deve ser fruto de uma iniciativa de governo, 
solidamente embasada, e fazer parte de um plano estra-
tégico responsável, com início, meio e fim, e avaliação per-
manente dos fatores de sucesso do projeto.

Não será possível chegar a bom termo nesse desafio 
sem o efetivo engajamento do governo municipal na defi-
nição de uma política pública, na estruturação de um pro-
jeto específico e nos aportes financeiros necessários. Não 
há como imaginar que uma mudança dessa magnitude, 
envolvendo uma completa modificação do perfil tecnoló-
gico de toda a frota de ônibus de São Paulo, possa ocorrer 
sem que haja um mínimo de planejamento e um com-
promisso firme com mecanismos contratuais claros que 
permitam corrigir rumos, sem jamais desistir dos 
objetivos essenciais e retornar ao ponto de partida.

FRANCISCO CHRISTOVAM
é consultor do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss). É também 

vice-presidente da Federação das Empresas de Transportes de 

Passageiros do Estado de São Paulo – FETPESP e da Associação 

Nacional de Transportes Públicos (ANTP), membro do Conselho 

Diretor da Associação Nacional de Empresas de Transportes 

Urbanos (NTU) e da Confederação Nacional dos Transportes - CNT.
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Desde 2012 o setor de transporte público urbano de 
Natal (RN) encontra-se em crise devido à revoga-

ção, em setembro daquele ano eleitoral, do reajuste tarifário 
concedido um mês antes. Isso alimentou aquela que ficou 
conhecida como a crise dos R$0,20, em junho de 2013, que 
ganhou força nos estados e levou milhares de pessoas às 
ruas nas capitais de todo o Brasil. O que começou como pro-
testo contra aumento de tarifas, que acabou não ocorrendo 
naquele ano, virou depois um movimento por mudanças po-
líticas e contra a PEC 37, que tirava poderes de investigação 
do Ministério Público, renovando as esperanças pelo fim da 
impunidade e de um novo Brasil. O que não houve.

Mesmo com governos anteriores incentivando o crédito 
fácil, as famílias já se encontravam em um nível de endivi-
damento alto. Para que o país crescesse eram necessários 
investimentos em infraestrutura e, por isso, foi lançado o 
PAC 2 - Programa de Aceleração do Crescimento, que não 
decolou. No caso da cidade de Natal, foi apresentado em 2016 
um plano de mobilidade urbana chamado PlanMob, sem 
detalhes, com previsão de conclusão em 2036. Uma tentativa 
de se “cobrir o sol com peneira” para continuar recebendo 
recursos do governo federal.

Em 2015 foi aprovada a PEC que tornava o transporte um 
direito social, como a saúde e a segurança. Criou-se a expecta-
tiva de que o transporte seria beneficiado, mas até agora nada 
aconteceu de significativo. Com a falta de comprometimento 
com a mobilidade urbana cada vez menos pessoas utilizam o 
transporte público, com exceção das gratuidades e estudan-
tes. Entre 2015 e 2016 a queda da demanda de passageiros foi 
de 8,2% no Brasil, sendo que nas empresas Cidade do Natal e 
Cidade das Dunas a queda foi de quase 15% nesses dois anos.

Com essa conjuntura não havia sobras para investimento 
em veículos novos. Com frota velha aumentam os problemas 
mecânicos, as quebras nas ruas e a insatisfação dos usuá-
rios. Para piorar o cenário do transporte público coletivo, o 
transporte individual por aplicativo começou a operar nessa 
época e acabou por tirar uma parcela do usuário do trans-
porte público e dos táxis.

Impacto do coronavírus no 
transporte urbano de Natal

JULIANA VALLE
é diretora de Planejamento 

Estratégico e Administrativo 

da empresa Cidade das 

Dunas/Natal - RN

Estamos vivendo essa era da revolução digital, 
do Itunes, Uber, Spotify e Airbnb, onde as pessoas 
estão cada vez mais conectadas e o compartilha-
mento de informações é instantâneo. Apesar de 
estarem engessadas com as regras de seus órgãos 
gestores, as empresas de ônibus têm que ser criati-
vas e ofertar serviços sob demanda, deixar que os 
usuários escolham como querem pagar, seja com 
cartão de credito, seja com QR Code, seja no cartão 
de bilhetagem, seja em dinheiro. Temos que dar 
soluções para os passageiros.

A licitação do serviço de ônibus de Natal foi 
apreciada pela Câmara no final de 2018, seria reali-
zada em 2019 e foi adiada para este ano, porém com 
a Covid-19 não se sabe mais quando será realizada.

A Covid-19 chegou para nos reinventar, não 
se sabe quando e como começou, mas desde en-
tão nosso mundo mudou. O coronavírus tem uma 
capacidade de contaminação altíssima e atingiu o 
setor de transporte em cheio, como os demais seto-
res, cada um na sua proporcionalidade.

O que estamos fazendo em Natal é adotando 
as medidas de segurança, motoristas com másca-
ras, álcool em gel, lavagem dos carros entre uma 
vigem e outra. Quando isto vai acabar? Não se 
sabe, mas devemos estar prontos para um novo 
mundo. ADAPTAÇÃO é a palavra correta. Como 
era antes não será jamais; como será ama-
nhã, é incerto.{A
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Sabemos que o Sars-CoV2 é altamente contagioso, 
age rápido e de forma silenciosa.

Passados poucos meses desde que foi notificado pela 
primeira vez, em dezembro do ano passado, o novo coro-
navírus já contaminou milhões de pessoas e fez centenas de 
milhares de vítimas fatais em todo o mundo. Sabemos tam-
bém que as principais formas de contágio são pelos olhos, 
nariz ou boca, por meio do contato direto com gotículas 
expelidas por portadores do vírus ou com superfícies onde 
as gotículas com o vírus se encontram, segundo informa-
ções da Organização Mundial da Saúde. Portanto, manter 
distância, lavar as mãos ou usar álcool em gel, usar máscara 
descartável ou de pano são medidas que efetivamente pro-
tegem as pessoas, se forem corretamente adotadas.

Apesar do que já se sabe, e da busca por um 
tratamento e, mais especificamente, de uma 
vacina estar mobilizando especialistas em to-
dos os países, ainda há muitos pontos obscuros 
em torno desse ser invisível e ameaçador.

Uma das questões que desafiam os cien-
tistas é o real nível de risco para as pessoas 
que utilizam o transporte público. Como o 
isolamento social é a principal estratégia 
de prevenção, o senso comum sugere que o 
transporte público, que tende a aglomerar 
pessoas especialmente nos horários de pico, 
seria um espaço mais arriscado. Mas isso de 
fato procede?

