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É assim que
a sua empresa
enxerga quem
utiliza os cartões
de benefícios
tarifários?
Então chegou a hora
de usar o Sigom Vision.

A utilização indevida dos benefícios tarifários ocorre em aproximadamente 25% das
transações pagas por meio de cartões de gratuidade. Para acabar com esse problema,
operadores de transporte da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Pernambuco e Rio de Janeiro já trabalham com o Sigom Vision. E você, o que
está esperando para aumentar o seu faturamento utilizando tecnologia de ponta?
SIGOM VISION. O reconhecimento facial confiável que faltava para a sua empresa.
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Editorial

Estamos preparados
para 2014?

A

pergunta parece óbvia,
mas diante do turbilhão
de acontecimentos dos
últimos meses, temos a
obrigação de fazer nossa lição de
casa - nos preparar. Basta mencionar que vivemos uma reviravolta
no setor, com o aceno dos grandes
desafios a enfrentar, com a quebra
de contratos decorrente do cancelamento dos reajustes tarifários
que deveriam ter ocorrido ao longo de 2013. Temos ainda que nos
empenhar nas negociações com
o poder público na busca de soluções para esse quadro de atenção
que o setor vivencia.
Fácil não é. Entretanto, nos compete
resgatar a linha do planejamento, da
reorganização e da reestruturação
do segmento empresarial que deve
nos levar aonde queremos - resultados. Diante desse cenário, 2014
nos apresenta desafios na concretização de projetos de mobilidade
urbana para atender exclusivamente
aos jogos da Copa do Mundo. Assim,
podemos antever o quanto seremos
exigidos e cobrados, especialmente
pela sociedade. Nessa hora, acreditamos que o melhor caminho é
sempre o da união de forças e de
pensamentos, e não somente o realinhamento de um discurso comum,
mas, especialmente, a concentração
de esforços em ações de peso.
Temos acompanhado de perto e
interagido com esse cenário e estamos cientes de que muitas de nossas
empresas associadas enfrentam dificuldades para honrar compromissos
contratuais com seus colaboradores
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e fornecedores, em face desses desacertos no cumprimento legal dos
contratos, mas nem tudo está perdido. A mudança de ano pode nos
trazer outros vislumbres, indícios de
oportunidades para virar esse “jogo”.

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

Retomar as rédeas dessa situação
pressupõe consenso sobre nossas
metas e sobre como fazer para
alcançá-las. O realinhamento de tarifas é um componente forte no quadro que se avizinha e merece ações
estratégicas, planejadas e bem conduzidas para cada momento do embate. As desonerações tributárias
e subvenções também fazem parte
dessas ações. O novo ano, no entanto, certamente não será tão rigoroso
a ponto de nos atrelar somente aos
assuntos mais espinhosos da nossa
extensa pauta para o futuro.
A última edição de 2013, da Revista
NTU Urbano, resgata momentos importantes vividos pelo setor no decorrer do ano e traça um panorama
com perspectivas para o ano que se
inicia. A edição faz um levantamento
histórico que permite uma leitura
crítica e abrangente dos fatos que
marcaram 2013. E, também, uma
reflexão apurada do que está por vir.

Luiz Fernando Bandeira de Mello (PE)
titular

Paulo Fernando Chaves Júnior (PE)
suplente

Região Sudeste
Albert Andrade (MG)
titular

Wilson Reis Couto (MG)
suplente
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titular - presidente do Conselho Diretor
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Mauro Artur Herszkowicz (SP)
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Região Sul
Ilso Pedro Menta (RS)
titular

Enio Roberto Dias dos Reis (RS)
suplente

Conselho Fiscal

Membros titulares e suplentes

Desejamos que todo o esforço
empreendido até agora, para a concretização de projetos relevantes
ao setor, seja reforçado para o enfrentamento de novos desafios. E
que o bom senso, a inteligência e o
equilíbrio nos próximos passos nos
conduzam a caminhos vitoriosos.
Que estejamos ainda mais próximos
e fortalecidos em 2014!

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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Melhoria da mobilidade
urbana pede gestão
pública eficiente

I

ndependentemente do tamanho
da cidade e do volume de pessoas transportadas todos os dias,
os sistemas de transporte público são normalmente muito complexos. As empresas de ônibus, prestadoras do serviço, contam com
equipes formadas por centenas de
funcionários, que trabalham em
diferentes horários, e são responsáveis por um grande número de tarefas interdependentes, o que inclui a
condução dos veículos, atividades
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operacionais, de manutenção e
tantas outras, que possibilitam o
cumprimento de escalas rigorosas
de oferta do transporte.
Por conta disso, cada vez mais, as
empresas têm procurado atuar com
base em planejamento e elevar o padrão de capacitação de suas equipes; o objetivo é simples: reduzir ou
eliminar desperdícios e aumentar a
produtividade, tornando a empresa
mais efetiva em sua atividade-fim.

