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A

pesquisa 2012 sobre o desempenho setorial, realizada historicamente pela NTU em nove
capitais entre as mais importantes do
Brasil, aponta para mais um ano de relativa estabilidade dos principais indicadores
de produção dos ônibus urbanos e de
caráter urbano no país.
Com quedas no número de passageiros
transportados e na quilometragem pro-

duzida em relação a 2011, o setor manteve
praticamente inalterado o seu principal
parâmetro de desempenho que é o IPK (índice de passageiros por quilômetro).
Praticamente desde 2003 persiste essa
estabilidade na produção setorial, o que
não deixa de ser preocupante, pois o
aumento da quantidade de passageiros
no período sequer acompanhou o aumento populacional.
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Essa situação reflete a falta de políticas
públicas voltadas para a mobilidade
urbana, que prevaleceu no país desde
o inicio dos anos 90 até o ano de 2012,
quando foi sancionada a Lei 12.587 que
instituiu as diretrizes da politica nacional
para o setor. Esse vácuo político responde, sem dúvida, pela falta de prioridade
aos transportes coletivos nas cidades
brasileiras, fator responsável pela degradação da qualidade dos serviços de
ônibus e pela crise de mobilidade que
vivemos atualmente.
Precisamos acreditar que essas décadas
perdidas estão ficando para traz e temos
motivos para isso.
A retomada dos investimentos em infraestrutura para a mobilidade urbana pelo
governo federal, aliada à entrada em vigor da nova lei, é marco importante dessa
mudança de direção.
É claro que teremos que vencer a inércia
inicial motivada pela falta de planejamento urbano presente até há pouco tempo
na maioria das cidades brasileiras. A situação só começou a mudar com a obrigatoriedade da elaboração dos Planos
Diretores, estabelecida pelo Estatuto das
Cidades com prazo final para 2008, e com
a exigência dos Planos de Mobilidade Urbana para os municípios acima de 20 mil
habitantes, que devem estar integrados
aos Planos Diretores até 2015.

Estamos com três programas de investimentos federais em execução: PAC Copa
do Mundo, o PAC Mobilidade Grandes
Cidades e, por último, o PAC Mobilidade
Médias Cidades, que se juntam a programas regionais em andamento.
Somente os programas federais respondem por 199 projetos de mobilidade urbana, em 88 cidades brasileiras, com investimentos anunciados de 50 bilhões de reais.
Nos próximos anos, deveremos assistir a
uma verdadeira transformação nas redes
de transporte público das principais cidades brasileiras, com a entrada em operação de novos e modernos sistemas de
transportes. Prevê-se um verdadeiro salto
de qualidade no nível dos serviços prestados, principalmente no modal ônibus
com a implantação efetiva de medidas de
prioridade de circulação no sistema viário.
Essas mudanças vêm ao encontro do
anseio de grande parte da sociedade
brasileira, que experimentou nos últimos
anos uma significativa ascensão social e
está ávida por serviços públicos de melhor qualidade.
Por outro lado, acreditamos também que
essa melhoria dos transportes públicos
conduzirá a uma mobilidade urbana mais
racional e sustentável, fator fundamental
para que o Brasil cresça em produtividade e competitividade.
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Em abril de 2013, o prefeito de
Porto Alegre (RS), José Fortunati,
tomou posse como novo
presidente da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP). À frente da
entidade, ele afirma que uma de
suas prioridades é melhorar a
qualidade de vida da população
por meio de uma mobilidade
eficiente e mais acessível.
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Como novo presidente da FNP,
quais as ações prioritárias
para implantação da nova lei da
mobilidade urbana?
A Lei de Mobilidade Urbana é uma conquista da cidadania brasileira, uma conquista das cidades. Por isso, pretendemos divulgar e promover os novos instrumentos e as oportunidades que a nova lei
traz para a gestão da mobilidade urbana
para os governantes locais, técnicos
e a população em geral. Pretendemos
também continuar a divulgação da lei por
meio da distribuição da cartilha que a FNP
produziu com o apoio da NTU.
Os municípios têm até 2015 para
elaborar o Plano de Mobilidade
Urbana. Há algum projeto da
FNP para colaborar/auxiliar os
prefeitos nesta missão?
A FNP associa-se com as iniciativas do
Fórum dos Secretários Municipais de
Trânsito e Transporte, com a ANTP e
com a NTU, para incentivar os prefeitos
a cumprir essa determinação legal. O
Observatório dos Consórcios Públicos e
do Federalismo, um projeto da FNP em
parceria com a Caixa Econômica Federal
e o Pnud, também tem tratado desse importante desafio.

Além disso, o modelo de financiamento do
transporte público coletivo fundamentado
na transferência integral dos custos do
sistema para o preço da tarifa tem se mostrado cada vez mais inviável. Muitos brasileiros têm dificuldades de pagar os preços
das tarifas. Soma-se a esse problema o
financiamento das gratuidades pelos usuários do sistema. Ou seja, a combinação do
transporte individual com os preços das tarifas tem nos levado a um impasse. Nossas
cidades estão parando, e o prejuízo para a
qualidade de vida das pessoas e para a atividade econômica é cada vez maior.
Que ações podem ser tomadas
em outros níveis de governo,
além do municipal, para
promover o transporte público
de qualidade aos brasileiros?
Aplicar a Lei de Mobilidade Urbana, incentivar a constituição e o fortalecimento
dos Conselhos Municipais de Usuários do
sistema de transporte municipal, aprovar
o Reitup, ora em debate no Senado, e debater a possibilidade de constituição de
um fundo para ajudar no financiamento do
sistema de transporte coletivo urbano por
meio de um tributo incidente sobre a gasolina e/ou o álcool, barateando a tarifa.
Arquivo NTU

Na sua opinião, quais as
principais dificuldades que os
municípios enfrentam para a
melhoria da mobilidade?
O Brasil tem oferecido diversos incentivos
à indústria automobilística, um ramo importantíssimo da nossa indústria. Contudo,
nossas ruas e avenidas já não suportam
o crescimento da frota de automóveis.
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Karl Fjellstrom ITDP

Depois de um
ano, desafio é
difundir a Lei

Especialistas concordam
que eleições municipais em 2012
atrasaram a apropriação
pelos municípios das premissas
legais, mas apostam que esse
quadro vai mudar
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E

m vigor desde abril de 2012, a Lei
de Mobilidade completa um ano
ainda praticamente desconhecida
pelos gestores municipais brasileiros. Na
opinião de especialistas ouvidos pela NTU,
o principal responsável pelo atraso na
adoção de medidas é o desconhecimento,
decorrente do fato de 2012 ter sido um ano
eleitoral que mexeu na composição de
prefeituras e legislativos locais, impedindo
que os municípios se apropriassem da lei e
desenvolvessem ações.

Outro aspecto que dificulta sua aplicação decorre da confusão entre Política e
Plano de Mobilidade Urbana. “É possível
que muitos municípios tenham diversas
políticas, programas e ações destinadas
à melhoria da mobilidade. Porém, é bem
provável que nem todas elas façam parte
de um plano integrado. Por isso, a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana se
constitui no capítulo final da Lei, sendo um
processo que não pode prescindir de políticas, programas e ações e, mais ainda,
que pode começar pela sistematização e
coordenação daquilo que já existe”, avalia a coordenadora técnica da Associação Nacional dos Transportes Públicos
(ANTP), Valeska Peres.
O presidente-executivo da NTU, Otávio
Cunha, aposta que os reflexos da Lei começarão a ser vistos a partir de 2014, já
que tanto o governo como as entidades e
associações têm trabalhado na divulgação de suas premissas: “Ainda estamos
na fase da divulgação, para mostrar que
tem um instrumento capaz de auxiliar no
planejamento da mobilidade urbana”.

Municípios têm até janeiro de 2015 para
elaborar o Plano de Mobilidade Urbana

Requisitos
Para o coordenador de Mobilidade do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA),
Renato Boareto, o grande desafio é como
transformar as diretrizes da Lei em projetos concretos para melhorar a mobilidade,
o transporte público, as calçadas, a acessibilidade a pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida e ainda desenvolver
capacidades nos municípios.
“O que o governo federal pode fazer é
oferecer assistência técnica para os municípios e estabelecer requisitos mínimos
para os planos. Quando os municípios tiverem informações suficientes, esse será um
passo fundamental para a orientação e a
tomada de decisões”, aposta o especialista.
Boareto indica ainda que os planos devem seguir requisitos mínimos, como a
ampliação da participação do transporte
público na matriz de deslocamentos da
população; o estabelecimento de metas
ambientais na redução de emissões de
poluentes e consumo de energia; a criação de dispositivos de controle sobre a
implantação do plano por parte dos municípios e da sociedade; a identificação clara
das fontes de financiamento dos projetos
que estão nos planos; e o estabelecimento de metas de segurança para estabelecer um compromisso com a redução
efetiva de mortos e feridos no trânsito.
Karl Fjellstrom ITDP
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Soluções
Atento ao panorama desenhado pelos
especialistas, o Ministério das Cidades já
prepara uma ofensiva para desatar nós.
Ainda em 2013 deve entrar em ação um
projeto de capacitação para os municípios,
que será responsável por disseminar a
Política Nacional de Mobilidade Urbana e
desenvolver habilidades com foco na elaboração dos Planos de Mobilidade. Além
disso, representantes do ministério estão
participando dos Encontros Estaduais
com Novos Prefeitos e Prefeitas (promovidos pelo governo federal em todos os

estados da federação) com equipe técnica
disponível para prestar informações.
Segundo o secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do ministério, Júlio Eduardo dos Santos, a pasta
está se mobilizando para instrumentalizar os municípios para minimizar o risco
de não atendimento à lei, em todo o país.
“Todos os municípios com mais de 20 mil
habitantes, obrigados a terem seus planos de mobilidade ainda têm tempo para
fazê-lo. Não podemos falar em riscos
neste momento”, avalia.