O (pouco) que sabemos
O novo coronavírus tem sido intensamente estudado, mas 
seu comportamento no transporte público segue sendo uma 
incógnita para a ciência. Mesmo assim, algumas empresas de 
ônibus têm sido obrigadas a adotar medidas de prevenção no 
transporte público sem critério técnico e de eficácia duvidosa
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Mensagens que circularam em grupos de whatsapp em 
abril equiparam o transporte público a hospitais, espaços que 
concentram pacientes reconhecidamente portadores da Co-
vid-19, em termos de risco de contaminação. Por outro lado, 
colocam o transporte individual como um dos espaços mais 
seguros. Embora trazendo a logomarca do SUS, tais mensa-
gens não foram produzidas pelo Ministério da Saúde e não 
mencionam os estudos usados como fonte da informação. 
São, em resumo, exemplo das inúmeras fake news que têm 
circulado desde o início da pandemia. “Esse tipo de conteúdo 
gera desinformação, não há fundamento nesse tipo de afir-
mação. Um ônibus com passageiros, motoristas e cobradores 
devidamente protegidos com máscara, que sigam os protoco-
los de prevenção, é um ambiente tão seguro quanto qualquer 
espaço público. E certamente mais seguro que um carro de 
aplicativo compartilhado por pessoas sentadas próximas sem 
proteção”, avalia André Dantas, diretor Técnico da NTU.

Para tentar responder a esta questão – o real nível de risco 
para usuários dos serviços de transporte público -, a NTU fez 
um levantamento dos artigos científicos publicados nas prin-
cipais revistas acadêmicas internacionais da área de saúde e 
transportes. Foram pesquisados trabalhos sobre o novo coro-
navírus e similares, bem como artigos científicos que estuda-
ram o processo de propagação de diversos vírus em ambientes 
específicos (como veículos de transporte) e modelos matemá-
ticos de propagação de viroses. No final, foram identificados 
pouco mais de 20 artigos acadêmicos relevantes, reunidos 
na nota técnica “Evidências sobre Infectologia, Propagação e 
Impactos do Covid-19 no Transporte Público”, disponibilizada 
para empresas filiadas e entidades associadas à NTU.

O levantamento constatou que ainda existem pou-
cos estudos sobre os riscos da Covid-19 no ambiente do 
transporte coletivo. Os trabalhos já publicados focam 
principalmente no tratamento da doença, sendo mais vol-
tados para a questão da higiene e dos encaminhamentos 
hospitalares, como apresentado no Guia de Prevenção e 
Tratamento da Covid-19 da Escola de Medicina da Uni-
versidade Zhejian, China.

Outra abordagem comum foi a caracterização dos pa-
cientes em tratamento, como observado no trabalho dos 
chineses Dawei Wang, Bo Hu e Chang Hu sobre pacientes 
hospitalizados com pneumonia pelo novo coronavírus 
em Wuhan. O estudo constatou que 98% dos pacientes 
tinham febre como sintoma. Isso significa que indivíduos 
que apresentam sinais de febre são possíveis hospedeiros 
do vírus, e a medição da temperatura antes de permitir o 
acesso de pessoas a espaços públicos pode ser uma boa 
estratégia preventiva.

Propagação no 
transporte público

Dos artigos científicos pesquisados, nove trataram da pro-
pagação de diferentes tipos de vírus no interior de veículos 
do transporte público ou em ambientes similares, sendo 
a maioria anterior ao novo coronavírus, tendo como base 
outras viroses.

Um dos estudos mais recentes foi realizado com da-
dos da rede de metrô de Washington, capital dos Estados 
Unidos, pela pesquisadora Panchamy Krishnan, pós-dou-
toranda da Universidade Técnica de Delft, da Holanda. Ela 
usou modelos matemáticos para estimar a velocidade de 
propagação do novo coronavírus e concluiu que, em trens 
do metrô, haveria a necessidade da redução da capacidade 
dos veículos para aumentar o distanciamento social, porque 
os usuários interagem muito entre si e são altamente conec-
tados: apenas 3 passageiros infectados poderiam propagar 
a Covid-19 para até 55% da população de usuários em um 
período de 20 dias, se nenhuma medida for adotada.

Tal cálculo não se aplica aos ônibus urbanos por serem 
os metrôs ambientes fechados, sem circulação interna de 
ar, e com número de passageiros bem superior aos ônibus. 
O metrô de Washington, objeto do estudo, transporta 600 
mil pessoas por dia e cada composição (com 8 vagões) tem 
capacidade de carregar até 1.700 passageiros. 
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Estudos conduzidos por Jin Yang e outros 
autores em 2012, focados nas redes de transpor-
tes de ônibus, constataram que a estrutura e as 
características dessas redes também têm grandes 
implicações no controle da dispersão de epidemias 
de doenças infecciosas. Dependendo do nível de 
infecção, conclui o trabalho, haverá ou não a propa-
gação de epidemias na rede de ônibus. Ao analisar 
os dados da propagação da Covid-19 na China, 
Zheng Ruizhi e colegas confirmaram em artigo pu-
blicado este ano que indivíduos infectados podem 
ser vetores de transmissão da pandemia e, portan-
to, fortes medidas preventivas devem ser tomadas 
especialmente em cidades com distâncias mais 
curtas e conectividade de transporte público mais 
frequente (onde há mais trocas de veículos e linhas).

Por outro lado, vários estudos indicam que con-
taminações no ambiente do transporte público não 
são tão certas e podem ser evitadas com a adoção 
de algumas medidas com eficácia comprovada, 
como uma boa ventilação.

Em um trabalho publicado em 2006, Catheri-
ne Noakes, professora de engenharia ambiental 
da Universidade de Leeds (Reino Unido), criou, 
juntamente com outros especialistas, um modelo 
matemático para simular a dinâmica de trans-
missão de doenças transmitidas pelo ar em locais 
ventilados e demonstram que o aumento da taxa 
de ventilação em um ambiente confinado pode 
eliminar completamente o potencial de epidemia. 
Da mesma forma, o professor de Fisiologia Aplica-
da da Universidade de Leeds, Clive Beggs, avaliou 
com uma equipe de colegas em 2013 os fatores que 
contribuem para a propagação de tuberculose em 
espaços fechados. Eles concluíram que à medida 
que a taxa de ventilação relativa aumenta, o núme-
ro de novos casos de infecção cai drasticamente 
para as mesmas condições de exposição.

