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Em março de 2020, o Brasil mergulhava na avas-
saladora pandemia de Covid-19, que abalou 
economias, confinou boa parte da população 
mundial e deixou um saldo de quase meio bilhão 
de pessoas infectadas e mais de 6 milhões de 
vítimas fatais em todo o mundo – inclusive nosso 
respeitado e saudoso presidente executivo, Otá-
vio Cunha, homenageado nesta edição.

Para o transporte público por ônibus urbano, 
que sofreu diretamente as consequências do ne-
cessário isolamento social, mas, por ser uma ati-
vidade essencial, não teve a prerrogativa de parar 
de operar - diferentemente de outros setores -, as 
consequências foram severas: o relatório “Trans-
porte Público por Ônibus - 2 anos de Impactos da 
Pandemia de Covid-19”, elaborado pela NTU, traz 
um retrato amplo da situação enfrentada pelo se-
tor nesse período de tensão e incertezas. 

Deixados na maioria das vezes à própria sorte, 
sem apoio do governo, os sistemas de transporte 
público por ônibus enfrentaram, em dois anos de 
pandemia, 379 paralisações – greves, protestos e/
ou manifestações – em 107 sistemas de transpor-
te público coletivo urbano no Brasil, decorrentes 
da forte queda de demanda de passageiros, que 
gerou incapacidade do pagamento de salários e 
benefícios por parte das empresas operadoras. 

Dois anos que ficaram para a história

O levantamento registra ainda 44 casos de empresas de ônibus urbano 
e cinco consórcios operacionais forçados a interromper a prestação dos 
serviços, e 16 processos de recuperação judicial, abertos por 13 empresas 
e três consórcios. A interrupção do atendimento à população é um dos pio-
res impactos da pandemia no setor e afetou a rotina de boa parte dos clien-
tes do serviço – são 24,3 milhões de pessoas que realizavam, diariamente, 
cerca de 40,4 milhões de viagens em todo o Brasil antes da Covid-19. 

A demanda tem se recuperado, mas ainda está longe dos níveis pré-
-pandêmicos: registrava, em fevereiro, cerca de 70% do nível anterior, índi-
ce 14,5% menor do que o nível da oferta - que foi mantida, pelas operado-
ras, em patamares superiores à demanda durante toda a crise, o que gerou 
uma perda financeira acumulada de R$ 25,7 bilhões, entre março de 2020 e 
fevereiro de 2022, ainda não equacionada. 

Claro que uma crise desse porte afetaria severamente o nível de em-
pregos diretos do setor: levantamento da CNT revela que foram fechados 
92.581 postos de trabalho no período, segundo dados do CAGED. Isso re-
presenta mais de 20% de todo o contingente de trabalhadores que estavam 
empregados no setor antes da pandemia. 

Nem tudo está perdido: o estudo também revela que 108 sistemas 
de transportes de todo o país foram socorridos pelo poder público local 
com 111 concessões de subsídios; em sete capitais, os subsídios foram 
adotados de forma permanente. Os aportes evitaram falências e garanti-
ram a continuidade desses serviços, que beneficiam 57,6% dos usuários 
de transporte coletivo por ônibus. A pandemia ajudou a desmistificar a 
figura do subsídio ao transporte público no Brasil, prática já adotada em 
países desenvolvidos. 

Boa leitura! 
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A adoção de critérios de uma boa go-
vernança corporativa é, inegavelmente, 

caminho para um desempenho em confor-
midade com as leis, tendo a transparência e 
a ética como fortes aliadas na construção de 
uma organização onde haja equidade, respon-
sabilidade corporativa, bom relacionamento 
com seus públicos e credibilidade. Não que 
isso seja uma grande novidade, pois empresas 
em todo o mundo buscam hoje esse caminho, 
principalmente aquelas que dependem de um 
relacionamento mais próximo com o poder 
público local. A governança corporativa é um 
bom escudo contra possíveis atos fraudulentos, 
uma prevenção a episódios de corrupção e 
traz, como consequência, a construção de ima-
gens positivas e de uma relação de confiança 
com as partes relacionadas.

Governança corporativa: 
mudança de comportamento 
deve ser de todos os envolvidos
— por Armando Guerra Junior

Os prestadores de serviços públicos precisam, mais do 
que a maioria dos setores, evidenciar seus compromissos 
para com a sociedade em geral, mantendo relações transpa-
rentes com o setor público, seus fornecedores e outros agen-
tes. Contar com a confiança da população é tão importante 
quanto a divulgação dos respectivos papéis – o quê cabe a 
quem – para que haja entendimento do que deve ser cobra-
do do poder público e do que cabe a seus concessionários, 
assim como o que está por trás da entrega desses serviços, 
seus custos e desafios. Os operadores de transporte públi-
co coletivo por ônibus têm as atividades de suas empresas 
exercidas em permanente exposição, pois acontecem pelas 
ruas das cidades, com rodoviários e veículos à mercê de 
problemas de trânsito, assaltos, atos de vandalismo, vias em 
más condições. São obrigados a cumprir regras contratuais 
enquanto enfrentam concorrência predatória de transpor-
tadores ilegais que ignoram a legislação, entre outros proble-
mas que ameaçam sua própria sobrevivência. {A
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ARMANDO 
GUERRA JUNIOR  

é presidente executivo da Fetranspor 
– Federação das Empresas de 

Transportes de Passageiros do 
Estado do Rio de Janeiro

Como prestador de um serviço essencial em 
nome do poder público, o setor de transporte co-
letivo de passageiros em todo Brasil deve buscar, 
cada vez mais, implantar sistemas de governanças 
corporativas e cercar-se de medidas que assegurem 
uma atuação transparente, com papeis muito bem 
definidos e normas inteiramente claras. Há que se 
procurar saber, porém, como fazer para que todos 
os públicos conheçam esse esforço e, por sua vez, 
mudem de comportamento diante dos bons resulta-
dos observados. Afinal, nos vários campos da vida 
fora das corporações, os atos nobres são enaltecidos, 
independentemente de haver falhas anteriores a eles. 
Tomemos como exemplo um mau estudante que, ao 
passar a se dedicar aos estudos e sair-se bem nas 
provas, consegue aprovação, embora suas notas an-
teriores contribuam para que a média geral caia um 
pouco. Não seria justo reprová-lo quando seus esfor-
ços foram suficientes para o alcance de bons resulta-
dos. Ou seja, nenhum julgamento deve ser definitivo, 
porque tudo na vida é dinâmico. As coisas evoluem, 
e mudanças para melhor precisam ser reconhecidas, 
até como incentivo para que sempre se busque 
o aprimoramento.

Diante desse cenário, é fundamental atuar de 
forma transparente, manter o diálogo com os seus 
públicos, abrir detalhes como a composição das 
tarifas, número de passageiros pagantes e não 
pagantes, tipos de subsídios ou a ausência deles. 
Criar regulamentos a serem seguidos nas relações 
com colaboradores de todos os níveis, fornecedores 
e com órgãos normatizadores e fiscalizadores. Só 
assim, a sociedade poderá entender as responsabi-
lidades dos operadores e estes poderão obter a con-
fiabilidade tão almejada. Muitos já entenderam isso 
e incluem medidas de compliance em suas rotinas 
empresariais, passando a obter maior controle de 
processos internos, por meio de normas e acompa-
nhamento de sua efetividade.

Mas, o que fazer quando há um grande esforço 
para implantação dessas medidas, uma total mu-
dança de paradigmas, com bons resultados, mas o 
esperado reconhecimento não vem? Quando a ima-
gem negativa persiste, apesar de toda uma mudança 
comportamental, feita de dentro para fora, sem pular 
nenhum passo, com acompanhamento constante?

Na experiência específica da Federação das Em-
presas de Transportes de Passageiros do Estado do 
Rio de Janeiro – Fetranspor –, após cerca de cinco 
anos de implantação de sistema de governança cor-
porativa, com medidas de compliance, implementa-
ção de Programa de Integridade e Conformidade, 
criação de Comitê de Integridade e Conformidade,  
comportamento transparente (com divulgação per-
manente de dados do setor e da bilhetagem eletrô-
nica do Estado), controle cuidadoso de riscos e mui-
tas outras providências, os efeitos dessa mudança 
são percebidos de forma muito clara internamente 
e pelos stakeholders mais próximos. Infelizmente, 
porém, a entidade e seus representados são ainda 
muitas vezes enxergados pelas lentes do passado. 
Note-se que nenhuma pessoa ou organização tem 
em sua história apenas erros. Reconhecê-los, fazer 
mudanças de rota para corrigi-los e tomar provi-
dências para não os repetir são atitudes meritórias 
e deveriam, ao menos, ser levadas em consideração, 
em especial pelos poderes concedentes, cujo papel 
é acompanhar e fiscalizar seus concessionários e 
permissionários.
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— com Francisco Christovam

Mergulhado na maior crise financeira da história, com perdas que superam R$ 25 bilhões, 
o transporte coletivo urbano resiste aos graves efeitos da pandemia e segue com o desafio 
de conquistar novos passageiros, mesmo sem socorro do governo federal. Para isso, o 
setor aposta na aprovação de um novo marco legal para o transporte público. O projeto 
reúne requisitos essenciais para resolver problemas crônicos de financiamento, regulação 
e contratos, bem como de produtividade e transparência. Enquanto a proposta não 
avança no Senado Federal, Francisco Christovam sugere ações imediatas. O engenheiro 
civil, que recentemente assumiu a presidência da NTU, avalia que as empresas devem se 
preparar para esse período do pós-pandemia. “O setor tem muito a avançar na questão da 
comunicação com o cliente e deve trabalhar conceitos de modernidade”, afirma à NTUrbano.
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Ao reconhecer que o se-
tor fez o “dever de casa” 

na pandemia, vencendo o desafio 
de implantar todos os protocolos 
sanitários exigidos pelos órgãos de 
saúde e ainda garantindo o funcio-
namento de importantes setores da 
economia, ao oferecer transporte 
seguro para os deslocamentos di-
ários da população, Christovam 
elogia a eficiência e a capacidade 
das empresas de se reinventarem 
na crise. "Nossa expectativa é de 
recuperar 90% da demanda perdi-
da, porque é impossível ter de volta 
o mesmo número de passageiros do 
período pré-pandemia, em função 
do teletrabalho ou da prática do 
home office. Mas, se conseguirmos 
criar condições para que os hábitos 
de deslocamento mudem, talvez 
possamos reaver toda a demanda, 
seja porque vamos recuperar aque-
les passageiros que nós perdemos, 
seja porque vamos trazer novos 
clientes insatisfeitos com o custo 
da viagem pelo automóvel, com o 
preço do estacionamento ou mesmo 
com o tempo perdido nos conges-
tionamentos", analisa.

O presidente da NTU observa 
que houve uma grande evolução 
do setor nas últimas décadas, mas 
que, hoje, os maiores desafios estão 
concentrados em questões institu-
cionais, ligadas ao descumprimento 
dos contratos de concessão, e difi-
culdades nas relações entre o poder 
concedente e a iniciativa privada. 
Esclarece que um dos nós está no fi-
nanciamento do setor, seja para cus-
teio ou para investimentos, e insiste 
no aprimoramento da comunicação 
com o cliente, com a sociedade e 
com os formadores de opinião.

Profundo conhecedor do transporte público urbano, Christovam 
traz na bagagem mais de 40 anos de experiência em cargos públicos e 
privados, na área dos transportes. Além da presidência da NTU, exerce 
há mais de oito anos o cargo de presidente do Sindicato das Empresas 
de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUr-
banuss), a maior metrópole do Brasil, de onde pretende extrair algumas 
lições que podem ser aplicadas no cenário nacional. Explica que foi 
convidado para presidir o Sindicato, em meados de 2013, com a missão 
de solucionar problemas de representação e de falhas de comunicação, 
e que vem obtendo bons resultados. “Temos que sair da posição de de-
fesa, de ficar justificando o porquê não prestamos um serviço de quali-
dade, e explicar à população as complexidades envolvidas na prestação 
desse serviço”, afirma. Christovam acredita, ainda, que o grande salto 
de qualidade do transporte coletivo urbano virá com a adoção de um 
novo marco legal para o setor, que espera ver aprovado no Congresso, o 
mais rapidamente possível. 

Confira a entrevista:

Presidente, o senhor acaba de assumir uma 
associação que há quase 35 anos acompanha e 
defende os interesses do setor. De que forma sua 
experiência anterior, como gestor público de 
transporte, contribui para esse novo desafio?

Estou há mais tempo no setor do que a própria existência da 
entidade, com o privilégio de ter atuado nos dois lados da mesa. Fui 
administrador público por muito tempo e, nos últimos oito anos, ve-
nho exercendo o cargo de presidente do SPUrbanuss, sindicato que 
representa as principais empresas operadoras na cidade de São Paulo; 
portanto, uma entidade muito parecida com a NTU. A diferença é que 
no Sindicato trabalhamos com 14 empresas e na Associação são mais 
de 400 operadoras de serviços de transporte urbano. É óbvio que a 
NTU tem uma dimensão muito maior do que o SPUrbanuss, mas, para 
mim, cuidar desse tipo de entidade não é uma novidade. Estou aqui 
para dar continuidade aos planos, aos projetos e às atividades da nos-
sa Associação, porque tenho absoluta consciência da importância e 
da relevância que uma entidade de classe, com as características da 
NTU, tem para o setor. 

Não se trata apenas da representação das empresas, mas sim de 
uma luta constante e dedicada, para o aprimoramento das condições 
da prestação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros 
no Brasil, que tem uma característica extremamente interessante e 
peculiar – as diferentes formas de prestação do serviço nas cidades bra-
sileiras, sejam elas de pequeno, médio ou grande portes. O trânsito que 
a NTU tem, junto aos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciá-
rio, é extremamente importante. 
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O senhor também preside o sindicato que 
representa as empresas de transporte 
coletivo em São Paulo (SPUrbanuss), a 
maior metrópole do país, que é modelo 
para as demais cidades. Que ideias e 
soluções em transporte público podem 
ser trazidas de lá para o resto do Brasil?

São Paulo é um grande laboratório. Tem muito a en-
sinar em termos de ações que deram certo e também de ini-
ciativas que deram errado. A questão é não repetir os erros. 
São Paulo tem uma característica muito particular – a menor 
empresa operadora tem 200 ônibus articulados e a maior 
tem 1.600 ônibus de diferentes tamanhos – mas, todas com 
perfis administrativos muito diversos. O que podemos trazer 
para o contexo nacional são algumas questões extremamen-
te relevantes, que procuramos aplicar, nos últimos oito 
anos, em São Paulo, com ênfase na questão da comunica-
ção. Tenho insistido muito que nós, no setor de transporte 
urbano, não sabemos nos comunicar com os nossos clien-
tes, ou seja, mudamos o perfil da frota, colocamos ônibus 
novos em operação, mudamos a programação das linhas, 
criamos linhas, diminuímos os intervalos e melhoramos a 
frequência dos ônibus e não temos a preocupação de infor-
mar nossos passageiros sobre todo um esforço e trabalho 
feito, para oferecer transporte de boa qualidade. 

Temos absoluta consciência de que, em São Paulo, as-
sim como nas grandes cidades do mundo, nos horários de 
pico, o transporte trabalha com lotação máxima, porque ele 
é dimensionado para isso, seja nos sistemas sobre trilhos 
(metroferroviários) ou nos sistemas de ônibus. Mas, em São 
Paulo, por exemplo, no entrepico, das 9h às 16h, pode-se 
afirmar que o transporte por ônibus é de excelente quali-
dade, comparável ao que há de melhor, em qualquer país 
do primeiro mundo. Mas, na hora do pico, a concentração 
é tão alta, tão grande, que não tem jeito, trabalhamos com 
a oferta máxima de lugares. Porém, isso não nos impede de 
explicar para a população e para os formadores de opinião 
as adversidades com as quais lidamos e como, de fato, nos 
esforçamos para produzir serviços de qualidade. Gosto de 
considerar que o nosso passageiro é nosso “cliente”, ou seja, 
ele pode fazer escolhas com relação à maneira como deseja 
realizar a sua viagem, diferentemente do “usuário”, que não 
tem opção de escolha ou, em outras palavras, não decide 
sobre como, quando, onde e qual a rota ou o preço que vai 
pagar para se deslocar de um ponto ao outro. 

O setor tem muito ainda a avançar na questão da comu-
nicação e deve começar a trabalhar novos conceitos e novas 
práticas, na relação com a sociedade e com os formadores 
de opinião. A título de exemplo, vale citar o surgimento dos 
aplicativos de transporte e a preocupação que as empresas 
tiveram em acionar o poder concedente para tentar proibir 
o serviço. Na minha opinião, a regra do jogo não deveria ser 
essa, porque se o poder concedente está querendo autorizar 
o funcionamento dos sistemas alternativos, deve fazê-lo 
com o transportador oficial da cidade. As empresas opera-
doras devem perguntar às autoridades que tipo de transpor-
te se deseja para a população de uma determinada cidade.  
Como empresas legitimamente contratadas para cuidar 
dos transportes da população, é nosso dever oferecer novos 
serviços, sem que o poder público tenha que buscar outras 
opções de deslocamento com concorrentes ou empresas 
que querem fazer do transporte público um negócio, regido 
por leis de mercado. 

Qual é sua avaliação sobre a situação 
atual do transporte coletivo urbano 
no Brasil? O setor está superando os 
impactos negativos da pandemia?

No momento, já ultrapassamos a casa dos R$ 25 bi-
lhões de perdas acumuladas, em dois anos de pandemia, e 
tivemos uma queda drástica de demanda. A maioria das em-
presas tem a remuneração dos seus serviços baseada, exclu-
sivamente, na arrecadação da tarifa. Com a redução do nú-
mero de passageiros transportados, que chegou a atingir 
80% da demanda verificada no período pré-pandemia, as 
empresas tiveram uma queda proporcional nas suas respec-
tivas remunerações. Nesse cenário, algumas operadoras 
não conseguiram continuar prestando o serviço e entrega-
ram seus contratos para o poder concedente. Outras, opta-
ram por garantir a prestação dos serviços e continuam endi-
vidadas ou em processo de recuperação judicial. 