Karl Fjellstrom ITDP
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A ampliação da participação do transporte público na matriz de deslocamentos
da população é um requisito mínimo para o Plano de Mobilidade Urbana
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Anúario NTU 2012 / 2013

Avanços nos
investimentos em
mobilidade urbana:
Balanço 2007 – 2013

Hellen Tôrres NTU
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O lançamento do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) renovou as expectativas
de desenvolvimento do transporte público
urbano no Brasil. Confira um balanço dos
últimos seis anos de investimentos.
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N

os últimos seis anos, observouse diversas iniciativas para viabilizar investimentos em mobilidade urbana no Brasil. Em 22 de janeiro
de 2007, o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) foi lançado com a
publicação do decreto presidencial n o.
6.025/2007. Segundo o governo federal,
buscava-se “... o estímulo ao investimento privado, ampliação dos investimentos
públicos em infraestrutura...”. Os seis artigos do decreto também estabeleceram
uma estrutura de acompanhamento e supervisão visando garantir a coordenação
e eficiência das ações subsequentes, que
resultariam em investimentos públicos e
privados da ordem de R$503,9 bilhões em
saneamento, habitação, infraestrutura e
mobilidade urbana até 2010.
14

Logo após o anúncio do PAC, houve
grande expectativa em relação aos
investimentos em mobilidade urbana.
Estimativas iniciais apontavam para
investimentos de cerca de R$3,1 bilhões
nessa área. Todavia, o primeiro balanço
do PAC (janeiro–abril 2007) revelava a
alocação de R$1,5 bilhão em 5 ações/
projetos de mobilidade urbana. A maior
parte desses recursos foi destinada a
projetos de recuperação e expansão de
sistemas metroviários (Belo Horizonte-MG e Salvador-BA) e a outra parcela
menor foi alocada para a implantação
do Corredor Expresso Tiradentes de São
Paulo-SP (R$250 milhões). Ainda em
2007, o governo federal aprovou a inclusão de outros projetos em Fortaleza-CE
e Recife-PE. No balanço de quatro anos
(2007-2010), verificou-se que o total
de investimentos previstos superava a

marca de R$2,3 bilhões. Esses dados são
apresentados na Tabela 1.
No início do ano de 2010, o governo federal também iniciou projetos de infraestrutura em 12 cidades designadas como
sedes da Copa do Mundo FIFA a ser realizada no Brasil em 2014. Como parte da
Matriz de Responsabilidades, que definiu
intervenções necessárias para a realização do evento, o decreto presidencial de
14 de janeiro de 2010 elencou 50 projetos
de mobilidade urbana, que totalizariam
cerca de R$11 bilhões, dos quais R$7,1
bilhões referentes ao financiamento
federal. Esses investimentos ganharam
divulgação ampla na mídia como sendo
parte do “PAC da Copa do Mundo”. Todavia, essa designação não foi definida em
nenhum documento oficial.
Efetivamente, nove cidades-sede conseguiram viabilizar a implantação de
ações de mobilidade urbana. Atualmente, existem 43 projetos com perspectiva
de conclusão até a realização da Copa
do Mundo 2014. Os projetos originalmente concebidos para as cidades de
Brasília (VLT), São Paulo e Manaus
(Monotrilho) e Salvador (BRT, posteriormente substituído pelo Metrô) não estão
mais enquadrados na Matriz de Responsabilidades. Os dados apresentados
na Tabela 2 permitem acompanhar a
evolução dos projetos de acordo com
os balanços divulgados pelo Ministério
do Esporte. Constata-se que os projetos
em andamento estavam inicialmente orçados em cerca de R$6,4 bilhões, mas a
previsão recente é que o total investido
chegue a mais de R$ 8,2 bilhões.

Metrô

Metrô *

BRT Expresso Tiradentes

São Paulo-SP
608,1

91,5

471,0

26,7

ND

ND

18,9

1 /2007

1656,3

250,0

488,8

30,3

295,6

572,7

18,9

3 /2007

1670,0

250,0

488,8

30,3

309,3

572,7

18,9

4 /2008

VLT***; BRT

4 BRTs; Corredor Viário; 2 Terminais; e Central Controle Tráfego

3 BRTs; VLT; Corredor Viário; 2 Estações Metrô

4 Corredores Viários

4 BRTs; 6 Corredores Viários; Central de Controle Tráfego

2 BRTs; Corredor de Ônibus; Corredores Viário; Estação Metrô

BRT (TransCarioca)

Acessibilidade (Entorno Estádio)

Cuiabá-MT

Curitiba-PR

Fortaleza-PR

Natal-RN

Porto Alegre-RS

Recife-RE

Rio de Janeiro-RJ

Salvador-BA

Projetos

3 BRTs; Corredor de Ônibus**; Central Controle Tráfego;
e 3 Corredores viários

*
Fonte: Ministério do Esporte
**
BRT Carlos Luz-Pedro II transformado em Corredor de Ônibus
***	Originalmente BRT, conforme Matriz de Responsabilidades. Mudança entre o 1o. e 2o. Balanço da Copa 2014
**** Fonte: portaltransparencia.gov.br
***** Fonte: Ministério do Esporte (2013)
ND	Não Disponível

TOTAL

397,8
1866,0

397,8
2045,8

250,0
1670,0

79,1

30,3
220,0

30,3

392,3

392,3

392,3

2048,1

397,8

353,3

884
1.884
ND
7.464

885
1.610
ND
6.397

662

441
534

592

562
441

562

479

480

1.440

1.185

489
464

7.898

ND

1.884

857

560

544

1.389

1.466

1.466

3 /2012

2 /2011

1 /2011

Investimentos (Balanço/Ano) R$ milhões*

8.227

20

1.884

883

921

440

570

456

1.669

Obras 02/2013

Conclusão 12/2013

Conclusão 02/2014

Conclusão 05/2014

Conclusão 04/2014

Conclusão 03/2014

Conclusão 05/2014

Conclusão 05/2014

Conclusão 12/2013

Status

1.404

Atualização****

744.898

38.500

200.000

60.000

225.000

30.000

191.398

(pass./dia)

Demanda

Última

149,5

32,8

12,1

13,5

57,0

24,1

10,0

(km)

Extensão

Investimentos (R$mi)*****

Concluído 11/2010

Obras

Concluído 12/2011

Concluído 11/2011

Concluído 06/2012

Concluído 06/2011

21,3
804,3

21,3
804,3

21,3

Status

8 /2009

715,3

7 /2009

488,8

488,8

30,3

309,3

572,7

18,9

5 /2008

Atualização**

Última
Investimentos
(R$mi)

Tabela 2 – Investimentos em mobilidade urbana para a Copa do Mundo 2014

1634,9

250,0

471,0

26,7

295,6

572,7

18,9

2 /2007

Belo Horizonte-MG

Município-UF

*	Originalmente extensão completa incluindo Acesso Norte e Pirajá
**
PAC - Balanço 4 anos / 2007-2010
ND	Não Disponível

TOTAL

Trem Urbano

Salvador-BA

Metrô

Salvador-BA

Recife-PE

Trem Urbano

Belo Horizonte-MG

Fortaleza-CE

Projeto

Município-UF

Investimentos (Balanço/Ano) R$ milhões

Tabela 1 – Investimentos do PAC em mobilidade urbana (2007-2010) (R$ milhões)
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Especificamente em relação aos investimentos em mobilidade urbana para a Copa
do Mundo 2014, é notável a quantidade de
intervenções para a priorização do transporte público. Trinta projetos contribuem
para melhoria das condições do transporte
público, incluindo intervenções categorizadas como ITS (Intelligent Transport
Systems) tais como Central de Controle de
Tráfego e Sistemas de Monitoramento.

16

O detalhamento dos projetos revela que
71% dos recursos ou R$5,9 bilhões estão
relacionados ao transporte público para
Copa do Mundo 2014. A Tabela 3 apresenta as principais características (investimento, orçamento inicial, extensão e demanda de passageiros/dia) dos projetos e
os respectivos status de desenvolvimento. Segundo levantamento realizado no
Portal da Transparência, quase todos os
projetos estão em fase de obras, com exceção de dois BRTs em Porto Alegre, que
devem iniciar as obras em abril de 2013.
Quando concluídos, os projetos possibilitarão a operação de sistemas transportando mais de 3 milhões passageiros
por dia e estruturas físicas com extensão
superior a 222 km para o transporte público. Nesse contexto, pode-se destacar
o sistema BRT, que será responsável
pelo transporte de mais de 2,5 milhões
de passageiros em corredores de ônibus
com extensão superior a 163 km.
Em 29 de março de 2010, o governo federal
lançou o PAC 2, que indicava a perspectiva de investimentos superiores a R$955
bilhões, divididos em seis eixos de atuação
incluindo saneamento, habitação, infraestrutura, transportes e mobilidade urbana.

Entre eles, pode-se destacar o eixo Cidade
Melhor, que inclui todos os projetos voltados para a mobilidade urbana. A estimativa
inicial era da alocação de mais de R$18
bilhões, dos quais R$12 bilhões disponibilizados por meio de financiamento e outros
R$6 bilhões provenientes do Orçamento
Geral da União (OGU). Posteriormente,
o governo federal definiu o processo de
seleção dos projetos pelas Portarias no. 65
(fevereiro de 2011) e 505 (outubro de 2011)
do Ministério das Cidades. Essa iniciativa é
designada como PAC Mobilidade Grandes
Cidades e concentra-se em proposições
dos municípios com população superior a
700 mil habitantes.
O resultado do processo de seleção
das propostas revelou uma substancial
alteração nos investimentos previstos.
Conforme apresentado na Tabela 4, o total
dos investimentos alcançará mais de R$32
bilhões de acordo com as informações publicadas no Diário Oficial da União (Portaria N o.185, de 24 de Abril de 2012, Ministério
das Cidades), dos quais R$10,27 bilhões repassados pelo OGU. Entre os 41 projetos,
que contemplam 28 municípios, pode-se
destacar a considerável variedade no tipo
de intervenção a ser implantada.
Em 2012, o governo federal lançou o PAC
2 Mobilidade Médias Cidades, que busca
fomentar ações estruturantes para o sistema de transporte coletivo urbano por
meio de qualificação e ampliação da infraestrutura de mobilidade urbana. Pela Portaria n o.328 do Ministério das Cidades, de
19 de julho de 2012, foram estabelecidos
o processo de seleção e diretrizes gerais
para municípios com mais de 250 mil e

46,0

35,0
273,8

BRT Avenida Paulino Rocha

Estações Metro Padre Cícero e Juscelino Kubitschek

Fortaleza-CE

Fortaleza-CE

33,7

144,3

*	Inclui obras complementares no acesso ao hipercentro
**	Originalmente BRT
****	Resolução GECOPA no.11 19/07/2012

TOTAL

BRT Transcarioca (Aeroporto / Penha / Barra)

Acessibilidade (Entorno Estádio)

Rio de Janeiro-RJ

Salvador-BA

180.000
NA

12,0
NA
22,2
10,0

51,2
231,5
30,0
489,0

Obras-Conclusão 06/2013
Obras-Conclusão 10/2013
Obras-Conclusão 05/2014

NA

NA
12,7

34,6
35,0

Obras-Conclusão 08/2013
Obras-Conclusão 12/2013

3,0

7,5
5,5

32,5
53,0

Projeto Básico- Conclusão 03/2013
Obras-Conclusão 05/2014

15,0
12,0
NA
28,0
NA
221,8

74,0
169,0
99,0
15,8
1.610,0
ND
4.426,1

Obras-Conclusão 02/2014
Obras-Conclusão 09/2013
Obras-Conclusão 09/2013
Obras-Conclusão 04/2013
Obras-Conclusão 12/2013
Obras-Conclusão 02/2013

12,0

NA

70,0
13,7

Obras-Conclusão 05/2014
Obras-Conclusão 04/2014

3,2

9,4

265,5
23,0

Obras-Conclusão 03/2014
Projeto Básico- Conclusão 03/2013

2,5

7,0

33,7
41,6

Obras-Conclusão 08/2013

NA

19,5

Obras-Conclusão 12/2013

12,1
69,1

Obras-Conclusão 12/2013

NA
8,0

36,2
30,3

Obras-Conclusão 05/2014
Obras-Conclusão 03/2014
Obras-Conclusão 02/2014

1,0

107,2
5,1

Obras-Conclusão 05/2014
Obras-Conclusão 05/2014

1,7

31,0
18,8

Obras-Conclusão 12/2013
Obras-Conclusão 05/2014

6,0

750.000

2.904.700

NA

500.000

NA

40.000

145.900

126.500

NA

ND

ND

ND

ND

ND

NA

49.000

49.000

59.300

NA

NA

ND

NA

ND

ND

ND

ND

120.000

750.000

135.000

Obras-Conclusão 12/2013

16,0
7,6

688,2
56,0

Obras-Conclusão 10/2013
Obras-Conclusão 10/2013

Orçamento Inicial
Extensão (km) Demanda (pass./dia)
(R$milhões)

