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Preteridos mais uma vez
No fechamento desta edição da NTUrbano fomos surpreendidos

Embora tenha havido alguma recuperação

pela decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar integralmente

nos últimos meses, a demanda por transporte

o Projeto de Lei 3364/2020, que estabelecia um auxílio emergen-

público segue deprimida. A redução média da

cial no valor de R$ 4 bilhões para estados e municípios atenderem

quantidade de viagens realizadas/passageiros

suas necessidades de transporte público coletivo, seja por ônibus

transportados em novembro foi de 51,7% (ca-

urbano, trens ou metrôs, que foram duramente atingidos pela

pitais e regiões metropolitanas). E as empresas

pandemia – com queda de até 80% do número de passageiros

seguem operando com déficit, já que mantive-

transportados no auge das medidas de distanciamento social.

ram a manutenção desse serviço essencial com

O PL estava tramitando desde maio, foi aprovado pela Câma-

oferta média acima da demanda, seguindo os

ra dos Deputados em agosto e pelo Senado somente em novem-

protocolos sanitários definidos pelos órgãos

bro. Uma demora injustificável, que levou o setor a acumular um

gestores. Possivelmente, essa demanda não

prejuízo de R$ 8,8 bilhões até o momento, segundo estimativas

voltará mais aos patamares anteriores à Co-

da NTU, além da perda de 27.697 postos de trabalho somente

vid-19 – que já eram historicamente baixos e

no primeiro semestre deste ano, segundo o Painel do Emprego

com tendência de queda, fruto das políticas

no Transporte da Confederação Nacional do Transporte. Aliás, a

equivocadas adotadas nos últimos anos de

CNT afirma que o transporte coletivo urbano foi o setor mais afe-

priorização do transporte individual sobre o

tado pela pandemia no segmento transporte.

coletivo, e de contratação de serviços base-

Injustificável e incoerente foi também o veto. Nas negocia-

ados fundamentalmente na tarifa paga pelos

ções, que envolveram a NTU, ficou claro que o Governo Federal

passageiros, regra que levou à deterioração

reconheceu a necessidade do socorro ao setor e sua importância

da qualidade e atratividade no caso dos ônibus

para a retomada da economia; reconheceu que os protocolos

urbanos. Ou seja, o que estava ruim estrutural-

sanitários e o distanciamento social aumentaram os custos dos

mente ficou em estado crítico pela conjuntura

operadores; previu fontes de recursos para o auxílio; indicou a

pandêmica e, agora, com o veto presidencial,

necessidade de reestruturação do serviço e, para isso, até criou

sem perspectivas no horizonte.

obrigações para os municípios em contrapartida à liberação dos

Esperar que as empresas operadoras con-

recursos. A proposta foi elaborada conjuntamente com o Execu-

sigam se recuperar por si só, sem apoio, é o

tivo e contou, no Congresso, com o engajamento direto de líderes

mesmo que querer que alguém se levante do

e vice-líderes do Governo, que relataram a matéria em ambas as

chão puxando a si mesmo pela gola da camisa.

Casas Legislativas. Ou seja, não dá para dizer que não conheciam

Ao setor, resta lutar pela reversão dessa deci-

ou concordavam com o teor de uma proposição
Início da
matéria

que contou com sua participação efetiva.

são infeliz.
Boa leitura.
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Final da
matéria
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Opinião

Transporte coletivo
de qualidade
sem demagogia
Historicamente o transporte coletivo é ban-

deira de muitas campanhas políticas. Mas,

infelizmente, a abordagem sobre o serviço nem
sempre é assertiva ou propositiva, sendo tratada

muitas vezes com demagogia. Transporte público

de qualidade, acessível, sustentável, com conforto,
frequência, financeiramente viável e ainda com

baixa ou nenhuma tarifa seria o cenário ideal para

sociedade, empresários e poder público. Mas, como

chegar lá? Essa é a questão que precisa ser respondida pelos candidatos e, posteriormente, soluciona-

da pelos eleitos. Discursos eloquentes são vários,
mas na prática, como transformá-los em realidade?

Neste ano em especial, em que fomos sur-

preendidos por uma pandemia, a situação que
já era difícil no setor de transporte coletivo ficou

evidentemente pior. Em Porto Alegre, chegamos a

transportar somente 20% da demanda em relação
a períodos anteriores ao coronavírus. Agora, em-

bora retomando gradualmente, o serviço sofre para
atingir os 50% de passageiros e dificilmente voltará ao que era antes. A expectativa é que fique em

80%. Por isso, a tarefa dos eleitos é ainda mais com-

plexa. Dar conta de uma equação que já não fechava e que agora têm números mais discrepantes.

Ao poder público cabe, além de corretamente

cobrar por qualificação no serviço, apresentar e

aplicar propostas concretas que o tornem viável.
{A} Visual Generation/Shutterstock.com

Com a crise que atinge empresas de ônibus de

A

O modelo de sustentação baseado somente na tarifa não

se aplica mais. Temos visto que ele não é suficiente para co-

brir os custos e ainda torna cada vez menos acessível a passagem paga pelo passageiro. É preciso fomentar fontes de re-

ceitas extratarifárias que sejam revertidas em prol do cliente,

custeando gratuidades e outras demandas dos usuários. É
preciso também desonerar o setor, seguindo a lógica de que
o transporte é direito social, garantido pela Constituição.

Mais do que um meio de locomoção, o ônibus não pode

ser visto como componente isolado da mobilidade. É neces-

sário investir na infraestrutura, aprimorando vias e criando
faixas exclusivas, apostando na prioridade semafórica, entre

outros recursos que deem ao coletivo a preferência no trânsito. Ora, se um ônibus transporta o equivalente a 48 carros
ocupando um espaço muito menor e emite oito vezes menos
CO2 por passageiro que um automóvel, não seria lógico que

ele tivesse prioridade nas vias? Não somente eu, mas diver-

sos especialistas em mobilidade têm convicção que sim. O
apelo individual não pode se sobrepor ao bem coletivo. Uma

cidade somente com carros é uma cidade estagnada, no sentido literal e metafórico da palavra.

Diante do cenário de incerteza sobre o futuro do trans-

porte público, precisamos que os atuais governantes olhem
para o serviço com comprometimento, cientes de sua essencialidade para a mobilidade e para uma cidade mais
ativa, sustentável e saudável.

todo o país, a missão é desafiadora, mas fundamental para a sobrevivência do setor. Precisamos

que os governos, em todas as esferas, entendam

STAMATULA
VARDARAMATOS

nas cidades e que ele precisa fazer parte das po-

Passageiros de Porto Alegre

que o transporte coletivo necessita ser prioridade

Presidente da Associação
dos Transportadores de

líticas públicas, sejam elas de subsídio ou relacio-

(ATP) e Conselheira da NTU

nadas à infraestrutura.
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Ganho ambiental
pode voltar à estaca
zero pós-pandemia
A queda na concentração de partículas poluentes do ar, investigada por estudos
de vários organismos ambientais durante a pandemia, foi um efeito das medidas
de isolamento social que trouxe benefícios reais para a qualidade do ar nas
grandes cidades brasileiras. Menos automóveis nas ruas e o transporte público
coletivo urbano trafegando sem sobrecargas de passageiros e com maior fluidez
contribuíram para a redução significativa de poluentes diretamente ligados à
emissão veicular. No entanto, esse “legado” ambiental da pandemia pode se reverter
rapidamente em cenário tão crítico quanto o anterior, caso a “vacina” da priorização
do transporte público continue a ser relegada, avalia David Tsai, pesquisador e
coordenador da área de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA).
— com David Tsai

ED. 47
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O Instituto de Energia e Meio Ambiente
(IEMA) investigou a questão apurando dados da rede de monitoramento da qualidade do
ar em operação na região metropolitana de São
Paulo, analisando as séries históricas de concentração de partículas inaláveis finas e de gás ozônio.
Constatou que houve reduções significativas das
concentrações diárias máximas desse poluente

A pandemia causou profunda queda na
demanda de passageiros do transporte
coletivo em todas as cidades, o que
levou também à redução da oferta
do serviço. Quais foram os outros

efeitos da Covid-19 no ônibus urbano,
segundo os estudos do IEMA?

A pandemia proporcionou um experimento

recomendadas como minimamente seguras pela

urbano impensável sob condições normais, que jogou luz

Organização Mundial da Saúde (OMS).

sobre alguns aspectos esperançosos. Muitos automóveis

“No caso de São Paulo, estimamos que seu

particulares deixaram de ocupar o disputado espaço

sistema de transporte por ônibus chegou a emitir

público viário e o transporte público pôde, assim, rodar

15% menos poluentes e gases de efeito estufa por

com mais fluidez, até 40% mais veloz no caso paulistano,

quilômetro rodado”, informa David Tsai, um dos

por exemplo. Foi como se todas as vias por onde

idealizadores da plataforma on-line “Monitor de

circulam os ônibus tivessem se tornado faixas exclusivas

Ônibus SP”, lançada pelo IEMA em setembro deste

para eles. A queda na demanda de passageiros de ônibus

ano, para que o cidadão acompanhe, diariamente,

também contribuiu para evidenciar os benefícios de uma

indicadores atualizados sobre a operação dos cole-

operação sem sobrecarga. Com menos filas durante o

tivos paulistanos, com dados sobre frota em circula-

embarque e desembarque de ônibus, os ônibus ficaram

ção, tecnologia ambiental, velocidade de tráfego e

menos tempo parados nos pontos.

emissões atmosféricas, entre outros.
A pausa que a pandemia trouxe para o planeta
e a população respirarem melhor tem prazo de
validade, caso tudo volte a ser como antes, na avaliação de Tsai. Para ele, com o retorno completo da

Qual foi o resultado disso? Como

ficaram as concentrações de poluentes
na atmosfera durante a pandemia?

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

circulação de veículos, as emissões voltarão a seus

(CETESB) publicou uma nota observando que a qualida-

patamares anteriores. Além disso, teme um quadro

de do ar, de fato, apresentou melhoras significativas nos

em que o transporte público perca ainda mais pas-

primeiros dias de isolamento social. A partir dos dados

sageiros, considerando que o medo de aglomera-

da companhia, o Instituto de Astronomia, Geofísica e

ções aumentará o número de automóveis nas ruas.

Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo

“Caso essa situação temerária se concretize, com

(IAG-USP) também detectou uma redução significativa

mais veículos individuais circulando, as emissões

de poluentes diretamente ligados à emissão veicular,

certamente aumentarão”, afirma.

incluindo cerca de 30% de partículas inaláveis. O IEMA

Nem tudo está perdido. Para o pesquisador, o

também investigou a questão apurando dados da rede

aumento da velocidade dos ônibus e a redução da

de monitoramento da qualidade do ar em operação na

poluição poderiam ser mantidos mesmo pós-pan-

região metropolitana de São Paulo, analisando as séries

demia. Ele aposta numa “vacina” contra os conges-

históricas de concentração de partículas inaláveis finas e

tionamentos e as superlotações dos coletivos ur-

de gás ozônio. As partículas inaláveis finas apresentaram

banos, com ações de priorização nas vias públicas

nítidas reduções nos níveis monitorados a partir da

– faixas e corredores exclusivos de ônibus – e ade-

segunda quinzena de março, quando o distanciamento

quação da oferta de transporte. Quanto à mobili-

social começou a ser praticado. Com isso, houve

dade como um todo, entende que será importante

reduções significativas na frequência de ultrapassagens

conhecer o verdadeiro potencial de modulação nos

das concentrações diárias máximas desse poluente reco-

deslocamentos com o aumento do teletrabalho.

mendadas como minimamente seguras pela Organização

Confira a íntegra da entrevista

Mundial da Saúde (OMS).

NTUrbano
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No entanto, o mesmo não foi constatado quanto ao
ozônio. As estações que monitoram esse poluente com
representatividade da escala urbana, aquelas mais distantes das fontes emissoras, mostraram comportamento

Quais são os principais poluentes

reduzidos durante a pandemia e quais os
malefícios que eles causam à população?

De modo geral, dois poluentes críticos chamam a

similar aos três últimos anos, com frequentes ultrapas-

atenção por frequentemente estarem acima do indicado:

sagens das recomendações da OMS. Porém, uma das

as partículas inaláveis e o gás ozônio. São poluentes

estações localizadas em Itaquera, zona leste da capital,

bastante estudados pela ciência médica e dizem respeito

chamou a atenção por apresentar ultrapassagens mais

principalmente a fortes impactos nos nossos sistemas

frequentes neste ano do que nos três anos anteriores.

respiratórios e cardiovasculares. Segundo a OMS, a

Chegando, aliás, a ultrapassar o padrão de qualidade

poluição do ar é a principal causa de mortes no mundo,

do ar adotado pelo estado de São Paulo, menos rigoroso

cerca de 50 mil mortes anuais no Brasil, segundo estimati-

do que a recomendação da OMS, e alcançando o índice

vas da Organização. Apenas em 2020, a poluição do ar

“muito ruim” de qualidade do ar. Esse contrassenso

perdeu o posto para o novo coronavírus como principal

pode ser objeto de investigações mais aprofundadas.

causador de mortes.