A recuperação média da demanda, atualmente, está 
em torno de 70% a 75%, em algumas cidades; mas, a oferta 
sempre foi mantida em patamares superiores, durante a 
pandemia. Soma-se a esse quadro, o aumento substancial 
do óleo diesel, que já atinge 65%, nos últimos 12 meses. 
O combustível e os lubrificantes, que representam 30% do 
custo total da produção dos serviços, mais o aumento do 
custo de mão de obra, deverão provocar uma elevação mé-
dia de 25% no custo dos serviços. 
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Ainda sobre a pandemia, foram dois anos muito difíceis e que ge-
raram passivos muito altos nas empresas. Nós não estávamos acostu-
mados a sanitizar e a higienizar os ônibus e nem a utilizar produtos de 
limpeza que sumiam do mercado, pela alta demanda da época. Que se 
sabe, nenhuma prefeitura arcou com esse custo adicional. 

Nossa expectativa é de recuperar 90% da demanda perdida, porque 
é impossível ter de volta o mesmo número de passageiros do período 
pré-pandemia, em função do teletrabalho ou da prática do home office. 
Mas, se conseguirmos criar condições para que os hábitos de desloca-
mento mudem, talvez possamos reaver toda a demanda, seja porque 
vamos recuperar aqueles passageiros que nós perdemos, seja porque 
vamos trazer novos clientes insatisfeitos com o custo da viagem pelo 
automóvel, com o preço do estacionamento ou mesmo com o tempo 
perdido nos congestionamentos. 

O novo marco legal do transporte público 
é a grande bandeira do setor, hoje. Esse 
novo marco legal vai resolver, efetivamente, 
os principais problemas do transporte 
público coletivo urbano no país? Como?

Vai sim, porque esse marco se apoia em três pilares que concen-
tram propostas de soluções para os grandes gargalos do sistema de 
transporte público coletivo urbano no país. Um deles é de ordem jurídi-
co-legal e tem a ver com novos modelos de contratação. Outro, diz res-
peito à separação da tarifa de remuneração (tarifa técnica), da tarifa pú-
blica ou de utilização do serviço. A separação dessas tarifas já está na 
Lei de Mobilidade Urbana (nº 12.587/2012), não é novidade, mas ela 
não vem sendo praticada. Entretanto, quando tivermos o marco regula-
tório, todos os processos licitatórios terão uma nova base jurídica e os 
atuais contratos poderão, inclusive, ser revistos. 

Há outro pilar, o do financiamento do setor, que 
traz novas formas de obtenção dos recursos neces-
sários, seja para custeio ou para investimento, tanto 
para o material rodante, como para a infraestrutura. 

E, temos ainda um terceiro pilar, igualmente 
importante, que lida mais com a questão da qua-
lidade do serviço, da produtividade e da transpa-
rência dos números e das práticas utilizadas pelas 
empresas (compliance).

As empresas têm que, cada vez mais, produzir 
serviços com os menores custos possíveis, garantindo 
o resultado financeiro. Insisto: empresa privada não 
existe para fazer benemerência ou para prestar servi-
ço gratuito. Todas as obrigações e compromissos as-
sumidos pelas empresas operadoras devem constar 
nos contratos de concessão, inclusive a forma de re-
muneração e a margem de lucro das concessionárias. 

Um bom modelo a ser seguido é o marco regu-
latório do saneamento que, recentemente implan-
tado, trouxe um ganho enorme para aquele setor, 
porque mostrou novas formas de relação entre o 
poder concedente e a iniciativa privada, seja através 
de Parcerias Público-Privadas (PPPs) ou de outros 
tipos de concessões. No nosso caso, as PPPs, por 
exemplo, possibilitarão que as próprias empresas 
operadoras participem da elaboração dos projetos 
e da implantação da infraestutura necessária, nos 
corredores e nos terminais de transferência. 

Muitas das propostas debatidas 
pela NTU e outras entidades para 
o novo marco foram aproveitadas 
pelo Projeto de Lei 3278/2021, de 
autoria do ex-senador Antonio 
Anastasia. Este PL encampa todos 
os pleitos do setor? Como o senhor 
vê a tramitação desse Projeto, com 
a saída do senador Anastasia para 
o Tribunal de Contas da União?

Se não encampa todos os pleitos e demandas 
do setor, pelo menos contempla boa parte das neces-
sidades, com as quais lidamos, hoje. Vale ressaltar 
que, desde a promulgação da Lei de Mobilidade, em 
2012, poucas mudanças aconteceram para melhorar 
a qualidade e a quantidade dos serviços prestados à 
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população. Mas, agora, temos duas iniciativas nesse sentido. Depois que 
foi apresentado o projeto de lei de autoria do ex-senador Anastasia, o Mi-
nistério do Desenvolvimento Regional (MDR) também está estudando o 
assunto e desenvolvendo propostas, no sentido de criar um “código de 
transporte” ou um marco legal para o setor. O ideal seria juntarmos as 
duas iniciativas – do ex-senador Anastasia e do MDR – e caminharmos 
juntos para a elaboração e aprovação de um único marco regulatório. 

Quanto ao ex-senador Anastasia, realmente, pela competência e 
seriedade dele, reconheço que o projeto estava em boas mãos. Até o 
momento, não foi designado um relator, mas estamos torcendo para que 
seja uma pessoa tão séria, tão competente quanto o autor, e que se consi-
ga acelerar a tramitação. O fato de ser um ano eleitoral também complica 
o cenário, porque as eleições, certamente, tomarão o tempo e a atenção 
da maioria dos parlamentares, que estarão em disputa eleitoral. 

A NTU defende também a aprovação do PL 
4392/2021, que institui o Programa Nacional de 
Mobilidade do Idoso (PNAMI), apoiado pela Frente 
Nacional de Prefeitos, e que propõe o subsídio à 
gratuidade do idoso. O quanto a aprovação desse 
projeto ameniza o endividamento do setor?

O pleito original era que a União aportasse, todos os anos, o 
valor de R$ 5 bilhões. Entretanto, o atual projeto só contempla três 
anos de aporte. Ninguém discute o mérito da gratuidade ao idoso, 
mas aqui, a questão é outra. Quando a Constituição de 1988 criou 
esse benefício, não disse quem deveria pagar pelo transporte desse 
segmento da população. A Constituição, simplesmente, criou o bene-
fício e, no artigo 30, determinou que seria responsabilidade exclusiva 
dos prefeitos cuidar do transporte municipal. Então, o pagamento da 
gratuidade ficou assim: o passageiro pagante é quem paga o valor da 
passagem dele e mais um pedacinho da viagem do idoso, que está 
sendo transportado de graça. 

Esse valor de R$ 5 bilhões, infelizmente, não resolve o problema do 
transporte público no Brasil. O setor precisa de muito mais do que isso, 
mas o recurso para bancar as gratuidades é muito bem-vindo, muito mais 
pela iniciativa, pelo conceito embutido na medida, do que pelo valor pro-
priamente dito. É importante ressaltar que o transporte é o serviço públi-
co que viabiliza os demais serviços públicos, garante a vida nas cidades 
e faz a economia rodar. Não podemos mais fugir da realidade e imaginar 
que as prefeituras, sozinhas, darão conta do recado. De uma maneira ou 
de outra, a União e os Estados terão que contribuir para que um trans-
porte de qualidade possa ser oferecido à população e de tal forma que 
o passageiro não tenha que arcar, sozinho, com o custo do seu desloca-
mento. Estudos em andamento no setor buscam novas formas de custeio 
e receitas extratarifárias para remunerar a prestação dos serviços. 

 ANTES DA PANDEMIA, TÍNHAMOS MENOS
DE UMA DEZENA DE SISTEMAS QUE 
PRATICAVAM – SEM CONSIDERAR 
AS QUE PRATICAM TARIFA ZERO – A 
DIFERENCIAÇÃO ENTRE TARIFA DE 
REMUNERAÇÃO E TARIFA PÚBLICA. 
HOJE, A EXEMPLO DE SÃO
PAULO, CURITIBA E BRASÍLIA, ESTAMOS 
COM MAIS DE OITO SISTEMAS SUBSIDIANDO 
O SERVIÇO DE FORMA DEFINITIVA. AO 
TODO, NESSE PERÍODO DE PANDEMIA, 108 
SISTEMAS ADOTARAM ALGUM TIPO DE
SUBSÍDIO, OU O AUMENTO DELE, 
COMO MEDIDA PARA GARANTIR A 
PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO. 

Existem soluções de curto prazo 
para tirar o transporte público 
urbano dessa grave crise. Quais?

Existem sim. Temos soluções de curto, mé-
dio e de longo prazos. Aliás, o ideal é que estivésse-
mos trabalhando as soluções de curto, médio e lon-
go prazos, todas ao mesmo tempo. As medidas de 
curto prazo garantem a sobrevivência das empresas; 
as de médio prazo buscam atender as necessidades 
permanentes do setor; e as de longo prazo dizem 
respeito às mudanças estruturais, necessárias à 
prestação de um serviço de qualidade. Para tanto, é 
preciso rever as mudanças de comportamento e de 
hábitos da população, bem como a alteração nos 
atributos das viagens (confiabilidade, regularidade, 
conforto e custo). Uma solução de curto prazo, por 
exemplo, está nas mãos dos prefeitos, no ato de re-
conhecerem que os usuários do serviço não têm 
como bancar sozinhos o valor da tarifa, e assumirem 
a parte que lhes cabe. Felizmente, alguns prefeitos já 
estão fazendo isso. Durante a pandemia, tivemos 
108 sistemas nos quais os prefeitos subsidiaram os 
passageiros, assumiram gratuidades ou injetaram 
recursos públicos para reduzir o desequilíbrio eco-
nômico-financeiro das empresas e evitar o aumento 
das tarifas, garantindo a prestação dos serviços com 
um mínimo de qualidade. Mas, desses casos, apenas 
sete implementaram subsídios de forma definitiva 
para complementar a receita tarifária.
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Que tipo de transporte coletivo urbano 
o Brasil poderá ter com a aprovação do 
novo marco legal? O que muda para o 
passageiro e para as operadoras?

Com mudanças estruturais no transporte público e a 
adoção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento e à va-
lorização desse serviço, poderemos recuperar a imagem do se-
tor e oferecer um transporte público de padrão internacional, 
que possa atender de forma satisfatória a todos os nossos 
“clientes”. Se conseguirmos avançar nessas reformas estrutu-
rais, poderemos não só recuperar a demanda perdida, como até 
ampliar o número de passageiros atendidos, que poderão optar 
por deixar o carro em casa e usar o ônibus, que é mais barato, 
mais seguro e menos poluente.

Para as operadoras, mudará a relação contratual entre 
poder concedente e a iniciativa privada e, assim, teremos 
garantias de cumprimento dos direitos e obrigações contidos 
nos contratos de concessão. Também evitaremos a judicializa-
ção dos processos, porque hoje é muito comum o prefeito até 
conceder o reajuste da tarifa, mas ter que recuar quando um 
juiz de primeira instância acata eventual questionamento de 
alguma entidade de classe e manda suspender o aumento. E, 
depois de dois, três meses, a sentença é revogada, e ninguém 
responde pelo prejuízo que a empresa teve durante esse pe-
ríodo. Hoje, há uma insegurança jurídica muito grande para 
as prestadoras de serviço. Do lado das operadoras, é preciso 
haver a mudança de visão do processo e torná-lo o mais trans-
parente e eficiente possível. As prestadoras de serviço devem 
se aproximar mais do cliente e, se possível, tentar fidelizá-lo  
de alguma forma. Mas, isso é uma novidade para o setor. 
Mesmo assim, não podemos ter medo de inovar e de enfrentar 
novos desafios. 

Que lições a pandemia deixa para o setor?
A pandemia trouxe aprendizados e muitas reflexões im-

portantes para o setor. Foi muito interessante, por exemplo, du-
rante o período da pandemia, observar a inoperância dos apli-
cativos de transporte. Antes tínhamos sistemas por aplicativos 
oferecendo várias opções de serviço, todos os dias. Na pande-
mia, eles sumiram. Isso mostra que o transporte público, con-
forme consta da Constituição Federal, é um serviço público, es-
sencial e estratégico. É um serviço regido por regras muito 
claras e específicas, mas que devem valer para os dois lados, ou 
seja, para as empresas e, também, para o poder concedente. 
Quando todos cumprem as regras, todos se beneficiam.

FRANCISCO CHRISTOVAM 
Engenheiro civil, é presidente da Associação Nacional das Empresas 

de Transportes Urbanos (NTU) e também preside o Sindicato das 
Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São 

Paulo (SPUrbanuss). É vice-presidente da Federação das Empresas 
de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo (FETPESP) e 

da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Além disso, 
é membro do Conselho Diretor da Confederação das Empresas de 

Transporte (CNT) e do Conselho Consultivo do Instituto de Engenharia.

 COM MUDANÇAS ESTRUTURAIS 
NO TRANSPORTE PÚBLICO E A 
ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
VOLTADAS AO FORTALECIMENTO 
E A VALORIZAÇÃO DESSE 
SERVIÇO, PODEREMOS 
RECUPERAR A IMAGEM DO SETOR 
E OFERECER UM TRANSPORTE 
DE PADRÃO INTERNACIONAL, 
QUE ATENDA A TODOS. 

No Brasil, temos uma particularidade – a operação do 
transporte público urbano é feita, quase que na sua totali-
dade, por empresas privadas e, de alguma forma, isso gerou 
um erro de avaliação por parte das autoridades. Passaram 
a tratar o setor com um entendimento totalmente equivo-
cado, ou seja, que esse serviço é um negócio, regido por leis 
de mercado, e que quanto mais concorrência tiver, melhor 
será, porque o preço vai baixar. Mas, acontece que serviço 
público não pode ser tratado dessa forma. Serviço público 
tem que ser regulado e fiscalizado, e, quando há concorrên-
cia, normalmente ela se torna predatória. Essa situação se 
verificou em algumas cidades, onde os prefeitos acharam 
que a solução para baixar as tarifas estava na chegada dos 
aplicativos de transporte sob demanda. 

Outro aprendizado desse período desafiador ficou explí-
cito no comportamento de algumas prefeituras e órgãos ges-
tores nos municípios. Antes da pandemia, tínhamos menos 
de uma dezena de sistemas que praticavam – sem considerar 
as que praticam tarifa zero – a diferenciação entre tarifa de 
remuneração e tarifa pública. Hoje, a exemplo de São Paulo, 
Curitiba e Brasília, estamos com 16 sistemas fazendo a sepa-
ração da tarifa. Cada cidade está achando uma maneira de 
cuidar disso. Esperamos que essas soluções sejam 
adotadas também por outros municípios.

15

NTUrbano JAN/FEV 2022

Entrevista



A

UM TRISTE ADEUS 
Na manhã de 17 de fevereiro de 2022 a NTU, 

familiares e amigos, com imensa tristeza, se despe-
diram de Otávio Vieira da Cunha Filho. O empre-
sário e líder setorial tinha 81 anos, boa parte dos 
quais dedicados à entidade que ajudou a fundar. 

Otávio Cunha atuou na Associação desde seu 
início, em 1987. O primeiro cargo ocupado por ele 
foi o de diretor tesoureiro, no qual permaneceu 
durante cinco anos, até ser eleito presidente, em 
1993, sendo reeleito sucessivamente para o cargo 
até o ano de 2011, quando foi nomeado presidente 
executivo da entidade. 

Natural de Matias Barbosa (MG), Cunha 
foi um líder que despertava o respeito de seus 
pares pelas posições firmes e coerentes, defen-
didas com a tranquilidade de quem conhecia 
profundamente o setor que representava. Habi-
lidoso, era conhecido pela capacidade de diálogo 
e convencimento, sempre com base no mérito de 
seus argumentos. 

À frente da NTU, Otávio Cunha teve uma tra-
jetória marcada por grandes realizações e pela de-
fesa da reestruturação do transporte coletivo ur-
bano no Brasil: participou da criação e aprovação 
da lei do Vale Transporte, em 1987; e da Comissão 
Especial criada pela Presidência da República 
para reduzir as tarifas e melhorar o serviço de 
transporte coletivo nas cidades brasileiras. Parti-
cipou ainda das discussões que levaram à criação 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 
n° 12587/2012); de projetos de infraestrutura para 
corredores e sistemas BRTs; da proposta de deso-
neração da folha de pagamento para empresas de 
ônibus; e ainda de projetos mais recentes, encami-
nhados ao Congresso Nacional, e que aguardam 
votação, como a proposta de novo marco legal para 
o setor, que poderá devolver eficiência e atrativi-
dade a esse serviço. {A
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Sempre empenhado em contribuir 
com melhorias, sua trajetória em prol 
do transporte público coletivo começou 
bem antes da NTU, tendo atuado como 
empresário de transporte urbano de 
passageiros por mais de 40 anos. Iniciou 
sua carreira em João Monlevade (MG), 
em 1965. Em 1975, mudou-se para Belo 
Horizonte, onde cursou as faculdades 
de Administração e Ciências Contábeis 
na PUC-MG, continuando sua atuação 
na área de transportes urbanos. Pos-
teriormente, em 1984, transferiu suas 
atividades empresariais para São Luís, 
no Maranhão. 

Ele exerceu também a função de 
diretor do Sindicato das Empresas de 
Transportes de Passageiros de Belo Ho-
rizonte (Setra/BH) e foi fundador e pre-
sidente do Sindicato das Empresas de 
Transportes de Passageiros de São Luís 
(SET/São Luis), entre outras atividades.