O p i n i ã o d a NT U

Do lado do poder público municipal,
com seus órgãos gestores da mobilidade, a complexidade e a responsabilidade não são menores. Porém, o
que se percebe no setor é certa falta
de estruturação e de capacitação por
incapacidade de investimento das
administrações locais, segundo apontam gestores com vasta experiência
no comando do transporte e do trânsito em importantes cidades do País.
Eles dizem que essa situação afeta não apenas pequenas e médias
cidades, mas também grandes
centros, incluindo capitais e sugerem que o Ministério das Cidades
promova de imediato um grande
programa nacional de estruturação
e capacitação dos órgãos gestores
da mobilidade urbana nas grandes e
médias cidades brasileiras.
A questão é séria porque a existência de órgãos gestores habilitados
constitui condição fundamental para
garantir a formalização do setor nos
moldes preconizados pela Lei de Mobilidade Urbana. Isso inclui a formulação de planos diretores de transporte, organização e realização de
licitações, e garantia dos contratos
com o estabelecimento de direitos e
deveres de gestores e operadores –
todos fatores essenciais para que a
população possa contar com o transporte adequado. No passado, quando o País sofreu com o crescimento
do transporte clandestino, órgãos
gestores bem preparados e equipados estiveram na linha de frente e
foram fundamentais para o combate
àquelas irregularidades.
Nos últimos seis anos, considerando
diferentes edições do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) –
PAC da Copa, PAC Mobilidade Grandes Cidades e Médias Cidades – o go-

verno federal favoreceu a destinação
de pelo menos R$ 80 bilhões para o
setor, com recursos do Orçamento
Geral da União (OGU), linhas de crédito e contrapartidas dos tomadores.
Após as manifestações de junho,
junto com a proposta da presidente
Dilma Rousseff de um Pacto Nacional de Mobilidade Urbana, foram
anunciados mais R$ 50 bilhões.
Porém, na visão do governo, a aplicação de todos esses recursos deve
se concentrar na implantação de
projetos estruturantes de transporte
urbano, todos de longa maturação.
É fato que grandes sistemas de transporte são importantes para o futuro
das cidades, mas é preciso ver que
uma pequena parte dos recursos
hoje disponíveis bastaria para atacar
imediatamente problemas que prejudicam muito a população.
A Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU)
sugeriu ao governo que destine uma
pequena parte dos recursos já anunciados para implantar, em um ano, 4
mil quilômetros de faixas exclusivas,
permitindo aumentar a velocidade
operacional dos ônibus em 46 cidades brasileiras – capitais e municípios acima de 500 mil habitantes.

Essa sugestão envolve ainda introdução de melhorias nos pontos de
parada e a sistematização do fornecimento de informações sobre horários e itinerários, e que sejam aceitos
projetos simplificados, para que as
prefeituras realmente possam participar. Uma vez implantado, esse
plano beneficiará imediatamente
alguns milhões de usuários do transporte, sobretudo, com a redução do
tempo de viagem.
Da mesma forma, recursos federais que venham a ser destinados à
capacitação dos órgãos gestores
de mobilidade beneficiarão diretamente a população, que passará
a contar com melhor organização
do transporte e do trânsito. Além
disso, por imposição da Lei de
Mobilidade Urbana, os municípios
com mais de 20 mil habitantes terão ate 2015 para elaborarem seus
planos diretores de transporte,
oportunidade para condicionarem
positivamente o futuro da mobilidade em cada cidade e ajudarem a
reduzir o absurdo número de mortos e feridos no trânsito brasileiro.
Certamente o desenvolvimento
e a posterior implantação desses
planos de mobilidade urbana exigirão gestores públicos cada vez
mais capacitados.

*Marcos Bicalho dos Santos é
engenheiro civil e mestre em ciências da
engenharia de transporte. Atualmente é diretor
administrativo e institucional da Associação
Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos (NTU); conselheiro do Conselho das
Cidades; e vice-presidente da Associação
Nacional de Transportes Públicos (ANTP).