A redução de emissão se deu apenas

relação da poluição do ar com o coronavírus. Muitas das

com menos congestionamentos

de morte por Covid-19, são as mesmas doenças afetadas

E há ainda um aspecto fundamental a se atentar na

pelo fato de os ônibus poderem circular

condições de saúde pré-existentes, que aumentam o risco

ou teria outro fator?

por exposição à poluição do ar a longo prazo. Um estu-

A redução de emissões nas cidades ocorreu pela

do publicado pela Universidade de Harvard concluiu que

diminuição da circulação de veículos em geral. É bom

cidades poluídas tenderam a apresentar casos mais graves

lembrar que os automóveis respondem pela maior parcela

da Covid-19. O estudo apontou que há correlação entre a

das emissões oriundas do transporte nos centros urbanos.

poluição do ar e a tendência dos seus habitantes, que por

Quanto aos ônibus especificamente, circulando de

anos estiveram sujeitos a respirar o ar poluído, a desenvol-

maneira mais fluida, seus motores foram menos exigidos.

ver quadros mais severos da doença.

O alívio da sobrecarga do sistema também contribuiu para
B

a redução de emissões, bem como a demanda reduzida
favoreceu uma maior agilidade no embarque e desembarque de passageiros, ocasionando menores tempos de
parada nos pontos, evitando as emissões em marcha
lenta. No caso de São Paulo, estimamos que seu sistema
de transporte por ônibus chegou a emitir 15% menos
poluentes e gases de efeito estufa por quilômetro rodado.
Com a retomada das atividades

é possível afirmar que teremos o
aumento desses poluentes?

Sim. Com o retorno completo da circulação de

veículos, as emissões voltarão a seus patamares anteriores. Além disso, temo um cenário em que o transporte
público perca ainda mais passageiros, considerando as
pessoas que optarão por se deslocar em automóveis
particulares para evitar aglomerações nos ônibus. Caso
essa situação temerária se concretize, com mais veículos
individuais nas ruas, as emissões certamente aumentarão.
ED. 47
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O aumento da velocidade dos ônibus

UM ESTUDO PUBLICADO PELA
UNIVERSIDADE DE HARVARD
CONCLUIU QUE CIDADES POLUÍDAS
TENDERAM A APRESENTAR CASOS
MAIS GRAVES DA COVID-19.

e a redução da poluição poderiam

ser mantidos mesmo num cenário
pós-pandemia? De que forma?

Certamente. Quanto aos ônibus em

particular, podemos “vaciná-los” contra os
congestionamentos e as superlotações com ações
de priorização do transporte coletivo nas vias

Como o transporte público coletivo

públicas – faixas e corredores exclusivos de ônibus

e uma mobilidade eficiente podem

– e adequação da oferta de transporte. Quanto à

contribuir com o meio ambiente?

mobilidade como um todo, será importante

Para reduzir as emissões de poluentes atmosféricos e

entender qual o real potencial de modulação nos

gases de efeito estufa provenientes da atividade de trans-

deslocamentos com o aumento do teletrabalho.

porte, há três grandes tipos de ações, conhecidas como

Além das já conhecidas e almejadas ações de

Avoid-Shift-Improve (ASI). Isso significa evitar viagens

desenvolvimento orientado ao transporte, estímulo

motorizadas (avoid), mudar para meios de transporte mais

a modos ativos de deslocamento e o requerimento

eficientes (shift) e melhorar tecnologias (improve). O

de tecnologias veiculares mais limpas.

planejamento territorial urbano, o planejamento da mobilidade e a oferta de transporte público coletivo são chave
para que, com ações integradas, possamos ter cidades onde
as pessoas não precisem se deslocar longas distâncias no
dia-a-dia, onde o espaço público não seja sobrecarregado
por automóveis, dificultando a circulação dos modos

Como são realizados os estudos
do IEMA relacionados ao tema
e como funciona a ferramenta
“Monitor de Ônibus de SP”?

Com os objetivos de melhorar a qualidade

coletivos mais eficientes e onde as melhores tecnologias

do ar e promover uma mobilidade urbana de

possam ser aplicadas com o menor desperdício.

baixas emissões, o IEMA procura qualificar a tomada de decisões em políticas públicas, a partir de
conhecimentos técnico-científicos sólidos. Muitas
vezes, isso envolve a produção, sistematização e/
ou a disponibilização de informações organizadas.
Colocamos no ar, em setembro, o Monitor de
Ônibus SP, uma plataforma on-line onde qualquer
cidadão pode acompanhar indicadores diariamente atualizados sobre a operação dos coletivos
paulistanos, com destaque para a frota em
circulação, sua tecnologia ambiental, a oferta de
lugares, a velocidade de tráfego e as emissões
atmosféricas. O Monitor acessa os dados de geolocalização (GPS) de cada um dos mais de 14 mil
ônibus da cidade, gerados a todo momento, e os
traduz em indicadores de fácil compreensão.
Idealizado e arquitetado pelo IEMA, o Monitor
contou com o apoio de desenvolvimento da
Scipopulis, uma jovem empresa de inovação que
domina como poucas o campo da visualização e
análise de dados de transporte público.

NTUrbano
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Como essa ferramenta pode contribuir

E quais os entraves encontrados

para a tomada de decisões de políticas

ao longo dos anos?

públicas voltadas para o transporte

Falando de mobilidade como um todo,

público coletivo por ônibus?

historicamente, um entrave estrutural foi o

andamento geral do transporte público por ônibus em São

cidades brasileiras. Trata-se de um projeto

Paulo, abrindo caminho para avaliações criteriosas e

rodoviarista e centrado no uso do automóvel

específicas por planejadores e pesquisadores, assim como

particular, relegando ao ônibus um papel

para o controle social. É possível acompanhar a evolução ao

subalterno, como meio de deslocar a força de

longo do tempo, e de forma atualizada, da frota em

trabalho das camadas mais socioeconomicamen-

circulação, da oferta de transporte, da velocidade de

te vulneráveis, da população da periferia para o

circulação e das emissões atmosféricas, permitindo verifica-

centro. Felizmente, essa forma de pensamento

ções de melhoria ou retrocesso. Permite também quantificar

vem perdendo protagonismo. O avanço, em

o efeito de ações adotadas, contribuindo com avaliações de

2012, da Política Nacional de Mobilidade Urbana

impacto de decisões de políticas públicas. No caso de São

(PNMU), que traz diretrizes como a “prioridade

Paulo, em especial, elaboramos a ferramenta para avaliar se

dos modos de transportes não motorizados

as emissões do sistema cairão, ao longo dos anos que virão,

sobre os motorizados e dos serviços de trans-

em um ritmo consoante ao cumprimento das metas impos-

porte público coletivo sobre o transporte

tas na Política de Mudança do Clima do município.

individual motorizado”, é um importante sinal

A ferramenta busca apresentar indicadores do

projeto de desenvolvimento urbano adotado nas

apontando a transformação à qual as cidades
devem se direcionar.

A CONVERSÃO DE NOSSAS
CIDADES INSALUBRES EM
CIDADES HUMANIZADAS E
AMBIENTALMENTE SAUDÁVEIS
PASSA PRINCIPALMENTE POR
REQUALIFICAR O ESPAÇO
URBANO, COM PRIORIZAÇÃO
DO TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO E OS MODOS ATIVOS
DE DESLOCAMENTO.

A pandemia de Covid-19 exacerbou uma
fragilidade há tempos não equacionada no país: o
custeio do transporte público depende exclusivamente, ou demasiadamente, da tarifa paga pelo
passageiro. Este é um modelo que precisa ser
repensado se buscamos um sistema de transporte resiliente, atrativo ao cidadão, e acessível a
toda a população.

Quais seriam as políticas públicas

necessárias para mudanças nessas questões?
Para que a sociedade possa tomar as melhores

decisões com o objetivo de oferecer um sistema de transporte público coletivo que garanta o direito constitucional
do brasileiro ao transporte digno, um primeiro passo é
poder diagnosticar com clareza a situação e os problemas.
Para isso, a transparência de dados públicos é essencial
para permitir que a sociedade se debruce sobre essas
questões e possa debatê-las. O funcionamento do Monitor
de Ônibus SP, por exemplo, viabiliza-se a partir do fato de
termos alguns dados abertos em São Paulo.
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A PANDEMIA DE COVID-19
EXACERBOU UMA FRAGILIDADE
HÁ TEMPOS NÃO EQUACIONADA
NO PAÍS: O CUSTEIO DO
TRANSPORTE PÚBLICO
DEPENDE EXCLUSIVAMENTE, OU
DEMASIADAMENTE, DA TARIFA
PAGA PELO PASSAGEIRO. ESTE
É UM MODELO QUE PRECISA
SER REPENSADO SE BUSCAMOS
UM SISTEMA DE TRANSPORTE
RESILIENTE, ATRATIVO AO
CIDADÃO, E ACESSÍVEL A
TODA A POPULAÇÃO.
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Entrevista

C

Como avalia o futuro da

No que tange às emissões atmosféricas, um estudo

mobilidade, do trânsito

recente da instituição aponta que a trajetória de emissões

ambiente no Brasil?

que vêm lentamente caindo nos últimos 20 anos, tende a

e seus impactos no meio
Congestionamentos, poluição do ar,

de partículas inaláveis ultrafinas pelo transporte rodoviário,
uma inflexão e voltará a crescer em uma ou duas décadas,

mortes e morbidades decorrentes do

com a simples tendência de aumento da circulação total de

trânsito, além do comprometimento do

veículos, diante do padrão de mobilidade atualmente vigen-

restrito orçamento das famílias com

te. A conversão de nossas cidades insalubres em cidades

elevadas despesas de deslocamento, são

humanizadas e ambientalmente saudáveis passa principal-

disfunções presentes do modelo de

mente por requalificar o espaço urbano, distribuindo mais

mobilidade que urgem ser corrigidas no

equitativamente as oportunidades de moradia e trabalho,

Brasil, com determinação. Sem firmes

com priorização do transporte público coletivo e os

compromissos políticos e ações efetivas

modos ativos de deslocamento.

esses problemas continuarão persistindo
por muitos anos, quando não se agrava-

DAVID TSAI

rem. É preciso mudar radicalmente a forma
como planejamos o transporte, focando
em pessoas, e não apenas em veículos.

tem formação em Engenharia Química e Geografia pela Universidade de
São Paulo e trabalha há 13 anos no Instituto de Energia e Meio Ambiente
(Iema), organização que se dedica a qualificar os processos decisórios
para que os sistemas de transporte e de energia assegurem o uso
sustentável de recursos naturais com desenvolvimento social econômico.
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Parada Obrigatória

Folha de
pagamentos
desonerada
até final
de 2021
No início de novembro o Con-

gresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro referente à pror-

A NTU participou de intensa mobilização empresarial que

altamente empregadores de mão-de-o-

contou com entidades representativas dos 17 setores econô-

urbano de passageiros. O veto foi derru-

realizadas, a NTU encaminhou com outras 36 entidades empre-

bra, incluindo o de transporte público

bado por quase unanimidade pelos se-

nadores presentes na sessão, depois de
ter sido também aprovado na Câmara

dos Deputados. A desoneração da folha
de pagamento para esses setores fica
mantida até dezembro de 2021.

Indicadores
VIAGENS POR PASSAGEIROS
PAGANTES EM QUEDA

micos afetados visando a derrubada do veto. Entre as ações

sariais uma carta aberta (VEJA AQUI) ao Presidente da República,

{A} CuteCute/Shutterstock.com

pagamento para 17 setores da economia

Jair Bolsonaro, solicitando que o Governo Federal afaste qual-

quer ameaça de judicialização da derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento. O documento destaca que a desoneração evita o aumento da carga tributária e ajudará a salvar
centenas de milhares de empregos no próximo ano.

Evolução dos passageiros equivalentes transportados
(viagens realizadas) por mês nos sistemas de ônibus urbano (2013-2019)
Cidades analisadas: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO,
Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP.
381,1

400,8

398,9
363,8

340,8

Dados do Anuário NTU 2019-

355,0

2020 apontam que a cada ano a quanti-

323,6 315,0
275,0

dade de viagens realizadas por passa-

303,0 293,4 305,1

282,7

293,9

geiros pagantes do transporte público

por ônibus diminui. A média de viagens
dos meses de abril e outubro (288,3 mi-

lhões) aponta que, em 2019, houve uma

redução de 3,7% em relação ao ano de
2018. Somente nos últimos seis anos, de

2013 a 2019, a diminuição das viagens

equivalentes atingiu 26,1%, como pode
ser observado no gráfico.
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O DIREITO DE IR E
VIR PÓS-PANDEMIA

{A–B} Marcello Casal Jr./Agência Brasil; {C–D} Rovena Rosa/Agência Brasil

O mundo busca caminhos para reinventar a mobilidade
urbana depois da Covid-19. Sob risco de falência no
Brasil, transporte público precisa de intervenção urgente.