Otávio Cunha – Tavinho como era chamado por alguns – 
recebeu inúmeras homenagens de organizações nacionais e 
internacionais, de lideranças públicas e privadas, de entidades 
e empresas que representou durante décadas; e, também, de 
amigos, funcionários e ex-funcionários. Mensagens que mar-
caram o imenso pesar pela falta que fará para a equipe da NTU, 
colegas empresários e dirigentes setoriais, amigos e familiares. 
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), foi uma 
das autoridades a prestar suas homenagens, tendo relembrado 
a trajetória de Otávio Cunha no setor de transporte público no 
plenário do Senado Federal. 

Para Marcos Bicalho dos Santos, diretor da NTU, que tra-
balhou com Otávio durante 29 anos, a perda foi muito grande 
– tanto para os amigos e colegas de trabalho, como para o setor 
como um todo. “Otávio sempre foi uma referência na minha 
atuação profissional na NTU. Agradeço a ele, onde estiver, pela 
confiança, pelo apoio, pelo respeito e pela excelente convivência 
que tivemos durante quase três décadas,” declarou Bicalho. 

Todas as homenagens enviadas à NTU foram compiladas em 
uma publicação especial que será entregue à família de Otávio 
– ele deixa a esposa Jurema, os filhos Marcelo, Roberto e Paula, 
e cinco netos. 

 Eu era químico em uma indústria de teci-
dos e fui convidado por meu pai a participar 
de um projeto de transporte. Gostei e não 
larguei mais. Depois disso, ganhamos uma 
concorrência em Belo Horizonte. Os anos 1980 
foram uma época economicamente difícil, 
que nos exigiu muito. Eu acabei me envol-
vendo na atividade sindical pela necessidade 
de aprender e de lutar pela sobrevivência da 
atividade de transporte. Algum tempo depois 
fui para o Maranhão e fundei o sindicato em-
presarial. Jamais pensei que passaria a vida 
dedicado a relacionamentos, mas uma coisa 
foi puxando a outra e eu me identifiquei.

Quando fundamos a NTU, conquistamos o Vale Transporte e 
nosso papel era criar uma interlocução com o Governo Federal. 
Hoje, estamos buscando uma visão de vanguarda para acompa-
nhar a evolução tecnológica e ajudar empresas a disseminarem 
experiências bem sucedidas no Brasil. Nosso foco de atuação 
mudou algumas vezes nesses 30 anos, de acordo com as necessi-
dades dos associados. Hoje eu vejo que nosso trabalho frutificou. 
A NTU é séria, respeitada, tem credibilidade, e tornou-se conhe-
cida e reconhecida. Foi um trabalho intenso, mas que deu muitas 
alegrias. Aqui vi as vitórias e criei relações afetivas por tantos 
anos de convívio. Só que a luta não parou, ela continua. Eu co-
mecei minha carreira representando uma nova geração que veio 
depois do meu pai e, agora, está na hora de vir uma outra geração 
para ocupar a NTU. 

DEPOIMENTO DE OTÁVIO CUNHA PARA O LIVRO “NTU 30 ANOS”, PUBLICADO EM 2017:
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Está crescendo o número de cidades que 
têm usando a diferenciação tarifária como modelo 
de financiamento do transporte público coletivo. 
Antes da pandemia de Covid-19, apenas Brasília 
(DF), São Paulo (SP) e Manaus (AM) separavam 
a tarifa pública ou de utilização, da tarifa técnica 
ou de remuneração. Atualmente, segundo levan-
tamento da NTU, Campo Grande (MS), Curitiba 
(PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Vitória 
(ES) passaram a utilizar o mesmo modelo. O rela-
tório aponta que Brasília (50%) e São Paulo (49%) 
são as capitais que mais reduzem a tarifa pública 
por meio de subsídios, seguidas de Manaus (28%) 
e Vitória (25%). 

INDICADORES
Tarifa pública X 
tarifa de remuneração

Segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei 
nº 12.587/2012 –, a tarifa de remuneração é aquela que cobre os 
custos dos serviços prestados pelos operadores de transporte, 
enquanto a tarifa pública é a que o usuário paga ao ingressar 
no sistema de transporte e que é definida pelo Poder Público. 

No atual sistema, a tarifa pública é impactada de diversas 
formas, entre elas a política de gratuidades e descontos ado-
tada em cada cidade, que beneficia setores específicos como 
estudantes, idosos e outras categorias profissionais (como 
policiais, carteiros, bombeiros, etc.), dependendo da legisla-
ção. Por isso, quando ocorre essa diferenciação – que implica 
no aporte de subsídios públicos –, a redução dos impactos dos 
custos na tarifa pública é real, contribuindo diretamente para 
reduzir o peso da tarifa no bolso do passageiro pagante. 
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REPRESENTATIVIDADE DA TARIFA PÚBLICA EM RELAÇÃO À TARIFA DE REMUNERAÇÃO
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A

Infraesturutra viária deficitária no 
Sistema BRT de Recife-PEP A

AC



Um velho desafio vem se mostrando cada vez maior: manter o 
transporte público coletivo no Brasil em pleno funcionamento, 

com uma infraestrutura deficitária e poucos recursos para melhoria. O 
Orçamento Geral da União (OGU) para este ano, aprovado pelo Congresso 
Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro, desti-
nou R$ 8,58 bilhões para a infraestrutura para o setor de transportes, uma 
redução de R$ 110 milhões em relação aos valores repassados em 2021 (R$ 
8,69 bilhões), segundo o estudo Radar da CNT sobre o Orçamento Fede-
ral, publicado pela da Confederação Nacional do Transporte. 

Para a área de mobilidade urbana, sob a responsabilidade do Ministério 
do Desenvolvimento Regional (MDR), serão destinados R$ 2,55 bilhões 
este ano, segundo o anexo da Lei Orçamentária de 2022 que detalha as 
ações a serem executadas por cada ministério. Em contato com a repor-
tagem, o MDR informou que, desse total, R$ 2,47 bilhões foram alocados 
pelo Congresso Nacional para emendas parlamentares, que devem ser 
destinadas, na maioria dos casos, para o “apoio à Política Nacional de De-
senvolvimento voltado à Qualificação Viária”. 

O Orçamento Geral da União de 2022 destinou R$ 77 milhões para 
projetos de transporte público coletivo. Além da verba ser menor a 
cada ano, não está claro quais projetos receberão os recursos. Falta de 
investimentos em infraestrutura para o setor e cidades desordenadas 
geram mais desigualdade e desestimulam o uso do ônibus

{A
-B

} H
el

le
n 

Tô
rr

es
/N

TU
; {

C
} F

er
na

nd
o 

Br
az

ão
/A

gê
nc

ia
 B

ra
sil

ORÇAMENTO REDUZ 
RECURSOS PARA 
INFRAESTRUTURA

Os recursos restantes serão distribuídos 
para outras ações, como “apoio ao transpor-
te não motorizado”, “estudos e projetos”, e 
“apoio a planos de mobilidade urbana locais”. 
A rubrica “apoio a sistemas de transporte pú-
blico coletivo urbano” receberá este ano ape-
nas R$ 77 milhões – redução de R$ 37 milhões 
em relação à verba destinada ao transporte 
público coletivo urbano em 2021, que foi de 
R$ 114 milhões. 

Ainda segundo o MDR, desses R$ 77 
milhões, somente R$ 55,7 milhões poderão 
ser alocados livremente pelo ministério em 
projetos de sistemas de transporte público 
coletivo urbano. O restante (R$ 21,4 milhões) 
foi disponibilizado para ser executado tam-
bém via emendas parlamentares. 
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Quanto aos R$ 55,7 milhões que estão a cargo do MDR, a 
previsão é que sejam alocados nos contratos já em execução 
e que tenham a Autorização para Início de Obra (AIO) emiti-
da. É o caso de investimentos específicos em Salvador – BA 
(R$ 16,3 milhões), Petrópolis - RJ (R$ 250 mil) e no trecho 
Porto Alegre/Viamão – RS (R$ 4 milhões). O documento não 
detalha quais projetos receberão o investimento e o que será 
efetivamente feito para a melhoria do transporte público 
nessas localidades.

Em relação às obras, o MDR afirmou possuir atualmente 55 
empreendimentos com recursos do Orçamento, totalizando R$ 
7,2 bilhões em repasses da União. As obras incluem corredores 
de ônibus, sistema metroviário, BRT, VLT e reestruturação de 
sistemas viários nas cinco regiões do país. O Ministério disse 
ainda possuir uma carteira de 663 contratos com recursos do 
FGTS via Programa Pró-Transporte que totalizam mais R$ 24 
bilhões, destinados a obras de BRT, metrô, ciclovias, VLT, pavi-
mentação e requalificação viária, além de planos e projetos. 

A pasta cita 27 empreendimentos de BRTs, corredores de 
ônibus, ampliação ou melhorias em linhas de metrô, que somam 
R$ 3,9 bilhões, nos estados da Bahia, São Paulo, Ceará, Paraná, 
Pernambuco, Goiás, Piauí e Rio Grande do Sul.  Segundo o Mi-
nistério, foram concluídos 26 empreendimentos com um valor 
total de R$ 2,6 bilhões em repasses do Governo Federal para 
corredores de ônibus, VLT, BRT e sistema metroviário desde 
2014, com ações em dez estados brasileiros. 

As principais dificuldades enfrentadas na execução desses 
projetos, segundo a pasta, são “mudanças de gestão local, 
estruturas deficientes de governança local para gestão dos 
contratos, deficiência nos processos licitatórios, judicializa-
ções, elaboração e revisão de projetos, aumentos do valor dos 
insumos da construção, impactos da pandemia de Covid-19, 
licenciamento ambiental e desapropriações, além de possíveis 
contingenciamentos de recursos federais”.

Em nota, o MDR citou ainda, como ações do Governo 
Federal na área de mobilidade, o incentivo ao uso da bicicleta 
por meio do Selo Bicicleta Brasil, a criação do Fórum Con-
sultivo de Mobilidade e os trabalhos em torno do novo Marco 
Legal da Mobilidade Urbana, com o intuito de “desenhar uma 
estratégia de regulação e fomento mais ampla, que também 
ajude estados e municípios a organizar melhor seus sistemas 
e contratos, propiciando a melhoria do ambiente regulatório 
do setor, com a definição, por exemplo, de regras gerais para 
contratos e concessões e a definição de uma entidade regula-
dora federal”.

Existe a expectativa do aumento dos recursos dispo-
níveis para a infraestrutura de transportes como um todo 
no Brasil, a partir da aprovação pelo Senado Federal, em 
fevereiro deste ano, da Proposta de Emenda à Constituição 
1/2021. A PEC determina que pelo menos 70% dos recur-
sos obtidos através da outorga de serviços e infraestrutura 
de transportes devem ser reinvestidos no próprio setor 
(transporte aéreo, aquaviário e terrestre). 

O autor da proposta, senador Wellington Fagundes 
(PL-MT), destaca o investimento “irrisório” de 0,25% do PIB 
em infraestrutura de transportes entre 2008 e 2019, tendo 
como base dados da CNT. Para ele, o montante é “insufi-
ciente sequer para se manter a malha rodoviária existente”. 
O senador defendeu ainda que os valores obtidos por meio 
das outorgas sejam canalizados para obras de infraestrutura 
em locais carentes. 

Em seu relatório, o senador Jayme Campos (União 
Brasil – MT) aponta que a previsão dos recursos gerados 
para o setor de transportes através da PEC 1/2021 pode 
chegar a R$ 7 bilhões anuais. O texto aprovado pelo Senado 
Federal estabelece apenas que os valores arrecadados com 
as outorgas “deverão ser reinvestidos no desenvolvimento e 
fomento dos serviços e infraestruturas de transporte”, sem 
maior detalhamento. A matéria seguiu para votação na Câ-
mara dos Deputados.

B

Faixa exclusiva de ônibus - W3 Sul, Brasília-DF. 
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Baixa 
execução

A última edição do Relatório de Empreendimentos de Priori-
zação do Transporte Público realizado pela Associação Na-
cional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) aponta 
que, de um total de 591 empreendimentos (BRT, corredores 
e faixas exclusivas) previstos para 85 cidades, 200 estão na 
fase de planejamento, 120 em obras e 271 em operação. 

“Há mais de 10 anos houve a retomada dos inves-
timentos em projetos de infraestrutura de transporte 
urbano. Isso aconteceu após um período de ausência de 
destinação de recursos para projetos de mobilidade urba-
na. Foram mais de 20 anos, desde a aprovação da Consti-
tuição Federal, em 1988, até o anúncio do Brasil como o 
país sede da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olím-
picos de 2016”, afirmou Matteus Freitas, coordenador do 
Núcleo de Transportes da entidade.

Naquele momento, prosseguiu Matteus, a NTU avaliou 
de forma positiva a implementação da Matriz de Responsa-
bilidades da Copa do Mundo de 2014, do PAC 2 - Mobilida-
de Grandes Cidades e do PAC 2 - Mobilidade Médias Cida-
des. Juntos, esses programas colocaram à disponibilização 
R$ 151,7 bilhões para realização de obras de mobilidade, 
entre eles sistemas BRT, corredores e faixas exclusivas.

“Contudo, um monitoramento realizado pela NTU revelou que, 
até 2019, somente 9,4% (R$ 14,2 bilhões) dos recursos foram efeti-
vados, ou seja, resultaram em projetos que saíram do papel. Desde 
então, a evolução do quadro nacional de projetos de mobilidade 
urbana é pequena. Observamos que os avanços se referem às ações 
municipais de investimentos, principalmente por meio da implan-
tação de faixas exclusivas para o transporte público coletivo por 
ônibus”, explicou.

O especialista destaca ainda a importância dos investimentos 
nessa área. “A alocação de recursos para investimentos na mobili-
dade urbana é fundamental para garantir melhorias para o trans-
porte público e para a qualidade de vida das pessoas. Investir em 
transporte público resulta em cidades mais seguras, com menos 
acidentes de trânsito e mais saudáveis, com menores índices de po-
luição ambiental e sonora”.

Para ele é imprescindível que sejam garantidos programas de 
financiamento permanentes e em sintonia com a realidade institu-
cional, técnica e financeira dos municípios brasileiros. “É preciso 
identificar quais são as condições encontradas nas cidades, avaliar e 
definir o que é possível realizar», completou.

Matteus aponta também as vantagens dos projetos que visam 
a priorização do transporte coletivo por ônibus, dado o seu baixo 
custo, rápida implantação e resultados positivos imediatos e satis-
fatórios. Como exemplo, ele cita os programas “Dá licença para o 
ônibus”, que implantou mais de 500 quilômetros de faixas exclusi-
vas na cidade de São Paulo (SP), e o “Sistema BRS”, em operação no 
município do Rio de Janeiro (RJ).

Problema 
estrutural

Para o analista de transporte público do Instituto de Políticas de 
Transporte e Desenvolvimento (ITDP) e doutorando em planejamen-
to urbano pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Pedro 
Bastos, alguns dos principais problemas relacionados ao transporte 
coletivo no país passam pela distribuição irregular de infraestrutura 
– o que compromete a acessibilidade –, pela falta de segurança viária 
e pelo uso de tecnologias poluentes. “Apesar da existência de mais 
de mil quilômetros de corredores de média e alta capacidade (BRTs, 
trens, linhas de metrô, etc.) em 55 cidades do país, somente 20% da 
população das regiões metropolitanas vive próxima a uma estação 
ou terminal de passageiros. Esse número cai drasticamente quando 
analisamos recortes de renda, gênero e raça, dado que comprova 
o impacto à acessibilidade de grupos que já tendem a ser historica-
mente mais afetados pelo direito à cidade”, explica.
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Outro problema importante, segundo o especialista, é a segu-
rança para os passageiros, levando em consideração as políticas 
voltadas prioritariamente para o transporte individual. “Os carros 
transportam 20% dos passageiros, mas ocupam 60% das vias. Usu-
ários de transporte público, ciclistas e pedestres são preteridos nes-
te contexto. Muitas das nossas cidades cresceram assustadoramen-
te, entre outras razões, graças aos ganhos de velocidade dos carros. 
E isso acompanhou o desenho urbano orientado para o automóvel. 
Infraestruturas básicas, como as calçadas e faixas de pedestres, em 
muitos casos são inexistentes ou têm qualidade precária, sujeitando 
muitas pessoas a sinistros de trânsito e, mesmo, à falta de opções de 
locomoção, se não puderem bancar um carro”, diz.

Para Pedro, o desenvolvimento do setor passa pela forma 
como os recursos são investidos, e deve priorizar o transporte 
não motorizado e o transporte público coletivo em detrimento do 
transporte motorizado e individual, independentemente da quan-
tidade dos recursos disponíveis. “O setor só será impedido de se 
desenvolver se o investimento não for ao encontro dos princípios 
transversais de sustentabilidade, tecnologia, compartilhamento e 
equidade para melhorar o deslocamento e a qualidade do ar que 
as pessoas respiram”.

“É importante destacar que o orçamento, por mais baixo ou 
alto que venha a ser, não pode deixar de considerar os desafios en-
frentados atualmente na recuperação dos sistemas de transporte 
público coletivo (muitos deles “quebraram” durante a pandemia) e 
no comprometimento do país em cumprir com as metas climáticas 
do Acordo de Paris. Nesse sentido, estamos falando de uma questão 
de prioridades qualitativas para transformação do setor, que devem 
independer do quantitativo disponível”, completou.

Governança 
metropolitana

Há ainda o desafio de integrar os esforços das esferas 
municipais, estaduais e federal aos projetos na área de 
mobilidade urbana, levando em consideração o cenário 
atual da estrutura urbana. Na visão do especialista, uma 
governança metropolitana, composta por uma união de 
municípios sob a supervisão dos estados, seria capaz de 
promover o desenvolvimento dos projetos sem maiores 
obstáculos e unir funções públicas de interesse comum 
entre os municípios.

“Os municípios têm uma grande responsabilidade 
hoje em descarbonizar o transporte público - ou seja, 
em fazer acontecer essa mudança. Isso ainda é caro e 
muitas cidades se sentem desencorajadas por não dis-
porem de recursos para arcar com os custos iniciais de 
aquisição e para orquestrar uma operação complexa e 
com técnicas ainda sendo desbravadas. Os estados po-
dem facilitar esse processo, mesmo que esses projetos 
ainda fiquem sujeitos muitas vezes a modelos de negócio 
envolvendo parcerias privadas”. 