Revista NTU Urbano

7

E n t r e v i s ta

Otávio Cunha

2014: Ano decisivo para o
transporte público por ônibus
O tema transporte coletivo urbano teve grande repercussão
em 2013 e não deve ficar adormecido no novo ano. As indagações
se estendem a democratização do espaço viário

OTÁVIO CUNHA,
PRESIDENTE
Arquivo NTU

EXECUTIVO
DA NTU, ABRiu
O SEMINÁRIO
NACIONAL
2013 COM UM
MANIFESTO
PÚBLICO.

A

s questões que envolvem
o transporte coletivo não
se resumem apenas ao reajuste tarifário. A atuação
das operadoras do sistema de ônibus
urbanos no Brasil transcende a linha
do lucro e se prolonga pela busca de
soluções para o grave problema de
mobilidade urbana do país.
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A avaliação do ano de 2013 para o
setor revela que não é mais possível
enfrentar o ciclo vicioso do transporte coletivo urbano com medidas
paliativas e que a priorização desse
serviço nas vias urbanas das cidades; a criação de fontes de custeios
para gratuidades; e as subvenções
ou subsídios por parte do governo
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federal são medidas importantes
para reversão desse quadro.
É possível constatar essa análise na
entrevista de Otávio Cunha, presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos (NTU), para a Revista NTU
Urbano. Cunha também avalia que
no ano de 2014 o transporte coletivo
deve permanecer em pauta proporcionando ao setor novos avanços.
Quais foram os
principais desafios
para o setor em 2013?
Houve considerável enfoque na
discussão do modelo de financiamento. Ao longo do ano, nosso setor
procurou informar a todos os setores da sociedade sobre a urgência
de rever a estrutura atual de alocação de recursos financeiros para
o transporte público urbano. Não
é possível aceitar que as camadas
sociais mais desfavorecidas paguem
sozinhas pelos custos dos transportes públicos. Outro desafio foi a
conscientização da adoção de medidas emergenciais de priorização
do transporte público urbano. Existe
o crescente consenso de que a crise
da mobilidade só será solucionada
se o ônibus passar a operar com
espaço dedicado no sistema viário,
para que a velocidade e a confiabilidade do transporte público sejam
maiores e assim alcancemos a tão
almejada melhoria da qualidade dos
serviços. Muitos esforços foram realizados no sentido de reduzir impostos e taxas que impactam nas tarifas
praticadas. Tivemos sucesso no que
se refere a desoneração da folha de
pagamento e da contribuição do
PIS/COFINS, mas existe ainda muito
potencial para reduzir a carga tributária, com o projeto de lei do REITUP. Finalmente, é preciso destacar

o desafio de divulgar e implantar a
Lei 12.587/2012 que institui a Política
Nacional de Mobilidade Urbana.

te a Copa do Mundo, algumas das
cidades sede poderão contar com
esses novos sistemas de transporte.

Com a aproximação da
realização da Copa do
Mundo e com o aumento
de investimentos em
mobilidade urbana,
podemos afirmar que
foi um ano de grandes
realizações?
Definitivamente 2013 foi um ano de
avanços históricos. Depois de 20
anos sem investimentos significativos, os recursos federais do PAC
Grandes e Médias cidades foram
empregados na implantação de projetos estruturantes. Esses recursos
estão transformando a realidade
das principais cidades brasileiras,
pois gradualmente os novos sistemas de transportes entram em operação e, consequentemente, contribuem para redução dos tempos e
dos custos de viagem. Por exemplo,
o caso do BRT TransOeste da cidade
do Rio de Janeiro é muito emblemático, pois contribuiu para a redução
em média de 45 minutos no tempo
de viagem e assim alterou completamente a vida de milhares de cariocas, que usam e confiam no BRT
TransOeste como principal modo de
transporte. Como consequência dos
investimentos iniciados em 2013,
veremos uma série de cidades usufruindo de melhorias no transporte
público nos próximos meses. Duran-

Na sua avaliação, a Lei
da Política Nacional de
Mobilidade Urbana está
sendo contemplada,
do ponto de vista da
execução dos projetos
anunciados?
Sim, os projetos em execução contribuem para a efetivação da lei,
porque essas intervenções estão
em alinhamento com os princípios,
diretrizes e objetivos da Política
Nacional de Mobilidade Urbana. Em
particular, possibilitam maior eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte
urbano e usam o transporte público
coletivo como instrumento de estruturação do território e indução do
desenvolvimento urbano integrado.
À medida em que esses projetos são
continuamente executados, como
parte da criação de redes de transportes, a lei será efetivada por todo
o território nacional.

“Não é possível aceitar
que as camadas sociais
mais desfavorecidas
paguem sozinhas
pelos custos dos
transportes públicos”.