Ainda em 2013, um trabalho conjunto dos 
Centros de Prevenção e Controle de Doenças 
Infecciosas de Beijing (China) e Atlanta (EUA) 
avaliou a transmissão da influenza H1N1 em voos 
intercontinentais e concluiu que os passageiros 
que usam máscaras faciais tiveram menor nível 
de infeção comparados aos outros que não as 

usavam, confirmando os benefícios desse tipo de proteção. Outro 
estudo sobre o H1N1, realizado em 2009 na Inglaterra por Ishani 
Kar-Purkayastha, da Agência de Proteção à Saúde do Reino Unido, 
juntamente com outros colaboradores, comparou o risco de trans-
missão por contato social e no transporte público, no caso do trans-
porte escolar. O trabalho demonstrou que apesar de considerável 
exposição a uma pessoa infectada dentro de um ônibus escolar, não 
houve transmissão. Os autores apresentam evidências de que outras 
formas de contato social, como festas, sejam mais perigosas para a 
transmissão e contágio de viroses.

A conclusão coincide com os dados apresentados por Andrew 
Cuomo, governador de Nova York (EUA): pesquisa feita num período 
de três dias com uma amostra de 1.000 pessoas no momento em que 
começava a declinar o número de internações e vítimas revelou que 
apenas 4% das pessoas que estavam sendo hospitalizadas usavam o 
transporte público regularmente. Esse resultado demonstra que há 
inúmeras formas de contágio que não são completamente compreen-
didas. Indica também que não necessariamente o transporte público 
é o ponto focal de transmissão da Covid-19.
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Medidas sem 
base científica

A nota técnica da NTU conclui que ainda é incipiente a quanti-
dade de evidências científicas especificamente voltadas para 
a questão da Covid-19, embora os procedimentos básicos 
adotados para evitar a propagação de vírus – limpeza das 
mãos, a desinfecção de superfícies, o uso de máscaras e o dis-
tanciamento social - sejam válidos e pertinentes para a atual 
pandemia. Além disso, os pesquisadores associam o risco de 
contágio ao modo de funcionamento do transporte público, 
pois este serviço permite a circulação de pessoas e o acesso 
a outras atividades. As aglomerações nos horários de pico do 
transporte público também são um fator de aumento do risco.

Há, porém, inúmeras divergências em relação aos fato-
res ambientais e aos condicionantes que contribuem para 
propagação da Covid-19 e vírus similares. Do ponto de vista 
específico do transporte público por ônibus, verifica-se que 
o desconhecimento sobre a propagação da Covid-19 tem 
provocado reações desproporcionais das autoridades em re-
lação ao papel desempenhado por esse modo de transporte. 
“Órgãos gestores estaduais e municipais do transporte públi-
co têm adotado medidas diversas de higienização e restrição 
da ocupação no interior dos veículos sem base científica. São 
decisões baseadas no senso comum, que têm gerado inicia-
tivas arbitrárias e exageradas”, avalia André Dantas, diretor 
Técnico da NTU e coordenador do levantamento. ”Não é um 
problema só do Brasil, foram identificados exageros em ou-
tros locais no mundo também”, acrescenta Dantas.

Ele cita o amplo espectro de medidas adotadas para 
enfrentar a pandemia no Brasil, como a higienização de 
veículos e terminais, limitação do número de passageiros 
a bordo, uso de álcool em gel e máscara para passageiros, 
motoristas e cobradores, entre outros. A forma de implan-
tação dessas medidas, contudo, tem sido muito variável. 
Não há um padrão nacional ou instrumento metodológico 
único adotado pelas autoridades sanitárias ou órgãos ges-
tores locais que orientem como e com que intensidade as 
ações preventivas devam ser adotadas. A higienização de 
ônibus, terminais e pontos de parada, por exemplo, é feita 
de forma diferente por cada sistema de transporte e, às 
vezes, por cada empresa operadora.

Uma das consequências dessa falta de padrão ou ins-
trumento metodológico é a ocorrência de exageros nas 
medidas preventivas adotadas por alguns órgãos gestores 
municipais e estaduais, impondo às operadoras e empre-
sas administradoras de terminais de passageiros procedi-
mentos sem eficácia comprovada.

Um exemplo disso é o transporte de passageiros ape-
nas sentados. Todas as recomendações da OMS referem-
-se a evitar as aglomerações e manter o distanciamento 
entre indivíduos como forma de evitar o espalhamento do 
vírus. Mas não há qualquer orientação ou artigo científico 
estabelecendo diferenças na ocupação do espaço por 
pessoa sentada ou em pé. “Ao contrário, parece óbvio que 
obrigar os passageiros a viajarem sentados, um ao lado do 
outro, contraria o princípio do distanciamento. Se parte 
estiver em pé e parte sentada, a distância entre as pessoas 
é maior”, observa André Dantas. “E encurtar o tempo das 
viagens por meio da priorização dos ônibus nas vias teria 
um impacto muito positivo”, completa ele.

A principal conclusão da nota técnica é que o desco-
nhecimento sobre a propagação da Covid-19 tem provo-
cado reações desproporcionais quanto ao papel desem-
penhado pelo transporte público, havendo inúmeros casos 
em que as autoridades locais transferem para os serviços 
de ônibus responsabilidades acima de suas atribuições.

Além da necessidade de estudos científicos mais 
aprofundados sobre a Covid-19, a nota também reco-
menda a adoção de planos de ações mais amplos, nos 
quais “o transporte público deve ser potencializado por 
meio de iniciativas inovadoras tanto do ponto de vista de 
processos e métodos quanto da adoção de tecno-
logia avançada”.
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Com o slogan “Perceba o risco. Proteja a 
vida”, o Observatório Nacional de Segurança 

Viária (ONSV) lidera pelo sétimo ano consecutivo o 
Maio Amarelo, movimento que visa a prevenção dos 
acidentes de trânsito e a preservação da vida. No entan-
to, embora o número de mortes em acidentes de trânsito 
tenha caído no Brasil nos últimos anos, passando de 
43.780 em 2014 para 32.121 em 2018, os custos desses 
acidentes, na casa dos bilhões de reais, ainda são muito 
altos para os municípios brasileiros e para a sociedade.