***** Inclui obras complementares da requalificação do Corredor Marechal Floriano
ND	Não disponível
NA	Não aplicável

5.913,2

20,0

1.884,6

137,0
19,0

BRT Leste-Oeste

Estação Metrô Cosme e Damião

Recife-PE

180,9

88,1

14,4

Recife-PE

Corredor Ônibus Caxangá

BRT Norte-Sul

Recife-PE

Recife-PE

BRT Padre Cacique/Av. Beira Rio

Sistema Integrado de Monitoramento

Porto Alegre-RS

Porto Alegre-RS

77,9

64,5

BRT João Pessoa e Terminal Azenha****

BRT Protásio Alves e Terminal Manoel Elias****

Porto Alegre-RS

Porto Alegre-RS

52,7

VLT: Parangaba/Mucuripe

BRT Avenida Bento Gonçalves e Terminal Antônio Carvalho ****

Fortaleza-CE

Porto Alegre-RS

34,6

41,6

BRT Avenida Alberto Craveiro

BRT Avenida Dedé Brasil

Fortaleza-CE

Fortaleza-CE

12,6
82,5

Terminal Santa Cândida - Requalificação

Sistema Integrado de Monitoramento

Curitiba-PR

52,2

48,9

14,2

167,3

20,6

31,6

Curitiba-PR

Terminal Rodoferroviária - Requalificação

BRT Corredor Marechal Floriano - Requalificação

Curitiba-PR

Curitiba-PR

BRT Aeroporto/Rodoferroviária

BRT Av. Cândido de Abreu

Curitiba-PR

Curitiba-PR

BRT Mário Andreazza****

BRT Extensão da Linha Verde Sul*****

Cuiabá-MT

Curitiba-PR

1.477,2

Central de Controle de Tráfego - Expansão

VLT: Cuiabá/Várzea Grande

Belo Horizonte-MG

Cuiabá-MT

52,6
158,8

BRT Cristiano Machado

Corredor Ônibus Pedro II/Carlos Luz*

Belo Horizonte-MG

58,4

588,2

Investimento
Status***
(R$milhões)

Belo Horizonte-MG

BRT Antônio Carlos/Pedro I

BRT Área Central

Belo Horizonte-MG

Belo Horizonte-MG

Projeto

Município-UF

Tabela 3 – Detalhamento dos projetos relacionados ao transporte público para Copa do Mundo 2014

Anúario NTU 2012 / 2013

Artigo

17

Artigo
Anúario NTU 2012 / 2013

Tabela 4 – Projetos selecionados para o PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades
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Município-UF

Projeto

Status*

Extensão
(km)**

Investimento
(R$ milhões)

Demanda
(pass./dia)

Belém-PA

Corredor de Ônibus - Prolongamento AV. João Paulo II

Em licitação
de obra

36,1

215

ND

Belém-PA

BRT Almirante Barroso e Augusto Montenegro e Centro de
Belém Icoaraci

Em obras

19,9

498

ND

Belo Horizonte-MG

Corredor Viário - Complexo
Lagoinha

Ação preparatória

1,3

3.102

750.000

Belo Horizonte-MG

Metrô linhas 1, 2 e 3

Ação preparatória

44,5

1.440.000

Belo Horizonte-MG

Terminais Metropolitanos de
Integração

Ação preparatória

NA

NA

Brasília-DF

Corredor de Ônibus Eixo Oeste

Ação preparatória

30,8

Brasília-DF

Metrô Expansão do MetrôDF

Ação preparatória

7,5

190.000

Brasília-DF

BRT Eixo Sul

Obras

43,7

600.000

Campinas-SP

BRT Plano de Mobilidade
Urbana

Ação preparatória

43,2

340

30.000

Campo Grande-MS

Corredor de Ônibus Reestruturação do Sistema Integrado de
Transporte

Ação preparatória

58,2

180

264.000

Campo Grande-MS

Central de Controle de Tráfego

Ação Preparatória

NA

Curitiba-PR

Metrô Linha Azul - 1ª etapa

Ação preparatória

14,1

2.253

400.000

Fortaleza-CE

Corredor de Ônibus Programa de
Ação preparatória
Transporte Urbano de Fortaleza - II

27,2

369

ND

Fortaleza-CE

Metrô Linha Leste

Ação preparatória

12,5

3.033

ND

Goiânia-GO

BRT Norte Sul

Ação preparatória

22,0

237

112.000

Goiânia-GO

VLT Eixo Anhanguera

Ação Preparatória

13,2

1.371

ND

Guarulhos-SP

BRT Programa de
Mobilidade Urbana

Ação preparatória

16,4

308

ND

João Pessoa-PB

Corredor de Ônibus - Rede
Integrada de Corredores

Ação preparatória

50,3

188

ND

João Pessoa-PB,
Bayeux-PB, Santa
VLT - Região Metropolitana
Rita-PB, Cabedelo-PB

Ação Preparatória

30,0

168

ND

Maceió-AL

VLT Aeroporto-Maceió - trecho 1

Ação Preparatória

20,6

280

140.000

Manaus-AM

Corredor de Ônibus Ligação
viária Av Timbiras- AM010 - Av.
das Torres

Em execução

11,1

228

ND

Natal-RN

Corredor de Ônibus Reestruturação de corredores de
transporte público

Ação preparatória

31,0

104

ND

Natal-RN

VLT Revitalização linha
Ribeira-Extremoz

Ação Preparatória

14,6

136

ND

Nova Iguaçu-RJ

Aeromóvel Centro - Nova Era

Ação preparatória

5,5

279

ND

Nova Iguaçu-RJ

Aeromóvel Nova Era - Valverde Ação preparatória

2,4

Porto Alegre-RS

Metrô Linha circular - 1ª fase

Ação preparatória

14,9

2.817

ND

Recife-PE

Corredor Viário Perimetral II e IV

Ação preparatória

55,4

1.819

ND

Recife-PE

Transporte Público Fluvial

Ação preparatória

11,0

ND

Recife-PE

BRT Sistema de Transporte
Rápido por Ônibus para a RMR

Ação preparatória

ND

ND

Recife-PE

Corredor de Ônibus II Perimetral, III Perimetral e Radial Sul

Ação preparatória

ND

821

ND

Rio de Janeiro-RJ

BRT Transbrasil

Em licitação de
obra

32,0

2.464

900.000

Rio de Janeiro-RJ

VLT Área Central e Portuária

Ação Preparatória

14,6

Niterói e São
Gonçalo

Metrô Linha 3

Ação Preparatória

22,0

1734

350.000

Salvador-BA, Lauro
de Freitas-BA

Metrô Trecho Aeroporto Acesso Norte

Ação preparatória

20,0

3.000

ND

São Bernardo do
Campo

Corredor de Ônibus Ligação
Leste-Oeste

Ação preparatória

12,6

332

ND

São Paulo-SP

Corredor de Ônibus Capão
Redondo / Campo Limpo/Vila
Sônia

Ação preparatória

12,4

334

300.000

2211

ND

NA

ND

220.000
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Tabela 4 – Projetos selecionados para o PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades
São Paulo-SP

Monotrilho São Bernardo do
Campo/São Paulo - fase 1

Obras

14,4

2.863

340.000

São Luis-MA

Corredor de Ônibus Avenida
Metropolitana

Ação preparatória

25,6

388

ND

São Luís-MA

BRT Novo Anel Viário - trecho 1 Ação preparatória

12,4

430

ND

Teresina-PI

Corredor de Ônibus Plano Diretor de Mobilidade Urbana - 1ª
etapa

Ação preparatória

36,5

104

ND

Teresina-PI

Trem Melhoria e ampliação do
transporte ferroviário

Ação Preparatória

17,1

130

15.000

856,84

32.736

6.051.000

TOTAL
*
**

Fonte www.pac.gov.br/cidade-melhor/mobilidade-urbana/
http://www.cidades.gov.br/index.php/progsemob/

ND	Não disponível
NA	Não aplicável

Figura 1 - Tipos de intervenções por programa de investimento em mobilidade urbana

65

55

No. de Projetos

45

35

19
25

15

5
BRT

-5

Corredor de
Ônibus

Metrô

Monotrilho

Trem

Aeromóvel

VLT

Terminal*

Corredor
Viário

ITS

Outros

Tipo de Intervenção
PAC

Copa 2014

PAC2 Grandes Cidades

menos de 700 mil habitantes (IBGE 2010).
Esse programa também possibilita que
governos estaduais solicitem recursos,
desde que com a anuência dos municípios
envolvidos. No começo deste ano (março
de 2013), foi divulgado o resultado do processo de seleção do programa. Verificouse que 59 municípios foram inicialmente
selecionados para realizar 115 intervenções diversas. Inicialmente, estima-se que
R$7 bilhões serão disponibilizados para
financiamento dos projetos por meio do

PAC2 Médias Cidades

Total

Pró-Transporte. A Tabela 5 lista os municípios contemplados e o tipo de intervenção
para cada um deles.
Considerando apenas as iniciativas federais, verifica-se que 206 projetos de
mobilidade urbana já são parte da realidade de municípios que reúnem a maior
parte da população brasileira. Conforme
apresentado na Figura 1, pode-se destacar que o transporte público é o mais comum tipo de intervenção. Apenas com a

BRS

BRS

BRS

Estação

BRS

BRS

Corredor viário

Aeromóvel

Aparecida de
Goiânia-GO

Aracaju-SE

Bauru-SP

Betim-MG

Blumenau-SC

Boa Vista-RR

Campina Grande-PB

Campos dos
Goytacazes-RJ

Terminais

BRS

BRT

BRS

BRS

Caucaia-CE

Caruaru-PE

Caxias do Sul-RS

Contagem-MG

BRT

BRT

BRS

Corredor viário

BRS

BRS

BRS

BRT

BRT

Outros

Outros

BRS

BRS

Outros

BRS

BRT

Florianópolis-SC

Foz do Iguaçu-PR

Governador
Valadares-MG

Joinville-SC

Juiz de Fora-MG

Jundiaí-SP

Londrina-PR

Macapá-AC

Maringá-PR

Mauá-SP

Mogi das Cruzes-SP

Montes Claros-MG

Mossoró-RN

Niterói-RJ

BRT

BRS

BRS

BRS

Terminais

Outros

Outros

BRT

BRT

Cuiabá-MT

Feira de Santana-BA

Estações

Terminais

Aeromóvel

BRS

Canoas-RS

Terminais

Terminais

Terminais

ITS

BRS

Tipo de intervenção

BRS

Município-UF

Anápolis-GO
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BRS

Outros

Corredor viário

Estações

Outros

Outros

ITS

outros

Terminais

Outros

Outros

Outros

ITS

2

1

2

2

1

1

1

BRT

1

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

Corredor de Ônibus

VLT

1

1

1

1

1

1

1

1

Terminal

Tabela 5 – Projetos selecionados para o PAC 2 Mobilidade Médias Cidades

1

1

1

Estação

1

1

1

Corredor Viário

1

1

1

ITS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Aeromóvel Outros
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BRS