Nessa linha, é possível
apostar que o Brasil
vai dar um bom exemplo
de mobilidade urbana
durante os jogos da
Copa do Mundo?
Acima de tudo, mostraremos como
realizar 40 milhões de viagens por
dia utilizando o ônibus urbano e que
temos empresas operadoras extremamente eficientes e capazes de
oferecer os serviços apenas a partir
das receitas tarifárias. Os turistas verão que possuímos uma extensa malha de serviços de transporte público,
que vai muito além do atendimento
a demanda pontual direcionada
aos estádios, aeroportos e hotéis.
Obviamente, eles poderão observar
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também que existe muito potencial
para a melhoria do sistema como um
todo. Nesse ponto, será interessante
se pudermos transmitir a informação
de que a nossa realidade de financiamento, de tributos e de organização
institucional está em processo de
transformação gradual. Especificamente, precisamos deixar bem claro
que não há subsídios para os usuários dos ônibus e que a carga tributária incidente é da ordem de 30% dos
custos. Certamente, um turista de um
país desenvolvido ficará surpreso ao
saber dessas informações e provavelmente questionará como ainda é
possível transportar tanta gente dentro dessas limitações consideráveis.

“Com a implantação
efetiva de redes de
transportes poderemos
garantir que o
ônibus trafegue sem
interrupções por longos
trajetos, e as melhorias
que atualmente são
observadas no tempo de
viagem poderão refletir
no custo, na frequência
e na confiabilidade
do serviço”.

A NTU acaba de lançar
uma campanha de
qualificação das
redes convencionais
de transportes e um
programa emergencial.
As expectativas
são boas para a
concretização desses
projetos? Por quê?
Nossas iniciativas têm o caráter
propositivo. O setor empresarial
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entende que precisamos levar propostas ao poder público, para que
boas ideias sejam viabilizadas por
meio de parcerias e que tornem-se
realidade o mais rápido possível.
Entendemos que a implantação das
faixas exclusivas nas principais cidades brasileiras tem potencial para
reverter imediatamente o processo
de deterioração das condições de
deslocamento. Essa deterioração é
resultado de anos de abandono do
transporte público pelas autoridades
e do maciço incentivo ao transporte
particular. Tratamos essa campanha
como emergencial dada à urgência
de resultados e aos interesses públicos, privados e da sociedade. A
proposta possibilita a obtenção de
resultados em curtíssimo prazo, a um
custo que não difere muito do custo
de manutenção da via. Esses fatores
contribuem para que tenhamos uma
grande expectativa no sucesso do
programa e da campanha.
É possível fazer a
"leitura" de que o
governo está sensível
às propostas e demandas
do setor porque
alguns projetos
da NTU começaram
a sair do papel?
Ainda é prematuro fazer essa afirmação. Existem boas intenções,
mas muito pouco foi concretizado.
Observamos ações, muitas vezes
isoladas, de alguns prefeitos que
veem o potencial que as faixas exclusivas têm para melhorar a vida da
população e a economia regional. O
exemplo do prefeito Haddad, de São
Paulo, é uma demonstração de que o
entendimento da magnitude do problema e a vontade política de enfrentar a situação podem gerar transformações muito rapidamente e que a
população valoriza a capacidade de

ação do governante. Espera-se que
essas ações isoladas tornem-se referência nacional para replicação em
todas as cidades brasileiras.

“Trabalhamos com
foco no passageiro, mas
temos como limitação
a remuneração, que
é majoritariamente a
tarifa. Essa limitação
pode ser resolvida
sem refletir na tarifa?
Pode. O caminho
para isso é adotar o
que outros países já
fazem: a subvenção”.

Ainda existem muitas
queixas do cidadão
quanto às frotas de
ônibus. O que o setor
tem a dizer sobre
isso? Há previsões de
mudança desse quadro?
No cenário atual pouca diferença faz
colocarmos dez ou até mesmo cem
ônibus no horário de pico, pois o que
teremos é um maior número de ônibus presos no congestionamento. A
quantidade de carros particulares na
via é tão grande que o ônibus tem dificuldade até mesmo de sair do ponto
de ônibus quando se tem a baia para
embarque. A priorização do transporte público nesse momento tem um
papel muito mais educativo do que
funcional. Com a implantação efetiva
de redes de transportes poderemos
garantir que o ônibus trafegue sem
interrupções por longos trajetos e as
melhorias que atualmente são observadas no tempo de viagem poderão
refletir no custo, na frequência e na
confiabilidade do serviço. Podemos
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afirmar que a frota existente é mais
do que suficiente para transportar a
população na maior parte dos municípios, visto que a quantidade de
passageiros transportados por veículo apresenta o menor valor desde
1995. Com uma rede de transporte
que priorize o ônibus esses veículos
poderão chegar aos locais de maior
demanda e atender com conforto e
segurança os passageiros.