Segurança no trânsito 
e transporte público:
TUDO A VER
Priorizar o transporte coletivo salvaria vidas e reduziria 
custos em acidentes de trânsito, já que o ônibus é um 
dos modais motorizados mais seguros que existem

Os números do ONSV mostram que o 
Brasil gastou R$ 52,2 bilhões com acidentes 
de trânsito em 2015, o que representou um 
custo per capita de R$ 255,69 ao longo da-
quele ano. Isso significa que cada brasileiro 
desembolsou essa quantia somente com os 
acidentes de trânsito, incluindo nessa conta 
hospitais, médicos, infraestrutura, medica-
mentos e pronto-atendimento, entre outras 
despesas pagas por meio de impostos.
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Uma comparação entre diferentes tipos 
de transporte feita pelo Observatório, com 
base em informações preliminares de mor-
talidade no trânsito para o ano de 2018 com-
pilados pelo Ministério da Saúde e divulga-
dos pelo DataSUS, revelam que as reduções 
mais significativas no número de vítimas 
ocorreram entre ocupantes de ônibus, 
com uma queda de 28%. Foi o quarto ano 
consecutivo em que o número de vítimas 
fatais em acidentes com ônibus apresenta 
o melhor resultado quando comparado aos 
outros modais. Vale lembrar que o dado 
inclui todos os tipos de ônibus, de urbanos 
a rodoviários; se fossem computados sepa-
radamente, os dados relativos aos ônibus 
urbanos poderiam ser ainda menores.

Para o ONSV, a tecnologia tem sido uma 
grande aliada para a melhoria da direção e 
diminuição dos acidentes que envolvem o 
transporte por ônibus. “A maior dissemi-
nação de tecnologias que permitem o con-
trole mais efetivo da velocidade associada 
a medidas de treinamento e capacitação 
voltadas aos condutores profissionais certa-
mente contribuíram neste processo”, expli-
ca a entidade em nota.

Participação dos modais 
nos acidentes de trânsito

Dados do Ministério da Saúde apontam o 
ônibus como um dos meios de deslocamen-
to mais seguros, responsável pelo segundo 
menor índice de mortes no trânsito – sendo 
que o primeiro lugar fica com os triciclos 
motorizados, um modal pouquíssimo utili-
zado. O ônibus urbano transporta 24% da 
população, mas apenas uma em cada 200 
vítimas de acidentes de trânsito estava a 
bordo de um ônibus, ou seja, 0,48% do total. 
Acidentes com motocicletas, por sua vez, 
respondem pelo maior percentual de óbitos 
e feridos no trânsito, 32,23%, com os carros 
ocupando a segunda posição.

Segundo o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha, os 
acidentes de trânsito poderiam ser reduzidos, juntamente com seus 
custos financeiros e sociais, caso políticas públicas de priorização 
do transporte público coletivo fossem mais sistemáticas e efetivas. 
“Investimentos em projetos que priorizam o ônibus, como faixas 
exclusivas, trariam impactos positivos na redução dos acidentes, já 
que menos carros e motos estariam nas ruas. Além disso, contri-
buiriam também para a preservação do meio ambiente”, explica.

Maio Amarelo 2020

Desde 2018 a NTU apoia o Movimento Maio Amarelo e integra o 
grupo de entidades Laço Amarelo. “A NTU apoia o Maio Amarelo 
porque se trata de preservação de vidas e preservar vidas é impor-
tante para todos”, resume Otávio Cunha em  VÍDEO GRAVADO PARA A 

CAMPANHA DESTE ANO.
Os materiais do Movimento para 2020 e anos anteriores, que 

podem ser usados por qualquer pessoa, empresa ou entidade, es-
tão disponível no site do Maio Amarelo  (WWW.MAIOAMARELO.COM). 
Lá podem ser encontradas versões para que o apoiador insira seu 
logo na peça, no vídeo ou mesmo nos banners ou stories.

Conheça e compartilhe os materiais do Movimento Maio Ama-
relo por meio do link:

 MAIOAMARELO.COM/PERCEBA-O-RISCO-PROTEJA-A-VIDA/

Motocicletas

Ocupantes de 
automóveis

Condição da vítima ou tipo de  
veículo não identificados*

Pedestres

Ciclistas

Ocupantes de veículos  
de transporte pesado

Ocupantes de outros tipos de veículos  
(veículo especial a motor, ...)

Ocupantes de  
caminhonetes

Ocupantes  
de ônibus

Ocupantes de triciclos  
motorizados

MORTOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO 
SEGUNDO CONDIÇÃO DAS VÍTIMAS (2016)
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Quantidade de vítimas (%)

32,23%

22,97%

20,28%

16,49%

3,38%

2,01%

1,17%

0,86%

0,48%

0,13%
Fonte: Ministério da Saúde/DataSUS
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Cuidado e proteção
para enfrentar a crise
Com a pandemia do novo coronavírus, empresas e entidades 
do transporte público por ônibus, em conjunto com 
prefeituras, se movimentam para garantir a continuidade 
do serviço enquanto protegem passageiros e colaboradores

A pandemia da Covid-19 causou um impacto sem pre-
cedentes no cotidiano de bilhões de pessoas ao redor 

do mundo. Com grande parte da população tendo que se con-
finar em suas residências, coube ao transporte público, como 
um dos serviços considerados essenciais, transportar aqueles 
que precisam sair de casa para garantir o funcionamento de 
atividades fundamentais, como os profissionais de saúde.

O principal desafio do transporte coletivo tem sido garan-
tir a segurança de usuários e colaboradores em um momento 
adverso e manter a qualidade dos serviços oferecidos. Logo 
no início da crise global, em fevereiro, a NTU divulgou para 
as empresas associadas e entidades filiadas um conjunto de 

recomendações para a prevenção e o combate à Covid-19 
na perspectiva dos passageiros e dos operadores, segun-
do orientações das autoridades de saúde  (LEIA AQUI). O 
protocolo de prevenção tem sido atualizado e foi enviado 
ao Governo Federal e autoridades estaduais e municipais.

Outra medida importante foi a inclusão de motoristas e 
cobradores do transporte coletivo no grupo prioritário da 
segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe, que teve início antecipado para 16 de abril. A ação, 
feita em parceria com a Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT), teve como objetivo a redução da incidência de 
outras doenças respiratórias entre os rodoviários. {A
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Barreiras de 
proteção nos 

ônibus de 
Aracaju (SE).
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Além das ações nacionais, cada empresa ou entidade desen-
volveu, em articulação com o poder público local, um conjunto de 
ações que buscam orientar, preservar e oferecer segurança a fun-
cionários e passageiros, além de adotar um olhar mais cuidadoso 
com a sociedade de forma geral.

Segundo levantamento diário produzido pela NTU para medir 
os impactos do coronavírus no transporte público por ônibus no 
Brasil, a principal medida de prevenção à Covid-19 adotada pelas 
empresas foi o aumento da higienização de ônibus, terminais e 
pontos de parada (45% da amostra), seguida da limitação de pas-
sageiros a bordo nos coletivos (34%), uso obrigatório de máscara 
no transporte público (30%), disponibilização de álcool em gel 
(30%), circulação com janelas abertas (24%) e divulgação de infor-
mações (21%), sendo que muitas empresas adotaram mais de uma 
medida. O levantamento é nacional e reflete um momento em que 
muitos municípios ainda não estavam afetados pela pandemia.