31 de dezembro de 2019, meia-noite. Ao redor

“A pandemia foi mal avaliada desde seu início,

do mundo, bilhões de pessoas davam boas-

pois se imaginava que dentro de quatro meses ela

-vindas ao novo ano, com votos de que fosse melhor

estaria controlada. Mas isso não ocorreu e ainda

que o anterior. O que elas não esperavam era que

estamos diante de uma segunda onda em vários

2020 ficaria marcado pelo surto de uma doença que,

países. A vacina está avançando mais rápido em

em alguns meses, tiraria a vida de mais de 1 milhão

relação a outras pandemias do passado, mas há

de pessoas em todo planeta. Ainda que as primeiras

custos e já é possível sentir a diferença”, comenta

informações sobre o novo coronavírus tenham chega-

o presidente da divisão da América Latina da União

do no fim de 2019, naquela época era difícil crer que a

Internacional de Transportes Públicos (UITP), Ju-

pandemia avançaria a ponto de ser considerada uma

randir Fernandes.

das maiores da história.

No transporte público, a diferença é gritante.

Menos de dois meses depois, 34 brasileiros que

O setor, que já sofria com anos de falta de políticas

viviam em Wuhan (China), epicentro da chamada Co-

públicas e investimentos, além de perda histórica

vid-19, tiveram que ser repatriados, acendendo o sinal

de passageiros, viu o caos ser antecipado pela pan-

amarelo. No dia 26 de fevereiro, o primeiro caso foi

demia. De acordo com boletim divulgado em se-

confirmado por aqui. Em 11 de março, a Organização

tembro pela Associação Nacional das Empresas de

Mundial de Saúde declarou pandemia de coronaví-

Transportes Urbanos (NTU), a queda da demanda

rus e, oito dias depois, o Brasil registrou sua primeira

chegou a bater 80% na média nacional, enquanto a

morte. De lá para cá já são oito meses – alguns deles

oferta foi mantida na faixa de 50% no pior momen-

com medidas rígidas de isolamento social –, diversos

to, para atender a protocolos de segurança da Co-

impactos sociais e econômicos e nenhuma previsão de

vid-19. A conta, claro, não fechou e causou grave

quando o pesadelo vai acabar.

desequilíbrio financeiro.
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Entre março e agosto, as empresas operadoras acu-

A diminuição da poluição sonora devido à redução de ve-

mularam prejuízo de R$ 5,5 bilhões. A NTU estima que, de

ículos e pessoas nas ruas também foi notada, especialmente

16/3 a 31/12, o rombo chegará a R$ 8,79 bilhões. Os refle-

em grandes capitais como São Paulo. Naturalmente, trânsito

xos, infelizmente, alcançam postos de trabalho. De janeiro

menos carregado traz mais segurança viária, reduzindo aci-

a junho, houve 57.712 demissões no setor contra 30.015

dentes e mortes. “Não sei se são tendências, mas deveriam

admissões, segundo o Painel do Emprego da Confedera-

ser. A gente não deveria aceitar que nossas cidades voltassem

ção Nacional do Transporte (CNT). Fora as reduções de

a ser sujas e poluídas como antes. Devíamos exigir políticas

jornada e salários e suspensões de contratos trabalhistas

públicas nesse retorno ao novo normal”, aponta o diretor de

registradas na maioria das empresas. Desde março, 10

Mobilidade Urbana do WRI Ross Center For Sustainable Ci-

empresas e um consórcio interromperam suas operações.

ties, programa de Cidades Sustentáveis do World Resources

Mesmo com o fim do isolamento social, a situação se-

Institute (WRI), Sérgio Avelleda.

gue difícil para quem ainda resiste. “Nossa expectativa era

As mudanças no comportamento das pessoas são igual-

de que a retomada após a crise mais aguda de contami-

mente uma realidade. O teletrabalho como solução temporá-

nações e mortes seria lenta, mas não tanto. Temos baixa

ria para as medidas de isolamento social está entre as princi-

recuperação do setor. Hoje estamos entre 75% e 100% da

pais, já que o trabalho feito de casa pode se tornar permanente

oferta, com demanda menor que 55%. É muito grave, pois

em vários segmentos. Naturalmente, as empresas perceberam

achamos que a retomada deve demorar bastante: talvez

a eficiência das plataformas para reuniões on-line, o que deve

até dois anos para voltar a valores históricos de antes da

impactar as futuras viagens a negócios. Da mesma forma, o

pandemia. E nem sei se vamos voltar a isso porque essa

ensino à distância, o comércio pela internet e os meios de pa-

crise mudou muito o comportamento das pessoas”, avalia

gamento eletrônico têm se consolidado.

o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha.

Praticidade, conforto e economia de gastos são algumas

E mudou, de fato. Para além das perdas e dificuldades,

das razões para essas tendências serem tão promissoras. Para

o coronavírus trouxe uma inadiável necessidade de repen-

Jurandir Fernandes, as mudanças de comportamento afetam

sar o mundo e a forma como vivemos. Os efeitos da qua-

de maneira irreversível a mobilidade nas cidades: “Algumas

rentena mostram isso. No meio ambiente, por exemplo,

alterações podem ser temporárias, mas outras permanecerão.

foram impressionantes e positivos. Com mais de um terço

A pandemia acelerou o processo das tecnologias emergentes

da população mundial em casa, houve sensível redução da

que vinham se manifestando e sendo incorporadas ao dia a dia

poluição do ar. Na Índia, para citar apenas um entre tantos

desde os anos 2000, trazendo-o para dentro da mobilidade.

casos emblemáticos, as montanhas do Himalaia puderam

Tudo isso e mais alguns detalhes vão fazer com que o volume de

ser vistas de regiões onde isso era impossível há décadas.

passageiros seja menor que no passado”, afirma o engenheiro.

B

ED. 47

NTUrbano

19

Capa

Diante da mudança apontada como uma das principais

Mesmo prorrogada por mais tempo que o previsto

responsáveis por retirar passageiros do transporte público – o

inicialmente, a Lei não resolveu o problema da escassez

teletrabalho –, o especialista em Planejamento de Transpor-

de recursos das operadoras. Um Projeto de Lei instituin-

tes pela Universidade Federal de Pernambuco Carlos Batinga

do uma ajuda emergencial de até R$ 4 bilhões para o

reconhece o risco, mas pacifica a questão. “Impacta, mas nem

sistema de transporte coletivo de estados e municípios

tanto. A indústria é a que mais emprega e exige trabalho presen-

levou meses para ser aprovado e os recursos ainda não

cial, assim como a construção civil, as escolas e outros. Grande

foram disponibilizados.

parte da nossa mão de obra não é especializada, tem baixa es-

“Não conseguimos entender a demora em implantar

colaridade, então é preciso fazer essa adaptação. Se queremos

uma medida tão importante, já que o transporte público é

que trabalhem de casa, precisamos de planejamento”, observa.

indutor da economia no país e, portanto, fundamental na

Sérgio Avelleda concorda. “O teletrabalho vai afetar em

retomada. Estamos chegando ao fim do ano em situação de

pequena medida a demanda do transporte público, porque

penúria, com benefícios terminando e 13º salário para pa-

estamos falando apenas de trabalhadores de escritório, que

gar. As empresas estão operando porque estão se endivi-

não são maioria no país. E muitas empresas que estão em

dando; sem esse auxílio emergencial, o setor não tem como

home office não ficarão 100% nesse modelo”, aposta.

compensar o prejuízo acumulado”, lamenta Otávio Cunha.
Assim, não é possível falar no futuro da locomoção

Manada de
elefantes

nas cidades se não pensarmos em como chegamos até
aqui. Deixado de lado por muitos anos, o transporte público chegou enfraquecido para o enfrentamento da crise

The elephant in the room (o elefante na sala) é uma metáfora

criada pela Covid-19. A doença, por sua vez, ainda deixa

para se referir a uma questão que está claramente presente,

muitos brasileiros inseguros quanto ao uso do ônibus.

mas sobre a qual ninguém quer discutir, seja por desconforto,

Consequentemente, o transporte por aplicativo e a mobi-

negligência ou falta de interesse. Se a famosa expressão fosse

lidade ativa (a pé e por bicicleta) fazem o caminho oposto,

aplicada à realidade da mobilidade urbana brasileira, seria

crescendo mais e mais a cada dia.

mais adequado falar em manada elefantes na sala. Afinal, são

Apesar dos estudos que comprovam a ausência de

muitos os problemas do setor que vêm sendo deliberada-

correlação entre o transporte público e a contaminação

mente ignorados.

pelo coronavírus, o setor precisa seguir informando a po-

A falta de custeio adequado é o maior dos elefantes. Atra-

pulação e cuidando da prevenção, a fim de recuperar ao

sado, o Brasil insiste em um modelo baseado na tarifa pública,

menos parte da demanda. “Os que continuarem fazendo

em que a passagem paga pelo usuário é, em geral, a única

viagens não necessariamente farão da mesma forma. Há

fonte de recursos para bancar a operação. Os investimentos

um erro, pela própria natureza da pandemia, de respon-

insuficientes em infraestrutura viária e priorização dos ônibus

sabilizar o transporte coletivo pela propagação da Covid.

também não ficam atrás. A ausência de políticas públicas con-

Tudo isso nos dá um horizonte, ao menos nos próximos

sistentes e perenes compromete a qualidade do serviço, au-

três anos, de patamares inferiores de demanda. Ainda não

menta a perda de passageiros e dificulta a atuação das empre-

se sabe quanto, mas serão grandes os impactos”, prevê

sas, gerando prejuízos crescentes não só para os empresários,

Jurandir Fernandes.

mas para a população e o país como um todo.

Outra preocupação dos especialistas é com a movi-

Essa mesma omissão, sobretudo do poder público, preva-

mentação nas prefeituras por causa das eleições. Há um

leceu durante a pandemia. Nos níveis estaduais e municipais,

receio de que a passagem de 2020 para 2021 seja mar-

alguns governantes destinaram auxílios emergenciais para

cada por omissão ou confusão diante dos desafios que

subsidiar o transporte público, ou lançaram medidas como

se impõem. Mesmo porque, em busca de votos, sempre

desonerações tributárias e compra antecipada de créditos

há candidatos apoiados em discursos eleitoreiros e pro-

(vale-transporte e gratuidades). Já o governo federal editou a

messas populistas, inviáveis no atual contexto – entre

Lei n° 14.020/2020 para suspensão temporária de contratos e

elas congelamento de tarifa, substituição de veículos e

redução de carga horária de trabalho e salários.

novas licitações.
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“Temos prefeitos saindo que não farão nada, e novos
que levarão dois meses para entender o que está acontecendo. Há chance de passarmos quatro meses dentro de
um buraco negro. O que precisamos é de injeção de recursos emergenciais pelo menos até maio, pois ainda dá para
salvar boa parte das empresas. Depois, continuar consolidando os investimentos”, sugere Jurandir Fernandes.
Não salvar empresas operadoras que acumulam décadas de experiência significa interromper ou devolver o
serviço ao poder público, elevando os custos da operação.
Ou, pior, retroceder à época em que proliferava o transporte clandestino. Para o Brasil, que é referência na América Latina de sistema organizado de transporte público
sobre pneus, permitir o retorno de velhas vans ilegais, com
perda de empregos formais, seria terrível.
“O clandestino vai conseguir sobreviver porque não vai
pagar imposto, não vai operar entre picos e nem transportar gratuidades. O transporte público regular, com todos
os impostos e direitos trabalhistas cumpridos, vai morrer.
É isso que queremos para o Brasil? A volta de Kombis que,

Nesse sentido, é fundamental deixar de depender exclu-

quando batiam, matavam até cinco pessoas de uma vez,

sivamente da tarifa e buscar novas fontes de custeio. Por mais

sem segurança sanitária? É uma barbárie que consegui-

que haja localidades fornecendo subsídio para o serviço, está

mos eliminar com muita dedicação. Seria um enorme re-

longe de ser suficiente. As fontes possíveis de recursos são

trocesso”, protesta Fernandes.

muitas. Vão desde a criação de fundos abastecidos com orça-

Nos vizinhos Argentina e Bolívia, a situação está pior.

mento público até a cobrança de taxas ou impostos em cima do

Enquanto o primeiro enfrenta um cenário financeiro deli-

transporte individual, como os transportes por aplicativo e os

cado, que se reflete em cerca de 30 cidades sem transpor-

usuários de automóvel particular. Cobrança em estacionamen-

te público devido à insolvência das empresas, o segundo

tos públicos também é uma alternativa de renda extratarifária.

amarga a existência de uma única empresa estruturada

“Temos um desafio enorme, anterior à pandemia, de finan-

(o restante é clandestino). “Todos vão sofrer e estão so-

ciar o transporte público. Já vínhamos observando ao redor do

frendo. No entanto, em termos de perda de organização, o

mundo um déficit na geração de recursos para pagar o serviço.

nosso tombo será muito maior”, completa.