Em nível federal, esforços em apoio aos municípios 
poderiam contribuir para o desenvolvimento do setor. 
Pedro cita como exemplo o Chile, que estabeleceu 
incentivos fiscais e tributários ao transporte e está 
avançando em programas de desenvolvimento tecno-
lógicos relacionados à eletromobilidade. Ele enxerga 
um prognóstico otimista para a mobilidade urbana nos 
próximos anos, com ênfase no investimento em tecno-
logias limpas. 

“A partir da esfera federal (em parceria com agências 
financiadoras, fundos de desenvolvimento, organiza-
ções da sociedade civil), muitas cidades estão recebendo 
apoio, ferramentas e conhecimento técnico para revo-
lucionar seus sistemas de transporte em conformidade 
com a efetivação da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (PNMU) e da Política Nacional sobre a Mudança 
do Clima. São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Brasília 
têm projetos-piloto previstos para acontecer e que serão 
oportunidades extraordinárias para verificar como estão 
preparadas para fazer uma transição para a mobilidade 
de baixo carbono e para identificar os elementos de que 
precisam para fazer isso acontecer em larga es-
cala”, finalizou.

C
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Os consumidores vêm mudando suas preferências, seus hábitos 
de consumo e a forma como interagem com o mundo ao seu 

redor. A transformação nos meios de pagamento, ao longo dos anos, 
mostra que o caminho está cada vez mais digital. Na busca por mais agi-
lidade e praticidade no dia a dia, as operadoras do transporte público 
têm investido em soluções cada vez mais tecnológicas para facilitar o 
acesso dos passageiros ao serviço. 

A grande mudança começou na segunda metade dos anos 1990, 
quando o Brasil começou a trocar o tíquete de papel ou o dinheiro vivo 
por bilhetes eletrônicos na hora de girar a catraca. Goiânia (GO), Salva-
dor (BA) e Campinas (SP) foram as primeiras cidades de grande porte a 
implantar o novo sistema de bilhetagem, juntamente com a região me-
tropolitana de Natal (RN). O sistema era baseado em cartões plásticos 
com chip, que armazenavam os créditos das viagens adquiridas pelo 
passageiro ou depositadas pelos empregadores, no caso dos trabalha-
dores que utilizavam o Vale Transporte. 

APROXIMOU, PAGOU 
Cartões bancários, celulares, relógios e Pix estão ganhando espaço na hora 
do passageiro escolher como pagar a passagem no transporte público; 
sistema sem contato é dez vezes mais rápido que o pagamento em dinheiro

Devido à baixa cobertura de internet no 
país, a modernização dos pagamentos andou a 
passos lentos. “Os ônibus chegavam à garagem, 
faziam o descarregamento daqueles créditos dos 
validadores, para então subir as informações a 
um sistema on-line. Então, era um on-line que 
acabava sendo off-line, e que não trazia a previ-
sibilidade e os benefícios do tempo real”, lembra 
o especialista em Tecnologia da Informação e 
diretor de produto da X4Fare, Diogo Andrade. A 
chegada dos sistemas 3G e 4G da telefonia celu-
lar trouxe mais estabilidade para as conexões e 
permitiu o avanço das tecnologias para o setor; 
mesmo assim, sistemas de bilhetagem eletrônica 
mais evoluídos só começaram a ser adotados na 
última década. 

NTUrbano JAN/FEV 2022
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Hoje, a bilhetagem eletrônica traz para o trans-
porte público os meios de pagamento já usados am-
plamente no comércio, é aceita em vários modais e 
opera com múltiplos métodos de pagamento, como 
QR code, cartões EMV e NFC, e até Pix. E o que é 
melhor – dependendo do formato, basta aproximar o 
cartão para girar a catraca.

Do bolso 
para a nuvem

Para que isso fosse possível, as empresas tiveram 
que reestruturar as plataformas de bilhetagem 
eletrônica existentes, que funcionavam segundo a 
lógica do crédito dentro do cartão, para um siste-
ma Account Based Ticketing (ABT) ou “Bilhetagem 
Baseada em Contas”. O sistema de bilhetagem ABT 
corresponde a transações sem bilhetes usando um 
token de pagamento. Na prática, cada usuário tem 
sua própria conta alocada em nuvem, que pode ser 
acessada por meio de diversos canais, como celula-
res, cartões e QR codes, por exemplo. 

A disseminação dos cartões por aproximação, 
proporcionado pelas fintechs, até então restritos a 
uma parcela da população, trouxe o pagamento por 
aproximação para dentro dos coletivos do país, por 
meio das tecnologias EMV e NFC. O EMV é um padrão 
de segurança para cartões de pagamento criado pela 
Europay, MasterCard e Visa que agrega confiabilidade 
e facilidade às transações; ele permite que as compras 
de viagens possam ser feitas por cartões bancários de 
débito e crédito, e até por dispositivos de pagamento 
móvel como smartphones e smartwatches. 

A tecnologia Near Field Communication (NFC), ou “Comunicação 
de Campo Próximo”, em tradução livre, permite a troca de informações 
entre dois equipamentos sem fio ou contato apenas com a aproximação 
dos dispositivos em curta distância. Os usuários do transporte público 
podem utilizar os cartões de crédito e débito por aproximação e carteira 
digital para efetuar o pagamento da passagem, que pode ser feito com 
smartphone ou smartwatch. Vale lembrar que os validadores do trans-
porte público precisam ser adaptados para receber as novas tecnolo-
gias de pagamento. 

As carteiras digitais, por sua vez, funcionam com um sistema de pa-
gamentos on-line, feito por QR code ou por aproximação, que armaze-
na dados de conta, cartões bancários e saldo do usuário para autorizar 
o pagamento de contas e serviços, além de compras. Esse sistema uti-
liza a tecnologia NFC para substituir os cartões nas maquininhas com 
comunicação sem fio e autenticação via biometria, PIN ou senha.

B

O transporte coletivo por ônibus a motor chegou 
ao Brasil no início do século XX. Com a expansão do serviço 
e a criação de novos trajetos, houve a necessidade de se 
criar um sistema de fiscalização das cobranças. Surgem, 
então, as fichas de ônibus, peças de metal ou plástico que 
eram compradas e usadas pelos passageiros para o paga-
mento das passagens, entre as décadas de 1930 e 1960, 
que coexistiam com o uso do dinheiro. 

PAGAMENTO DO TRANSPORTE NO BRASIL
O Vale-Transporte surge em 1985 e se torna lei em 1987, primei-
ramente como tíquete de papel, permanecendo nessa forma até 
o aparecimento da bilhetagem eletrônica, a partir da década 
seguinte. Atualmente, o uso de cartões de transporte ou novos 
meios digitais está cada vez mais disseminado, levando à gradual 
eliminação do uso do dinheiro a bordo. 
(*) Com informações dos livros “Conduzindo o Progresso – A 
História do Transporte” e “NTU 30 Anos”, produzidos pela NTU.
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O uso do recurso não necessita de habilitação prévia, 
já que todos os cartões com tecnologia de pagamento sem 
contato (contactless) estão automaticamente aptos para 
serem usados. A cobrança da passagem é feita como em 
qualquer outra transação financeira, sendo cobrada na fatu-
ra ou no extrato da conta corrente do usuário. “Então, tendo 
a estrutura correta de ABT, você consegue ter essas formas 
de pagamento na ponta e, aí sim, disponibilizar para o pas-
sageiro todo esse recurso que a gente acredita ser o caminho 
no cenário do transporte. Obviamente, tem que fazer da 
maneira certa, tem contingencias de internet ainda no Bra-
sil, mas tudo isso está previsto nas soluções das empresas”, 
afirma o especialista em TI.

Iniciativas  
pelo país

As novas modalidades de pagamento no transporte públi-
co coletivo já estão em uso em várias cidades. Pioneira na 
implantação da tecnologia de pagamento por aproximação 
no transporte público na América Latina, o município de 
Jundiaí, em São Paulo, apostou na tecnologia há cinco anos 
em toda a frota de ônibus e viu o sistema de pagamento dar 
um salto nos últimos meses, com crescimento de 801% no 
período de janeiro a outubro do ano passado. 

Em janeiro de 2021 foram efetuados 3.825 pagamentos 
por aproximação, e em outubro o total chegou a 30.640, 
alcançando uma média de mil pagamentos ao dia, segundo 
a prefeitura. Agora, a cidade se prepara para a recarga do 
Bilhete Único feita de forma imediata por meio de Pix no apli-
cativo JÁ Jundiaí. A modalidade também foi adotada no me-
trô e sistema de barcas do Rio de Janeiro, e nos sistemas de 
ônibus coletivo de Curitiba e Londrina, entre outras cidades.

“O mercado traz várias maneiras de oferecer para o usuário de 
transporte a possibilidade de compra de crédito imediata. Em me-
nos de 20 segundos, o usuário já está utilizando o sistema dentro do 
transporte público. No aplicativo, ele compra o crédito que é en-
viado à Central; a Central processa esse crédito e, nesse momento, 
se a frota estiver on-line, é mandada a informação do cliente ime-
diatamente. Então, quando a pessoa comprar o crédito no aplica-
tivo, até ela chegar ao ônibus o crédito já estará disponível para ela 
receber essa recarga. Se o usuário quiser pagar via Pix, ele também 
poderá usar a mesma carteira digital. No momento em que baixar o 
aplicativo, ele terá várias opções para a compra de crédito”, explica 
Leonardo Ceragioli, diretor comercial da Prodata Mobility. 

Em 2019, a prefeitura de São Paulo lançou um projeto piloto 
com 200 ônibus que passaram a aceitar pagamento por aproxi-
mação com cartões de crédito, débito e pré-pago, smartphones, 
smartwatches ou pulseiras de pagamento e também com cartões 
emitidos fora do país, estimulando o uso do transporte público 
pelos turistas que visitam a capital. 

A recarga do bilhete único em São Paulo também já pode ser 
feita pelo WhatsApp. Basta o passageiro mandar uma mensagem 
para o número do aplicativo VouD, informar o valor da recarga e 
o número do bilhete único. Depois é só confirmar, copiar a chave 
Pix e fazer o pagamento na página do banco. Por fim, o passageiro 
deve liberar os créditos nos terminais em até 48 horas.

A adesão mais recente e significativa ao mundo dos cartões 
sem contato foi a da região metropolitana de Goiânia (GO), que 
engloba 19 cidades e uma população de 2,6 milhões de pessoas. 
O novo sistema de pagamento com cartão de crédito e débito por 
aproximação, lançado em dezembro de 2021, envolve cerca de 
1.000 ônibus e 21 terminais de integração da Rede Metropolita-
na de Transporte Coletivo (RMTC); é o primeiro do gênero nesse 
formato no país, o maior do setor na América Latina, e já apre-
senta bons resultados em menos de três meses de implantação. 

Bond
Para driblar o peso 
das moedas de prata e 
cobre, as companhias 
de transporte criaram 
uma ficha, o “bond”, que 
depois veio a nomear 
os próprios carros, 
expressão aportugue-
sada para bonde.

Fichas
Com a expansão do 
transporte, foi necessário 
criar um sistema de fis-
calização de cobranças e 
surgiram fichas de metal 
nos anos 1920. Depois, 
vieram as de plástico. A 
caixa coletora foi usada 
até a década de 1960.

1870 Séc. XX

LINHA DO TEMPO DA BILHETAGEM

Bilhetes
magnéticos
O metrô come-
çou a operar em 
São Paulo e no 
Rio de Janeiro, 
implantando o 
uso de bilhetes 
magnéticos lidos 
pela catraca.

1970
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“A expectativa do RedeMob Consórcio era que 1% da de-
manda do serviço aderisse à nova forma de pagamento EMV 
quando de 6 meses da implantação. No entanto, um mês de-
pois do lançamento do produto, já se registrava uma adesão de 
2,9% da demanda total do serviço na época. No terceiro mês de 
implantação já registramos 4,24% da demanda total atual do 
serviço. Sendo que, aos finais de semana, essa relação chega 
à 5,1% da demanda total. Acreditamos que esta solução tenha 
potencial para alcançar na nossa região 10% da demanda to-
tal do transporte coletivo até o final de 2022”, avalia o diretor 
executivo do RedeMob Consórcio (empresa responsável pela 
operação do sistema), Leomar Avelino.  

“Isso só demonstra a força e as oportunidades que a nova tec-
nologia ou a mudança de tecnologia traz para os nossos usuários. 
Tenho a convicção plena que hoje a mudança na tecnologia gera 
demanda e agrega mais valor ao nosso serviço, fato comprovado 
com números e com os dados que temos hoje registrados no siste-
ma”, afirma o presidente da Companhia Metropolitana de Trans-
porte Coletivo (CMTC), Tarcísio Abreu.

Se aplicada em escala nacional, a demanda por pagamentos 
via cartões EMV projetada para a região metropolitana de Goiânia 
representaria números expressivos: considerando que, antes da 
pandemia, o número de viagens de ônibus era de pouco mais de 12 
bilhões ao ano, segundo dados da NTU, o índice de 10% de usuá-
rios representaria 1,2 bilhão de deslocamentos pagos por meio de 
cartões EMV, movimentando algo próximo a R$ 6 bilhões por ano.

“O pagamento com o cartão (de crédito e débito) é mais uma 
maneira do usuário pagar o ônibus sem precisar procurar postos 
externos. Não existe uma bala de prata. Todas as soluções para 
vendas são soluções complementares. Então, uma atende 5% da 
população, outra atende 3%, outra 7%, até que consiga zerar a ne-
cessidade da compra em lojas físicas”, explica o diretor comercial 
da Prodata Mobility, fornecedora do sistema da capital goiana.

Como funciona 
na prática 

Para acessar a catraca dos veículos, terminais ou estações, os 
usuários do sistema de transporte da região metropolitana de 
Goiânia podem pagar a tarifa da viagem com o cartão bancá-
rio de crédito ou débito, sem contato, apenas aproximando o 
cartão dos validadores de bordo. No caso de cartões híbridos, 
ou seja, que possuem a modalidade crédito e débito no mes-
mo plástico, a escolha pelo pagamento em crédito ou débito 
é definida pelo banco emissor do cartão, não sendo possível 
fazer essa escolha no momento do acesso ao sistema. Os car-
tões Sitpass, utilizados no sistema de bilhetagem eletrônica 
local, continuam sendo utilizados normalmente. 

O novo sistema de bilhetagem permite também a compra 
de crédito via internet ou por aplicativos e recarrega do car-
tão Sitpass no validador do ônibus ou ainda por meio de QR 
code no celular. O passageiro poderá também criar uma con-
ta no aplicativo cadastrando o cartão de crédito. O embarque 
e as transações serão realizados pela tecnologia de aproxi-
mação, permitindo o uso de smartphone, smartwatch, car-
tão bancário ou cartão Sitpass para o pagamento da viagem.

Um mesmo cartão bancário poderá ser utilizado como 
pagamento de acesso ao serviço no mesmo ônibus por, no 
máximo, duas vezes consecutivas num intervalo de uma 
hora. Uma medida de segurança para evitar uso de cartões 
roubados ou extraviados. Os passageiros que têm o hábito 
de passar a carteira ou bolsa no validador não poderão mais 
fazê-lo, pois, ao aproximar o cartão bancário sem contato 
junto com um cartão Sitpass dentro da mesma carteira ou 
bolsa, o pagamento da viagem poderá ser realizado em 
qualquer um dos cartões, ocorrendo primeiramente naque-
le cartão que estiver mais próximo da antena. 

A revolução na vida 
do trabalhador veio 
em forma de fichas 
de papel com layout 
que destacava o 
valor do crédito. 
Em 1987, o VT se 
tornou obrigatório.

Smartcard
O cartão com chip 
e criptografia 
substituiu o 
cartão magnético, 
permitindo consulta 
de saldo e recarga 
a bordo do veículo. 
Em 2001, chegaram 
os cartões de leitura 
sem contato.

Vale-transporte Bilhetagem 
eletrônica
A tecnologia piloto implan-
tada em Salvador, em 1996, 
e Campinas, 1997, ganhou 
o país. Hoje, vem sendo 
cada vez mais associada 
a mecanismos de verifi-
cação adicional, como a 
biometria digital ou facial.

Anos 20001985 1997
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Segundo a última pesquisa de Novos Meios de Paga-
mentos, realizada pela Mastercard em 2021, 40% dos 
entrevistados afirmaram usar novas formas de pagamentos 
por aproximação e 59% dos brasileiros usaram com mais 
frequência estas mesmas modalidades de pagamento. “A 
expectativa é que, cada vez mais, o brasileiro adote novas 
maneiras de realizar suas transações, experimentando no-
vos meios de pagamento. E no transporte público não tem 
sido diferente. O número de cidades e sistemas de trans-
porte disponibilizando essa opção de pagamento a seus 
usuários vem crescendo de forma acelerada.”, afirma a vice- 
presidente de Desenvolvimento de Negócios Mastercard, 
Fernanda Caraballo. 

Recentemente, a chegada do Pix elevou as possibi-
lidades das transações financeiras também dentro do 
setor de transporte. O Pix funciona como um pagamento 
instantâneo, com recursos transferidos entre contas em 
poucos segundos, a qualquer hora ou dia, a partir de uma 
conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento 
pré-paga.

Desafios 
a serem enfrentados

Para o especialista em TI Diogo Andrade, a solução do pa-
gamento por aproximação trouxe vantagens e desvantagens 
para o passageiro do transporte público. “Para o turista, por 
exemplo, que não quer fazer a integração com aquele siste-
ma, é muito bom. Mas para o usuário comum, que muitas 
vezes tem algum tipo de benefício ou forma de subsídio com 
a prefeitura, esse usuário dificilmente fica identificado. Pre-
judica quando se trata de disponibilizar integrações, quando 
se trata de fazer todo esse mecanismo de controle”, afirma. 