Poços de Caldas (MG), por sua vez, intensificou a 
limpeza dos terminais de ônibus. Uma mistura à base 
de cloro e água, chamada hipoclorito de sódio, vem 
sendo aplicada três vezes por semana, durante a ma-
drugada, em terminais e rodoviárias, além de outras 
áreas comuns. A substância é capaz de matar o novo 
coronavírus. Para diminuir o risco de aglomerações, 
especialmente de pessoas acima de 60 anos, a prefei-
tura retirou os assentos do Terminal Central da cidade.

Barreiras físicas e 
proteção individual

Em Aracaju (SE), diante da dificuldade na aquisição de 
máscaras para todos os colaboradores, o Sindicato 
das Empresas de Transportes de Passageiros do Muni-
cípio (Setransp) decidiu instalar barreiras de proteção 
em quase 100% da frota da capital sergipana. Foram 
instaladas cortinas de plástico transparentes e placas 
de acrílico nos postos de motoristas e cobradores nos 
ônibus para diminuir a chance de contágio.

Para o presidente do Setransp/Aracaju, Alberto 
Almeida, o serviço de transporte é essencial para a po-
pulação, então buscar formas de prevenção contra con-
taminação para proteger o trabalhador e o passageiro 
é contribuir para que o serviço continue. “As empresas 
do transporte da capital seguem reforçando a limpeza 
geral diária dos terminais e ônibus, e fazendo a higieni-
zação frequente dos mesmos nos horários de repouso. 
Além disso, mantemos as campanhas de orientação, 
com cartazes e mídia, sobre incentivo à lavagem das 
mãos, o uso da máscara e a necessidade de manter o 
distanciamento social. Os orientadores de embarque 
nas filas dos terminais também contribuem alertando 
sobre o distanciamento e o respeito ao limite de pessoas 
sentadas nos veículos para evitar aglomerações”, disse.

Os ônibus de Salvador (BA) também adotaram barrei-
ras de proteção para proteger os funcionários do contágio. 
Por recomendação da Secretaria Municipal de Mobilidade 
(Semob), mil veículos que fazem parte do Consórcio Inte-
gra contarão com cortinas de plástico resistente e trans-
parente nos locais de trabalho de motoristas e cobrado-
res, que serão instaladas gradualmente. Os trabalhadores 
do transporte da capital baiana também têm à disposição 
máscaras e álcool em gel ofertados pela Semob.

Principais Recomendações para a 
Prevenção da Covid-19 no Transporte Coletivo

 Reforço na limpeza interna dos veículos;

 Circulação dos coletivos com janelas abertas;

 Divulgação de informações 
referentes à prevenção da doença;

 Orientação dos funcionários 
quanto aos métodos de prevenção;

 Uso de álcool em gel e máscara.

Higienização e 
fiscalização em dobro

Em Manaus (AM), a Vega Manaus Transportes intensificou a lim-
peza de sua frota ao adquirir um novo equipamento de lavagem a 
vapor, capaz de lavar cada veículo em até 25 minutos. A lavagem 
feita pela máquina é mais eficiente e ecologicamente correta ao 
não usar componentes químicos e exigir pouco uso de recursos 
naturais, além de entregar um resultado melhor.

“O cenário de pandemia é mais um motivo para adotarmos 
métodos de limpeza cada vez mais eficientes, uma vez que o 
transporte coletivo recebe muitos passageiros diariamente. Por 
isso, optamos por limpadoras a vapor que são comprovadamente 
eficazes para desinfecção e garantem uma higiene adequada, eli-
minando germes ou vírus prejudiciais, como o novo coronavírus, 
devido à alta temperatura de operação”, afirmou o diretor da em-
presa, Marco Aurélio Feitosa.
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Na Grande São Paulo, a empresa Radial Trans-
porte distribuiu máscaras caseiras para usuários 
do transporte nos terminais de Suzano e Ferraz 
de Vasconcelos. Segundo a empresa, as máscaras 
foram adquiridas de moradores da região do Alto 
Tietê como forma de gerar renda para as famílias 
afetadas pela quarentena.

A prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) instalou 
cabines de desinfecção em pontos de BRT, além 
de metrô, barcas e trem. As cabines contam com 
dispositivos que pulverizam uma substância cha-
mada Atomic 70, desenvolvido por um laboratório 
de São Paulo e certificado pela Anvisa. Uma vez que 
a presença do usuário é detectada pelo sensor, os 
borrifadores liberam a substância, que é inofensi-
va aos olhos, pele e cabelos. O produto combate 
vários tipos de vírus, entre eles a Covid-19. A Pre-
feitura também fez a distribuição de máscaras nas 
estações do BRT.

Intensificação da 
Bilhetagem Eletrônica

A Organização Mundial da Saúde (OMS) constatou 
que o dinheiro pode ser uma via de contágio do 
novo coronavírus. Segundo infectologistas, o vírus 
pode permanecer ativo nas cédulas entre 3 a 5 
dias. Um indivíduo doente, ao manusear dinheiro 
sem lavar as mãos, pode contaminar quem receber 
a cédula depois. Por essa razão, muitas empresas 
de transporte público têm promovido o uso da 
bilhetagem eletrônica, uma vez que os cartões usa-
dos por esse método de pagamento são pessoais e, 
portanto, não há o risco de infecção.

A Aracajucard, em parceria com o Setransp e a 
Prefeitura Municipal de Aracaju, realizou a campa-
nha “Prevenção e pensamento coletivo”, que buscou 
incentivar os passageiros a adotarem o uso do car-
tão Mais Aracaju Pré-Pago e diminuir a movimenta-
ção de cédulas nos coletivos da capital sergipana. 
Nos Terminais de Integração DIA, Atalaia e Leonel 
Brizola, os cartões foram distribuídos aos usuários, 
já com a recarga e a primeira via grátis, em troca do 
valor da tarifa. Estima-se que 70% dos usuários de 
Aracaju já aderiram à bilhetagem eletrônica.

Em Vitória (ES), os ônibus da Transcol, que atendem toda a região 
metropolitana da capital, não aceitam mais pagamento em dinheiro. 
Todos os passageiros passaram a usar o bilhete único para o paga-
mento das tarifas. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana e Infra-
estrutura do Espírito Santo, Flávio Damasceno, a decisão foi tomada 
levando em consideração dois aspectos. O primeiro é a questão sani-
tária: a retirada do dinheiro a bordo elimina um possível vetor do vírus 
e reduz o contato dos passageiros com os funcionários das empresas.