Quando uma cidade estabelece que a tarifa é suficiente para
isso, demonstra que o beneficiário é apenas o passageiro, mas

Uma nova mobilidade
possível

não é verdade. Todos saem ganhando com o transporte público, mesmo quem não o utiliza”, garante Sérgio Avelleda.
Priorizar o transporte público significa reduzir congestio-

Ao levar em consideração os caminhos da mobilidade ur-

namentos e a poluição atmosférica e sonora, elevar a seguran-

bana no mundo e as mudanças provocadas pela pandemia,

ça viária, o acesso a oportunidades, produtividade e qualida-

a conclusão é óbvia: nada voltará a ser como antes. E nin-

de de vida das pessoas. O resultado são cidades revitalizadas

guém no setor quer que seja. Após a concessão de recursos

e competitivas – vantagens que a sociedade aprendeu a va-

emergenciais, a única alternativa para superar de vez a

lorizar e deseja ter daqui para frente. “O problema é que as

crise é a completa reestruturação do serviço. No Brasil, a

cidades têm cobertor curto para financiar, então está na hora

perda histórica de demanda – 25% de 2013 a 2017, com

de os governos locais e nacionais unirem esforços, pois pre-

menos 12,5 milhões de passageiros somente entre 2018 e

cisamos garantir oferta, regularidade e confiabilidade, e isso

2019 – já deixava óbvia a decadência do modelo atual.

demanda recursos”, analisa Avelleda.
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Uma nova mobilidade urbana também depende de

C

investimentos em infraestrutura, que inclui BRT, faixas e
corredores exclusivos, terminais e pontos de embarque
e desembarque, manutenção viária e mesmo calçadas.
“Vale lembrar: o usuário do transporte público não é
usuário apenas quando embarca no veículo. Ele é usuário
a partir do momento em que sai de casa e caminha até o
ponto de ônibus. Se este caminho é desconfortável, inseguro, sujo, desprotegido, estamos convidando-o a comprar um automóvel ou uma moto”, reflete Sérgio Avelleda.
Ainda que o cenário seja de economia impactada
por uma pandemia, para Jurandir Fernandes, a falta de
recursos não pode ser usada como justificativa para não
investir. Segundo ele, além de soluções eficientes como
as parcerias público-privadas, é possível recorrer à criatividade. “Falam que não tem dinheiro, mas dá para fazer
faixa exclusiva até com cones. Provisório, em horários de
pico. É um exemplo de sinalização mais leve e rápida com
baixo custo. O que falta é vontade política. A população
Essa união depende da criação de uma política nacional
que envolva todas as esferas do poder público em mudanças

deve cobrar espaços exclusivos para os transportes público e ativo, que embelezam as cidades”, destaca.

estruturais. Um novo modelo de contratação – que seria por

Contudo, o setor não aguarda parado. Ciente de que

concessão simples ou patrocinada (PPP), ambas associadas

tudo depende de mudanças na legislação brasileira, a

a um fundo de transporte para subsidiar o passageiro – é

NTU segue buscando diálogo. Para isso, elaborou um do-

urgente. A pandemia escancarou a deficiência de contratos

cumento prévio que está sendo discutido internamente

engessados, que trazem insegurança jurídica às empresas e

e será encaminhado ao governo federal, que recebeu a

não consideram fatores como custos e variação de demanda.

associação para algumas reuniões e pediu sugestões para

“Precisamos sair da discussão histórica de custo e tarifa,

melhorar definitivamente o transporte público. A ideia é

para um planejamento estratégico que leve em conta qualida-

ampliar a discussão e enviar ao Congresso para debate.

de e custo, como ocorre em muitos países. Há vários modelos,

“Esperamos que em um ano, mais ou menos, esse novo

com o poder público entrando com equipamento e licitando

marco legal seja aprovado. O modelo que estamos cons-

o contrato de operação e gestão. No passado, o governo ad-

truindo se espelha muito no que já funciona em países

quiriu ônibus escolares para os municípios, pois a situação

desenvolvidos”, explica Otávio Cunha.

era caótica. A gestão ficou com o município. Foi bom para a

Integração e
criatividade

indústria, a população e o país. Podemos fazer algo semelhante com o transporte urbano, mas depende de uma política em
nível federal”, pondera Carlos Batinga.
Além disso, o setor aguarda a tomada de decisões políti-

De acordo com a UITP, que é unânime ao considerar o ser-

cas importantes, como a reforma tributária e a desoneração

viço fundamental para a recuperação econômica, social

da cadeia produtiva do transporte, um serviço essencial para

e ambiental, a demanda de passageiros do transporte

a retomada econômica do país. “Na quarentena, deu para

público durante a pandemia caiu até 90% em todo o mun-

todos perceberem o quanto o transporte público é essencial.

do. Mesmo países que enfrentam no momento a segunda

Podemos abrir mão de várias atividades, mas sem ônibus não

onda de covid-19, com imposição de novo lockdown, têm

temos repositores nos mercados, coleta de lixo, profissionais

consciência de que não é possível interromper os investi-

de saúde”, provoca Sérgio Avelleda.

mentos na área.
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No novo normal não é mais viável tomar medidas

D

isoladas e desconectadas com as mudanças sociais e
novos hábitos da população, ansiosa por itinerários
menos rígidos e informações confiáveis. Por isso,
os táxis e o transporte por aplicativo precisam ser
incluídos. Isso pode ser feito também por meio de
integração entre tarifas: “É possível utilizar o mesmo
meio de pagamento para o app e o ônibus. Em vez
de ir da minha origem até o destino final de carro,
congestionando e poluindo a cidade, consigo usá-lo
para acessar o metrô ou a parada mais próxima. E é
essencial regular os aplicativos para que eles subsidiem o transporte público”, ressalta Avelleda, ao
citar exemplos de taxação de apps adotadas em Nova
York, Singapura e São Paulo.
Pensar “fora da caixa” é importante na busca por
uma mobilidade urbana melhor, já que grande parte da
população mundial vive nas cidades e estas não param
de crescer. Iniciativas de longo prazo como a eletrificação do transporte público, por exemplo, pedem criatividade. Para superar a barreira financeira e adotar uma
Prova disso são iniciativas como o seminário online sobre os
desafios atuais e futuros pós-covid-19, realizado pela UITP. O

opção mais sustentável, é necessária uma conjugação
de esforços, de acordo com Sérgio Avelleda.

evento contou com palestrantes de Baku (Azerbaijão), Moscou

“Estudos mostraram que, no ciclo de vida total, o

(Rússia), Londres (Inglaterra), Madri (Espanha) e Paris (França),

ônibus elétrico é mais barato que outros a diesel, pois o

além de 286 participantes de 21 países, incluindo o Brasil. As cinco

custo de operação é muito mais baixo, do combustível

nações falaram das novas necessidades da mobilidade, de tecno-

à dinâmica de gestão e manutenção. É verdade que a

logias de gestão de oferta e demanda, da importância de sistemas

compra do veículo ainda é mais cara, mas a criação de

inteligentes e frotas atualizadas, da participação do governo no

um fundo de financiamento para compras massivas

processo e da relevância que ganharam as bicicletas e as ciclovias.

reduziria o preço em razão da escala e ajudaria a con-

É inegável o crescimento dos transportes ativos. Em Bogotá, na

solidar uma cadeia completa de prestação de serviço

Colômbia, o governo instalou 76km de ciclovias temporárias. Fila-

em torno do ônibus elétrico. Projetos-piloto como os

délfia, nos Estados Unidos, fechou temporariamente algumas vias

que temos em cidades do Brasil são importantes para

para uso exclusivo das bikes, que passaram a ser tão procuradas em

conhecer a tecnologia, mas só isso não muda o merca-

São Paulo que a espera pelo produto chega a 45 dias. O boom é mui-

do”, argumenta.

to positivo para a constituição de cidades mais sustentáveis. E não

Santiago, no Chile, adotou um modelo de negó-

deve assustar o transporte público, na avaliação de Sérgio Avelleda.

cios fora do padrão. A empresa de energia elétrica

Para ele, esta é uma oportunidade única para investir na inte-

local comprou centenas de ônibus elétricos e alugou

gração do ônibus com outros modais. “Podemos integrar o siste-

às empresas operadoras de transporte, aumentando

ma às ciclovias, às estações de bicicletas compartilhadas. Tudo

o próprio faturamento pelos ganhos com o aluguel

aliado à tecnologia, promovendo também integrações tarifárias,

e a venda de energia elétrica. “Nossa legislação é do

com meios de pagamento interligados e inteligentes. É difícil uma

século passado. Nossos empresários, quando querem

pessoa atravessar cidades como São Paulo e Brasília a pé, mas

inovar, são barrados pela lei. É preciso ter socorro

é fácil sair de casa e chegar até um terminal de bicicleta com um

emergencial, investimentos e modernização”, sustenta

sistema de integração bem desenhado”, assegura.

Jurandir Fernandes.
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Isso leva de novo à relevância da União no desenvolvimento da mobi-

Para Jurandir Fernandes, a melhor forma

lidade urbana brasileira, na opinião do especialista Carlos Batinga: “Se as

de distribuir as atividades econômicas em

políticas industrial, energética, trabalhista, de crédito e de financiamento

horários diferentes no dia não é por meio de

são definidas pelo governo federal, como um município, isolado, vai

legislação, mas de incentivo financeiro: “Baixar

promover mudanças? Ainda estamos sem luz no fim do túnel exatamente

decreto definindo horários para os segmentos

pela ausência dessa esfera do poder público nas discussões e formulação

causaria um problema de organização urbana

de uma política nacional”.

terrível, pois não temos só o cidadão que vai e

Não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, a pandemia tam-

volta do trabalho. Há a mãe que antes deixa o fi-

bém colocou em xeque a atual organização das cidades. A quarentena fez

lho na escola, o jovem que trabalha de dia e es-

as pessoas valorizarem mais seus bairros. Tal comportamento reacende

tuda à noite, são muitas situações amarradas.

a discussão sobre descentralização, com criação de oportunidades e

Dá para aumentar tarifas no horário de pico,

serviços nos entornos. Essa tendência, somada ao escalonamento de

baixá-las fora do pico. Nada drástico, mas aos

atividades, ajudaria a achatar a demanda de ônibus em horários de pico, o

poucos. A outra opção seria conversar setorial-

que encarece a operação e causa lotação dos veículos e engarrafamentos.

mente, só não dá para obrigar”.

ARREGAÇANDO AS MANGAS
O Espírito Santo tem sido referência no enfrentamento
à crise causada pela pandemia. Até fevereiro, o Sistema
Transcol transportava cerca de 13 milhões de passageiros por mês, número que chegou a baixar 80% com o
isolamento social. O subsídio para as empresas, calculado
sobre o número de usuários transportados, também caiu.
Então, o governo criou um protocolo com 40 ações,
muitas delas baseadas em inovação. Dentre elas: contratação de uma empresa especializada para rever custos
do sistema, aquisição de diesel pela secretaria diretamente com a Petrobras com descontos de até 15% pela
compra única, repasse de recursos do governo estadual,
afastamento de motoristas e cobradores do grupo de
risco, campanha de incentivo ao uso do cartão para pagamento eletrônico e ampliação dos pontos de recarga,
retirada dos ônibus com ar-condicionado e higienização
de veículos e terminais.
A tecnologia foi uma grande aliada, com possibilidade de consulta das câmeras dos ônibus em aplicativo,
pelos passageiros, para verificar a possibilidade de
embarque. “Como todos, levamos um susto muito grande
com a pandemia, mas vimos que o segredo era ter o
máximo de informações disponíveis para o usuário e
para planejar melhor o transporte, otimizando custos”,
revela o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do
estado, Fábio Damasceno. (LEIA MAIS NA MATÉRIA DE
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO)