Esse pacote de inovações tecnológicas faz parte da 
construção de um novo transporte público alicerçado no 
conceito de MaaS (Mobility as a Service, ou mobilidade 
como serviço) em Goiânia, que trará, ainda, a modalidade 
de pagamento com cartão pós-pago – na qual a cobrança 
da tarifa será incluída na fatura do cartão ao final do mês –, 
o que oferecerá mais liberdade ao usuário ao não exigir a 
compra antecipada do bilhete, tornando a experiência de 
uso do ônibus mais cômoda e moderna. 

“A gente queria construir novos bilhetes, novos pro-
dutos, dar condições diferentes, mas a tecnologia que nós 
tínhamos não acompanhava essa evolução. Então criamos 
esse pacote tecnológico, que traz possibilidades e oportuni-
dades. Toda essa linha de produtos que estamos pensando 
agora faz parte da transformação do transporte coletivo em 
Goiânia e mostra que a tecnologia pode sim ser uma aliada”, 
revela o presidente da CMTC. 

Mercado
brasileiro 

Esse tipo de pagamento sem contato consegue ser dez vezes 
mais rápido que o dinheiro e tem grande inserção em todos 
os setores da economia no Brasil. O balanço do terceiro 
trimestre de 2021, divulgado pela Associação Brasileira 
das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS), 
entidade que representa as empresas de meios eletrônicos 
de pagamento, demonstra que o setor de cartões encerrou o 
período com um crescimento de 35,8% nas transações. Fo-
ram R$ 8,2 bilhões de operações com cartões, o equivalente 
a quase 63 mil pagamentos por minuto, realizados pelos 
brasileiros. A modalidade de pagamento por aproximação 
cresceu 300% nesse mesmo período. 

Cartões bancários 
(crédito e débito); 
dispositivos eletrônicos móveis 
(smartphones, smartwatches)
Ao passar pela catraca o usuário aproxima seu cartão 
bancário, ou aparelho eletrônico móvel, do validador. 
A transação é realizada por meio da tecnologia de 
pagamento por aproximação, conhecida por NFC.

Biometria
O usuário é 
identificado pela 
digital ou por 
reconhecimento 
facial, evitando 
fraudes nas 
gratuidades e 
tarifas sociais.

20192014
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Os primeiros meios de pagamento surgem com as moedas de 
bronze na China por volta de 1.000 a.C. O país asiático também foi o pri-
meiro a utilizar as cédulas de papel, que chegaram depois à Europa, 
onde surge o primeiro banco a imprimir cédulas em dinheiro. 

Na década de 1920, com a popularização das viagens por automóvel 
nos Estados Unidos e viajantes tendo que fazer pagamentos longe de 
seus bancos, surgiu o Charge Cards e o Charge Plates, ancestrais dos 
atuais cartões de débito. Eram pequenas placas de metal que traziam 
a identificação do cliente, e que permitiam ao portador efetuar paga-
mentos no estabelecimento emissor sem o uso de dinheiro.

Os cartões de crédito propriamente ditos surgiram em 1949, quan-
do o empresário Fred McNamara, ao esquecer a carteira durante um 
jantar, teve a ideia de criar um método alternativo de pagamento: ele 
reuniu outros estabelecimentos e lançou o Diners Club Card, dando iní-
cio à indústria moderna dos cartões. Daí em diante, os bancos começa-
ram a inovar nas formas de pagamento. Em 1959 foi lançado o primeiro 
cartão de plástico, que substituiu os de papel usados até então.

Nos anos seguintes, o uso de cartões com tarjas magnéticas se 
espalhou pelo mundo, embora ainda apresentassem vulnerabilidades 
no quesito segurança – eram fáceis de clonar. A chegada dos anos 1990 
trouxe os cartões com chips, também chamados de SmartCards ou 
EMV, que passaram a ter a capacidade de armazenar e processar infor-
mações por protocolos criptográficos, o que aumentou a segurança e 
se tornou o padrão do mercado. 

Com a abertura da internet para o comércio, as primeiras compras 
com cartão de crédito em sites de comércio eletrônico começaram e, 
assim, não tardou muito o surgimento das carteiras digitais. A partir 
da solução de pagamento móvel foram criados, nos anos seguintes, os 
pagamentos com pulseiras, relógios e outras soluções, que seguem em 
desenvolvimento constante. 

BREVE HISTÓRIA DOS MEIOS DE PAGAMENTO
Segundo a RedeMob Consórcio, empresa res-

ponsável pela operação sistema de Goiânia, nos 
primeiros 30 dias de implantação do EMV foi per-
cebido pelo operador do transporte coletivo um 
considerável distanciamento operacional entre os 
bancos, as empresas das bandeiras dos cartões de 
crédito e o adquirente, o que tem fragilizado sobre-
maneira o processo de gestão do EMV, podendo 
inclusive torná-lo insustentável ao longo do tempo. 
O Consórcio tem feito um grande esforço para 
equacionar os relatórios, o pleno funcionamento 
do BackOffice e, principalmente, os meios para 
garantir um processo seguro e confiável. “Acredi-
tamos que é questão de tempo, mas é preciso que 
o RedeMob Consórcio tenha todos os mecanismos 
e controles necessários rapidamente, para então 
garantir um processo efetivo de gestão do EMV na 
região metropolitana de Goiânia”, afirma a gestora 
de projetos da RedeMob, Ana Lúcia.

Em meio aos desafios enfrentados na expansão 
da tecnologia, o padrão 5G para redes móveis e 
de banda larga começa a ser viabilizado no Brasil, 
trazendo novas possibilidades de identificação do 
usuário no transporte público em tempo real. “A 
gente acredita que a tecnologia barateia muita coi-
sa, então vindo um 5G, vindo um 4G cada vez mais 
comum, os planos de dados ficarão mais baratos, 
possibilitando mais evoluções. Com a tecnologia, a 
gente consegue ter cada vez mais ferramentas para 
construir melhores soluções e, aí, o que vai deman-
dar e o que vai diferenciar uma empresa da outra 
para se adaptar a essas transformações”, avalia o 
especialista Diogo Andrade.

QRCode
O pagamento é realizado através 
da utilização de um aplicativo. 
No aplicativo o usuário adiciona 
créditos via boleto, PIX, DOC bancário, 
cartões de crédito e de débito. Após 
a adição de crédito, o usuário gera o 
QR Code e aponta o código indica-
do na tela do celular para o leitor 
existente nas catracas dos ônibus.

PIX
As empresas de ônibus conseguem 
integrar a API PIX em suas operações 
de sistemas de pagamento. Assim, a 
funcionalidade de pagamento via PIX 
passa a ser uma das alternativas para 
inserção de créditos em um conta 
via aplicativo, que permite 
a geração de um QR Code 
para pagamento da tarifa.

2021 2021
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O uso de energia elétrica aumenta a 
cada dia em todo mundo, e no Brasil 

não é diferente: segundo estimativa do Minis-
tério de Minas e Energia (MME), o consumo 
de eletricidade deve crescer a uma taxa média 
anual de 2,5% entre os anos de 2019 a 2029. 
Com a alta dos custos de energia e o novo 
Marco Legal da Microgeração e Minigeração 
Distribuída (Lei 14.300/22, sancionada em 
janeiro deste ano), é esperado um salto na 
produção elétrica descentralizada, especial-
mente de energia fotovoltaica (sistema que 
converte os raios solares em eletricidade). 
Mas várias empresas de transporte coleti-
vo urbano já se anteciparam e aderiram à 
chamada energia limpa, de fonte natural 
renovável, que pode abastecer garagens e 
escritórios sem lançar poluentes na atmos-
fera. E com uma grande vantagem – redução 
expressiva na conta de luz.

Uma dessas empresas é a Turp Trans-
porte, de Petrópolis (RJ). A companhia é 
pioneira em sustentabilidade, ocupando um 
terreno de 90 mil m2 onde 70% é área de pre-
servação ambiental. O local conta com ações 
de reflorestamento, com adubo produzido 
na própria empresa. Seguindo essa cultura 
sustentável, a Turp investiu na implantação 
de um Sistema de Geração de Energia Solar 
Fotovoltaica em 2019. Além disso, há sete 
anos a companhia tem sistema próprio de 
reuso e captação de água. Nesse período, 
quase 74 milhões de litros foram economi-
zados, o equivale a cerca de 10,5 milhões de 
litros por ano.

BOA, LIMPA E BARATA 
A aposta em energia solar, além de não lançar poluentes na atmosfera, também 
traz retorno financeiro para empresas do transporte público coletivo brasileiro 
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Para a geração de energia sustentável, foram instaladas no jardim da em-
presa 348 placas de 365 WattPico (Wp), com Potência Total de 127.020 Wp; 
o painel é composto por dois inversores de 40KW e um de 22KW, totalizando 
102KW. Além disso, o sistema possui um transformador de 220v/380v de 
115KW. Toda essa estrutura é capaz de gerar até 14,2 mil quilowatt-hora 
(KWh). A empresa produz a própria energia durante o dia e o que sobra é dis-
ponibilizado para a companhia elétrica local. À noite, como não há luz solar, 
a empresa consome a energia elétrica da rede tradicional. O diretor da Turp, 
Jean Moraes, explica como funciona a geração distribuída.

“Nós utilizamos a energia solar durante o dia e a energia que sobra fica 
registrada, vai para um relógio da rua que mede quantos KW a gente está 
devolvendo para a companhia elétrica. O sistema quantifica isso, e ao final do 
mês é calculado quanto a Turp consumiu e quanto foi devolvido. Essa energia 
devolvida é compensada na conta da Turp. É uma troca, a companhia permite 
que usemos a energia da rua quando não tem sol e o que sobra da nossa energia 
solar, a gente libera para uso da companhia elétrica”.
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Exemplo 
paulista

O sistema BRT de Sorocaba (SP) também investe em meios sus-
tentáveis de geração de energia. O novo sistema de corredores 
de ônibus da cidade utiliza placas fotovoltaicas para abastecer 
um Centro de Controle Operacional (CCO), dois terminais, 
22 estações e 62 pontos de parada distribuídos pela cidade. 
Segundo dados da empresa, a energia limpa possibilita a eco-
nomia de até 2 mil MWh (megawatt-hora) por ano, com uma 
redução do consumo de energia elétrica tradicional de 77%, 
considerando todos os corredores operados pela empresa 
(Ipanema, Itavuvu e Oeste).

Além dos benefícios para o planeta e da economia para a em-
presa, o passageiro que está em um terminal, estação ou ponto 
de parada do BRT de Sorocaba também ganha com a mudança. 
Caso seja necessário usar energia para carregar o celular, por 
exemplo, o acesso ao uso da energia limpa é livre e ilimitado.

Segundo o diretor de Operações do BRT Sorocaba, Manoel 
Ferreira, é necessário ter uma visão socioambiental em todos 
os setores, e no transporte não seria diferente. “Uma das pre-
missas do projeto BRT Sorocaba é o investimento em soluções 
verdes. Com as placas solares, utilizamos o sol como a principal 
fonte, e ele é sempre disponível e inesgotável. Desta forma, 
fazemos uso de uma energia limpa diariamente. O que não é 
consumido dentro do sistema, é disponibilizado para a rede do 
município. Assim, não somente o transporte é beneficiado, mas 
também a cidade e sua população. Os principais ganhos são a 
redução no consumo de energia elétrica e a diminuição 
de impactos ambientais”, revela.

B

C
O investimento no sistema fotovoltaico foi de R$ 420 

mil e resultou na redução de 80% no custo de energia elé-
trica pago pela Turp. Além disso, Moraes conta que, como 
cidadão, se orgulha de fazer parte de um grupo que pensa 
em maneiras de reduzir os impactos causados ao meio 
ambiente. “É gratificante ver que nossa empresa investe 
alto, apostamos em um conceito sustentável numa época 
em que não era tão comum investir em energia solar. Fa-
zer parte disso nos motiva a buscar cada vez mais novos 
conceitos, novas oportunidades de tornar a empresa mais 
autossustentável”, finaliza. 

Ainda no estado do Rio de Janeiro, a empresa Fazeni 
Transportes, localizada na cidade de Queimados, instalou 
um conjunto de 380 m2 de placas fotovoltaicas no telhado 
da empresa no início deste ano. A iniciativa também buscava 
a redução do dióxido de carbono na atmosfera e dos custos 
administrativos e operacionais com energia elétrica. O in-
vestimento será compensado pela redução mensal na conta 
de energia: a expectativa é que o sistema gere cerca de 100 
mil KWh/ano, resultando numa economia anual de aproxi-
madamente R$ 130 mil reais.

Segundo o gerente administrativo da Fazeni, Vitor 
Perrut, mais que economizar nas contas, a escolha de 
fontes limpas de energia foi um compromisso da empre-
sa. “A tomada de decisão pela nova fonte de energia teve 
como objetivo a redução dos custos fixos com energia 
elétrica, mas também foi uma ação de responsabilidade 
social, pois se trata de um investimento em uma energia 
mais limpa”, disse.
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MIGUEL ANGELO 
PRICINOTE

é coordenador técnico do 
Mova-se Fórum de Mobilidade 

Mestre em Transportes e 
especialista em Saúde Pública

No dia 31 de janeiro de 2022, fomos surpreendidos com a notícia 
veiculada na CNN com a seguinte manchete: “Transporte público 

é o ‘vilão’ para transmissão da ômicron, afirma SBCC”. A tese dos defen-
sores desta ideia é que, dentro dos ônibus, a aglomeração é inevitável e, 
por isso, o coletivo urbano não seria o meio de deslocamento apropriado, 
devido à questão da circulação interna do ar (tal fato só ocorre quando o 
veículo possui ar-condicionado e as janelas ficam fechadas).

Entretanto, ao longo dos dois anos de pandemia, 
foram apresentadas várias evidências cientificas de 
que os usuários do transporte público coletivo não 
enfrentam maior risco de infecção do que não usu-
ários, uma vez que os passageiros geralmente estão 
sozinhos, não conversam com outros passageiros e 
todos eles estão usando máscaras.

ÔMICRON:
o transporte 
público não é o vilão
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Os resultados positivos sobre o transporte público e a 
Covid-19 não são coincidência. Desde o início da pandemia, 
a maioria dos operadores de transporte público rapidamente 
assumiu a responsabilidade e tomou medidas concretas para 
tornar os sistemas de transporte seguros para funcionários e 
passageiros em relação à Covid. Pelo bem da saúde pública, 
da recuperação econômica e da sustentabilidade ambien-
tal, devemos manter o ímpeto para preservar o apelo do  
transporte público. 

Muitos sistemas de transporte adotaram protocolos de 
limpeza mais rígidos com produtos químicos antivirais ou sim-
plesmente com água e sabão - o vírus “não é páreo para o sabão 
comum”. Ainda assim, não se acredita que tocar em uma super-
fície como uma alça ou uma barra seja a principal forma de pro-
pagação do vírus. A ventilação adequada é crítica. As empresas 
de transporte devem instruir seus motoristas a abrir as janelas 
sistematicamente ou manter o ar-condicionado ligado. Porém, 
o ar-condicionado não pode estar em modo de recirculação, 
pois o ar deve circular para evitar o contágio.

Atualmente, os gestores públicos têm comparado a lotação 
do transporte público com casamentos, estádios, “aglomera-
ções”, eventos e aniversários. Mas devemos afirmar que não são 
a mesma coisa, e tais posições são baseadas apenas no senso 
comum e não têm base científica.

Esta fala vem encontrando tração na imprensa sensacio-
nalista, que prefere criar a sensação de caos do que verda-
deiramente informar e, portanto, continua dando voz a tais 
afirmações, ao invés de respaldar seu ponto de vista em estudos 
científicos e trabalhos confiáveis realizados em diversos lugares 
do mundo, inclusive no Brasil, que tratam do assunto. 

O risco de propagação do coronavírus no transporte públi-
co permaneceu substancialmente baixo durante a pandemia, 
conforme demonstrado por vários estudos internacionais. 
Medidas de segurança impostas ao transporte público em 
todo o mundo desde o impacto inicial da Covid-19 tornaram 
esses serviços “os lugares mais seguros da terra”, disse o Dr. 
Julian Tang, professor de ciências respiratórias da Universida-
de de Leicester (Inglaterra).

O especialista em transporte público Mohamed Mezghani, 
secretário-geral da Associação Internacional de Transporte 
Público (UITP), disse: “o transporte público foi estigmatizado 
no início da pandemia e, como resultado, estações ferroviárias, 
trens e ônibus foram desinfetados regularmente desde o início. 
O uso de coberturas faciais, em praticamente todos os países, 
também foi obrigatório desde o início”.

B
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Estudos 
internacionais

Da Europa à Ásia, à medida que os cientistas foram se fami-
liarizando com o vírus e estudando as formas de sua trans-
missão, chegou-se à conclusão que, afinal, os transportes 
públicos não representam um risco assim tão elevado - mes-
mo que isso contrarie o que se dizia há muito pouco tempo, 
andar de ônibus, trem ou metrô pode ser menos perigoso do 
que ir a um restaurante.

Em pesquisa realizada pelo Imperial College de Londres 
(Inglaterra), divulgada em fevereiro de 2021, não encontra-
ram vestígios de Covid-19 na rede de transporte de Londres 
desde o início da repetição dos testes em outubro do ano 
anterior. Nela foi relatada que os pesquisadores coletaram 
amostras do ar e da superfície em viagens de metrô entre 
duas estações principais e em uma viagem de ônibus, mas não 
encontraram nada. O relatório explica que as amostras são 
retiradas dos saguões das estações e de áreas frequentemen-
te tocadas, como escadas rolantes e máquinas de bilhetes. 
Todos os testes foram negativos para todas as variantes.

O Dr. David Green, pesquisador sênior da Imperial Col-
lege, disse que as descobertas dos testes, “muito sensíveis”, 
são “tranquilizadoras para os passageiros” e acrescentou 
que os testes em andamento serão úteis quando as restri-
ções forem amenizadas.