O segundo aspecto é financeiro, pois com o afastamento provi-
sório dos cobradores foi possível reduzir custos do sistema e manter 
o equilíbrio econômico durante a crise, uma vez que a demanda caiu 
por conta das medidas de restrição de circulação, mas a operação está 
próxima do normal para manter as normas de distanciamento nos co-
letivos, que devem circular somente com passageiros sentados.

De acordo com o diretor executivo do Sindicato das Empresas de 
Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), Elias Baltazar, 
a expectativa das empresas é de que o pagamento em dinheiro seja 
praticamente extinto. “Como estamos comercializando um número 
grande de cartões, acreditamos que o pagamento nessa modalidade 
fique bem próximo dos 100% após a pandemia”, explica.

Como medida de segurança os cobradores foram afastados, 
com parte dos funcionários sendo direcionada para a venda dos 
cartões em terminais, farmácias e unidades móveis. “As empresas 
optaram por suspender os contratos, aderindo ao programa do 
Governo Federal, que arcará com 70% dos salários, ficando as em-
presas responsáveis por garantir os benefícios e 30% dos vencimen-
tos. Dessa forma, os empregos foram garantidos com vencimentos 
integrais”, ressaltou Elias.
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Serviço 
exclusivo

Em Cuiabá (MT), no período de 10 de abril a 10 de maio, as empresas só 
podiam atender trabalhadores de serviços essenciais. Assim, os coletivos 
foram identificados com adesivos e algumas linhas específicas ficaram 
responsáveis pelo itinerário dos hospitais públicos e privados da Capital. 
No ato do embarque, os trabalhadores da saúde eram orientados a apre-
sentar o crachá a um fiscal. Cerca de 30% da frota opera neste período, 
sendo que um terço dos ônibus são destinados exclusivamente a profis-
sionais de saúde, enquanto o restante atende aos demais trabalhadores. 
Profissionais da saúde acima de 60 anos passaram a ter gratuidade.

“Após estudo, destinamos parte da frota atendendo as quatro 
regiões da cidade (Grande CPA, Pedra 90, Parque Atalaia e Avenida 
Dante Martins de Oliveira)”, informou Ricardo Caixeta, diretor de 
Relações Institucionais da Associação Matogrossense dos Transpor-
tadores Urbanos (MTU).

Já em Campo Grande (MS), o Consórcio Guaicurus, em parceria 
com a prefeitura, também disponibilizou linhas de ônibus para uso 
exclusivo dos profissionais de saúde da cidade que dependem do 
transporte coletivo. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito 
(Agetran) definiu itinerários especiais para essas linhas de acordo 
com o endereço dos hospitais e dos funcionários.

Cidades de outros estados também ofereceram parte de sua frota 
para uso de trabalhadores da saúde: Limeira (SP) criou três linhas 
com essa finalidade, as chamadas ‘’especiais da saúde’’, que passam 
em cada um dos hospitais da cidade. Resende (RJ), por sua vez, ofe-
receu ônibus para servidores que moram em cidades vizinhas, como 
Volta Redonda e Barra Mansa.

Campanhas 
sociais

Além de garantir a segurança de usuários e colaboradores, os agentes 
do transporte coletivo foram além e oferecem assistência à popula-
ção mais afetada pela pandemia. Em Goiânia (GO), a HP Transportes 
se uniu à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) para realizar a 
campanha “Viagem Solidária”, que arrecada produtos de higiene e 
limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os pontos de coleta são os miniônibus do CityBus 2.0, serviço de 
transporte coletivo sob demanda. Ao solicitar o serviço, os usuários 
são informados sobre a campanha e podem entregar os donativos 
ao motorista. As doações são destinadas à Campanha de Combate à 
Propagação do Coronavírus, realizada pela OVG e pelo Gabinete de 
Políticas Sociais do Governo de Goiás.

“O medo de se contagiar pelo coronavírus, o 
isolamento social e as dúvidas sobre o futuro são 
comuns a todos. Porém, o problema se acentua 
muito para as famílias de baixa renda, que sofrem 
e se enfraquecem pela falta de alimento. É neces-
sário então que nos coloquemos no lugar dos mais 
pobres e nos unamos, solidariamente, para ameni-
zar a dor da fome. Assim, sairemos melhores dessa 
crise que afeta a humanidade”, afirmou a diretora 
executiva da HP Transportes, Indiara Ferreira.

Em Natal (RN), o Sindicato das Empresas de 
Transportes Urbanos de Passageiros do Município 
do Natal (SETURN) iniciou a campanha “Busão 
Solidário”, que arrecadou cestas básicas destina-
das às famílias de baixa renda da capital potiguar. 
Vários ônibus caracterizados são utilizados como 
pontos de coleta de mantimentos que, ao fim do 
expediente, são levados à garagem da SETURN 
para separação, organização e distribuição. Já 
foram arrecadadas mais de 30 toneladas de dona-
tivos, com 1.500 famílias beneficiadas por meio da 
entrega de 1.800 cestas básicas, além de kits com 
itens de limpeza e higiene. Estes são alguns exem-
plos das muitas ações adotadas pelas empresas de 
todo o Brasil – a lista é longa e não caberia 
nesta reportagem.

C
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O gigantesco impacto da pandemia 
do novo coronavírus no transporte 

público coletivo no Brasil agravou ainda 
mais a situação financeira das empresas 
operadoras do serviço de todo o país, que 
já enfrentam um período difícil decorrente 
da queda de demanda registrada desde 
2013 e da ausência de subsídios por parte 
do poder público. Estudo realizado pela 
Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU), que mediu 
o estrago causado pela pandemia no setor 
entre 15 de março e 15 de abril de 2020, re-
vela que a principal medida emergencial na 
área da economia adotada pelo governo – a 
flexibilização trabalhista – aliviou apenas 
parcialmente os prejuízos das empresas e 
não resolveu o problema.

O dano financeiro contabilizado preliminarmente pelo setor 
em todo o país, calculado para o mês de março deste ano, quando 
os efeitos da pandemia começaram a ser sentidos, foi da ordem 
de R$ 2,5 bilhões ao mês. Uma perda assimilada integralmente 
pelo caixa das empresas, sem nenhum tipo de ajuda externa.

A edição da Medida Provisória 936/2020, no dia 1º de abril, 
sinalizou uma mudança no cenário ao permitir a redução de 
salários, jornada de trabalho e suspensão de contratos durante 
a pandemia, com o valor complementar dos salários sendo pago 
pelo Governo Federal. Como a folha de pagamento representa 
cerca de 50% dos custos fixos das empresas operadoras do trans-
porte coletivo, a MP teve um impacto relevante, especialmente na 
manutenção dos mais de 400 mil empregos do setor. Mas a medi-
da possibilitou a redução dos prejuízos das operadoras para pou-
co menos da metade do cálculo preliminar. Segundo o estudo da 
NTU, o rombo caiu para R$ 1,2 bilhão por mês a partir de abril, 
o que ainda representa um prejuízo bilionário para as empresas 
que tende a se acumular.