BRS

BRS

Outros

BRS

Vila Velha-ES

Vitória da ConquistaBA

Vitória-ES

Volta Redonda-RJ

TOTAL

BRT

BRS

Corredor Viário

BRT

VLT

São José dos
Campos-SP

Terminais

Outros

Uberlândia-MG

BRS

São José do Rio
Preto-SP

Uberaba-MG

BRS

Santos-SP

BRT

VLT

Santos e São
Vicente-SP

BRT

BRS

Santo André-SP

BRS

BRS

Sorocaba-SP

BRT

Santa Maria-RS

BRS

BRS

Rio Branco-AC

BRS

Terminal

BRS

Ribeirão das NevesMG

São Vicente-SP

BRS

Ribeirão Preto-SP

Serra-ES

BRS

BRS

Porto Velho-RO

Praia Grande-SP

Terminais

Corredor Viário

Terminais

VLT

Petrolina-PE

Outros

Corredor Viário

BRS

BRS

BRS

BRS

Paulista-PE

Pelotas-RS

BRS

Corredor Viário

Petrópolis-RJ

BRS

Osasco, Carapicuíba,
Barueri e Jandira-SP

Piracicaba-SP

BRS

Olinda-PE

BRS

Outros

Outros

Estações

Terminais

BRS

Terminal

Outros

Outros

16

2

2

1

1

49

1

1

1

5

3

14

1

1

4

1

7

3

2

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

3

1

Tabela 5 – Projetos selecionados para o PAC 2 Mobilidade Médias Cidades
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realização dos projetos já em andamento
como parte do PAC e Copa do Mundo
2014, mais de R$8 bilhões foram direcionados para a melhoria da infraestrutura
de transporte público.
É inegável o avanço percebido em termos de recursos e esforços voltados
para projetos de mobilidade urbana
desde 2007. Diferentemente da situação
de falta de investimentos enfrentada
por muitos anos, nota-se uma mudança
significativa e consciente para priorizar o
transporte público como instrumento catalizador da transformação da realidade
urbana brasileira. Todavia, é importante
compreender que o conjunto de progra-

22

mas de investimentos atuais é apenas
um passo na direção correta. Um dos
desafios para garantir o avanço contínuo
é a manutenção a longo prazo desses
programas, para que a crise de mobilidade urbana seja definitivamente superada
e então possamos vislumbrar horizontes
de desenvolvimento sustentável.
Verifica-se ainda que a concretização dos
projetos em obras leva um tempo demasiadamente grande, como é o caso do PAC
Mobilidade Grandes Cidades que até o
momento teve apenas quatro obras iniciadas após três anos do lançamento. A falta
de planejamento e projetos de engenharia
certamente são as causas dessa inércia.

Desempenho Operacional
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Arquivo NTU

Desempenho
Operacional
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A NTU realiza há 18 anos uma
análise individual dos principais
indicadores do transporte
público urbano por ônibus.
Confira a seguir o desempenho
operacional do sistema
referente aos últimos 12 meses.

Desempenho Operacional
Anúario NTU 2012 / 2013

INTRODUÇÃO
stabilização e racionalização
são duas palavras-chave para
expressar a atual conjuntura do
desempenho dos sistemas de transporte
coletivo público por ônibus. Nota-se a
estabilização dos principais índices que
expressam a demanda do transporte
público por ônibus (quantidade de passageiros transportados, quilometragem
produzida e índice de passageiros por
quilômetro). Essa estabilização é preocupante, pois é o reflexo da falta de
investimentos e de atratividade do transporte público ao longo dos últimos anos.
Nesse sentido, inúmeros relatos indicam
que a maior parte da demanda originada
pelo crescimento populacional do país,
superior a 14% nos últimos 12 anos (IBGE,
2012), certamente foi absorvida pelo
transporte individual motorizado.

E
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Por outro lado, mais uma vez, é considerável o esforço do setor empresarial em
racionalizar a produção dos serviços e assim tornar o transporte público por ônibus
mais atrativo. Entre as medidas adotadas,
pode-se destacar a renovação da frota e
a progressiva diminuição da idade média
dos veículos, verificada principalmente
desde o ano de 2003, obviamente, essas
medidas representam um massivo investimento em um curto espaço de tempo.
As seções seguintes destacam os principais indicadores do desempenho operacional para que se possa examinar o contexto das variáveis mais representativas
da conjuntura atual.

análise dos indicadores de
desempenho operacional
Através de pesquisas regularmente realizadas pela NTU nos últimos 18 anos,
a análise individual dos indicadores é
desenvolvida. Essa análise compreende
dados operacionais coletados por entidades filiadas em 9 capitais brasileiras (Belo
Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE,
Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE,
Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São
Paulo-SP), com exceção da evolução
do salário médio mensal, que considera
todas as capitais brasileiras. Além disso,
a evolução do preço do óleo diesel e as
vendas de ônibus e micro-ônibus no mercado interno também são considerados.
É importante destacar que todos os dados referentes a salários, tarifas, custos
e preços são corrigidos segundo o Índice
Geral de Preços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas,
para incorporar os efeitos inflacionários e
proporcionar a correta comparação entre
valores ao longo do tempo.
Passageiros transportados
por mês
A quantidade total de passageiros transportados mensalmente em 2012 pelo
setor foi menor que aquela observada em
2011. Exemplo disso pode ser observado
na Figura 2, com uma redução superior a
6,1 milhões de passageiros na média entre
os meses de abril e outubro. Essa queda
foi mais acentuada no mês de abril, que
apresentou uma redução da ordem de 11
milhões de passageiros, que representa
uma demanda 3,3% menor em relação

Desempenho Operacional
Anúario NTU 2012 / 2013

Figura 2 – Evolução dos passageiros transportados por mês no sistema de ônibus urbano (Belo Horizonte-MG,
Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP)
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Ano

ao mesmo período do ano de 2011. Em
outubro de 2012, a redução foi de apenas
1,2 milhão de passageiros transportados,
correspondentes a 0,3% de queda comparativamente ao mesmo período de 2011.
Ou seja, a média da redução verificada foi
de 1,8% para os meses de abril e outubro.
A análise da série histórica levantada
pela NTU mostra dois momentos distintos: o primeiro iniciando em 1994 e terminando em 2004; e o segundo de 2004 até
2012. A segunda metade da década de
90 é caracterizada por uma queda acentuada e preocupante da demanda. Esse
cenário foi alterado a partir do ano de
2004, quando foi iniciado um período de
modesta recuperação e posterior estabilização da demanda em ambos os meses
analisados. Desde então, até o ano de
2012, não foram observados aumentos
ou reduções significativas que apontassem para uma mudança positiva do com-

2006

2007

2008

Abr

2011

2012

Out

portamento da demanda do sistema de
transporte público por ônibus.
Quilometragem
produzida mensal
A situação da oferta do transporte público
no ano de 2012 em relação ao ano de 2011
indica um cenário de redução. A média das
reduções identificadas nos meses de abril
e outubro, a partir da análise dos valores
dos dois últimos anos do acompanhamento, sinalizou uma queda de 7,4 milhões da
quilometragem total produzida. Em 2012,
conforme observado na Figura 3, o mês
de outubro apresentou redução superior
àquela aferida no mês de abril, iguais a
5,5% e 1,5% respectivamente. A redução
total foi de 14,7 milhões de quilômetros,
sendo 11,6 milhões referentes ao mês de
outubro e 3,1 milhões relacionados a abril.
A evolução histórica da quilometragem
produzida mensalmente pelo setor
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Figura 3 – Evolução da quilometragem produzida mensal no sistema de ônibus urbano (Belo Horizonte-MG, Curitiba
-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP)
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demonstra diversos momentos de
oscilação. Durante os 19 anos de apresentação e acompanhamento da oferta
do setor, é comum identificar situações
tanto de crescimento quanto de redução
da quilometragem percorrida pela frota.
Nota-se que a evolução da quilometragem produzida possui relação com a
demanda de passageiros transportada.
No período compreendido entre 1997 e
2003, verifica-se redução de ambos os
indicadores, apesar de momentos pontuais de retomada do crescimento da
quilometragem produzida. Já a partir do
ano de 2003, as situações de crescimento e queda são bastante similares.
Índice de passageiros
por quilômetro
Como consequência das variações na
demanda e nas distâncias percorridas,
o índice de passageiros por quilômetro
(IPK) registrado no ano de 2012 foi superior ao verificado em 2011. Houve um
acréscimo médio de 0,03 nos valores de
IPK de 2012 em relação a 2011, conforme
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Out

ilustrado na Figura 4. De forma análoga,
os valores do IPK de abril e outubro de
2012 foram, respectivamente, 2,5% e 1,2%
superiores àqueles observados no mesmo período de 2011.
Esse cenário é preocupante, pois o histórico do acompanhamento do índice
revela que desde a interrupção da significativa queda, no ano de 1999, o índice
não apresentou sinais de recuperação.
Desde então, o IPK nunca foi superior a
1,80, que está distante dos índices verificados na segunda metade da década
de 90. Os possíveis fatores elucidativos
para esse contexto podem ser, especialmente, a falta de investimentos e de
prioridade no sistema viário direcionados ao transporte público, a migração de
demanda para o transporte individual e,
consequentemente, o aumento da frota
de veículos particulares e, por último, a
falta de uma política urbana efetiva que
contribua para minimização do espraiamento urbano e o aumento das distâncias nas cidades.
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Figura 4 – Evolução do índice de passageiros por quilômetro (IPK) no sistema de ônibus urbano (Belo Horizonte-MG,
Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP)
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Existe uma tendência gradual de aumento nos últimos nove anos, que pode ser
explicada por duas linhas possíveis. A
primeira refere-se ao investimento em
renovação e ampliação da frota de ônibus
urbanos para proporcionar melhores condições de transporte aos usuários. Esses
investimentos foram impulsionados principalmente pela necessidade de atender

Índice de frota total de ônibus
A análise do histórico de registros do
índice de frota revela que foi alcançado
em 2012 o nível mais elevado desde o
início do acompanhamento no ano de
1995. Conforme apresentado na Figura 5,
observa-se que houve aumento de um
ponto percentual nos dois meses de coleta dos dados (abril e outubro).

Figura 5 – Evolução do índice frota total de ônibus no sistema de ônibus urbano (Belo
Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE,
Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP) - 1995 a 2012 (Outubro/1995 = 100)
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às especificações técnicas e operacionais
dos sistemas BRT e BRS implantados
recentemente. Adicionalmente, a queda
na velocidade comercial, em função dos
congestionamentos, implica no aumento
da frota necessária para cumprir as viagens programadas.
Passageiros transportados
por veículo por dia
A quantidade de passageiros transportados diariamente por veículo do sistema
de transporte público diminuiu modicamente em relação ao ano de 2011. De
acordo com a Figura 6, a média do número de passageiros dos meses analisados
passou de 403 para 394,5 por ônibus, uma
redução de aproximadamente 2,2% por
ônibus. Essa situação está em alinhamento com a redução de passageiros
transportados, a diminuição da quilometragem percorrida e o crescimento da
frota de ônibus em 2012.