Nos Estados Unidas temos o estudo realizado em Nova 
York que vai na contramão do que dizem os especialistas e 
das práticas adotadas pelos governos em todo o mundo. No 
epicentro do coronavírus nos Estados Unidos – o país mais in-
fectado e com maior número de mortos pela Covid-19 –, 66% 
das pessoas que foram infectadas pela doença, no período 
pesquisado, estavam dentro de suas casas. O governador de 
Nova York indicou que não há uma razão mostrando o motivo 
para essas infecções de quem estava isolado. “Achamos que 
talvez eles estivessem usando transporte público e tomamos 
precauções especiais no transporte, mas na verdade não, por-
que essas pessoas estavam literalmente em casa”, completou.

Outro estudo importante foi o relatório da APTA, que 
foi baseado em uma revisão abrangente nos Estados Unidos 
e pesquisas globais sobre a transmissão da Covid-19 e o 
transporte público, entrevistas com especialistas em saúde 
pública e novas análises de várias fontes de dados. Este 
estudo encomendado pela APTA em setembro de 2020 por 
Sam Schwartz detalhou as seguintes descobertas:
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A análise foi realizada comparando-se os casos 
confirmados de Covid-19 observados sete dias após a 
demanda transportada, considerando que, em caso de 
contaminação do passageiro durante a viagem, este seria 
o prazo médio entre a eventual infecção e a detecção da 
contaminação por testes. Não foi observada relação entre 
o número de passageiros transportados por ônibus e o 
aumento do número de casos.

Outro importante estudo feito no Brasil pela Univer-
sidade de Caxias do Sul (RS), em parceria com a empresa 
de carrocerias de ônibus Marcopolo, mostra que a circu-
lação de ar dentro dos ônibus é 63% superior a de esta-
belecimentos como supermercados, agências bancárias 
ou saguões de aeroportos.

Tal circulação é fundamental para melhorar a qua-
lidade do ar interno, o que diminui a disseminação e 
minimiza as chances de contágio pelo novo coronavírus 
em ambientes fechados. No caso de ônibus com ar-con-
dicionado, o equipamento deve funcionar em modo de 
ventilação. Já os veículos que não contam com o apare-
lho devem circular com as janelas abertas.

A pesquisa da Marcopolo mostra que os ônibus, 
além de cumprirem as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), também estão alinhados 
com os índices de renovação de ar estabelecidos pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Sociedade 
Americana de Engenheiros de Aquecimento e Ar-Con-
dicionado (ASHRAE). Os dados obtidos pelo estudo 
consideram a capacidade máxima dos veículos, a velo-
cidade e também a condição do veículo, se estático ou 
em movimento.

Outro estudo importante foi apresentado em feve-
reiro de 2021 e demonstrou que o índice de contami-
nados pela covid- 19 entre os funcionários do sistema 
de transporte por ônibus da capital Porto Alegre (RS) foi 
28% menor que o da população geral da cidade.

Em Goiânia (GO), a Secretaria Municipal de Saúde 
fez um estudo em setembro de 2020 que demons-
trou que 12% dos usuários do transporte público ti-
nham contraído Covid. Já o número de infectados no  
município estava em torno de 13%. Vale ressaltar que 
a pesquisa não investigou junto aos contaminados  
que usaram o transporte público onde e quando eles 
foram infectados.

• Nenhuma correlação direta foi encontrada entre o uso de 
transporte público urbano e a transmissão de Covid-19;

• Haverá consequências para a saúde em longo prazo se  
as pessoas mudarem do transporte público para os car-
ros particulares em grande número, devido ao aumento  
da poluição; 

• Uma análise do número de passageiros do transporte públi-
co em várias cidades não mostra nenhuma correlação com o 
aumento ou queda de casos locais de Covid-19;

• O uso da máscara tem se mostrado eficaz na redução da 
transmissão de pessoa para pessoa;

• Existem várias explicações possíveis para a falta de correla-
ção entre o aumento do número de passageiros no transpor-
te público e o aumento dos casos de Covid-19;

• O destino do usuário afeta muito mais a probabilidade de 
contrair o vírus do que o meio de transporte.

Estudos 
nacionais

No Brasil existe o estudo da NTU, divulgado em setembro de 
2020, que afirma não haver comprovação de que o uso de 
transporte público tenha aumentado o número de casos de Co-
vid-19. O levantamento foi realizado em 15 sistemas de trans-
portes públicos urbanos por ônibus no Brasil, responsáveis por 
171 municípios.

Para chegar a essas conclusões, a Associação cruzou a de-
manda por transporte com os dados oficiais do Ministério da 
Saúde sobre casos de Covid-19. A análise avaliou 17 semanas, 
entre 9 de março e 25 de julho de 2020. Os períodos foram con-
tabilizados por semana epidemiológica, a fim de estabelecer um 
padrão para a análise.

O estudo analisou sistemas de transportes nas seguintes 
cidades: Belém - PA; Belo Horizonte - MG; Curitiba - PR; 
Fortaleza - CE; Goiânia - GO; Macapá - AP; Natal - RN; Porto 
Alegre - RS; Recife - PE; Rio de Janeiro - RJ; Vitória - ES e Te-
resina - PI. Juntos, esses sistemas possuem alta representati-
vidade no cenário nacional: são responsáveis pela realização 
de mais de 325 milhões de viagens de passageiros por mês, 
ou 13 milhões de deslocamentos diários de pessoas. Isso 
corresponde a 32,5% do total de viagens de passageiros re-
alizadas em todos os 2.901 municípios brasileiros atendidos 
por sistemas organizados de transporte público por ônibus 
(IBGE, 2017).
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Considerações 
finais

Sendo assim, vários estudos mundo afora demonstraram que 
a utilização do transporte público possui um impacto menor na 
propagação do vírus do que o convívio familiar – o que não signi-
fica que não haja risco neste tipo de transporte.

Há fatores que explicam o agora apontado risco mais baixo 
dos transportes públicos: os passageiros viajam todos de más-
cara e não falam entre si, o que reduz a exposição aos aerossóis; 
as viagens urbanas são geralmente curtas; há renovação do ar e 
desinfeção dos equipamentos.

Vale ressaltar que o transporte público não é um fim em si 
mesmo, mas sim uma consequência da necessidade de deslo-
camento das pessoas. Por isso, o risco de contaminação ocorre 
relacionado principalmente aos motivos dos deslocamentos, 
como apresentado pelo inquérito sorológico da capital paulista 
realizado pela Universidade de São Paulo e pela prefeitura de 
São Paulo em agosto de 2020. 

Foram pesquisados 3.217 domicílios (excluindo imóveis co-
merciais) e a coleta na base das 472 Unidades Básicas de Saúde 
da capital paulista. Foi a quarta fase do inquérito, que realizou 
testagem nas pessoas pesquisadas.

De acordo com os resultados a prevalência, ou seja, o risco de 
contágio, foi de 16% nas residências com cinco ou mais morado-
res. Já entre os que declararam usar o transporte público a preva-
lência foi de 10,3%, bem menor que a das pessoas que moram em 
casas com cinco ou mais ocupantes, e inferior até à das pessoas 
que não usam o transporte coletivo, que totalizou 11,3%.

Já em relação à ocupação dos paulistanos, o inquérito 
sorológico comprovou que quem trabalha em casa está mais 
protegido, com prevalência de 4,4%. O maior risco está en-
tre os que declararam estar desempregados: 18,1%. Entre 
os que trabalham fora de casa, a prevalência é de 11,9%.

O médico e membro do centro de contingência da Co-
vid-19 em São Paulo, José Medina, argumentou, no dia 11 
de março 2021, que “o risco de contágio é maior em um ani-
versário do que no transporte público”.

Na contramão dos estudos apresentados neste artigo, 
parte da sociedade vem erroneamente comparando a lotação 
do transporte público com casamentos, estádios, “aglomera-
ções”, eventos e aniversários. Mas devemos afirmar que não 
são a mesma coisa, e tais afirmações são baseadas apenas no 
senso comum e não têm base cientifica. Isto demonstra que 
sem qualquer diálogo, estudos ou informações mais consis-
tentes, os ônibus foram eleitos os “vilões” da pandemia, em 
detrimento de outros tipos de transporte. Este posiciona-
mento vem se repetindo desde março de 2020 e as restrições 
impostas ao segmento carecem até hoje de critérios técnicos.

Tal posição anticientífica esquece o fato de que o setor 
de transporte possui um papel central em fazer com que as 
economias voltem a se movimentar e, ao mesmo tempo, 
conter a disseminação da Covid-19. Muitas pessoas pre-
cisam sair de casa para gerar renda. E o fornecimento de 
produtos e serviços continua dependente do acesso dos 
trabalhadores aos seus empregos. Muitos dos que pre-
cisam continuar se deslocando dependem do transporte 
público, que é a forma mais segura e eficaz de desloca-
mento em áreas urbanas. Mesmo durante a pandemia, 
o transporte público continuou a ser a espinha dorsal da 
mobilidade sustentável e essencial para a recuperação 
econômica dos municípios.

Propagar esse tipo de informação sobre o transporte 
público acaba levando pânico à camada mais vulnerável da 
sociedade, que é aquela parcela da população cativa 
do transporte público.

C

 MESMO DURANTE A PANDEMIA, 
O TRANSPORTE PÚBLICO CONTINUOU 
A SER A ESPINHA DORSAL DA 
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E 
ESSENCIAL PARA A RECUPERAÇÃO 
ECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS. 
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A

Dizer que o transporte público de passageiros no Brasil está 
passando por uma crise profunda não é novidade para ninguém. 

Entre as muitas variáveis que afetam o setor, estão: o aumento violento 
no preço do óleo diesel, que subiu mais de 90% nos últimos 15 meses; 
a queda na demanda de passageiros, que começou anos antes da pan-
demia e se agravou durante ela; a valorização acentuada do dólar, que 
ficou acima dos R$ 5,00 durante todo o ano de 2021, afetando direta-
mente a aquisição de peças e outros insumos. Além de tudo isso, o setor 
ainda precisa enfrentar o incansável propósito da sociedade em trans-
formar os ônibus num cabo eleitoral e target social. {A
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REBECA BEZERRA 
LEITE DA FONTE

Sócia da Mobs2 – Data Science & 
Education for Transportation e 

Conselheira de Inovação da NTU

Os empresários do setor de transporte, hoje em 
dia, não têm mais tempo ou oportunidade para erra-
rem. Não têm a chance de experimentar, aguardar e 
analisar com calma o resultado de cada movimento. 
Errou, aumenta o prejuízo, podendo até chegar a 
inviabilizar o negócio. Acertou, respira aliviado e 
segue para matar o próximo leão. Como testar variá-
veis quando se vive à base da contagem de centavos, 
que cada vez representam menos frente a custos 
constantemente se elevando? 

O que os olhos não veem,
O BOLSO SENTE
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Estamos precisando cada vez mais acredi-
tar que os problemas geram as oportunidades! 
Com tantos problemas para lidar todos os dias, 
os empresários do setor precisam ter sempre 
acesso a informações inteligentes para poderem 
ter uma rápida e eficaz tomada de decisão. Como 
diz Edward Deming: “Não se gerencia o que não 
se mede, não se mede o que não se define, não se 
define o que não se entende e não há sucesso no 
que não se gerencia”. 

Então, eu me pergunto, como gerenciar a 
sua frota, se você não sabe o que acontece com 
ela em tempo real? Como ficar tranquilo se o seu 
grande ativo está na mão de um terceiro, rodan-
do o dia inteiro e você não sabe como? Foi-se o 
tempo em que um ponto no mapa era suficiente 
para gerenciar a frota. Não podemos ficar sos-
segados com pouca informação, isso seria estar 
cego no meio de um tiroteio e não ter o apoio de 
ninguém. Por isso, acredito que o acesso à infor-
mação de qualidade vem nesse momento como a 
“salvação da pátria”. 

Algumas coisas estão ajudando nos tempos 
atuais, como a chegada do 5G ao Brasil. O setor 
de comunicação e informação tem evoluído 
muitíssimo nas duas últimas décadas, e vem re-
volucionando setores muito tradicionais, entre 
eles, o de transporte. Com a maior capacidade 
de envio e processamento de dados sem perda, 
em enormes quantidades e rapidamente, virão à 
tona milhares de novos equipamentos conecta-
dos e uma infinidade de possibilidades de expan-
são dos cenários para a IoT (internet das coisas) e 
empresas que utilizam big data. Isso possibilita-
rá transformações importantes no setor. 

Apesar de ser impossível prever agora todas 
as novidades que veremos ao longo dos próximos 
anos, três são importantes para o futuro próximo: 
a conectividade entre veículos, ambientes e pes-
soas; processos logísticos cada vez mais eficientes 
e inteligentes; e, por fim, um setor de transporte 
urbano melhorado por ter acesso a plataformas 
integradas de inteligência cada vez mais focadas 
em aumento de eficiência e redução de custo. 

E vou além, não adianta somente ver como estão os seus ônibus na 
rua, quantas acelerações ou frenagens aconteceram nele ou quantas 
vezes o motorista pisou no acelerador de forma inadequada. A tec-
nologia para extrair esses dados hoje vem basicamente instalada nos 
ônibus. Mas, com uma operação tão complexa quanto o transporte 
público de passageiros, que demanda tanta atenção a tantas coisas 
diferentes, só ter acesso a dados não faz a operação evoluir para uma 
mais eficaz e econômica. E é neste momento que entra em cena a 
beleza da ciência de dados. É talvez a área mais complexa dentro da 
modernidade, com todos os seus algoritmos, modelagens e hipóteses a 
serem testadas, trazendo alegria do acesso a um mundo novo, cheio de 
informações que a gente nem sabia que precisava ou que poderia ter! 

Com a ciência de dados vem a inteligência artificial. Vamos colocar 
os nossos modelos para aprenderem e serem mais eficientes – todos 
os dias. Vamos usar os dados gerados pelas nossas operações para se 
transformarem em respostas às perguntas complexas. Com a inteligên-
cia em mãos, conseguimos extrair o máximo de eficiência dos nossos 
ativos. E, aliando a inteligência à educação, conseguiremos capacitar 
os colaboradores para traduzir dados em insights acionáveis, que me-
lhoram o dia a dia das operações e trazem mais resultados. Isso não é 
tarefa fácil. Os dados são uma linguagem diferente. Esta é uma lingua-
gem que um contador de histórias, alguém que entende como ler dados 
e traduzi-los, precisa comunicar a todos, em claro e bom tom, para que 
sejam plenamente entendidos e se convertam em ações eficientes e to-
madas de decisões inteligentes. 

Nós precisamos de alguém para fornecer essa “teia”, alguém para 
conversar com as pessoas na linha de frente para dizer: “observamos 
essa tendência, você tem alguma ideia do que pode estar causando 
esse comportamento?” Então, com essas respostas, voltar aos cien-
tistas de dados para dizer: “Isso é o que realmente precisamos no 
campo”. Na ausência disso, você acaba com uma desconexão em que 
os dados não fazem sentido e as pessoas são livres para descartá-los. 
Essa desconexão é onde as empresas perdem o valor que os dados 
podem fornecer aos tomadores de decisão. Contratar e apoiar uma 
solução que lhe forneça essa habilidade de tradução é fundamental. 
Essa tradução tem que ser diária, viva, é quase como uma respiração, 
que vem e vai, sem cessar. 

Imagine-se dando a possibilidade aos seus colaboradores de fa-
zerem perguntas transformadoras, tirando a limitação da empresa e 
permitindo-a a aprender cada vez mais. O que você realmente quer fo-
car não é apenas em quais perguntas você quer que sejam respondidas, 
mas em como você capacita as pessoas em sua organização a fazer mais 
dessas perguntas. Como fazer mais perguntas e obter mais insights 
para elevar seus negócios?
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Aí entra também a necessidade da educação cons-
tante de todos envolvidos na operação. A relevância 
de uma mudança de cultura dentro das empresas 
nunca foi tão grande. Às vezes estamos no automático, 
fazendo o que sempre fizemos e de forma igual. Os 
tempos pedem mudanças. É preciso desaprender para 
reaprender de forma muito mais inteligente e eficien-
te. Imagine-se podendo treinar os seus colaboradores 
em suas dificuldades específicas, e não de forma ge-
neralista, como antigamente. Mostrar a eles que o uso 
dessas informações não vêm para competir, tirá-los de 
cena e denegrí-los, mas sim que tudo que é captado 
e convertido em inteligência vem ali para somar, para 
fazer deles os melhores que podem ser. Cada um dos 
funcionários tem uma dor diferente, e ser tratado 
como indivíduo e apoiado em suas próprias dores 
conta como fator fundamental para o sucesso. O uso 
da inteligência artificial vai detectar esses comporta-
mentos e padrões de cada um, e levar os treinamentos 
necessários e de forma recorrente para cada pessoa, 
potencializando o seu entendimento dos erros come-
tidos, educação de como corrigí-los e interesse em se 
manter sempre à frente e entregando o seu melhor.

O mindset dos empresários de ônibus no Brasil 
agora não tem mais oportunidade de se manter no 
passado, de ser igual a São Tomé, “eu só acredito, 
vendo”, e, com isso, perder tempo e chance de ter 
uma operação melhor e mais rentável. Não podemos 
nos prender somente à esperança de um subsídio, e 
não pensar, em paralelo, em soluções criativas e al-
ternativas para melhorar nosso resultado! 

O mundo atual é dos multitarefas. É, no jogo de pratos, rodar todos 
e não deixar nenhum cair. Como fazer mais com menos? Como es-
premer aquele centavo extra? Como fazer aquele passageiro que está 
em dúvida, subir no ônibus? E o que mais posso tirar dali? Que outras 
fontes de receita eu consigo extrair de um mundo que está acostumado 
com a velha e cansada guerra da tarifa? Como fazer com que o moto-
rista se comporte quase como um piloto de Fórmula 1, atento aos mí-
nimos detalhes, e como fazer o seu gestor virar o grande engenheiro do 
piloto que ganhou a corrida? 