AJUDA, MAS NÃO RESOLVE
Estudo realizado pela NTU aponta um déficit de pelo 
menos R$ 1,2 bilhão por mês para as operadoras do 
transporte coletivo, mesmo com a Medida Provisória 
que flexibiliza custos com recursos humanos

MP 936/2020
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MP 936/2020

O cálculo leva em conta um custo total de operação do siste-
ma em todo o país da ordem de R$ 2 bilhões e uma receita total 
de R$ 800 milhões mensais registrados em abril, números que 
podem se repetir nos meses seguintes se não houver uma reto-
mada consistente das atividades ou algum outro tipo de apoio 
específico para o setor.

Para chegar a esses totais, a NTU utilizou a base de dados de 
32 sistemas de transportes urbanos, incluindo capitais e regiões 
metropolitanas, que representam mais de 66% da demanda e 
da frota nacional. Os resultados foram expandidos para todos 
os 2.901 municípios atendidos pelo transporte público urbano 
para um período de 30 dias da pandemia. O cálculo levou em 
conta indicadores como a abrangência do sistema (municipal, 
metropolitano ou ambos), a demanda de passageiros por mês, 
a tarifa pública vigente em cada localidade, o percentual dos 
custos fixos e variáveis, além do percentual da participação da 
folha salarial das operadoras no custo final e a redução de custo 
obtida ao adotar as medidas da MP 936/2020.

O estudo coletou também dados de demanda e oferta dos 
sistemas e considerou as medidas de redimensionamento das 
frotas em operação (redução na oferta dos serviços) em função 
da queda da demanda, adotadas pelo poder público local em 
várias cidades. Tais ações tiveram impacto limitado devido à 
redução da oferta ter sido, na média, bem menor do que a forte 
redução da demanda: enquanto o número de passageiros caiu 
80% no período, a oferta foi mantida em torno de 75% na média 
nacional. Uma opção adotada por prefeitos e governadores para 
garantir a continuidade do serviço com menos aglomeração a 
bordo, conforme a lógica do distanciamento social – mas sem 
aportes financeiros, com raras exceções, para suportar os cus-
tos das empresas estarem rodando com ônibus esvaziados.

O documento aponta que os prejuízos acu-
mulados apenas no período em questão geram 
um forte impacto no funcionamento do trans-
porte coletivo por ônibus no Brasil: “Antes 
da crise da pandemia, o sistema já enfrentava 
uma fragilidade econômica devido à queda da 
demanda e em função do modelo de remunera-
ção adotado, onde o usuário paga pelos custos e 
o poder público pouco, ou nada, contribui para 
minimizar as tarifas públicas. Agora, com a 
pandemia, observa-se que a redução de 80% 
da receita provoca prejuízos que ameaçam a 
continuidade dos serviços e sua existência fu-
tura, mesmo depois do retorno à normalidade”.

Portanto, conclui a avaliação, a redução na 
oferta dos serviços e principalmente as medidas 
de redução de custos trabalhistas não foram 
suficientes para produzir o equilíbrio necessá-
rio às operações. “Mesmo com a adoção da MP, 
os prejuízos acumulados apenas nos primeiros 
30 dias da pandemia são consideráveis e geram 
impactos substanciais ao funcionamento dos 
sistemas de transportes das cidades brasileiras”.

A sobrevivência do setor, especialmente 
no pós-pandemia, dependerá de novas ações 
específicas para esse segmento a serem 
adotadas pelas autoridades, em especial o 
Governo Federal, a exemplo da proposta do 
Programa Emergencial Transporte Social 

 (LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO NA MATÉRIA DE 

CAPA, CLICANDO AQUI).
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Pelo Mundo

Divisórias de proteção para 
motoristas e passageiros

A empresa espanhola Irizar desenvolveu um kit de 
painéis transparentes de proteção contra o contágio pela 
Covid-19 para motoristas e passageiros. Levando em conta 
que a principal maneira de contaminação se dá por gotícu-
las de saliva expelidas por tosse, espirro ou fala, os painéis 
criam barreiras de proteção que protegem a cabine do 
motorista. Foram desenvolvidos também painéis para os 
bancos de passageiros que impedem a circulação das 
partículas para os usuários sentados à frente.

Os painéis seguem os padrões europeus em relação à 
transparência, visibilidade e colisões, além de serem fabrica-
dos com materiais resistentes à combustão e ao calor. Inicial-
mente, os painéis estão disponíveis apenas para ônibus rodo-
viários e interurbanos fabricados pela empresa na Espanha. 

 Estados Unidos
US$ 25 bilhões para 
operadoras do transporte

O presidente norte-americano, 
Donald Trump, assinou em 27 de março a 
Lei de Auxílio, Alívio e Segurança 
Econômica do Coronavírus (CARES – Co-
ronavirus Aid, Relief and Economic 
Security), que prevê US$ 25 bilhões (cerca 
de R$ 127 bilhões) para as operadoras do 
transporte público no país, além de US$ 1 
bilhão (R$ 5,5 bilhões) à Amtrak, estatal 
do transporte ferroviário. As empresas, que 
já trabalhavam para minimizar os impactos 
da pandemia do novo coronavírus e 
manter o sistema operacional, aguardavam 
o auxílio do governo.

“O transporte público é uma tábua de 
salvação crítica para milhões de ameri-
canos, e essa legislação fornecerá o apoio 
necessário aos sistemas de transporte que 
trabalham incansavelmente para oferecer 
serviços essenciais de transporte público 
para profissionais de saúde, socorris-
tas e trabalhadores de supermercados e 
farmácias, além de assistência médica, 
transporte para diálise renal, tratamen-
tos contra o câncer e outros cuidados 
críticos”, afirmou o presidente e CEO da 
American Public Transportation Asso-
ciation (APTA), Paul P. Skoutelas, em 
entrevista ao Portal Mass Transit. 

 Espanha
Uso de máscara obrigatório para 
todos no transporte público

Com o retorno gradual das atividades econômicas na 
Espanha, como a reabertura de bares e restaurantes e a 
permissão da circulação de pedestres em certos horários, o 
presidente Pedro Sánchez anunciou a obrigatoriedade do uso 
de máscaras no transporte coletivo em todo o país, como 
forma de evitar a propagação da Covid-19.