Para ele, os investimentos constantes em
infraestrutura ao longo de 2019 com recursos
próprios fizeram a diferença, facilitando a operação com faixas exclusivas e outras obras. Há, ainda, previsão de renovação de frota. “É um momento
de manter investimentos para atrair os passageiros,
olhar para os custos do sistema, buscar fontes de recursos.
Ou vamos perder empresas e gerar desemprego. A pandemia
mostrou que é urgente encontrar equilíbrio entre o que a
população precisa e o custo”, diz Damasceno.
Em Porto Alegre (RS), a prefeitura encaminhou projetos
à Câmara Municipal para ampliar as fontes de financiamento do transporte público. A capital, que desde 2017 vem trabalhando em propostas para a mobilidade urbana – como
a taxação de aplicativos para subsidiar passe livre para os
trabalhadores –, apresentou um conjunto de projetos de lei
em busca de tarifas módicas, fontes de financiamento e
modernização do setor.
As proposições incluem descontos em tarifas para atrair
usuários; receitas de publicidade em veículos; comercialização de créditos de bilhetagem eletrônica; exploração de
estacionamentos rotativos públicos e de multas por circulação em corredores e faixas de ônibus; revisão de contratos
de concessão vigentes para desonerar e melhorar o serviço;
modernização da legislação; e mudança na concessão de
gratuidades e isenções. Propostas existem, o desafio
é tirá-las do papel.
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Estou cheio,
estou vazio
Novas tecnologias adotadas em resposta
à pandemia avisam sobre lotação nos
ônibus; informações aos passageiros
evitam aglomerações e melhoram a
organização do transporte público
para operadoras e órgãos gestores
Além dos protocolos de higienização e

Foi a necessidade de melhorar o distancia-

atendimento ao passageiro para evitar a

mento social entre os passageiros que levou à

transmissão da Covid-19, uma série de outras

aplicação da tecnologia INbus nos ônibus coleti-

ações tiveram que ser tomadas durante a pande-

vos urbanos da Grande Vitória, no Espírito San-

mia para manter o sistema de transporte público

to. A solução fornece informações como a indi-

coletivo em operação com mais segurança para a

cação da lotação dos ônibus, horário das viagens

saúde de quem trabalha e usa esse serviço. Entre

e imagens do interior do coletivo diretamente ao

elas, novas tecnologias que podem alertar sobre

aplicativo ÔnibusGV do sistema Transcol, usado

aglomerações nos ônibus coletivos.

por mais de 300 mil passageiros.
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Live de
apresentação
do INbus

Lançada no final de setembro em uma live com vários atores do

“O INbus surgiu em um processo de necessidade

setor de transporte público, a tecnologia INBus é vista pelo gover-

de planejamento durante a pandemia, quando os usu-

nador do Espírito Santo, Renato Casagrande, como uma solução

ários precisavam de informações mais precisas para

inovadora que traz dignidade para quem usa o transporte coletivo.

embarcar no ônibus. Agora o passageiro tem não só a

Ele destacou que a pandemia exigiu a continuação de investimen-

informação do horário em tempo real do ônibus mas

tos no setor, com novas condutas. “O nosso desejo aqui é sempre

também se o ônibus está cheio ou vazio para planejar

melhorar a vida de quem utiliza o transporte público. Nós quere-

melhor a viagem”, explica o secretário de Mobilidade

mos que ele possa atrair passageiros para a gente retirar automó-

e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno.

veis de circulação, melhorar a circulação na região metropolitana e,

Para ver as informações no aplicativo ÔnibusGV, o

para isso, ofertar um serviço de qualidade”, explicou durante a live.

usuário deve clicar no mapa da cidade e escolher um
ponto de parada. A app mostra então todas as linhas

Como
funciona?

de ônibus que passam naquele lugar, com a indicação
da lotação e imagens do interior do veículo. Assim, o
passageiro pode escolher a melhor opção e ir ao ponto

O INbus é implantado dentro do ônibus em um computador embar-

no horário certo, evitando a aglomeração de pessoas

cado com uma câmera acoplada e sinal 4G. O sistema capta, a cada

tanto dentro quanto fora dos veículos.

minuto, as imagens do interior do ônibus e as transmite aos servi-

“No horário de maior movimentação dificilmente se

dores do sistema. A partir da análise das imagens, o software do

consegue controlar toda a lotação de um veículo. Então

sistema classifica a ocupação do ônibus como baixa lotação, média

essa é uma informação a mais que a gente dá ao passa-

ocupação ou lotado. O equipamento funciona conectado à internet

geiro, para ter segurança agora na pandemia e qualidade

com um pacote de dados que também pode ser usado para ofertar

no pós-pandemia. Isso é muito bom para o planejamen-

o compartilhamento de internet gratuita dentro dos ônibus.

to do governo e das empresas”, destaca o governador.

Outro fator importante é a transformação destes dados de

O desafio de desenvolver uma funcionalidade

classificação de lotação em relatórios para as equipes de planeja-

inédita na América Latina foi realizado pela empresa

mento estudarem a demanda de cada linha por viagem/horário e

de tecnologia Geocontrol durante o período de cres-

ajustarem a frota decidindo o momento exato de disponibilizar ou

cimento da pandemia no país. “Essa foi a solução que

reduzir carros naquela operação.

nós conseguimos desenvolver para ajudar e trazer
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C

conforto ao passageiro no sentido de ele ter informação. An-

Tecnologia na gestão
do transporte

tes ele tinha o tempo dos ônibus, mas não sabia se o veículo
estava lotado ou não. Agora o passageiro consegue pegar o
ônibus mais vazio, com conforto e segurança”, destaca o dire-

Os dados captados e transmitidos pelo INbus não auxi-

tor comercial da Geocontrol, Rogério Tristão.

liam apenas os passageiros, mas possibilitam melhorar

Na apresentação do INbus, o diretor-presidente da Com-

a gestão de todo o sistema e traçar novas estratégias

panhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do

para o setor. “Do ponto de vista do usuário é uma grande

Estado do Espírito Santo (CETURB-ES) destacou o desenvol-

ferramenta onde ele pode escolher como quer circular

vimento do transporte público com o investimento em tecno-

no transporte público. No ponto de vista do gestor, nós

logias. “Eu tenho certeza que com esse banco de dados que

conseguimos saber em tempo real e com planejamento

nós vamos usufruir vamos poder planejar melhor o sistema,

quais linhas estão lotadas, quais estão cheias. Então, eco-

podendo fazer intervenções na linha para melhorar o serviço

nomizamos mão de obra, material rodante, combustível,

prestado ao cidadão. A eficiência no sistema é a palavra-chave

e atendemos melhor a população”, enfatiza Damasceno.
O presidente da Divisão América Latina da União

além da inovação”.
Os testes da nova solução começaram em agosto, com

Internacional de Transportes Públicos (UITP), Jurandir

cinco ônibus; com o sucesso da funcionalidade, outros 25

Fernandes, que também participou da live, lembrou outro

veículos receberam a tecnologia entre setembro e outubro.

problema do transporte público que o INbus ajuda a resol-

Até o final do ano serão mais de mil ônibus com o sistema

ver, a questão da segurança dentro dos ônibus. “Há uma

INbus, que estará em toda a frota até junho do ano que vem.

medida adicional que é a segurança que esse mecanismo

O governo espera que o retorno gradativo dos passageiros ao

está dando. Inibe maus comportamentos, inibe assédio.

sistema aumente ainda mais com a adesão à nova funcionali-

Esse será, sem duvida, um fator de inibição para esse tipo

dade. Sobre os custos, o secretário afirma que a tecnologia é

de comportamento”.
Para diminuir os efeitos da pandemia o governo capi-

bastante acessível às empresas e está dentro do orçamento

xaba traçou ainda mais de 40 medidas de enfrentamento

do sistema de transporte.
Além da função de indicador de lotação, pelo aplicativo

à Covid-19 no transporte público. Além das câmeras com

ÔnibusGV o usuário também pode acessar outras informa-

sensores de aglomeração, adotou também a retirada

ções como o itinerário das linhas, Wi-fi, ônibus com ar-condi-

do dinheiro a bordo (Leia mais na matéria Acontece nas

cionado e acessibilidade, fazer cadastro e recarga do Cartão-

Empresas) com acesso ao sistema somente pelo Cartão

GV e também acessar a um botão de denúncia de passageiros

GV, além da desinfecção diária dos ônibus e instalação de

que não estejam usando máscara.

pontos de álcool gel 70º nos terminais.
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Os dados obtidos alimentam a plataforma, que permite
aos gestores entender o deslocamento das pessoas e, além
disso, criar estratégias para reduzir ou aumentar o uso de

O desafio da gestão de passageiros no transporte público

veículos. A própria plataforma gera um sistema de roteiri-

inspirou também a solução desenvolvida pela startup Milênio

zação, mapa de calor e um dashboard completo. Essas in-

Bus: o contador de passageiros. Uma tecnologia também ca-

formações são enviadas ao aplicativo dos usuários para que

paz de informar em tempo real a localização dos ônibus e se o

eles possam tomar a decisão de embarcar em um veículo

veículo está cheio ou vazio. Sendo assim, o usuário do trans-

cheio ou esperar o próximo ônibus, trazendo assim um nive-

porte público consegue saber quanto tempo falta para chegar

lamento da demanda de passageiros no transporte público.

o ônibus e se vai viajar sentado ou em pé.

Atualmente, a Milênio trabalha com dois modelos de

“A ideia surgiu em um hackathon, quando pensamos que

contador de passageiros. O primeiro é feito por câmeras

poderia existir uma maneira de identificar se os ônibus estão

instaladas em pontos estratégicos no interior do ônibus

cheios ou vazios. Então pensamos no contador de passagei-

e um GPS que possibilitam a contagem dos passageiros e

ros, que traria dados estratégicos de quantas pessoas estaria

a localização de onde eles embarcaram ou desembarca-

dentro dos ônibus e, com isso, levar mais inteligência para as

ram. A outra tecnologia faz a contagem de pessoas pela

empresas tomarem decisões”, explica o Co-Founder & Chief

quantidade de smartphones dentro do veículo. Com um

Technology Officer da Milênio Bus, Marcel Ogando.

equipamento instalado no meio do ônibus, quando o usu-

A solução levou a startup a ser uma das seis finalistas do

ário procura por sinal de wi-fi ou simplesmente está com o

1º. Desafio do Programa COLETIVO de inovação em mobi-

bluetooth ligado, a inteligência artificial consegue identifi-

lidade urbana, promovido pela NTU em 2019. E, ao ganhar

cá-lo e obter os dados necessários.

a 1ª Hackathona Metropolitana, promovida pela Empresa

O gerenciamento das informações sobre a frota é feito

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/

pelo gestor ou operador do transporte na plataforma de-

SP) e pela Concessionária Metra, a startup pôde testar um

senvolvida pela startup, que conta ainda com relatórios

protótipo do projeto em um ônibus da concessionária e de-

das viagens feitas, condições climáticas, situação em tem-

pois comercializá-lo.

po real dos veículos e outras funcionalidades.

A Milênio Bus desenvolveu um hardware e uma plataforma

“Nós fazemos muitos estudos porque a empresa de

que trabalha com tecnologias de Internet of Things (IoT), inte-

ônibus ou órgão gestor quer entender a demanda e para

ligência artificial e visão computacional para realizar a conta-

isso outros fatores que vão além da contagem de passa-

gem do fluxo de pessoas nos veículos. O hardware é instalado

geiros são importantes. No começo da pandemia a gente

no interior do ônibus e ligado à central eletrônica do veículo,

identificou a queda da demanda antes mesmo das notícias

identificando em tempo real a quantidade de passageiros que

e notificamos as empresas”.

embarcam e desembarcam do ônibus.

A tecnologia ainda avisa aos operadores quando o ônibus apresenta falhas mecânicas e elétricas ou precisa de
manutenções periódicas. O custo da inovação é calculado
pelo número de ônibus de cada frota atendida e o tempo
de contrato com a empresa. A mensalidade varia entre R$
80 e R$ 150 por dispositivo instalado em cada veículo.
A startup tem projetos com a montadora Mercedes-Benz, Petrobras, Netz, com o governo de Minas Gerais
para mapear a demanda em ônibus escolares da região
e já testou a tecnologia nos trens da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos (CPTM). Eles ainda estão parti-

D

cipando de um projeto de Smart Cities em Kuala Lumpur,
capital da Malásia, desenvolvendo um aplicativo
multimodal para ônibus públicos.
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Palavra de Especialista

ELEONORA PAZOS
Diretora da União Internacional
de Transporte Público
(UITP) América Latina

Transporte Público
no cenário COVID:

como seguir em frente?
A grande maioria das cidades na América Latina

Não há dúvida que os principais desafios para

está emergindo de vários meses de lockdown e rei-

retomada do setor de transporte público tocam as

que estão assustadoramente desertos estão começando a

questões estavam presentes no passado - no caso

niciando lentamente a economia. Nos centros das cidades
aparecer sinais de vida, mas mesmo com a reabertura de escritórios, restaurantes e lojas, é óbvio que está longe de estar
“de volta ao normal”.