Se abre neste cenário um caminho totalmente novo para o cresci-
mento das empresas de transporte público de passageiros e do setor 
como um todo. É a reinvenção, o renascimento. O que mais conse-
guimos extrair desses dados? Onde vamos conseguir chegar quando 
levamos os nossos ativos à sua melhor performance? Que níveis de 
funcionários teremos quando entregarmos a eles a possibilidade de se-
rem melhores todos os dias, de superarem os seus limites e chegarem a 
resultados que nem eles sabiam que podiam chegar? Pois é, isso é o que 
a inteligência de dados, aliada à educação, faz. É preciso conseguir ver 
e medir, para poder trazer mais economia para o bolso.

Coletando as informações do que acontece em campo, criando per-
fis e enxergando formas de comportamento resultantes de cada tipo de 
situação, juntando isso ao uso de educação contínua de todos os envol-
vidos e mostrando exatamente o que, como, quando e onde fazer cada 
tipo de ação para chegar na performance máxima de cada operação. 

Esse é o futuro onde queremos chegar. É nele que vamos conseguir 
economizar aquele centavo que, no final, quando se multiplica por to-
dos os ônibus da frota e por todos os dias, vai nos trazer MAIS eficiência 
e MENOS custo para a operação. Neste futuro que sonho não estare-
mos apenas lutando para sobreviver; nele vivemos bem, atendendo o 
nosso cliente como sempre desejamos e contribuindo para uma 
sociedade melhor que a atual.

B
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O ano de 2022 começa com algumas no-
vidades interessantes, seja para os órgãos 

de gestão ou para as empresas operadoras de 
transportes coletivos urbanos de passageiros. Com 
todas as adversidades típicas de um ano eleitoral, 
quando o setor sofre, invariavelmente, com inver-
dades, insinuações e ilações descabidas, algumas 
perspectivas e possibilidades se mostram bastante 
alvissareiras e factíveis.

Remunerar as empresas 
e subsidiar os passageiros

A dura realidade enfrentada pelas operadoras de transportes por 
ônibus, em especial de transportes coletivos urbanos de passageiros, 
nos dois últimos anos, é conhecida e está devidamente divulgada e 
documentada. O período da pandemia agravou bastante a já difícil si-
tuação da maioria das empresas operadoras e várias interromperam a 
prestação dos serviços. Em alguns casos, a sobrevivência das empresas 
dependeu da boa vontade de instituições financeiras, que viabilizaram 
os recursos necessários para não gerar solução de continuidade no 
transporte da população.

FRANCISCO CHRISTOVAM
é presidente da Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos – NTU e 
do Sindicato das Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros de 
São Paulo – SPUrbanuss; é também 
membro da Federação das Empresas de 
Transportes de Passageiros do Estado 
de São Paulo – FETPESP, da Associação 
Nacional de Transportes Públicos 
– ANTP, da Confederação Nacional 
dos Transportes – CNT e do Conselho 
Consultivo do Instituto de Engenharia
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No âmbito econômico, o subsídio nada mais é do que 
a diferença entre o custo total da produção dos serviços 
e o montante arrecadado com o pagamento das tarifas. 
Mas, do ponto de vista jurídico, subsídio deve ser enten-
dido como uma contribuição, uma ajuda, um meio de 
assistência ao passageiro, para que ele possa usufruir da 
prestação de um serviço público. Subsídio vem do latim 
“subsidium”, que significa auxílio ou benefício que se con-
cede a outrem, para que preste dado serviço; mas também 
a quantia que se dá a alguém com o fim de lhe minorar as 
dificuldades ou infortúnios.

 Subsídio difere sutilmente do conceito de subvenção, 
que pode ser definida como uma espécie de auxílio; mas, 
direcionada a cobrir despesas operacionais das entidades 
públicas ou privadas, como se verifica, por exemplo, no arti-
go 12 da Lei Federal 4.320/64, que institui normas gerais de 
direito financeiro, em serviços assistenciais.

O Prof. Floriano de Azevedo Marques Neto, em Con-
cessões – Editora Fórum, 2015, p. 207, ao tratar dos 
aspectos tarifários dos serviços públicos, diferenciou 
subsídio e subvenção (aporte), no seguinte sentido: “Os 
aportes não se confundem com a contraprestação pecuni-
ária adicional a tarifa. Enquanto a contraprestação é um 
complemento da parcela remuneratória do custo unitário 
do serviço (na verdade, um subsídio direito para redução 
do valor tarifário), o aporte (na verdade, uma subvenção) 
é um valor dado em ressarcimento a um investimento que 
o particular tem de fazer em bens de terceiros (do Poder 
Público) como requisito para poder, na sequência, prestar 
o serviço público concedido.”

Na cidade de São Paulo, os recursos necessários ao fun-
cionamento do órgão gestor, no caso a São Paulo Transporte 
S/A – SPTrans, são provenientes de um contrato de gestão 
que a empresa mantém com a Municipalidade. Mas, se 
necessário, a Prefeitura poderia subvencionar a empresa, 
aportando recursos dos cofres públicos para compensar a 
falta ou insuficiência de receitas próprias. 

Ainda para ilustrar, os atuais contratos de concessão 
dos serviços de transporte coletivo do Município de São 
Paulo preveem o subsídio na metodologia utilizada para a 
determinação do custo do serviço, que é obtido por meio 
de uma planilha de custo, quando então é determinada a 
chamada “tarifa técnica” ou tarifa de remuneração, que di-
fere da “tarifa pública” ou tarifa de utilização, definida pelo 
Executivo Municipal. 

A retomada das discussões sobre como produzir serviços de 
transporte coletivo urbano de passageiros com a qualidade de-
sejada e na quantidade exigida pelos clientes, com custos redu-
zidos e tarifas módicas, de um lado, e com a justa remuneração 
das empresas operadoras, de outro, se faz presente e premente. 
Resumidamente, novos tempos com novas exigências quanto 
aos atributos das viagens e às novas formas de custear a presta-
ção dos serviços.

Nesse afã, vale lembrar que já é praticamente impossível 
prestar serviço de transporte com qualidade se a remuneração 
das empresas depender exclusivamente do montante arre-
cadado com o pagamento das tarifas. Doravante, os poderes 
concedentes deverão, forçosamente, contar com receitas ex-
tratarifárias ou com recursos provenientes dos cofres públicos, 
para assegurar a justa e adequada remuneração das empresas 
operadoras. É assim no mundo inteiro e não há como prescindir 
desses recursos na prestação de um bom serviço de transporte 
público de passageiros. 

É importante ressaltar que nos sistemas ditos “tarifados”, 
o valor da tarifa é obtido pela divisão do custo total da pro-
dução dos serviços pelo número de passageiros pagantes. O 
conceito de “passageiro equivalente” surge como uma maneira 
de imputar aos usuários pagantes o valor correspondente às 
gratuidades, uma vez que, na maioria dos casos, os poderes 
concedentes não arcam com o custo da viagem dos passagei-
ros gratuitos. 

É preciso deixar claro que, nos sistemas tarifados, quando 
se cria uma gratuidade, sem o correspondente recurso para 
cobri-la, cada usuário paga o seu deslocamento e uma parcela 
correspondente ao deslocamento do passageiro não pagante, be-
neficiado com algum tipo de isenção do pagamento da passagem.

Como os custos de produção dos serviços – questão de 
engenharia e economia – sobem gradativamente e as tarifas – 
questão política e social – já alcançam valores impossíveis de 
serem bancados somente pelos usuários, é preciso contar com 
subsídios, para assegurar a universalidade e a acessibilidade 
dos serviços à população, bem como os recursos necessários 
à remuneração das empresas, para a prestação de um serviço 
de qualidade. 

Em recentes pesquisas, realizadas pelo Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor – IDEC e pela Associação Nacional 
das Empresas de Transportes Urbanos – NTU, constatou-se 
que, durante o período da pandemia, mais de 100 cidades sub-
sidiaram, de forma emergencial, os seus sistemas de transpor-
te, para garantir a continuidade da prestação dos serviços. 
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A diferença existente entre as tarifas – técnica/remuneração 
ou pública/utilização – é coberta com recursos oriundos do 
Tesouro Municipal, sob a forma de subsídio. Nesses contratos, 
o subsídio é aplicado em seu conceito original, sendo o valor 
destinado a custear as despesas do sistema de transporte não 
cobertas pelas receitas tarifárias e extratarifárias, em benefício 
dos passageiros.

Marçal Justen Filho, em Teoria Geral das Concessões 
de Serviços Públicos – Editora Dialética, 2003, p. 409, faz 
importantes ponderações sobre a introdução superveniente 
de benefícios para usuários ao afirmar que “identifica-se o 
benefício tarifário quando a tarifa seja fixada em valor des-
vinculado dos custos a cuja remuneração se orienta. Assim, 
o montante arrecadado por meio da tarifa seria insuficiente 
para cobrir despesas necessárias à prestação do serviço e 
lucro assegurado ao concessionário. [...] O benefício tarifá-
rio pode caracterizar-se como uma redução do valor nomi-
nal da tarifa.”

Em ambas as citações se percebe que o subsídio se destina, 
direta e especificamente, aos passageiros, e não às empresas 
operadoras, que são contratadas para a prestação de um serviço 
público, mediante remuneração, que se supõe justa e adequada. 

Para que o Poder Público contrate um particular para pres-
tar o serviço que lhe cabe, certamente especificará, no edital 
que antecede o contrato de concessão, o quanto lhe pagará 
pelo serviço, bem como se repartirá esse valor entre os usuá-
rios (sistema tarifado) ou se deles cobrará valor menor (tarifa 
de utilização). Nesta última hipótese, a diferença é o subsídio, 
no sentido de minorar as dificuldades ou desfortuna do pas-
sageiro, definição que caracteriza o transporte como direito 
social, conforme previsto no artigo 6º da Constituição Federal.

Exemplifique-se, ainda, com a adoção da chamada “ta-
rifa zero”, que possibilita ao usuário viajar sem o pagamento 
do preço da passagem; porém, não significa a prestação 
do serviço a custo zero. Nesse caso, os passageiros são 
subsidiados, enquanto as empresas recebem remuneração 
pela prestação dos serviços de transporte. Como conceito 
fundamental, as empresas operadoras não são subsidiadas!

Como se vê, dizer que o subsídio significa transferência 
de renda do setor público para a iniciativa privada, ou que 
esse recurso constitui “ajuda financeira” às empresas, é 
muito mais do que um simples equívoco; talvez, falta de 
conhecimento técnico, de reflexão, ou de pouca fa-
miliaridade com o assunto.
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O acesso ao transporte público eficiente 
e de qualidade é um direito social as-

segurado a todas as pessoas pela Constituição 
Federal, conhecida como Constituição Cidadã. 
A lei assegura aos maiores de 65 anos de idade 
a gratuidade dos transportes coletivos públicos 
urbanos e semiurbanos. Em algumas cidades 
brasileiras, as assembleias estaduais e câmaras 
municipais aprovaram o acesso ao benefício já a 
partir dos 60 anos. 

GRATUIDADE DOS IDOSOS 
(FINALMENTE) EM PAUTA 
Pela primeira vez, o poder público federal discute subsídios para cobrir as viagens dos 
passageiros maiores de 65 anos. Proposta em tramitação no Congresso Nacional destina, 
anualmente, R$ 5 bilhões durante três anos para custear essas gratuidades e abre caminho 
para a agenda de reformas estruturais no setor de transporte público coletivo no país
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gratuidades devam ter fontes de custeio determinadas, o benefício ao idoso 
previsto em lei não tem procedência financeira estabelecida. Isso faz com 
que o ônus de arcar com as viagens dos idosos acabe recaindo sobre os 
demais passageiros pagantes. Como o custo do transporte é normalmente 
rateado entre os passageiros, o benefício acaba elevando a tarifa: quanto 
mais gratuidades houver, maior ficará o resultado da divisão do custo por 
passageiro pagante – se não houver algum tipo de compensação. Estudos 
recentes realizados pela ANTP e NTU indicam que a gratuidade dos idosos 
onera as tarifas públicas em 8% em média. 
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Por ser considerado um serviço essencial pela Consti-
tuição Federal e ainda um direito social, a manutenção do 
sistema é um dever do Estado. Sendo assim, os recursos 
financeiros para benefícios como a gratuidade para idosos 
deveriam também vir, pela lógica, do poder público, na for-
ma de subsídio aos passageiros pagantes. “Isso contribuiria 
para diminuir o desequilíbrio das contas e ajudaria a manter 
o serviço em funcionamento, além de reduzir possíveis rea-
justes tarifários que impactam diretamente os passageiros e 
a própria economia do país”, explica o diretor da NTU. 

Em uma amostra pesquisada com 35 sistemas de trans-
porte público por ônibus no Brasil, apenas 12 possuíam 
algum tipo de financiamento público até junho do ano pas-
sado, segundo a NTU. Em 75% dos municípios pesquisados, 
o recurso é direcionado para o financiamento de políticas 
sociais, como o custeio dos deslocamentos de estudantes, 
idosos e deficientes. A média do custo total coberto pelo 
subsídio é de 14,9% nos seis sistemas que disponibilizaram 
a informação. Pelo mundo, a média de subsídio público é 
de 46,8%, segundo a WRI. Em Praga (República Checa), o 
aporte do governo chega a 79%, enquanto Madrid (Espa-
nha) cobre 57% dos custos do sistema de transporte com 
recursos públicos e, em Berlim (Alemanha), o custeio do 
Estado passa de 50%. 

Considerando que o perfil da maioria das pessoas que 
usam o transporte público no país é de baixa renda, o cenário 
de desemprego nas cidades, mais pessoas optando por andar 
a pé, o advento de transportes por aplicativo e os aumentos 
consecutivos dos combustíveis, o repasse da despesa do trans-
porte dos idosos para os demais passageiros do transporte co-
letivo tende a agravar ainda mais a difícil situação econômica 
vivida nos últimos anos. 

“A NTU vem há algumas décadas tentando convencer as 
autoridades e o governo que essa gratuidade, da forma como 
ela existe, caracteriza uma injustiça social com os usuários do 
transporte público coletivo. Porque, se é uma decisão de toda 
sociedade e está na Constituição Federal, quem tem que arcar 
com o custo dessa decisão é toda a sociedade e não só a parcela 
que utiliza o transporte público coletivo”, explica o diretor Ad-
ministrativo e Institucional da Associação Nacional das Empre-
sas de Transportes Urbanos (NTU), Marcos Bicalho dos Santos. 

Segundo Bicalho, os serviços de transporte público corres-
pondem à cerca de metade de todos os deslocamentos feitos 
em modos de transporte motorizados nas cidades brasileiras. 
Desse total, 85,7% das viagens são realizadas por ônibus e o res-
tante por sistemas metroferroviários e aquaviários. Isso mostra 
o quanto o transporte coletivo é fundamental para o funciona-
mento das cidades e a qualidade de vida dos cidadãos. 
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Os recursos para subsídios aos benefícios tarifá-
rios não precisam necessariamente onerar os orça-
mentos públicos. Existem fontes extratarifárias que 
podem reforçar o “caixa” do poder publico e gerar 
receita para custear o transporte coletivo, como a 
cobrança de taxas em estacionamentos públicos ou 
a utilização de parte das receitas das multas de trân-
sito. “A discussão é que o transporte público deveria 
ser pago pelo seu custo. Significa que deve haver 
receitas vindas das tarifas pagas pelo cidadão, mas 
também receitas não tarifárias de tal maneira que 
possam garantir qualidade e eficiência ao transporte 
sem que o custo recaia integralmente sobre o pas-
sageiro que paga”, explica o superintendente da As-
sociação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), 
Luiz Carlos Néspoli. 

Crise 
e oportunidade

Durante o período mais agudo da pandemia, a 
situação financeira do transporte público ficou 
ainda mais dramática. A queda abrupta de até 80% 
da demanda de passageiros em relação ao perí-
odo anterior, somada aos problemas sofridos há 
anos pelo setor, levou a um déficit histórico de R$ 
9,455 bilhões em 2020 e mais R$ 14,076 bilhões 
em 2021, impactando severamente os sistemas de 
transporte público. 

Em várias cidades brasileiras houve desistência 
ou falência de operadoras, e muitas foram obrigadas 
a entrar em recuperação judicial. Foram identifica-
dos 49 casos de interrupção da prestação do serviço 
por parte de operadoras ou consórcios operacio-
nais, segundo levantamento da NTU. Houve ainda 
a alteração na oferta de serviços, com supressão de 
linhas e redução de frota, de comum acordo entre 
operadores e governos para diminuir ao máximo os 
impactos negativos aos passageiros.

Prefeitos e governadores buscaram medidas 
emergenciais para amenizar a crise do setor e uma 
primeira proposta de ajuda com recursos federais, 
no valor de R$ 4 bilhões, chegou a ser aprovada pelo 
Congresso Nacional no final de 2020, mas acabou 
vetada integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro.

Diante desse cenário, a discussão sobre reformas estruturantes no 
modelo de gestão, contratação e financiamento do transporte público 
ganharam fôlego. Em setembro de 2021, o então senador Antonio 
Anastasia apresentou o PL 3278/21, que moderniza a Política Nacional 
de Mobilidade Urbana. O PL incorporou várias contribuições da pro-
posta de novo Marco Legal para o Transporte Público, elaborada por 
entidades do setor, entre elas a NTU, e que se baseia em três pilares: 
Regulação e Contratos; Financiamento; e Qualidade e Produtividade. 

Ainda no ano passado, foi criado o Fórum Consultivo de Mobilidade 
Urbana, com o papel de assessorar o Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) na discussão de políticas públicas de mobilidade no 
país. Ao mesmo tempo, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) encam-
pou a ideia de trazer recursos emergenciais para o setor, com foco na 
proposta de repasses do Governo Federal para subsidiar as viagens dos 
idosos a partir de 65 anos de idade. 