Salário médio mensal
O salário médio mensal dos motoristas
de ônibus foi de R$ 1.435,95 em dezembro
de 2012. Sem considerar o impacto da inflação no período, esse valor significa um
aumento de 8,5% em relação ao mesmo
mês do ano de 2011 (R$ 1.323,57).
Historicamente, houve um período marcado por seguidos reajustes logo após o

Figura 6 – Evolução dos passageiros transportados por veículo por dia no sistema
de ônibus urbano (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto
Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP)
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Entre os meses analisados, a redução em
abril (3,8%) foi maior que aquela observada em outubro (0,5%). Essa pequena
redução permite constatar que existe um
padrão do carregamento de passageiros
por veículo, mantido desde o ano de 2009.
A avaliação da série histórica de 18 anos
de levantamento de dados indica que o
comportamento do indicador, apesar de
também influenciado por outros fatores,
é bastante similar à quantidade total de
passageiros transportados.
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Figura 7 – Evolução do salário médio mensal dos motoristas de ônibus no sistema de ônibus urbano
(Capitais brasileiras) – (Em R$ const. Dezembro/2012 pelo IGP-DI)
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início do acompanhamento da evolução
dos valores, compreendido entre 1994 e
1999. Desde então, iniciou-se um período
de queda acentuada dos salários, finalizado em 2003, quando os valores se estabilizaram. Como pode ser verificado na
Figura 7, com a correção da inflação dos
salários pelo Índice Geral de Preços (IGP),

observa-se que o nível médio salarial se
manteve estável, desde 2009.
Preço médio do óleo diesel
O preço médio do óleo diesel sofreu diminuição mínima em relação ao ano de 2011.
Como apontado na Figura 8, em relação
ao ano anterior, houve redução de 1,0% no

Figura 8 – Evolução do preço médio do óleo diesel para grandes consumidores no sistema de ônibus
urbano (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio
de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP) (Em R$ const. Dezembro/2012 por litro pelo IGP-DI)
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Figura 9 – Evolução da idade média da frota de ônibus no sistema de ônibus urbano (Belo Horizonte-MG, Curitiba
-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP)
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mês de abril. Já em relação ao mês de outubro a queda foi de 1,5%. De acordo com
o levantamento, nota-se que os valores
registrados para o ano de 2012 dão sequência à tendência de redução verificada
desde o ano de 2009. É relevante salientar
que o período de redução foi resultado da
valorização do real em relação ao dólar.
Todavia, os primeiros meses de 2013 foram
marcados por uma sequência de aumentos. Atualmente, o custo médio das regiões
brasileiras por litro é de R$ 2,36, segundo a
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis - ANP (2013). Esse aumento representa impacto significativo nos
custos do transporte público, pois os combustíveis correspondem a 20% do total dos
custos das empresas operadoras.
IDADE MÉDIA DA FROTA DE ÔNIBUS
Após a antecipação da renovação da
frota realizada pelo setor já no final do
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ano de 2011 e início de 2012, a idade média da frota foi superior àquela aferida
no último ano. Em relação à média dos
meses utilizados para o levantamento,
houve um aumento de menos de 1% da
idade média no ano.
Com base na Figura 9, a idade média da
frota atual, abaixo de 4 anos e 3 meses,
continua sendo a menor desde o ano de
1997. Historicamente, é notório que o setor, após um período de elevação da idade dos veículos (1999-2003), tem investido
significativamente nos últimos 10 anos
na renovação e aquisição de frota para
atendimento de novos serviços (sistemas
BRT e BRS) e demandas específicas.
Tarifa média ponderada
Em dezembro de 2011 a tarifa média ponderada registrada para os sistemas de
transporte urbano das nove capitais brasileiras analisadas foi de R$ 3,10, enquan-
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to que em dezembro de 2012 esse valor
foi de R$ 3,02. Essa variação representa
uma redução de 2,6%. Ao longo do ano de
2012, a tarifa média ponderada atingiu o
menor nível no mês de setembro, quando

foi registrado o valor de R$ 2,92. Nota-se,
na Figura 10, a redução do valor da tarifa
média ponderada até o mês de setembro
de 2012, com a retomada de crescimento
nos três últimos meses do mesmo ano.

Figura 10 – Evolução da tarifa média ponderada pelo volume de passageiros equivalentes no sistema de ônibus
urbano (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro
-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP) (Julho/1994 a Dezembro/2012) (Em R$ const. Dezembro/2012 pelo IGP-DI)
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Figura 11 – Evolução do custo ponderado por quilômetro no sistema de ônibus urbano (Belo
Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de
Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP) (Em R$ const. Dezembro/2012 pelo IGP-DI)
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(R$5,15/km) quando comparado com
o mês de abril (R$5,06/km). Esses resultados apontam para alteração da
tendência de queda observada entre os
anos de 2010 e 2011. Todavia, eles ainda estão abaixo daqueles verificados
em 2007 e 2009, quando o custo médio
(abril e outubro) por quilômetro alcançou a marca de R$5,19.

Custo ponderado
por quilômetro
O valor médio do custo por quilômetro
nos meses de abril e outubro de 2012,
para os sistemas de ônibus das nove
capitais pesquisadas, aumentou 4,22%
em relação ao mesmo período de 2011.
Em relação aos dois meses analisados,
nota-se o maior custo/km em outubro

Figura 12 – Evolução da venda de ônibus e micro-ônibus no mercado interno (2001-2012)
(Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus – Fabus)
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Venda de ônibus e micro-ônibus
no mercado interno
Os dados históricos da Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus (Fabus)
mostram que a venda dos veículos urbanos (ônibus e micro-ônibus) tem sido
significativa no país. O total de vendas
registrado em 2012 sustenta o cenário
brasileiro de renovação de frota e, consequentemente, a redução da idade média
dos ônibus verificada anteriormente.
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Como mostra a Figura 12, em 2012 houve
uma redução na quantidade total de veículos comercializados, evidenciada pela
queda de 10,2% na quantidade de ônibus
comercializados e de 6,6% no caso dos
micro-ônibus, quando comparados ao ano
anterior. É importante lembrar que em 2011
houve um forte movimento de compra de
veículos novos motivado pelas incertezas
na distribuição do combustível diesel S-50 ,
que os novos motores (Proconve 7) exigiam.
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CONCLUSÕES
O acompanhamento da evolução do
desempenho operacional do transporte
público por ônibus é essencial para compreensão da atual realidade vivenciada
pelo setor. O comportamento dos indicadores monitorados permite conclusões
importantes. A partir das relações existentes entre os resultados atuais, obtidos
por meio dos dados do ano de 2012, pode-se destacar:
• O aumento do IPK (1,9%) reflete o efeito
combinado da redução da quilometragem produzida e da diminuição da
quantidade de passageiros transportados. Obviamente, esse resultado é preocupante, pois expressa a dificuldade
do setor de ser mais eficiente diante das
condições exógenas;
• A redução de 2,2% da média de passageiros transportados por dia por veículo
é reflexo direto do aumento da frota em
2012 sem o crescimento esperado da

demanda de passageiros. Apesar da percepção equivocada de parte da sociedade, as condições de ocupação dos veículos, e consequente queda da qualidade
em termos do número de passageiros
por metro quadrado, não registrou alteração significativa. Todavia, é provável
que os efeitos dos congestionamentos
reflitam diretamente na concentração da
demanda em determinadas viagens;
• A tarifa média ponderada, calculada
apenas para as nove capitais pesquisada, foi de R$ 3,02 no mês de dezembro
de 2012. Considerando o custo por km
(R$5,10) e o IPK (1,64), verifica-se que a
tarifa média ponderada nacional está
defasada em relação ao aumento dos
custos por passageiro, que seria R$3,11;
Apesar dos recentes investimentos em
infraestrutura, pode-se concluir que existe um crescente senso de urgência quanto a quebra do ciclo vicioso que tanto afeta o transporte público coletivo urbano.
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Confira uma síntese dos fatos
e acontecimentos que foram
destaque nos últimos 12 meses.
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1. AÇÕES INSTITUCIONAIS

Sistema de Informação sobre
Mobilidade Urbana (SIMU)
Durante o Seminário Nacional NTU 2012,
em agosto, o presidente da NTU, Otávio
Cunha, e o ministro das Cidades, Agnaldo
Ribeiro, assinaram um protocolo de intenções que prevê a parceria entre o órgão
e a associação para criação do Sistema
de Informações em Mobilidade Urbana de
âmbito nacional. A ideia é que as informações sobre o setor tenham uma base única, abrigada em um único órgão federal.
Em março de 2013, o Ministério das Cidades criou um grupo técnico, composto por
entidades públicas e privadas, inclusive a
NTU, para dar andamento ao projeto.
Desoneração da Folha
de Pagamento do Setor
Após anos de intenso trabalho institucional da NTU perante o governo federal, em
18 de agosto foi publicada a Lei 12.715,
que estabeleceu a desoneração da folha
de pagamento das empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros,
urbano e metropolitano, mediante a
substituição do recolhimento de 20% sobre o valor da folha de pagamento, a título
de contribuição patronal, pelo valor de
2% calculado sobre a receita bruta.

Em novembro, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil publicou o Parecer Normativo no. 03, que definiu a abrangência
da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a
receita bruta das empresas em geral.
Campanha PARADA
A NTU aderiu à campanha “PARADA: um
pacto pela vida”, lançada pelo Ministério
das Cidades, com o objetivo de conscientizar os motoristas de ônibus sobre os
perigos do trânsito e melhorar a imagem
e segurança do serviço de transporte
coletivo brasileiro. A entidade assumiu o
compromisso de apoiar o órgão federal
na divulgação da campanha, além de
realizar outras ações educativas, como
seminários e cursos de reciclagem.

35

Parceria NTU-SIBRT
Em março de 2013, a NTU formalizou parceria internacional com a Associação Latino-Americana de Sistemas Integrados e
BRT (SIBRT) com o objetivo de promover
o transporte público multimodal de alta
qualidade. O papel da NTU nesse novo
cenário é ser a interlocutora das empresas operadoras no Brasil com a SIBRT.