Quanto tempo levará a recuperação, qual será a aparên-

cia do novo normal, e o que isso significa para nossos siste-

questões financeiras e de investimento. Mas estas
da América Latina em uma linha tênue que era
compensada por demandas expressivas, apesar das
perdas de passageiros nas últimas décadas. A crise

simplesmente acelerou o que já existia, tornando
emergencial algumas ações. O tema financeiro cer-

mas de mobilidade ainda não está claro. No entanto, gover-

tamente deve ser abordado com o cenário individu-

ainda precisam se preparar agora para este futuro incerto.

atuando no tema, sendo um dos casos de sucesso a

nos, autoridades de transporte e operadores de mobilidade
Com isso em mente, a UITP – União Internacional de Transporte Público - conduziu um estudo envolvendo mais de 70

executivos de 30 organizações (organizações públicas, pri-

al de cada uma das cidades. Algumas poucas estão

operação do sistema de Montevidéu, no Uruguai, o
qual seria tema para um artigo inteiro.

Entretanto, há desafios que podem e devem ser

vadas, operadores e indústria) em todo o mundo, incluindo

abordados por todos, sendo de caráter abrangente

poderia evoluir no mundo pós-covid e, em particular, para

melhoria de eficiência dos sistemas. Como os opera-

a América Latina, para entender melhor como a mobilidade
identificar novas oportunidades que estão surgindo da turbulência causada pela crise, apesar de seu terrível impacto.
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Paradoxalmente, em função da queda da demanda, as con-

dições de viagem em termos de espaço e conforto irão melhorar

em curto prazo. No futuro, no entanto, todos os operadores em
nosso estudo estão continuando a fazer investimentos na me-

lhoria da oferta comercial (capacidade e nível de serviços) como

uma alavanca chave para acelerar a recuperação. Essas melhorias se estendem por um número de ações:

» Planejamento e programação dos sistemas: revisão dos ho-

rários para garantir que correspondam à oferta do cliente

Como mencionamos, os operadores de

e maior flexibilidade no planejamento para permitir uma
adaptação mais rápida da oferta à demanda.

transporte público foram atingidos pelo colap-

» Soluções de mobilidade e serviços: a substituição da ope-

ções de provimento de serviço público exigiam

lerada, principalmente nas áreas de menor demanda, onde

so da demanda e receitas, enquanto as obrigaque os serviços fossem mantidos. Ao mesmo

tempo, os operadores de transporte tiveram
um aumento nos custos operacionais devido

às novas medidas de higiene e restrições de
ocupações, exigidas por alguns países como
Argentina, Colômbia e outros.

Olhando para o futuro, a lucratividade conti-

nuará a ser desafiada por demandas reduzidas,
afetando todas as receitas - tanto as receitas
tarifárias como as extratarifárias.

Para seguir em frente, além de buscar re-

duções nos custos essenciais de curto prazo

e melhorias na produtividade da equipe e dos

ração tradicional por soluções on-demand está sendo aceas rotas fixas não são eficientes e onde a pressão de custos é

alta. Essas soluções também são habilitadas pelo aumento
do número de clientes com smartphones e outros dispositivos digitais.

» Estrutura tarifária: estímulo ao crescimento / recuperação
da demanda em diferentes segmentos por meio de promoções de tarifas e recompensas por pontos.

» Canais de venda e distribuição de bilhetes: distribuição di-

gital e pagamento como contribuidores fundamentais para

reconquistar a confiança e aumentar a resiliência do transporte em massa, acelerado pela digitalização de bilhetes e
pagamentos: código QR, Bluetooth, reconhecimento facial,
epayment e outros.

ativos, os operadores agora precisam conside-

» Informação ao passageiro e comunicação: acelerar os planos

mentais que podem ser feitas em suas ofertas e

informações dos passageiros, incluindo diversidade de ca-

rar mais pontos essenciais e adaptações funda-

modelos de operações. Não se trata apenas de
se alinhar com as necessidades e comporta-

mentos após a crise atual, mas também melhorar a flexibilidade e resiliência a médio e longo

para melhorar a qualidade, oportunidade e cobertura das

nais, informações em tempo real sobre ocupação do sistema,
análise de dados preditiva para melhorar a robustez e a qualidade das informações.

Não há dúvida que há inúmeros desafios que precisarão

prazo para resistir a crises futuras.

ser superados para a recuperação do setor, que demandam

e no rescaldo da crise é, em geral, impulsionada

público. No relatório da UITP é possível consultar mais de

A adaptação de ofertas comerciais durante

por dois objetivos:

» Melhorar a experiência geral do cliente
para oferecer apoio, reconquistar a con-

fiança e impulsionar a fidelidade e a preferência do cliente.

» Melhorar a resiliência da oferta no con-

texto de possíveis f lutuações rápidas na
demanda e em caso de crise futura.

ações a serem tomadas em conjunto e com o apoio do poder

cem ações especificas que foram identificadas com resultados
positivos, incluindo como os operadores podem adaptar seus

modelos operacionais para aumentar a flexibilidade de custos

e aumentar a resiliência que, seguramente, é um ponto chave
na sobrevivência.

O transporte público segue indispensável para o desenvolvi-

mento das cidades e requer ações unificadas para continuar existindo no cenário das cidades latino-americanas.
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INOVANDO NA
MOBILIDADE
COLETIVO encerra o primeiro ciclo de atividades
e promove novo Desafio que resultou na préincubação do dobro de projetos. Programa projeta
novas parcerias e muitas atividades em 2021

A grande final do 2º Desafio do COLETIVO,

A startup VM9 foi a grande vencedora, com um projeto de

o Programa de Inovação em Mobilidade Ur-

gestão inteligente e integrada de sistemas de transportes. O

bana criado pela NTU, aconteceu de forma virtual

segundo lugar ficou com a Axis Mobfintech e a terceira coloca-

no dia 4 de novembro no canal da Associação no

ção com a X4Fare.

YouTube e teve mais de duas horas de duração. O

De acordo com o edital do 2º Desafio do COLETIVO, os

Pitch Day, etapa final da competição, reuniu seis

três primeiros colocados na competição têm prioridade para

startups que apresentaram soluções inovadoras

serem pré-incubados pelo programa. O Conselho de Inova-

para os desafios do transporte coletivo urbano no

ção da NTU decidiu aprovar também a startup Trip Controls

Brasil. Os projetos finalistas foram apresentados

para o processo de pré-incubação. Para a coordenadora do

por seus proponentes, que tiveram apenas cinco

Programa COLETIVO, Maria Luiza Machado, houve uma evo-

minutos para explicar suas propostas aos jurados

lução nos produtos apresentados no Desafio deste ano, que

e ao público em geral, que também acompanhou e

contou com ideias mais robustas para as demandas dos siste-

votou nas melhores ideias.

mas de transportes do país.
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“A gente percebeu que houve um entendimento dos proble-

duto ou serviço de base tecnológica, na elaboração do

mas mais fundamentais do transporte coletivo pelas startups,

modelo de negócios e na capacitação empresarial dos

que trouxeram soluções com novos projetos de modelo de negó-

empreendedores para a gestão de negócios.

cios em relação à questão tarifária, gestão de dados (como cole-

Durante o período de pré-incubação os projetos

tá-los e como usá-los), seja para o planejamento ou para a gestão

das startups serão capacitados para a aplicação prá-

do transporte”, explica ela.

tica no mercado, o que inclui: um modelo de negócio

O evento marcou também o processo final de pré-incubação e

detalhado; validação das premissas do projeto junto

entrega do Selo COLETIVO para as duas startups vencedoras do

a possíveis investidores e clientes; período de testes e

1º Desafio, o projeto do Grupo Areja de Salvador (BA) sobre solu-

aplicação do MVP (Produto Mínimo Viável); gestão de

ção de ventilação ecológica para ônibus e a ferramenta da startup

negócios e de relacionamento com clientes; e os requi-

de Brasília (DF) ON.I-Bus para transporte sob demanda. O Selo

sitos mínimos para recebimento do Selo COLETIVO.

avaliza a qualidade dos projetos e incentiva a aplicação prática
das soluções na melhoria do transporte público coletivo.

Processo de
pré-incubação

Próximos passos:
Programa COLETIVO
No primeiro semestre de 2021 será realizada uma oficina com foco em conhecimentos sobre inovação no

Durante seis meses, as quatro startups selecionadas no 2º Desafio

transporte coletivo para os associados da NTU, opera-

passarão pelo período de pré-incubação, que dará suporte para

dores de transporte e os parceiros do COLETIVO. O 3º

que os projetos de inovação se desenvolvam em termos técnicos

Desafio do COLETIVO também vem por aí, junto com

(produto ou serviço), comerciais, administrativos e nas demais

as mentorias para os novos projetos pré-incubados,

áreas. As atividades serão desenvolvidas com ênfase na conscien-

além de oficinas e eventos virtuais para as startups no

tização empreendedora, no desenvolvimento do protótipo do pro-

segundo semestre de 2021.

B

NTUrbano

SET/OUT 2020

34

Coletivo

10 PASSOS DA PRÉ-INCUBAÇÃO
1

REUNIÃO

DE ENTRADA

6

TESTES E

APLICAÇÃO

Será apresentada a metodologia e a adequa-

O quarto e o quinto mês será o período de testes das

ção dos projetos ao propósito do programa

premissas e tecnologias adotadas no projeto em desen-

COLETIVO, com o destaque das obrigações,

volvimento. A aplicação e teste do serviço ou produto é

condições e direitos dos participantes (con-

requisito necessário para aquisição do Selo Coletivo. Du-

trato de participação).

rante essa etapa, os participantes receberão mentorias

2

AVALIAÇÃO

DIRECIONADA

Acontecerá a avaliação e mentorias com diversos

contínuas para melhor o desempenho.

7

REFINAMENTO

especialistas para aprimorar os projetos em áreas

Na etapa final do período de pré-incubação as empre-

como: gestão e processos, marketing, relaciona-

sas farão os ajustes finais dos projetos com os resulta-

mento com clientes, modelo de negócios, desen-

dos adquiridos na etapa de testes e aplicações. Para o

volvimento da tecnologia, além de mobilidade

refinamento dos projetos, os participantes contarão com

urbana e transporte público.

mentorias e capacitações sob demanda, além da capaci-

3

AJUSTES PARA
ADEQUAÇÃO

O segundo e terceiro mês da pré-incubação

tação para a apresentação do projeto.

8

PITCH FINAL DO PROCESSO
DE PRÉ-INCUBAÇÃO

marcam o início do processo de capacitação e

Evento que marca o final do ciclo de pré-incubação do

melhoria dos projetos dirigida por especialis-

projeto. Serão apresentados os projetos para aquisição

tas membros do COLETIVO, com conteúdos

do Selo COLETIVO, avaliados pela equipe do Programa.

flexíveis e de acordo com os resultados da

Os participantes receberão antecipadamente as condi-

avaliação direcionada.

ções para aquisição do Selo.

4

AVALIAÇÃO PRELIMINAR
DE DESEMPENHO

9

CONEXÃO

Acontece a Peneira, etapa que visa selecionar in-

Nesta etapa haverá uma reunião para definir os próxi-

ternamente os projetos pré-incubados. Passarão

mos passos do projeto dentro do escopo do programa

para a segunda fase da pré-incubação apenas as

COLETIVO. Os projetos poderão avançar de nível para

ideias que conseguiram evoluir no passo anterior.

incubação, aceleração ou retornar para o processo de

5

MATCH DE

PARCEIROS

Após a Peneira acontecerá um evento para a

pré-incubação para aperfeiçoamento.