PNAMI 

Assim surgiu o Projeto de Lei nº 4392, que institui o Programa Nacional 
de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (PNAMI). Ini-
ciativa dos senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Giordano (MDB-SP), o 
PL 4392/21 foi aprovado em 16 de fevereiro de 2022 de forma unânime 
no Plenário do Senado Federal. O PNAMI tem o objetivo de garantir o 
custeio do direito dos idosos com mais de 65 anos à gratuidade nas via-
gens de transporte público com o aporte, pelo Governo Federal, de R$ 
5 bilhões por ano a partir da publicação da lei por um total de três anos, 
contemplando estados, Distrito Federal e municípios que dispõem de 
serviços de transporte público coletivo urbano regular em operação. 

Um dos autores da PL, senador Nelsinho Trad, avalia que a aprovação 
do texto é de suma importância para manter os serviços de transporte 
coletivo em funcionamento nas cidades. “Sei da importância de se manter 
uma prestação eficiente dos serviços públicos essenciais e me preocupa o 
possível aumento excessivo nas passagens urbanas. A FNP nos procurou 
no ano passado com a sugestão de uma alternativa emergencial diante da 
crise do setor. Diante disto, eu e o senador Giordano propomos a criação 
do PNAMI, para garantir que a assistência a todos os idosos não represente 
motivo para novos aumentos no preço das tarifas”, afirma o parlamentar.

A maior parte das cidades que possuem sistema de transporte coletivo 
não dispõe de informações sistematizadas sobre o controle das gratui-
dades de passageiros idosos, pois em diversos municípios basta a apre-
sentação do documento de identidade para acessar o transporte, sem a 
necessidade de passar pelos sistemas de controle de viagem (catraca). 
Apesar do problema, um estudo feito pela ANTP em 19 cidades brasileiras 
que fazem o controle do benefício mostrou que a média de deslocamentos 
anuais de idosos com 65 anos ou mais representa 8,1% do total de viagens. 
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Ainda de acordo com a entidade, o custo do sistema de 
transporte público no Brasil é de R$ 60,1 bilhões por ano, o 
que significa que o aporte de R$ 5 bilhões anuais é suficiente 
para cobrir os deslocamentos dos beneficiários. “As viagens 
dos idosos estão sendo custeadas por 8,1% do valor dos R$ 
60 bilhões e quem está arcando hoje é o passageiro pagante. 
Os R$ 5 bilhões anuais seriam a parte que deveria ser repas-
sado para cobrir a viagem dos idosos e aliviar a pressão so-
bre os outros usuários”, afirma o superintendente da ANTP.

Segundo os cálculos da área técnica da FNP, o valor que 
os municípios que têm transporte público regulamentado 
vão receber pelo PNAMI está estimado em R$ 320,31 por 
idoso residente por ano. O cálculo feito pela entidade levou 
em consideração os seguintes critérios:

75% da população brasileira é atendida por sistema 
de transporte público urbano, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

20.813.328 é o número total de idosos no Brasil, con-
forme estimativas do Ministério da Saúde, disponi-
bilizados no portal DataSUS;

Assim, os R$ 5 bilhões destinados pelo PNAMI para o 
financiamento das gratuidades, dividido por 75% do 
total da população de idosos, resulta nos R$ 320,31 
por idoso por ano.

A lei prevê que estados, o Distrito Federal e os municípios 
instituirão seus respectivos fundos de transporte público coletivo 
para poder receber os aportes financeiros. Nos casos de municí-
pios pertencentes a regiões metropolitanas ou regiões integradas 
de desenvolvimento que sejam atendidos por redes de transporte 
intermunicipal de caráter urbano geridas pelo respectivo estado 
ou pelo Distrito Federal, 20% dos recursos previstos serão retidos 
pela União e repassados ao respectivo estado ou ao Distrito Fede-
ral. O critério estabelecido para os municípios acessarem o PNA-
MI é a comprovação, feita pela cidade, da operação de sistema de 
transporte público coletivo urbano, independente da população 
do território. O projeto tramita em regime de urgência na Câmara 
e a expectativa é que seja aprovado até abril. 

Para o diretor da NTU, a discussão sobre o custeio do siste-
ma público de transporte pelo governo federal é uma conquista 
inédita. “Eu considero o PNAMI uma grande vitória do setor, se 
ele for aprovado, a gente efetivamente terá o governo federal 
participando, pela primeira vez, do custeio do transporte públi-
co coletivo urbano. Sempre foi cobrada do governo federal uma 
participação nesse custeio, que até agora, efetivamente, não 
ocorreu. Do ponto de vista político, a importância do projeto é 
essa. Agora, vai resolver o problema do setor? Não vai. Vai me-
lhorar uma parte, mas o setor tem problemas muito maiores do 
que esse e que estão sendo tratados na proposta do novo Marco 
Legal, também em tramitação no Congresso Nacional”, 
finaliza Marcos Bicalho. 
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O setor de transporte coletivo urbano comemorou os 
111 anos de atuação da família Setti na região do ABC 

paulista, em cerimônia realizada no dia 20 de novembro de 
2021, que contou com a presença de autoridades, funcionários 
e admiradores das empresas do grupo. No evento, peças ex-
clusivas do acervo da família foram apresentadas ao público. A 
ideia é que esse acervo possa, um dia, ser integrado a um futuro 
museu dos Transportes do ABC.

111 ANOS
de dedicação
ao transporte 

Há mais de um século a família 
Setti, de imigrantes italianos, 
chegava ao Brasil e dava início 
à história do transporte coletivo 
no ABC paulista. O grupo 
empresarial mais antigo do 
setor comemorou os 111 anos 
da família em cerimônia com 
um acervo de veículos raros 

A história do grupo empresarial mais antigo do setor de 
transporte público por ônibus urbano começou no século 
passado, em 1878, com a vinda da família Setti da Itália para 
o Brasil. O senhor Giuseppe, a senhora Benvenuta Setti e os 
filhos Adelelmo, Italo e Pedro, embarcaram para o novo país 
em uma longa viagem de navio, iniciada em dezembro de 
1877, e que durou seis meses até o desembarque no Porto 
de Santos (SP).
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Já adulto, o filho Adelelmo Setti casou-se com Maria 
Setti e os dois tiveram seis filhos: João, Dante, Mário, Er-
nesto, Adelelmo e Josefina. No ano 1910, Adelelmo Setti e 
o filho João Setti iniciaram a saga da família no segmento 
dos transportes na região do ABC, que atualmente integra 
a Região Metropolitana de São Paulo e é composta por 
sete municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra. Com apenas uma carruagem puxada por 
dois cavalos, eles iniciaram a ligação entre a Vila de São Ber-
nardo (região central da cidade) e a estação de São Bernardo 
(hoje, estação de trens da CPTM de Santo André). 

Em 1925, a família investiu na primeira jardineira e 
iniciou a primeira linha regular de ônibus entre as atuais ci-
dades de Santo André e São Bernardo, que foi o embrião do 
primeiro grupo empresarial do setor na Grande São Paulo. 
Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, Maria Myrthes 
Setti – filha de João Setti – casou-se com José Fernando 
Medina Braga, que entrou como sócio na Auto Viação ABC, 
em parceria com o sogro João Setti e um de seus cunhados. 
O sangue empreendedor passou de geração em geração, e 
a história dos transportes, iniciada com a família Setti, teve 
continuidade com a família Setti Braga.

Nos anos 1990, sob o comando dos filhos João Antonio 
Setti Braga e Beatriz Setti Braga, o grupo foi responsável 
por operar o primeiro corredor segregado de trólebus me-
tropolitano da Grande São Paulo, com a empresa Metra. 
Também coube à família criar o primeiro ônibus elétrico 
híbrido do país (que funciona com diesel até determinada 
rotação do motor, depois troca para tração elétrica), que 
se tornou o primeiro do tipo a rodar comercialmente no 
mundo, em 1999.

A empresa Auto Viação ABC sempre valorizou seu 
corpo de profissionais. Uma das medidas adotadas foi a 
erradicação do analfabetismo dos funcionários, por meio 
de cursos de alfabetização. Segundo João Antonio Setti 
Braga, o grupo sempre buscou motivar e investir no cres-
cimento dos seus colaboradores. “O funcionário sempre 
foi admitido aqui com a certeza de que teria condições de 
subir, de crescer. Meu pai falava que a pessoa tinha que su-
bir na vida e não podia perder boas oportunidades”. Atual-
mente, a Auto Viação ABC desenvolve projetos sociais por 
meio da Casa de Lucas, que presta assistência a crianças e 
adolescentes de famílias de baixa renda, oferecendo apoio 
pedagógico, arte e educação.
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Valorização 
da história

O evento de apresentação das peças históricas do acervo 
da ABC foi realizado na sede da empresa, em São Bernar-
do do Campo (SP). O local é uma das garagens mais tradi-
cionais do grupo. O acervo inclui milhares de réplicas de 
modelos de ônibus, carros, documentos e itens de época.

Dentre as peças mais importantes estão o ônibus 
Caio Jaraguá (1950), o Caio Bela Vista (anos 1970), 
o monobloco Mercedes-Benz O-362 (1970), o mo-
nobloco Mercedes-Benz O-364 (1970/1980), o Caio 
Vitória (1980/1990), e o Caio Alpha (1990/2000), entre 
outros. Entre as mais antigas estão as chamadas jardi-
neiras dos anos 1920, 1930 e 1940. Segundo um dos 
funcionários do grupo, Carlos Eduardo de Andrade, as 
jardineiras foram as peças mais difíceis de reconstruir. 
O trabalho foi artesanal e partiu do zero. “Foi um traba-
lho de cão perdigueiro. Fizemos viagens inesquecíveis 
até Divinópolis, Teresina, Rio de Janeiro e também 
interior de São Paulo. Fomos movidos por uma paixão 
especial, com certeza”, revela.

Segundo Carlos Eduardo, a paixão especial é devido 
aos sentimentos de gratidão e pertencimento à Auto 
Viação ABC. O funcionário conta que o pai também 
trabalhou no grupo, ainda nos anos 1950, onde iniciou 
como cobrador e terminou a carreira como gerente. 
Já Carlos Eduardo começou a trabalhar em 1987, ini-
cialmente como ajudante responsável pela lavagem de 
peças, entre outros serviços de apoio; passou depois por 
toda parte de oficinas e também de tecnologia. Atual-
mente, ocupa o cargo de assessor da diretoria.

 “O grupo ABC é minha vida, assim como foi a do meu pai, e 
tenho certeza que a maioria dos funcionários vestem esta camisa. 
No nosso grupo, a gente se sente parte da família (Setti Braga). Uma 
palavra que resume tudo isso, nos meus 35 anos de trabalho, é gra-
tidão. É o que eu sinto por todos aqui”, finaliza. 

A história dos transportes reflete o desenvolvimento das regiões 
e dos sistemas econômico, social e político. Segundo o jornalista 
especializado em transportes urbanos, Adamo Bazani, as primeiras 
jardineiras que operaram no ABC, entre os anos de 1920 a 1940, fo-
ram cruciais para que o setor de transportes urbanos da região não 
parassem durante o período de guerra.

“Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma escassez muito 
grande de combustível no mundo inteiro, por causa justamente dos 
bombardeios e do uso do combustível para atividades bélicas. O Brasil 
foi afetado e teve que se ajustar de alguma maneira. Foi então que, 
através do gasogênio obtido da queima de carvão e de restos de miné-
rio, conseguia-se mover um ônibus. A jardineira era um ônibus sim-
ples de 1940, movido à gasolina, mas que tinha o tanque do gasogênio 
adaptado na parte traseira. Essa maneira foi fundamental para que 
os transportes não parassem. A vida foi afetada, mas não parou’’, diz.

Bazani tem uma ligação afetiva com o acervo e com a empresa. 
Ele conta que os transportes sempre estiveram ligados à sua famí-
lia. “Meu pai trabalhava na TRW, em Mauá, ele usava ônibus fretado 
da aviação Borsato, ele também trabalhava na TRW em São Ber-
nardo do Campo e pegava a viação ABC. Eu também usava a Viação 
Alpina para ir até a casa do meu avô, que era maquinista de trem. A 
partir dos anos 80, a Viação Alpina passou a ser da família Setti Bra-
ga e depois da Viação ABC, que sempre foi da família. Ou seja, são 
três empresas que são responsáveis por me interessar desde 
pequeno pela área do transporte”, disse.
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 Reino Unido
Financiamento para baixar a tarifa

Com um financiamento de £48 milhões (ou R$ 292 mi-
lhões), o Condado  de Hampshire, localizado no litoral sul da 
Inglaterra, poderá baixar as tarifas de ônibus, oferecer tarifas 
gratuitas aos sábados e mais benefícios aos passageiros do 
transporte público coletivo. As medidas fazem parte da Estra-
tégia Nacional de Ônibus, projetada para aumentar o uso do 
transporte coletivo e entregar uma ampla gama de objetivos 
econômicos, de saúde e sociais à população. A redução das ta-
rifas é a principal prioridade para os moradores; desta forma, o 
conselho local planeja trabalhar para tornar as passagens 
mais acessíveis ainda este ano. Há previsão de bilhetes a pre-
ços reduzidos para jovens até aos 19 anos, bilhetes familiares e 
bilhetes mais baratos para viagens noturnas, entre ou-
tros. Para ajudar a garantir que os ônibus sejam acessíveis a to-
dos, haverá descontos para desempregados e também para 
grupos com dificuldades de acessibilidade. Com informações 
do site  WWW.PORTSMOUTH.GOV.UK. 

 Estados Unidos
Subsídio para viagens gratuitas

O governo de Hartford, capital do es-
tado norte-americano de Connecticut, desti-
nou US$ 8,1 milhões (o equivalente a R$ 37,7 
milhões) para um programa de três meses 
sem cobrar tarifa no transporte público. O 
programa ficará ativo de 30 de março a 30 de 
junho deste ano. Com a gratuidade, o governo 
pretende aliviar as despesas dos moradores, 
principalmente após os recentes aumentos da 
gasolina registrados em todo o mundo; incen-
tivar que antigos passageiros retornem aos 
ônibus; e ser um atrativo para trazer novos 
passageiros ao sistema. As tarifas gratuitas 
são oferecidas em todos os ônibus públicos, 
incluindo os ônibus que oferecem rotas mais 
longas, bem como os ônibus locais que ope-
ram dentro do município. Fonte: CTInsider 

 Senegal
Investimento em BRT com ônibus elétricos

{A
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O sistema BRT de Dacar, capital do Senegal, está 
programado para começar a operar em 2023 e será 
operado por 121 ônibus 100% elétricos. O contrato de 
concessão, firmado com a empresa Meridiam, prevê um 

investimento total de mais de € 135 milhões (cerca 
de R$ 685 milhões) para a operação e manutenção 
dessa rede de transporte público. A concessão é 
válida por um período de 15 anos. Os ônibus 
funcionarão com baterias carregadas com 
eletricidade 100% renovável e melhorarão a 
qualidade do ar, evitando a emissão de mais de 59 
mil toneladas de CO2 por ano. 
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Nossas 
dicas

RELATÓRIO Dois anos de Covid-19
Segundo o relatório “Transporte Público por Ônibus 
- 2 anos de Impactos da Pandemia de Covid-19”, 
elaborado pela Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU), os sistemas organizados 
de transporte público por ônibus urbano, presentes 
em 2.901 municípios brasileiros, tiveram uma perda 
acumulada de R$ 25,7 bilhões, entre março de 2020 
e fevereiro de 2022, devido à Covid-19. O impacto 
financeiro médio foi de R$ 1,12 bilhão por mês no 
período da pandemia, causado pela acelerada queda 
do número de passageiros e pela obrigatoriedade 
de manutenção, por parte das empresas, de uma 
oferta do serviço superior à demanda para garantir o 
distanciamento social no transporte público. O prejuízo 
corresponde a 33,8% do faturamento mensal do setor.

PUBLICAÇÃO  
Radar do 
Transporte

VÍDEO Projetos de interesse setorial
O presidente da NTU, Francisco Christovam, deu 
entrevista para o canal do Youtube da Federação das 
Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de 
São Paulo (FETPESP) na qual analisa os três principais 
projetos de interesse do setor que estão em tramitação no 
Congresso Nacional – Programa Nacional de Assistência 
à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (PNAMI); 
Marco Regulatório do transporte público e seus pilares de 
sustentação; e Reforma Tributária.  CONFIRA NO VÍDEO!

APP CittaMobi Acessibilidade 
A Prefeitura de Juiz de Fora (MG) lançou, em fevereiro deste 
ano, o aplicativo CittaMobi Acessibilidade, para pessoas com 
deficiência. O objetivo do aplicativo é promover a inclusão 
da pessoa com deficiência no transporte público municipal. 
Pelo app, o passageiro com deficiência visual tem acesso ao 
recurso de comando de voz. A funcionalidade informa quais 
ônibus estão próximos, o momento exato para a descida do 
veículo e por quais locais o ônibus está passando ao longo do 
trajeto. Está disponível no App Store e Google Play. 

O Radar do Transporte 
propicia leituras rápidas, 
curtas e objetivas sobre 
temas técnicos, econômicos 
e ambientais com informações de interesse do 
setor transportador. Esse documento faz parte das 
publicações de análises do transporte produzidas 
pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).
Este ano já foram publicadas analises no site 

 WWW.CNT.ORG.BR/ANALISES-TRANSPORTE relacionadas 
ao Orçamento de 2022 (LOA); PIB do transporte, 
que teve crescimento expressivo de 11,4% em 
2021; e também dados do CAGED sobre emprego, 
volume de serviços e atividades econômicas. 
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https://www.ntu.org.br/novo/upload/Publicacao/Pub637843145043004290.pdf
https://www.ntu.org.br/novo/upload/Publicacao/Pub637843145043004290.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PEWVzXDGcn8
http://www.cnt.org.br/analises-transporte
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