Arquivo NTU

PAC Mobilidade Grandes Cidades
Em julho de 2012, o Ministério das Cidades editou a Portaria 331, estabelecendo
o cronograma para as propostas de
financiamento e dos termos de compromisso dos projetos do PAC 2 – Mobilidade Médias Cidades, os quais atingiriam 51
municípios de 18 estados brasileiros.
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Programa Brasil Maior
Em abril 2013, a proposta de projeto da
NTU, visando à melhoria do transporte
público nas cidades acima de 250 mil habitantes, foi considerada de alta relevância pelo Comitê Executivo do Programa
Brasil Maior. O próximo passo é detalhar
as ações do projeto com o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC). É importante lembrar
que o Programa Brasil Maior foi lançado
pela Presidente Dilma Rousseff e visa
aumentar a competitividade dos setores
econômicos do país.
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Carteira Nacional de
Seguros para Motoristas
Para auxiliar as empresas a cumprirem a
Lei 12.619/2012, que regulamenta a profissão de motorista e torna obrigatório o
seguro ao condutor, a NTU, em parceria
com a Confederação Nacional do Transporte (CNT) e outras entidades do setor,
estabeleceu um convênio com a Nobre
Seguradora. Para contratar o serviço,
basta que a empresa tenha motoristas

em seu quadro. O formato dessa apólice
permite que qualquer corretor entre em
contato com a seguradora e faça uma
negociação. A proposta já está disponível no site da Nobre Seguradora (www.
seguromotorista.com.br), onde é possível
simular o cálculo do custo médio por trabalhador em três planos.
Lei dos Motoristas
A Lei nº 12.619/2012, mais conhecida
como a Lei dos Motoristas, tem gerado
diversas análises e debates quanto a
sua aplicabilidade. Em junho de 2012, a
NTU participou de audiência no Ministério do Trabalho para discutir ações
preventivas quanto à fiscalização trabalhista, bem como participou de duas audiências públicas realizadas na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal.
Nas duas ocasiões, a NTU defendeu a
adoção de medidas de prioridade para
o transporte público no trânsito nas
cidades, como forma de melhorar as
condições de trabalho dos motoristas e
cobradores em geral.
Arquivo NTU

Adesão do setor à
campanha PARADA
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2. REPRESENTAÇÃO SETORIAL
A NTU participa ativamente de comissões, conselhos, câmaras temáticas e
eventos diversos como representante
das empresas do setor de transporte
público de passageiros no âmbito nacional e internacional. Confira a seguir as
principais representações da associação na atualidade.

• Grupo de Desenvolvimento do Plano
Setorial de Transporte e da Mobilidade
Urbana para Mitigação das Mudanças
Climáticas do Ministério das Cidades;
• Câmara de Formação e Habilitação de
Condutores do CONTRAN;

Conselhos, comitês, comissões
e demais representações

• Secretariado do Movimento Nacional
pelo Direito ao Transporte Público de
Qualidade para Todos (MDT).

• Conselho Diretor da ANTP;

Participações em eventos

• Conselho Nacional das Cidades;

• Conferência Anual do Instituto Australiano de Planejamento e Gerenciamento de Transportes (AITPM), em Sydney,
na Austrália. Palestra: Sistemas BRT
no mundo;

• Conselho de Competitividade de Serviços Logísticos do Programa Brasil Maior;
• Conselho Ambiental da CNT;
• Comitê de Ônibus da União Internacional de Transportes Públicos (UITP);
• Comitê de ITS da ANTP;
• Comitê de Marketing da ANTP;

• Seminário Regional Centro-Oeste sobre
a Política Nacional de Mobilidade Urbana, em Goiânia (GO);
• 78º Fórum Nacional de Secretários e de
Dirigentes Públicos de Transporte Urbano, em Manaus (AM). Participação em
debate sobre BRT e Monotrilho;

• Comitê de Ônibus da ANTP;
• Comitê de Meio Ambiente da ANTP;
• Comissão de Estudo Especial de Sistemas Inteligentes de Transporte (ABNT/
CEE-127);
• Comissão de Estudo de Transporte com
Acessibilidade (ABNT/CE- 40:000.02);

• Seminário Técnico América Latina,
em Santiago, no Chile. Palestra: Sistemas Inovadores de Bilhetagem para o
Transporte Público;
• VIII Conferência Internacional de Transporte Sustentável, na Cidade do México,
no México. Palestras: Bom negócio e
bom serviço: Possível no transporte
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concessionado e Concessionários, motor da evolução do transporte público;
• I Semana de Engenharia da UNIMONTES, Montes Claros (MG). Palestra: Experiência de Mobilidade nas Cidades de
Porte Médio;
• Congresso Nacional de Ensino e Pesquisa em Transporte (XXVI ANPET). Participação nos painéis BRT – Workshop e A
nova lei de mobilidade urbana;
• Seminário Nacional do Ministério das
Cidades com os Comitês Organizadores
locais responsáveis pela mobilidade urbana durante a Copa das Confederações;
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• Seminários Regionais de Lei de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades,
realizados nas cidades de Porto Alegre,
São Paulo, São Luís e Goiânia;
• Seminário Tarifa Cidadã e Gratuidade
no Transporte Público, em Aracaju (SE).
Participação em debate sobre o tema;

• 15º Etransport e 9ª Fetransrio, no Rio
de Janeiro. Participação na feira com
o stand do BRT Brasil e, no Congresso,
com as palestras: Aplicação da estrutura do ônibus do futuro na realidade
brasileira e Demanda de Combustíveis
Renováveis no Setor de Transporte Público Urbano;
• XIII Conferência das Cidades, no Congresso Nacional. Participação como
debatedor;
• InfraBrasil Expo & Summit, em Sâo
Paulo. Palestra: As inovações para os
transportes urbanos de ônibus: o estado da arte em tecnologias para automação do sistema e as novas soluções
em combustíveis;
• II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável: desafios
dos novos governantes locais, em
Brasília. Palestras: “Mobilidade urbana:
O futuro que queremos” e “Desonerar
para qualificar”.
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3. ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO E
ATUAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL
A NTU monitora continuamente todos
os projetos em tramitação no Congresso
Nacional de interesse do setor. Atual-

mente, estão sendo acompanhados 189
projetos que contemplam os assuntos
relacionados na tabela a seguir.

Assuntos

Proposições

Automação

1

Carroceria de ônibus

-

Código de Trânsito Brasileiro

15

Concessão

2

Crimes no transporte urbano

1

Deficientes físicos e portadores de mobilidade reduzida

6

Direito do Trabalho

21

Diretrizes no transporte urbano

9

Equipamentos

4

•

Acessórios especiais

8

•

Assentos especiais

7

•

Câmera de vídeo e circuito interno de TV no interior de ônibus

-

•

Cinto de segurança

-

•

Sistema de rastreamento via satélite

-

Gratuidade e desconto em passagens

37

Licitação

3

Motorista e cobrador de ônibus

29

Publicidade

1

Responsabilidade civil

2

Seguro

8

Transporte clandestino / alternativo

1

Tributos

24

Vale-transporte

10

Total

189
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4. FATOS EM DESTAQUE
NO GOVERNO FEDERAL
Entre o segundo semestre de 2013 e o
primeiro de 2013, diversos temas de interesse para o setor tiveram destaque
no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Confira os principais
acontecimentos:
Legislação
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• Trânsito: o ano de 2012 e o início de 2013
foram marcados pela edição de diversas resoluções por parte do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran), das
quais destacamos os seguintes temas
afetos ao setor de transporte coletivo
de passageiros:
»Auto
»
de infração e identificação do
condutor infrator – editada em junho,
a Resolução 404/2012 prevê que, na
impossibilidade da coleta da assinatura do motorista infrator, a identificação
poderá ser realizada por meio de documento que conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas
pelo infrator e comprove a posse do
veiculo no momento da infração. Posteriormente, foi editada a Resolução
424, em novembro, estabelecendo novos procedimentos para identificação
do infrator, as quais entram em vigor
em 1º de julho de 2013.
»Intervalo
»
nas jornadas de trabalho – a
Resolução 405/2012, editada em junho,
inovou ao regulamentar o tempo de

direção e o repouso dos motoristas em
conformidade com a Lei 12.619/2012 (Lei
dos Motoristas), estabelecendo os procedimentos de fiscalização e penalidades a serem aplicadas. Posteriormente,
foi editada a Resolução 417, em setembro, estabelecendo que a fiscalização
punitiva ocorrerá somente nas rodovias
federais que possuam pontos de parada e descanso.
»Cronotacógrafo
»
– editada em junho,
a Resolução 406 estabeleceu que a
fiscalização das condições do equipamento deve ser executada pela autoridade de trânsito que tem competência
na via, bem como que a certificação
deve ser realizada pelo Inmetro.
– em agosto, foi editada
»Micro-ônibus
»
a Resolução 416, que estabelece os
requisitos de segurança para os micro-ônibus destinados ao transporte
publico coletivo de passageiros.
»Emissão
»
de Gases – editada em dezembro, a Resolução 427 estabelece
as condições de fiscalização de emissão de gases pelos veículos automotores nas vias públicas.
»Peso
»
dos Veículos – em janeiro de 2013,
foi editada a Resolução 430, estabelecendo a tolerância máxima de 7,5% sobre os limites de peso bruto transmitido a
cada eixo do veiculo sobre as vias.
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• Fator Acidentário de Prevenção (FAP): no
mês de setembro, o Ministério da Fazenda
e o Ministério da Previdência Social editaram em conjunto a Portaria 424/2012,
estabelecendo os índices de frequência,
gravidade e custo, por atividade econômica, para fins do cálculo do FAP.
• Cronotacógrafo e Inmetro: em janeiro 2013, o Inmetro editou a Portaria
001/2013 estabelecendo que os cronotacógrafos em operação e que não
tenham os seus modelos aprovados poderão continuar em uso desde que seja
possível efetuar a selagem de acordo
com as determinações técnicas que já
haviam sido definidas.
Tribunais
• Orientação Jurisprudencial 342, do Tribunal Superior do Trabalho: em setembro
de 2012, o TST converteu várias orientações jurisprudenciais, inclusive a OJ 342,
que trata do intervalo intrajornada para
motoristas, na Súmula nº 437, que apresenta o assunto com mais especificidade.
• Calor excessivo não gera adicional de
insalubridade: a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em sessão realizada no dia 12 de dezembro de
2012, decidiu por unanimidade que um
cobrador de ônibus da Transporte Urbano Manaus Ltda (Transmanaus), que era
submetido a uma temperatura média de
33° C durante a jornada de trabalho, não
fazia jus ao adicional de insalubridade
por calor excessivo.
• Dupla função é mantida pelo TRT-RN:
em março de 2013, o Tribunal Regional

do Trabalho do Rio Grande do Norte
(TRT-RN) negou provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho
que pretendia anular a cláusula de
convenção coletiva que tratava da
dupla função de trabalho motorista-cobrador. Na decisão, o tribunal entendeu
que o convencionado entre as partes
não viola as normas de saúde e segurança do trabalho.
• Jovem Aprendiz: a obrigatoriedade da
contratação de jovens aprendizes conforme determina a Lei nº 10.097/2000 e o
Decreto nº 5.598/2005, pelas empresas
de transporte público coletivo de passageiros urbano ou de característica
urbana, tem ocasionado entendimentos
diferenciados por parte dos tribunais
regionais do trabalho, em relação às
categorias funcionais de motorista e
cobrador se estas devem ou não ser
consideradas para fins do cálculo da
cota de 5%.
• Com isso, já existem ações em grau de
recurso no Tribunal Superior do Trabalho cujo objetivo é decidir se as categorias funcionais de motoristas e cobradores deverão ser consideradas ou
excluídas quanto ao cálculo da cota do
jovem aprendiz nas empresas do setor
de transporte público de passageiros.
Congresso Nacional
• Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 310/2009 - Regime Especial de
Tributação do Transporte Urbano –
REITUP: a proposta legislativa que visa
desonerar os tributos federais, municipais e estaduais incidentes sobre os
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serviços de transporte público coletivo
urbano e de característica urbana, bem
como sobre os equipamentos utilizados voltou a ser destaque nesse primeiro trimestre de 2013.
No início de abril deste ano, o senador
Lindbergh Farias (PT-RJ), atual presidente da Comissão de Assuntos Econômico
avocou a relatoria do projeto de lei e realizou audiência pública com participação
do Ministério da Fazenda, Frente Nacional de Prefeitos, ANTP e NTU. No final da
audiência, tanto os senadores presentes
quanto os palestrantes concordaram que
o projeto de lei poderá contribuir para a
melhoria do transporte público nas cidades e que deveria ser aprovado.
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• Estatuto da Juventude: o plenário do
Senado Federal aprovou um substituto
ao Projeto de Lei da Câmara 98/2011,

que dispõe sobre o Estatuto da Juventude, em abril de 2013. Na proposta aprovada, ficou estabelecido que o poder
público poderá criar programas suplementares de transporte para o atendimento ao jovem estudante da educação
profissional e tecnológica e da educação superior, no campo e na cidade, ou
seja programas com recursos públicos
destinados ao transporte de estudantes.
Além disso, foi estabelecido que a União
envidará esforços, em articulação com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, com
prioridade para os jovens em situação
de pobreza e vulnerabilidade, na forma
do regulamento. O texto aprovado foi
encaminhado à Câmara dos Deputados
para revisão e depois será encaminhado
à sanção presidencial.