10

SELO

COLETIVO

aquisição dos requisitos das startups para o

Final do processo completo de pré-incubação do COLE-

desenvolvimento e aplicações de protótipos,

TIVO. É o símbolo de adequação da proposta do projeto

soluções e produtos. A aquisição pode incluir local

com as premissas e diretrizes do programa. Os produtos

para campo de testes, facilitador de dados, auxílio

que recebem o Selo ganham também o respaldo dos

financeiro e de mão de obra, entre outros.

parceiros do COLETIVO.
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CONHEÇA OS NOVOS PROJETOS PRÉ-INCUBADOS
TRIP CONTROLS
Vencedora do 2º desafio,

A startup paulista Axis

Também de São Paulo,

A solução da Trip Controls,

a startup VM9 de Nova

é uma mobfintech - uma

a startup promove uma

startup de Goiânia (GO),

Friburgo (RJ) propõe uma

fintech com foco em

nova experiência de pa-

tem o objetivo de melhorar

Plataforma de Inteligência

mobilidade urbana. O

gamento da passagem via

a mobilidade através do uso

Geoestatística potenciali-

projeto consiste em ino-

PIX ou qualquer meio (Va-

intensivo de recursos de IoT,

zada pelo uso de inteli-

var os métodos de paga-

le-Transporte, estudante,

telemetria e meios de pa-

gência artificial (IA), big

mento do segmento de

EMV), com uma clearing

gamentos (móveis e seguros

data e controle estatístico

transporte público, pos-

(câmara ou prestadora de

com base em blockchain),

de processos (CEP) para

sibilitando a conversão

serviços de compensação

possibilitando a captura

uma gestão inteligente e

de soluções baseadas

e liquidação de ordens

de informações georrefe-

integrada de demandas de

nos cartões, para uma

eletrônicas) financeira que

renciadas dos hábitos de

planejamento, comunica-

plataforma baseada em

se comunica via nuvem

deslocamento, permanência

ção, predição e operação

contas - Account-Based

através de IoT (internet

e consumo de usuários de

dos sistemas de transpor-

Ticketing (ABT).

das coisas) embarcada no

transporte e condutores de

ônibus, de forma fácil, se-

veículos para o melhor pla-

gura e reduzindo custos.

nejamento do transporte.

podem fazer a diferen-

O período de incubação

O responsável pela empresa,

ça no sucesso de um

será um teste relevante e

Ricardo Vaz, está empolga-

projeto, como destaca

uma grande possibilidade

do com as próximas etapas

O fundador e CEO da

Milton Silva, Co-fou-

de potenciais aberturas

do programa COLETIVO

VM9, Marcos Marconi,

nder & Head Business

de novas parcerias e

e espera um contato mais

conta um pouco do que

Development da Axis.

projetos para a startup,

próximo e mais diverso com

espera na fase de pré-

“Acreditamos que o

como avalia o empreen-

players do setor. “Temos

-incubação: “avançar

modelo de pré-incu-

dedor da X4Fare, Rafael

uma boa convivência com

nas demandas do setor

bação do COLETIVO

Volpato. “Esperamos

operadores, mas queremos

privado, em paralelo com

pode nos integrar

poder explorar melhor o

ouvir suas críticas e orienta-

o setor público, com foco

melhor aos operadores

que um ecossistema de

ções, e de outras entidades

no fortalecimento do

do transporte público,

inovação pode promo-

envolvidas no transporte

transporte público e sua

para unirmos esforços e

ver, dentre eles contar

coletivo. Achamos que o

sustentabilidade, inovan-

entendermos onde pre-

com mentorias especiali-

COLETIVO é o nosso lugar.

do também na comunica-

cisamos ajustar nossas

zadas, um olhar próximo

É exatamente o foco do

ção e, principalmente, na

soluções e modelo de

e desafiador de players

nosso produto, contribuir

resiliência deste ecossiste-

negócio para fazermos a

chave do segmento de

com a melhoria da

ma”, pontua.

diferença no setor”.

mobilidade”.

mobilidade”.

tes. O projeto está direcionado para órgãos gestores
da mobilidade, Centros de
Operação e empresas de
transporte urbano.

As mentorias e consultorias da pré-incubação
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presidente da ANTP

superintendente da ANTP

Qualificar o transporte
público e as cidades –
a lição que nos dá a pandemia
Quem imaginaria que veríamos ruas va-

As paralisações só não foram totais, nem onde se implantou

zias, cidades fantasmas, portas de comér-

de fato o “lockdown”, porque as atividades essenciais deveriam

das? E governos do mundo inteiro - de potências

tos e, ainda, o provimento de insumos básicos e as atividades de

cio arriadas, fábricas paradas e escolas fechamundiais e de grandes metrópoles - definindo

o que abre e o que fecha e pedindo às suas po-

continuar, como as redes hospitalares, o suprimento de alimenmanutenção, a exigir o funcionamento do transporte público.

A queda abrupta da atividade econômica reduziu drastica-

pulações que ficassem em casa? Isso aconteceu

mente a movimentação das pessoas nas cidades, refletindo na

infecção generalizada pelo novo vírus Covid-19,

por ônibus urbanos e por sistemas sobre trilhos, caindo a 25%

e foi absolutamente necessário para se evitar a
de disseminação e agressividade espantosas, e
assim proteger a rede de atendimento à saúde de
um verdadeiro colapso, mudando radicalmente
nosso modo de viver neste ano de 2020.
ED. 47

queda vertiginosa da demanda no transporte público em geral,

da demanda transportada (hoje, ainda entre 55% a 67%). Proto-

colos de saúde e distanciamento social exigiram a manutenção

da oferta dos serviços acima da demanda, que também foi de
75% da oferta na pré-pandemia (hoje, entre 55% e 65%).
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Essa medida, socialmente necessária, refletiu de

blica sobre deficiências no transporte coletivo, dando

de prestação de serviço de transporte, estes em sua

transporte público, trazendo para o debate não apenas

modo duro no equilíbrio financeiro dos contratos
maioria custeados exclusivamente pela arrecadação
da tarifa. Assim, com a queda da demanda, o setor

passou a contar com recursos insuficientes para cobertura dos custos operacionais, gerando déficit de

3,72 bilhões de reais até junho no sistema de ônibus e

3,3 bilhões reais no sistema sobre trilhos (com estimativas de mais de 12 bilhões de reais em todo o transporte público até dezembro).

A pandemia mostrou com maior intensidade as

vazão a temas do passado como a condição pendular do
a forma como as cidades se desenvolvem – distribuição

territorial de moradias e empregos – mas também a for-

ma de organização das atividades de atração de viagens,

mostrando que o atendimento à concentração de pessoas

em horários de pico e a redução das grandes lotações,
sem que haja incremento de custo, não são solucionáveis
caso não se modifiquem também a lógica de construção
e funcionamento das cidades.

A pandemia trouxe à tona a questão central do proble-

evidências da questionável qualidade do transporte

ma: a falta de investimento público e a sua atual forma de

espaço na mídia as condições de grandes lotações dos

são responsáveis pelos custos operacionais? A quem

público, fatos já conhecidos de todo o setor. Ganhou
veículos, a aglomeração nos terminais e os tempos de

espera, entre outros. É bem verdade que tudo ficou
muito mais acentuado na pandemia, uma vez que,

pela primeira vez em anos, a população tomou cons-

ciência da sua fragilidade, dando maior atenção aos
riscos a que estava envolvida, aguçando seus sentidos
para tudo que a cercava e, sem dúvida, também sobre
as condições de transporte.

Tal situação, agravada pela pandemia, já era co-

custeio. Por que só os passageiros que pagam a passagem

cabe pagar as gratuidades conferidas aos idosos e os descontos aos estudantes e a outras categorias? Responder

a estas questões nos leva à discussão do atual modelo de

financiamento do custeio e a suscitar, mais uma vez, a
premência de novas fontes de recursos extratarifários e a

participação de outros setores da sociedade. Requer reco-

nhecer que o transporte público de qualidade é bom para
a economia e para qualificação das cidades.

Quando se discute fontes de novos recursos, surge

nhecida pelos que operam, organizam, acompanham,

a questão importante da necessidade de maior trans-

Com perda de 26,1%, a demanda já vinha em queda

seus indicadores de qualidade, desempenho e eficiência,

pesquisam e estudam o transporte público no Brasil.
significativa entre 2013 e 2019, e a produtividade com
perda de 37,6%, medida pelo índice de passageiro
equivalente por quilômetro, saindo de 2,59, no início

parência das informações sobre o transporte público e
informações inexistentes na maioria dos órgãos públicos
de transporte.

A pandemia, por outro lado, abriu uma nova oportu-

dos anos 1990, para 1,5 antes da pandemia. Esse his-

nidade de rediscutir com a sociedade todos estes assun-

blico por ônibus se deveu em grande parte à política

as técnicas e órgãos públicos apresentaram um elenco

tórico movimento de queda no uso do transporte pú-

governamental de incentivo ao uso do automóvel, cuja
frota saltou de 36 milhões de veículos em 2003 para

100 milhões em 2019; pela ausência de investimentos

de porte em infraestrutura de transporte público; e,

tos. A ANTP, operadores, indústria e fornecedores, áre-

de propostas para melhoria da qualidade, da eficiência e
do barateamento das tarifas para os candidatos a prefeitos e vereadores, consolidado no GUIA TRANSPORTE PÚBLICO
NAS ELEIÇÕES 2020 ,

no intuito de estimular práticas e ati-

mais recentemente, pela oferta de serviços por apli-

tudes que permitam um transporte público melhor. Ao

ônibus urbanos.

co regulatório do transporte público, visando um novo

cativos, competindo com os sistemas estruturados de
Medidas de controle do número de passageiros

nos ônibus e nas composições metroferroviárias e a

introdução de práticas de higienização de veículos,
estações e terminais não esfriaram a discussão pú-

mesmo tempo, ela abre espaço para a discussão do marordenamento institucional, estrutural e contratual, de

maneira a equacionar esses problemas e permitir a evolução para sistemas mais eficientes, financiáveis
e equilibrados.
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Segurança dentro
e fora do coletivo
Ação nacional promovida pela CNT em parceria com
a NTU conscientiza motoristas e passageiros sobre os
cuidados em relação à Covid-19 no transporte público e
também sobre a importância de um trânsito mais seguro

Todos os anos, a segurança no trânsito ganha papel

Para responder a esse desafio, a Confede-

de destaque com a celebração do Dia Mundial Sem

ração Nacional do Transporte (CNT) e a Asso-

Carro (22 de setembro) e também da Semana Nacional

ciação Nacional das Empresas de Transportes

do Trânsito (21 a 25 de setembro). Em 2020, a campanha

Urbanos (NTU) uniram esforços com o Serviço

nacional do trânsito também trouxe a questão da saúde

Social do Transporte e Serviço Nacional de

pública, com o desafio de mostrar que o transporte co-

Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) na

letivo é seguro em relação à Covid-19, desde que todos

ação nacional “Nunca foi tão importante cuidar

os protocolos sejam respeitados por quem oferece e por

do Coletivo”, frase que se tornou slogan da

quem utiliza os serviços.

campanha deste ano.
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NTU em Ação

A ação foi dividia em duas etapas, on-line nos canais de comunicação digitais e off-line na atuação do
SEST SENAT em mais de 150 pontos de atendimento
por todo o país. Ao todo foram realizados mais de 168
mil atendimentos com o objetivo de conscientizar motoristas, cobradores e passageiros sobre a importância
dos cuidados individual e coletivo tanto dentro como
fora dos ônibus, em prol de um trânsito mais seguro.
Esses são cuidados que, naturalmente, repercutirão também na saúde de quem usa o transporte público. Por isso, durante toda a semana, os profissionais
do SEST SENAT estiveram presentes nos terminais de

Transporte Coletivo
x Covid-19

passageiros, pátios e garagens de empresas, para passar orientações de autoprevenção da Covid-19 e ofere-

A Análise da Evolução das Viagens de Passageiros por Ônibus e

cer atendimentos de saúde gratuitos nas especialida-

dos Casos Confirmados da Covid-19, realizada pela NTU em 15

des de odontologia, nutrição, fisioterapia e psicologia.

sistemas de transportes públicos urbanos por ônibus que corres-

A mobilização alertou a todos sobre a necessidade

pondem a 171 municípios, com dados que foram cruzados com

de os protocolos de saúde serem seguidos dentro dos

registros de casos da doença do Sistema Único de Saúde (SUS) nas

ônibus e como isso pode contribuir para um trânsito

mesmas cidades, mostra que não há ligação entre uso do ônibus

melhor. Os materiais da campanha orientaram a res-

e o aumento da incidência do coronavírus. O risco de contágio

peito da obrigatoriedade do uso de máscara dentro

nos veículos e terminais é semelhante a qualquer outro ambiente

dos coletivos e da importância de manter as janelas

público, de supermercados e restaurantes a lojas e escritórios.

abertas; evitar conversar nos ônibus; higienizar sempre as mãos; e adotar, sempre que possível, períodos
de trabalho fora dos horários de pico.

LEIA MAIS SOBRE O ESTUDO AQUI!

Para o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha, a desinformação é o principal fator para que o transporte público seja

“O transporte público de passageiros é um dos

visto como local de alto risco para contaminação. “Procuramos

segmentos mais afetados pela crise, mas, mesmo as-

fazer uma pesquisa para mostrar que não é por aí e que, apesar de

sim, não parou. Continuou transportando os trabalha-

ocorrer contágio em locais com aglomeração de pessoas, é pos-

dores das atividades que também não podiam parar.

sível minimizar muito o risco nos ônibus com protocolos de segu-

As empresas de ônibus investiram em segurança sani-

rança e saúde por parte das empresas e dos passageiros”, explica.

tária, com higienização frequente, disponibilização de
álcool em gel e outras tecnologias para dar segurança
ao passageiro. Andar de ônibus é seguro sim. O risco

Segurança o
ano inteiro

de contágio é o mesmo que o de ir a um supermercado
e depende, principalmente, de cada um”, destaca o

Além das ações que envolvem a CNT, a NTU também apoia e di-

presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do SEST

vulga as campanhas promovidas pelo Observatório Nacional de

e do SENAT, Vander Costa.