Foi anunciada também a distribuição de 6 milhões de 
máscaras para os usuários do transporte em terminais do 
metrô, de ônibus e estações de trem, e outros 7 milhões para 
os moradores locais dos municípios. Além disso, a Cruz Ver-
melha recebeu 1,5 milhão de unidades para distribuição. 
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Assim, estamos presenciando a ruptura de um 
ciclo dos transportes urbanos, o que não surpreende 
aqueles que militam na área, que vêm reiteradamente 
alertando as autoridades das três esferas de gover-
no sobre esse desfecho, já era uma “Crônica de uma 
morte anunciada”, apenas o coronavírus precipitou os 
acontecimentos.

Temos muito trabalho pela frente, mas com certe-
za vamos ressurgir melhores e mais fortes, 
mesmo brotando das cinzas.

Integração

O setor de transportes urbanos já vinha atravessando 
uma crise histórica, que apenas se agravou com mais ve-

locidade por causa da pandemia. Só sobreviverá se houver apoio 
governamental efetivo e rápido; porém temos que considerar que 
o governo não vai dar dinheiro a fundo perdido para nenhuma em-
presa de qualquer setor: fato.

Em recente entrevista, o Ministro Paulo Guedes abriu a possi-
bilidade de repassar mais recursos para os municípios, que podem 
usá-los, também, com transporte urbano. Logo, a luta para prio-
rização dos investimentos passa a ser local; assim, teremos que 
formular alternativas consistentes para sensibilizar o prefeito, a 
Câmara Municipal e a sociedade como um todo de cada cidade, o 
que não será tarefa fácil, considerando que o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas também serão instados a participar.

As reestruturações e adequações dos serviços de transportes 
urbanos já vêm sendo executadas há algum tempo na maioria das 
cidades brasileiras, em razão da acentuada queda de demanda 
ocorrida nos últimos anos — mais de 33% de 2013 a 2019, segun-
do a NTU, 12,5 milhões de passageiros só em 2019, provocando 
uma queda de 35% na produtividade do setor e do IPK (índice de 
passageiros transportados por quilômetro) de 2,42 para 1,56 — 
além da degradação na qualidade dos serviços e um desequilíbrio 
econômico-financeiro nos contratos.

Nesse sentido muitos e bons estudos foram feitos em várias 
cidades, visando solucionar esses problemas, porém trouxeram 
poucos resultados positivos por não terem sido implementados, 
uma vez que a gestão pública não admitiu utilizar recursos exter-
nos (extratarifários), nem sequer procurou extinguir os benefícios, 
privilégios e gratuidades, que continuam sendo subsidiados pela 
tarifa, levando à falência do atual modelo, o que está apenas sen-
do acelerado pela pandemia da Covid-19.

A pandemia não só agrava como torna a questão da sustenta-
bilidade econômico-financeira dos sistemas de transportes cole-
tivos impossível de ser resolvida via tarifa, os sistemas perderam 
cerca de 70% de suas demandas em cima das perdas históricas 
de 33%; isto é, se comparado a 2013 a demanda transportada só 
chega ao patamar de 20%.

A “FÊNIX” do 
Transporte Urbano

CARLOS BATINGA
é consultor em Mobilidade Urbana e Membro dos 

Conselhos Diretores do Instituto MDT e da ANTP.

O desafio que se avizinha é imenso, pois exige a 
construção de um novo modelo de gestão, operação 
e financiamento do transporte urbano, em um cenário 
que exige rapidez e eficiência, em um ambiente mo-
mentaneamente desfavorável:

Os órgãos de gerência locais, em sua grande maioria, 

estão desestruturados na área de planejamento 

estratégico, necessário para elaborar o novo modelo 

operacional, os novos contratos, os sistemas de controles e 

monitoramentos e tudo o mais que a nova ordem exigirá, com 

transparência e eficiência total, geral e irrestrita.

As atuais empresas operadoras que conseguirem 

sobreviver à pandemia terão que passar por mudanças 

estruturais para atender as exigências desse novo modelo, o 

que não será uma tarefa fácil, dentro da cultura delas.

O pacto federativo gerado pela pandemia, que 

deixou o problema do transporte urbano para ser 

discutido e “solucionado” isoladamente em cada cidade 

e/ou região metropolitana.
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NTU Recomenda

Nossas 
dicas

APP FaleBus
Os usuários do 
transporte coletivo 
de Divinópolis 

(MG) podem agora contar 
com o aplicativo FaleBus, 
disponibilizado pelo Consórcio 
Transoeste. Nele, os 
passageiros podem conferir os 
horários das linhas, diminuindo 
assim o tempo de espera nos 
pontos de ônibus e trazendo 
mais praticidade aos cidadãos. 
O app está disponível na 
App Store e Google Play.

VÍDEOS Transporte coletivo 
urbano essencial
Neste momento em que o Brasil e o 
mundo passam pela pandemia do novo 
coronavírus, empresas e profissionais 
do transporte público coletivo seguem 
firmes, assegurando a prestação de um 
serviço essencial para todas as pessoas 
que também precisam continuar na luta. 
Veja o vídeo produzido pela NTU e CNT 
em homenagem aos profissionais do setor!

 WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RXZGGTJ9REW

VÍDEOS Inovação online
Em tempos de isolamento social, uma boa opção é aproveitar 
conteúdos online para ficar atualizado sobre inovação e tecnologia no 
transporte e mobilidade urbana. O COLETIVO, programa de inovação 
em mobilidade urbana criado pela NTU promoveu, no dia 23 de 
abril, um webinar com especialistas para debater o tema “Como 
as Startups podem lidar e inovar no atual contexto de crise?”. Na 
semana seguinte, no dia 30 de abril, foi a vez de um bate-papo com 
Felipe Thomaz, cofundador da startup BusStation, sobre inovação 
no transporte coletivo e a utilização de mídias embarcadas. Todos os 
vídeos estão disponíveis no canal NTU Brasil, do Youtube. Confira!

 WWW.YOUTUBE.COM/TRANSPORTEURBANONTU/VIDEOS

INSTAGRAM  
Turma do Busão
A Turma do Busão traz 
informações sobre o 
transporte público de 
forma divertida e didática 
por meio de histórias em 
quadrinhos e animações. 
Aproveite para saber mais 
sobre esse serviço diferente 
e de grande importância 
para a sociedade. Siga o 
perfil  @TURMADOBUSAO_.

INSTAGRAM  
Hub COLETIVO
O Instagram  @HUBCOLETIVO 
está sempre atualizado com 
as novidades do programa de 
inovação em mobilidade urbana 
criado pela NTU. O perfil traz 
pautas interessantes sobre o 
transporte coletivo urbano, 
as novidades das startups 
incubadas no COLETIVO e 
muito mais. Não perca tempo, 
siga o Hub COLETIVO no Insta.
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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!