5. PUBLICAÇÕES
CADERNO TÉCNICO BOAS PRÁTICAS
PARA A NOVA MOBILIDADE URBANA
O caderno técnico “Boas Práticas para a
Nova Mobilidade Urbana – Exemplos para
a aplicação da Lei nº 12.587/2012” foi lançado durante o Seminário Nacional NTU,
em agosto de 2012, como uma contribuição para toda a sociedade brasileira a fim
de esclarecer, desmistificar, exemplificar e
divulgar as experiências existentes sobre
os pontos de destaque da nova lei. A NTU
almeja que as empresas e entidades associadas utilizem esse documento no diálogo com os inúmeros atores envolvidos

no transporte público urbano. Dessa forma, ambas as partes terão conhecimento
da coletânea de experiências exitosas e
poderão assim replicá-las de acordo com
o contexto local e/ou regional.
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REVISTA NTU URBANO
Em janeiro de 2013, a NTU publicou a
primeira edição da Revista NTU Urbano.
Após 20 anos em circulação, o antigo
informativo da associação ganhou cara
nova ajustando seu formato e conteúdo
para proporcionar ao seu público um
acesso mais completo às ações e informações que cercam o transporte público
urbano brasileiro. A publicação passou
a ter periodicidade bimestral e maior
diversidade de assuntos. A mudança
pretende expandir as boas práticas
do setor, disseminar conhecimento,
incentivar a troca de experiências e
discutir as novas tendências e soluções
para o transporte público.

Transporte. Em particular, o documento
detalha as principais características do
processo de disponibilização, comercialização e uso nas principais cidades brasileiras. Ademais, são examinados os elementos tecnológicos e institucionais que
contribuem para diferentes configurações
observadas nos quatro cantos do Brasil.
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ITS – SISTEMAS INTELIGENTES
DE TRANSPORTES

PESQUISA DO VALE-TRANSPORTE
Em junho de 2013, a NTU divulgou a Pesquisa do Vale-Transporte 2012. A edição é
uma iniciativa voltada para o fortalecimento desse benefício perante toda a sociedade brasileira. Mais uma vez, a associação
dedica-se a relatar os mais recentes
avanços em termos da utilização do Vale-

Em maio de 2013, foi lançada em meio
digital a publicação “ITS – Sistemas Inteligentes de Transporte”, visando divulgar
as principais lições e experiências relatadas durante o 12º Encontro de Boas Práticas, realizado em Porto Alegre. Por meio
das apresentações, pode-se verificar um
alto nível de maturidade das aplicações
de ITS, mesmo sob condições árduas nas
quais as empresas operadoras desembolsam todos os recursos necessários
para a viabilização de equipamentos,
programas e serviços. Os palestrantes de
quatro capitais brasileiras demonstraram
como a adoção dos ITS é encarada com
seriedade e profissionalismo.
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6. EVENTOS
SEMINÁRIO NACIONAL	
A edição 2012 do Seminário Nacional
contou com a participação de cerca de
800 pessoas. Um recorde de público para
os eventos realizados em Brasília. Sob o
tema “A Nova Mobilidade Urbana”, a entidade debateu temas como a Lei da Mobilidade Urbana, o marketing do transporte
urbano nas mídias sociais e as soluções
dos sistemas BRT pelo mundo. O evento
foi realizado nos dias 28 e 29 de agosto
de 2012, no Hotel Royal Tulip Brasilia
Alvorada, e marcado pela comemoração
dos 25 anos da NTU e da obrigatoriedade
do vale-transporte, sendo este último a
primeira grande conquista da associação
e, ainda hoje, um símbolo do setor.
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ENCONTROS DE BOAS PRÁTICAS

Arquivo NTU

A associação promoveu o 14º Encontro
de Boas Práticas, durante o congresso
Etransport, em outubro de 2012, no Rio
de Janeiro. O evento teve por objetivo
detalhar as experiências de sucesso citadas na publicação “Boas Práticas para

a Mobilidade Urbana – exemplos para a
aplicação da Lei n° 12.587/2012”, lançada
no Seminário Nacional. O evento contou
com a participação de gestores e representantes de entidades que estiveram
presentes na concepção e implantação
de casos citados no caderno técnico.
MBA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS
A NTU promoveu na noite do dia 28 de
agosto, no Hotel Royal Tulip Brasilia
Alvorada, a cerimônia de formatura da
primeira turma do MBA Executivo em
Gestão de Negócios com foco em Transporte. No total, foram 238 inscrições e 178
matrículas; 149 alunos concluíram o MBA.
O MBA foi o primeiro módulo do Programa Gestão e Liderança em Transportes Urbanos promovido pela NTU em
parceria com o Ibmec, a Fetranspor e a
Mercedes-Benz. Os alunos melhor classificados no primeiro módulo participam
do segundo módulo, que tem foco na
formação de lideranças e se encerra em
outubro de 2013.
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7. HOMENAGENS
do benefício com a Medalha do Mérito
Precursor do Vale-Transporte.

Vinte e cinco anos após essa conquista
social dos trabalhadores, a NTU promoveu uma homenagem àqueles que
lutaram pela criação e consolidação

A cerimônia de entrega da medalha foi
realizada no dia 28 de agosto, às 10h, na
abertura do Seminário Nacional NTU
2012, no Hotel Royal Tulip, em Brasília.

Arquivo NTU

MEDALHA DO
MÉRITO PRECURSOR
DO VALE-TRANSPORTE
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Confira os nomes dos homenageados:
Senador José Sarney

Eurico Divon Galhardi

Senador Clésio Andrade

Hermínio Mendes Cavalleiro

Adérito Guedes da Cruz (in memoriam)

Ilso Pedro Menta

Affonso Alves de Camargo Netto (in memoriam)

José Alberto Guerreiro

Alfredo José Bezerra Leite

José Alex Sant’anna

Aurélio Hauschild

Lília Maria de Alcântara e França

Carlos Alberto Gueiros

Marcus Vinícius Gravina

César Bastos Motta e Silva

Mário Martins

Cláudio Antônio Fontes Diégues

Pedro Netto R. Chaves

Dante Franceschi

Raimundo Feitosa

Darci Norte Rebelo

Rede Globo

Délio Sampaio

Rogério Belda

Eudo Laranjeiras Costa

Victor José Faccioni

Elza Therezinha do Carmo
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MEDALHA DO MÉRITO SOCIAL
DO TRANSPORTE URBANO
A NTU instituiu em abril de 2012 a Medalha do Mérito Social do Transporte
Urbano. A honraria foi criada em virtude
das comemorações dos aniversários de
25 anos da entidade e da obrigatoriedade
do Vale-Transporte no Brasil. A medalha
é destinada a homenagear personalidades, empresas e entidades que efetivaram ações notórias de caráter social ou
por excepcional dedicação em prol do
desenvolvimento do transporte público
urbano no Brasil e no exterior.

Entre agosto de 2012 e junho de 2013,
foram concedidas as homenagens às seguintes personalidades:
Deputado Federal
Marco Maia
Guillermo Calderón
João Augusto
Morais Monteiro

João Coser

Nazareno Affonso

Presidente da
Câmara dos
Deputados
Diretor do Metrobus/
México
Presidente do
Conselho Superior
do Rio Ônibus
Prefeito de Vitória
(ES) e presidente da
Frente Nacional de
Prefeitos
Coordenador do
Movimento Nacional
pelo Direito ao
Transporte Público
de Qualidade para
Todos (MDT)

MEDALHA DO MÉRITO DO
TRANSPORTE URBANO
BRASILEIRO 2012
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Em 1997, em comemoração aos 10 anos
da NTU, foi criada a Medalha do Mérito do
Transporte Urbano Brasileiro. A homenagem é a maneira que o setor encontrou

para reconhecer o trabalho das pessoas
que atuam em prol do transporte público
de passageiros do Brasil.
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Confira os homenageados da edição 2012 da honraria:

CATEGORIA EMPRESÁRIO 
Avelino Antunes
Nascido em 10 de abril de 1937, no Rio
de Janeiro/RJ. Casado, pai de dois filhos.
Acompanhou a fundação do Grupo Redentor em 1950, fundada por seu pai. Em
1972, a Redentor foi a primeira empresa
da América do Sul a colocar em circulação o ônibus com ar-condicionado,
conhecido como “frescão”. Hoje, o grupo
conta com 845 ônibus, gerando mais de
3.000 empregos diretos e indiretos, e vê
os seus funcionários como o maior patrimônio, investindo na formação desde
a alfabetização até o ensino superior,
além de cursos de especialização e profissionalizantes. Seu orgulho é a equipe
que ajudou a formar e, sem ela, não teria
chegado até aqui.

Ermelindo da Rocha Faria
Nascido em 25 de março de 1938, em
Belo Horizonte/MG. Casado, pai de 6 filhos e 11 netos, teve uma infância simples
e começou a trabalhar desde muito cedo.
Em 1958, mudou-se para Contagem e
participou da fundação da Empresa São
Gonçalo, na função de administrador. No
ano de 1966, foi vereador em Contagem.
Em 1976, foi o primeiro presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte Intermunicipal. Foi eleito três vezes
como presidente da ACIC, participando
da construção da sede. Atualmente, é
presidente da Empresa São Gonçalo e da
Transvia, que juntas possuem uma frota
de 350 ônibus. Também atua no ramo
imobiliário dirigindo a empresa Rocha
Faria Empreendimentos.

José Lauro Menezes Silva
Nascido em 17 de fevereiro de 1936 no
município de Lagarto, Sergipe. Com espírito desbravador, em 1960 comprou a
empresa de transporte intermunicipal
Expresso Senhor do Bomfim. À beira
da falência e com uma frota sucateada
composta por 22 marinetes, a empresa
parecia não ir muito longe. Atuou em
quase todas as funções dentro da empresa e não hesitou em colocar tratores em
pontos estratégicos, no meio do mato, em
estradas de terra, para auxiliar os ônibus
a romper buracos, atoleiros e troncos de
árvores caídos pelo caminho. O transporte proporcionou o surgimento de
novas frentes de comércio e uma maior
qualidade de vida para os moradores
daquelas localidades. Com sua filosofia
que a “Bomfim não transportava passageiros, mas sim clientes”, José Lauro, ao
lado do filho Lauro Antônio e dos irmãos,
compraram pequenas empresas de ônibus, implantaram novas linhas e foram
abrindo novos caminhos, solidificando um
bem sucedido patrimônio. Em 1969, uma
licitação culminou na entrada da Bomfim
na área urbana de Aracaju.