Segurança Viária (ONSV). Em 2018 a Associação ganhou o selo de

As peças para as mídias digitais foram divididas em

Entidade Laço Amarelo e vem disseminando junto às empresas

cards para redes sociais, stories e vídeo, e as off-line

associadas e entidades filiadas informações sobre a importância de

contaram com cartaz, faixa, banner, folheto, busdoor

os profissionais do transporte agirem de forma responsável e com

e camiseta. Todas as peças foram disponibilizadas pela

mais segurança no trânsito. O objetivo é lembrar que todos podem

equipe de comunicação do SEST SENAT no Portal do

fazer sua parte para uma sociedade com menos acidentes e mortes

Colaborador e os conteúdos foram compartilhados

no trânsito. As peças criadas pela ONSV são divulgadas nas redes

pela NTU em suas redes sociais e encaminhadas às em-

sociais da NTU e as ações promovidas pelo Observatório

presas associadas e entidades filiadas para divulgação.

podem ser acompanhadas pelo site

NTUrbano

WWW.ONSV.ORG.BR .
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Menos dinheiro a bordo,
mais saúde e segurança
A ampliação do uso de bilhetes eletrônicos no transporte
público foi uma das soluções adotadas no combate à pandemia.
Comum em várias cidades brasileiras, a prática passou a
ser vista não só como alternativa, mas como prioridade
Muito tem sido falado sobre a redução do uso de dinheiro
em espécie na economia como forma de prevenção da

Uso do
cartão

disseminação do coronavírus. Afinal, cédulas e moedas circulam
constantemente e podem ser um instrumento de fácil transmis-

Na Grande Vitória (ES), antes do lançamento do Car-

são do vírus. A redução tem sido amplamente adotada e os re-

tão GV (bilhete único metropolitano), em 2019, 52%

sultados se refletem em números: segundo dados da Associação

dos passageiros faziam uso da bilhetagem eletrô-

Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abe-

nica. Após o lançamento do bilhete único, esse nú-

cs) houve um aumento de compras não presenciais com cartões,

mero subiu para 67%. No entanto, com a chegada da

incluindo crédito, débito e pré-pagos, totalizando R$ 126,2 bi-

pandemia este ano e com um decreto estadual obri-

lhões no terceiro trimestre deste ano, o que representa uma alta

gando o uso do cartão, a utilização desse método de

de 49,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Já os

pagamento atingiu 100% dos usuários do serviço.

pagamentos por aproximação cresceram 622,5%, movimentan-

De acordo com informações do Sindicato das
Empresas de Transporte Metropolitano da Grande

do R$ 14,4 bilhões no terceiro trimestre de 2020.
O crescente uso de bilhetes eletrônico como forma de

Vitória (GVbus), durante a pandemia o número de

pagamento também é percebido no universo dos serviços de

pontos de vendas do bilhete de transporte aumentou

transporte público coletivo urbano. Com a pandemia, esse as-

de 100 para 134, o que inclui as lojas do GVBus fora e

sunto, que antes era tratado mais como uma oportunidade de

dentro dos terminais, máquinas de autoatendimento

redução de assaltos aos coletivos, passou a ser visto também

na Rodoviária de Vitória e nos shoppings da Grande

como uma questão de saúde pública, o que resultou em novos

Vitória, além de parceiros (farmácias, lanchonetes

serviços e num aumento das campanhas focadas na maior uti-

e mercearias). O sindicato também realiza a recarga

lização dos bilhetes eletrônicos.

on-line do Cartão GV por meio de site e aplicativos.
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Em Aracaju (SE), a chegada da pandemia também

Entre as soluções oferecidas pela TACOM está a expansão de

fez com que as empresas buscassem alternativas para

aplicativos de pagamento que agregam funções e benefícios para

retirar o dinheiro a bordo. Dessa forma, foi criada uma

o usuário com carteira virtual, como cashback e clube de bene-

nova função – agente comercial – voltada para a venda

fícios. “Um dos principais destaques do CITbus Next Generation

do cartão eletrônico Mais Aracaju, visando expandir

é a Carteira Virtual (ABT) e o amplo leque de possibilidades que

o acesso das pessoas à bilhetagem e contribuir com o

esta solução abre, permitindo não apenas o pagamento da tarifa

combate à pandemia, segundo informações do Sindi-

de transporte através de um crédito armazenada na nuvem, mas

cato das Empresas de Transportes de Passageiros do

também recursos como cashback e utilização destes créditos em

Município de Aracaju (Setransp).

lojas virtuais e recarga de celulares”, explica Tonussi.

Os pontos de venda da bilhetagem também foram

Seguindo a tendência mundial de modernização com novas

ampliados. Desde o início da atividade dos agentes co-

tecnologias, os usuários do transporte coletivo de Sorocaba

merciais, em agosto, Aracaju passou a contar com 35 pon-

(SP) ganharam recentemente mais uma forma de pagamento no

tos de venda. Antes da pandemia, 67% dos clientes utili-

transporte coletivo, a “Carteira Digital”, uma ferramenta para

zavam o pagamento em dinheiro. Atualmente, 73% dos

utilização nos ônibus acessada por celular e que proporciona uma

passageiros do transporte coletivo da capital e da região

experiência de pagamento 100% digital. Trata-se de um recurso

metropolitana sergipana utilizam a bilhetagem eletrônica

do aplicativo Cittamobi que pode ser utilizado sem a dependência

na hora de pagar a passagem. “O objetivo é que até o final

de cartões de transporte, compra de créditos e recargas. Para fa-

deste ano esse percentual de uso suba para 95%, reduzin-

zer uma viagem de ônibus, o passageiro deve fazer download do

do ao máximo a circulação de dinheiro nos ônibus”, revela

app, realizar o cadastro, adquirir seus créditos e passar na catraca

Raissa Cruz, superintendente do Sindicato.

usando apenas seu celular.
Segundo Paulo Fraga, CEO da Cittamobi, essa é uma solução

Tendências
de Mercado

inovadora que digitaliza a relação do passageiro com o transporte
público. “A modernização é uma tendência global em diversos setores e no transporte não é diferente. Acreditamos que, de forma

Para Marco Tonussi, Diretor de Marketing e Mercado

gradativa, a população começará a aderir à carteira digital. Sabe-

da TACOM, existe uma expectativa do mercado por

mos que toda novidade tem um período de adaptação, mas temos

soluções novas e que possam fidelizar o cliente. “O

a certeza que essa é uma solução que veio para ficar”, afirma Fraga.

objetivo é buscar aumentar a demanda pelo transporte público novamente, reconquistando uma parte
do público que acabou migrando para aplicativos de

Bilhetagem
no Brasil

transporte, principalmente neste cenário pandêmico
onde a retração do segmento de transporte público foi
extremamente acentuada”, explica.

Levantamento de novembro/2020

No entanto, segundo Tonussi, as atenções estão to-

da NTU aponta que, em um universo de

das voltadas para soluções que estejam alinhadas com

105 sistemas de transportes pesquisados,

esta nova realidade gerada pelos impactos da Covid-19

93 possuem sistema de bilhetagem

e que proporcionem ao usuário de transporte uma

eletrônica, representando um percentual

experiência melhor do que ele estava acostumado,

de 89,4% do total. Desses sistemas, seis

em todos os aspectos. “Uma forte tendência atual, e

retiraram totalmente o dinheiro do

não apenas futura, é a grande ênfase em ecossistemas

ônibus, 21 retiraram parcialmente

tecnológicos que proporcionem uma convergência de

e 57 mantiveram o recebimento

soluções de transporte em benefício do usuário destes

em dinheiro normalmente.

sistemas, sendo a metodologia MaaS (Mobility as a
Service ou Mobilidade como Serviço) a principal representante desta tendência”, pontua Marco Tonussi.

NTUrbano

SET/OUT 2020

42

Pelo Mundo

Países Baixos

A

1,5 Bilhão de Euros para compensar
as empresas de ônibus
A Comissão Europeia aprovou um auxílio no

valor de cerca de €1,5 bilhão para compensar as empresas que prestam serviços de transporte público

Reino unido

regional e de longa distância de passageiros nos

Países Baixos pelos danos sofridos devido ao surto
de coronavírus e às medidas de contenção de

Especialistas do Imperial College de Londres

vêm realizando testes regulares na rede de transpor-

te público da cidade, simulando a viagem de um

uma indenização na forma de subvenções dire-

escadas rolantes, corrimãos, abrigos de ônibus e

tas por danos incorridos entre 15 de março e 31

leitores de cartão de transporte. Nenhum traço

do coronavírus foi encontrado em superfícies e no ar
no metrô de Londres ou nos ônibus na capital. É a

segunda vez que os testes – realizados nas estações

Waterloo, Euston e na Linha do Norte – dão negativo.
pecial que suga o ar através de um filtro por uma

propagação do vírus.

As empresas de transporte terão direito a

passageiro e colhendo amostras com cotonetes de

Os cientistas também usaram um sensor es-

emergência introduzidas na Holanda para limitar a

de agosto de 2020. Os Países Baixos garantirão

que nenhum operador de transporte individual

receba mais indenização do que sofreu em danos
e que qualquer pagamento em excesso seja recuperado. Com informações da

EUROPORTER.CO

B

hora a 300 litros por minuto - mais do que a taxa
que um ser humano pode respirar. A Transport
for London (TFL), que opera o sistema, intensificou seu regime de limpeza, mas reiterou que o

distanciamento social e o uso de máscaras contilimpo. Com informações do

INDEPENDENT.CO.UK .

Marrocos
Marrocos recebe 150 milhões de dólares do Banco
Mundial para melhorar o transporte público
De acordo com o site Noth Africa Post o Banco Mundial aprovou um

financiamento de US$150 milhões para o Programa de Transporte Urbano do
Marrocos, que visa melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços de
transporte público. O financiamento adicional permitirá que o Marrocos

adapte seu programa para abordar novas prioridades de mobilidade, incluindo
aquelas relacionadas ao impacto da pandemia de Covid-19. Os investimentos

realizados no âmbito do Programa já beneficiaram 40 mil usuários diários de
C
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transportes urbanos. Sua meta é aumentar o número total de beneficiários
para 130 mil habitantes urbanos por dia nos próximos quatro anos.
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nuam sendo necessários, assim como o ambiente
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NTU Recomenda

Nossas
dicas

NTU e
COLETIVO realizam
webinar com o CGEE
EVENTO VIRTUAL

CNT
debate LGPD
EVENTO VIRTUAL

Nos dias 21 e 22 de
outubro a Confederação

O Acesso
de Mulheres e
Crianças à Cidade
PUBLICAÇÃO

Nacional do Transporte

Produzido em 2018, o relatório “O Acesso

promoveu um seminário

de Mulheres e Crianças à Cidade”, do

virtual sobre a Lei

Instituto de Políticas de Transporte

Geral de Proteção de

e Desenvolvimento (ITDP), possui

Dados (LGPD), como

indicadores que podem contribuir para o

programação do Fórum

planejamento, monitoramento e avaliação

de Debates da CNT. O

de políticas públicas de mobilidade e

evento reuniu profissionais

desenvolvimento urbano a partir da

e especialistas de renome

perspectiva de gênero. O estudo aprofunda

para apresentar e debater

em questões como o planejamento sensível

os principais aspectos

ao gênero; desigualdades de gênero, raça

teóricos e práticos

e classe; recomendações e indicadores

para o processo de

de impacto sobre o acesso de mulheres

implementação da lei. O

e crianças à cidade. O documento possui

evento foi transmitido pelo

138 páginas e está disponível para

canal da CNT no Youtube e
ESTÁ DISPONÍVEL AQUI .

DOWNLOAD AQUI

e também no site

ITDPBRASIL.ORG/MULHERES/ .

PUBLICAÇÃO

No dia 15 de outubro, O COLETIVO

Anuário NTU

e a NTU participaram do webinar
“Inovação e Sustentabilidade na
Mobilidade Urbana”, promovido

O Anuário NTU 2019-2020,

pelo Centro de Gestão e Estudos

publicação que traz o desempenho

Estratégicos (CGEE). A iniciativa

operacional do setor e o balanço

é uma ação do Observatório de

das atividades realizadas pela NTU

Inovação para Cidades Sustentáveis

no último ano, foi lançado no dia

(Oics), desenvolvido pelo CGEE

6 de outubro e está

DISPONÍVEL

no âmbito do CITinova, um

PARA DOWNLOAD AQUI .

O documento

projeto multilateral realizado pelo

mostra que o setor deixou de

Ministério da Ciência, Tecnologia e

realizar 32 milhões de viagens por

Inovações (MCTI). O encontro teve

dia, no auge da pandemia, mas

como objetivo celebrar o acordo

já vivia cenário de crise antes do

de cooperação técnica entre a

impacto do coronavírus: em 2019

NTU e o CGEE, que pretende

foi registrada perda diária de 1,2

replicar soluções sustentáveis

milhões de viagens realizadas por

no contexto da mobilidade

passageiros pagantes em todo o

urbana.

país, o equivalente a uma queda

VEJA O WEBINAR

“INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

de 3,7% da média de viagens

NA MOBILIDADE URBANA” AQUI .

na comparação com 2018.
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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!