CATEGORIA ESPECIAL 
Acir Marcos Gurgacz
Nasceu em 25 de fevereiro de 1962 em
Cascavel – PR. Como empresário demonstrou visão empreendedora e fundou
diversas empresas no estado de Rondônia e na região Norte do país, como o Sistema Gurgacz de Comunicação integrado
pelas empresas Diário da Amazônia,
Rede TV Rondônia, Rádio Alvorada e SGC
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TV a Cabo, além das empresas Gramazon
Mineração, Transamazônia Transportes e
Amazônia Pneus. Apoiou decisivamente
seus pais, Assis Gurgacz e Nair Ventorin
Gurgacz, na fundação do Grupo Eucatur
(Transporte Rodoviário Urbano) que opera em todo o território nacional, gerando
empregos e desenvolvimento para o país.
Como político, o Senador Acir Gurgacz
tem atuado de forma incansável na defesa da Amazônia brasileira.

Antônio Idalmir Carvalho Feitosa
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Nasceu em 13 de junho de 1940, na cidade de Tauá, no Ceará. Formou-se em
direito pela Universidade Federal do Ceará, em 1966, e em administração pública,
pela Universidade Estadual do Ceará, em
1974. Ingressou na vida pública em 1964,
por concurso da Secretaria da Fazenda
do Ceará. Por seus méritos, ocupou o
cargo de 1º Delegado Regional da Fazenda em Fortaleza. Seus conhecimentos foram se acumulando a uma profunda experiência na gestão financeira do
Estado. Foi eleito Vereador de Fortaleza
pela primeira vez em 1988. Sua atuação
rendeu-lhe 20 anos ininterruptos na Câmara Municipal. No transporte, contribuiu
com o aprimoramento da fiscalização
das carteiras estudantis e priorizou benfeitorias nos terminais de ônibus. Hoje,
Idalmir Feitosa é advogado e pertence
ao Rotary Clube Fortaleza Barra, à Loja
Maçônica Nova Cruzada do Norte nº 07 e
à Associação Movimento de Integração
de Grandes Obras Sociais.

José Carlos Alves da Silva
Nascido em 8 de janeiro de 1954 na cidade de Simão Dias, em Sergipe. Em
1979, após três anos trabalhando como

motorista de táxi, ingressou pela primeira
vez em uma Empresa de Transporte de
Passageiros, a Viação São Francisco.
Em 1983 transferiu-se para a Empresa
Cristo Rei e em 1985 passou a integrar o
quadro de funcionários da Águia Branca.
De motorista passou a Instrutor de Motorista, função que o aproximou do Setor
de Recursos Humanos. Logo em seguida
passou a Supervisor de Tráfego e em
1990 assumiu a função de Gerente de
Operações, foram seis anos como Gerente de Operações no Grupo Águia Branca.
Em 1996 transferiu-se para a Empresa
Senhor do Bomfim, assumindo a Gerência Geral. Na Bomfim pôde implantar
inovações, como a sala VIP em Estações
Rodoviárias e Delivery de passagens de
ônibus entre outras. Em 2001, assumiu a
Gerência Geral da Barramar. Na Barramar desenvolve uma gestão com foco
nos Recursos Humanos. Atualmente
exerce o cargo de Diretor da Empresa.

CATEGORIA IN MEMORIAM

Aristides Aragão Freitas
Nascido em 26 de fevereiro de 1922, no
município de Tauá, no Ceará. Em 1963, a
convite de Carlos de Albuquerque Lima
e junto com Francisco Edmar Feitosa
Carvalho e Raimundo Feitosa de Carvalho, filhos de Francisco Soares Carvalho,
fundava a Viação Bons Amigos, que viria
a se tornar uma das mais conceituadas
empresas de transporte coletivo em
Fortaleza. A empresa iniciou com uma
frota de cinco ônibus, veículos adquiridos
de José Sabóia Bezerra, operando nas
linhas de Pan Americano e Casa Popular,
atual Jockey Clube. Aristides e Francisco
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permaneceram ativamente na empresa
por mais de 30 anos, até 1995 quando
faleceram. A Viação Bons Amigos, continua em atividade sob a direção de seus
descendentes. O senhor Aristides faleceu
em 30 de dezembro de 1995 deixando a
esposa, Senhora Celi Feitosa, com quem
teve cinco filhos que hoje totalizam trinta
e cinco descendentes.

João Carlos Loureiro Monteiro
Nascido em 7 de julho de 1963. Formouse em Administração em 1991 pela Faculdade de Ciências Administrativas Maria
Magalhães Pinto. Concluiu o Curso de
Gerência dos Sistemas de Transportes
pela Coppe/UFRJ em 1992. MTB – Máster in Transport Business 2000. Filho
do imigrante português, João Augusto
Morais Monteiro, e de Rosalina Loureiro
Morais Monteiro, brasileira, João Carlos
teve uma infância comum à maioria das
crianças de nosso país, juntamente com
seu irmão Paulo Roberto. Iniciou suas
atividades profissionais na Rodoviária A.
Matias em dezembro de 1981, como Diretor responsável pela oficina e almoxarifado, onde sempre atuou com dedicação,
atendendo a todos os funcionários cordialmente, com atenção e respeito, conquistando, assim, a admiração de todos
que com ele conviveram, até quando, em

abril de 2010, afastou-se da empresa por
problemas de saúde, tendo sido hospitalizado nesse mesmo mês, vindo a falecer
precocemente em 14 de julho de 2011.

Manuel de Oliveira Martins
Nascido em 29 de novembro de 1896 no
município de Maruim, Sergipe. Foi um
dos pioneiros a promover o desenvolvimento social e econômico de Aracaju,
deixando um impor tante legado ao
transporte público da cidade. Foi pelas
suas mãos que os primeiros ônibus
começaram a fazer transporte de passageiros. Ainda em madeira, a frota de
“gostosões”, como eram chamados os
veículos dada a sua beleza e conforto,
substituiu os bondes elétricos que saíram de circulação no ano de 1996. Com a
ajuda de um amigo, construiu a primeira
frota de Sergipe, a ETU – Empresa de
Transporte Urbano São José. Com o
passar dos anos, a concorrência de empresas mais modernas o fez abandonar
o negócio optando por um cotidiano
mais tranqüilo. Juntamente com a família, recolheu-se em um sítio onde se
dedicou ao cultivo e à venda de coco
verde. Viveu intensamente, celebrando a
vida até seus últimos momentos. Aos 83
anos, em 23 de dezembro de 1979, faleceu vítima de trombose.
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8. CONSELHOS DIRETOR E FISCAL –
BIÊNIO 2013-2015
Vinte e quatro líderes empresariais se
tornaram membros dos Conselhos Diretor e Fiscal da NTU durante cerimônia de
posse realizada em abril de 2013, na sede
em Brasília (DF), para um mandato de dois
anos a se encerrar em 31/03/2015. Ao
todo o Conselho Diretor é composto por
um presidente, um vice-presidente, sete
conselheiros titulares e nove suplentes.
Já o Conselho Fiscal tem três membros
titulares e três membros suplentes.
Estabelecer diretrizes para NTU e aprovar orçamentos e planos de trabalho
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são algumas das atribuições estabelecidas para o Conselho Diretor. O Conselho Fiscal é o responsável por fiscalizar
a gestão financeira da entidade, examinar e emitir pareceres sobre as contas,
entre outros.
Eurico Divon Galhardi foi reeleito como
presidente e João Carlos Vieira de Souza,
como vice-presidente. Ainda na reunião,
os conselheiros votaram pela permanência do presidente executivo Otávio Vieira
da Cunha Filho à frente da Diretoria Executiva da NTU.
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Biênio 2013-2015
Conselho Diretor
Membros titulares e suplentes
Região Centro-Oeste
Edmundo de Carvalho Pinheiro (GO) - titular
Ricardo Caixeta Ribeiro (MT) - suplente
Região Nordeste
Dimas Humberto Silva Barreira (CE) - titular
Mário Jatahy de Albuquerque Júnior (CE) - suplente
Luiz Fernando Bandeira de Mello (PE) - titular
Paulo Fernando Chaves Júnior (PE) - suplente
Região Sudeste
Albert Andrade (MG) - titular
Wilson Reis Couto (MG) - suplente
Eurico Divon Galhardi (RJ) - titular - presidente do Conselho Diretor
Narciso Gonçalves dos Santos (RJ) - suplente
Lélis Marcos Teixeira (RJ) - titular
Francisco José Gavinho Geraldo (RJ) - suplente
João Carlos Vieira de Souza (SP) - titular - vice-presidente do Conselho Diretor
Júlio Luiz Marques (SP) - suplente
João Antonio Setti Braga (SP) - titular
Mauro Artur Herszkowicz (SP) - suplente
Região Sul
Ilso Pedro Menta (RS) - titular
Enio Roberto Dias dos Reis (RS) - suplente

Conselho Fiscal
Membros titulares e suplentes
Paulo Fernandes Gomes (PA) - titular
Heloísio Lopes (BA) - titular
Haroldo Isaak (PR) - titular
Ana Carolina Dias Medeiros de Souza (MA) - suplente
Jacob Barata Filho (RJ) - suplente
José Roberto Iasbek Felício (SP) - suplente
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Ficha Técnica
Equipe responsável
Alice Osório
Arthur Oliveira
Bárbara Renault
Cibele Oltramari
Emanuella Mendonça
Filipe Oliveira
Hellen Tôrres
Ivo Palmeira
Luciara Vilaça Vieira
Matteus Freitas
Melissa Brito Spíndola
Renata Nobre da Silva
Otávio Vieira da Cunha Filho
Presidente da Diretoria Executiva

Marcos Bicalho dos Santos
Diretor Administrativo e Institucional

André Dantas
Diretor Técnico

Projeto gráfico e diagramação
Duo Design
Impressão
Gráfica Executiva

53

SAUS Q. 1, Bloco J, Ed. CNT 9º andar, Ala A
Brasília (DF) CEP 70.070-944
Tel.: (61) 2103-9293 / Fax: (61) 2103-9260
E-mail: ntu@ntu.org.br
Site: www.ntu.org.br

www.twitter.com/ntunoticias
www.facebook.com/ntubrasil
www.flickr.com/ntubrasil
www.youtube.com/transporteurbanontu

SAUS Q. 1, Bloco J, Ed. CNT 9º andar, Ala A
Brasília (DF) CEP 70.070-944
Tel.: (61) 2103-9293 / Fax: (61) 2103-9260
E-mail: ntu@ntu.org.br
Site: www.ntu.org.br

www.twitter.com/ntunoticias
www.facebook.com/ntubrasil
www.flickr.com/ntubrasil
www.youtube.com/transporteurbanontu