Com relação à tarifa,
gratuidade é utopia,
como já admitiu a
Presidenta da República
em discurso sobre o
tema? Mesmo assim, é
possível reduzi-la?
Quanto? E quando?
A gratuidade no transporte público,
antes de tudo, é uma decisão política. Assim como a gratuidade na
saúde, na educação ou na segurança. No entanto, esses setores cada
vez mais nos mostram que essa
pode não ser a melhor escolha. No
Brasil, o modelo atual de concessão
do serviço de transporte garante

“Legalmente, cabe ao poder público estimar,
controlar e fiscalizar os custos, mas o setor
empresarial está disposto a contribuir para
que não existam dúvidas sobre esse assunto”.

Blog Ponto de Ônibus

A cobrança por
redução de tarifas,
estopim de grandes
manifestações de rua
que surpreenderam
as autoridades e a
imprensa, preocupa
o setor? Qual é a
proposta da NTU para
esse caso específico?
As manifestações pacíficas são legítimas. O empresário, assim como o trabalhador que diariamente pega o ôni-

bus para ir ao trabalho, é prejudicado
com o ônibus parado no congestionamento. No entanto, o que mudou foi
que algo que fazíamos sozinhos, que
era lutar pelo espaço de transporte
público e por um modelo de remuneração e tarifas justas, hoje tomou uma
proporção nacional. Nosso esforço
vai além de mostrar os benefícios da
priorização no que se refere à mobilidade. Trabalhamos mostrando os
efeitos da tributação do setor nos
custos, do impacto que as gratuidades sem um fundo específico causam
à tarifa e estamos empenhados para
tornar a lei nº 12.587/12 (Lei de Mobilidade Urbana) uma realidade.
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uma operação otimizada, com adoção de técnicas e tecnologias consagradas e visando a modicidade
tarifária. Trabalhamos com foco no
passageiro, mas temos como limitação a remuneração, que é majoritariamente a tarifa. Essa limitação
pode ser resolvida sem refletir na
tarifa? Pode. O caminho para isso é
adotar o que outros países já fazem:
a subvenção.
A Lei de Mobilidade Urbana fornece
o instrumento para isso, que é a desvinculação entre a tarifa pública e
a tarifa de remuneração do serviço.
A tarifa de remuneração do serviço
é quanto a empresa irá receber, e é
resultado dos gastos com o serviço.
Assim como um médico, um policial
ou um professor recebe pelo trabalho prestado o empresário presta
um serviço e precisa ser remunerado. Já a tarifa pública é quanto o
usuário paga pelo serviço.
Consideramos viável uma subvenção de 50%. Dessa forma, nem o

usuário e nem o governo arca com
a totalidade da tarifa. Esse valor é
compatível com a média dos valores
adotados em diversas cidades do
mundo e visa a utilização do serviço
de forma racional. Com isso, a tarifa
para o usuário poderia ser metade
da atualmente praticada.
Ainda no cenário das
grandes manifestações
de rua por redução
de tarifas, o setor
fecha o ano com que
proposições para 2014?
Além de tudo que temos defendido nos últimos 20 anos, podemos
evoluir na questão da transparência
de custos e tarifas. Existe o entendimento de que a sociedade está
interessada em saber os mínimos
detalhes sobre os custos relativos a
operação dos serviços de transporte públicos. Legalmente, cabe ao
poder público estimar, controlar e
fiscalizar os custos, mas o setor empresarial está disposto a contribuir
para que não existam dúvidas sobre

esse assunto. Muito provavelmente, essa iniciativa de transparência
mostrará, mais uma vez, a dimensão
do desafio que é operar serviços
sem qualquer tipo de subsídio e com
o crescente aumento dos insumos.
Assim, poderemos ampliar a discussão sobre tarifa pública versus tarifa
de remuneração.
Que lição fica do ano
de 2013 para o setor?
Não se deve enfrentar o ciclo vicioso
da mobilidade urbana com medidas
paliativas. Existem problemas estruturais que devem ser entendidos e
tratados com o devido empenho, investimento e seriedade que a mobilidade urbana merece. Caso isso não
ocorra, perpetuaremos a situação
de manifestações, protestos e insatisfações de todos os lados. Dessa
forma, torna-se cada vez mais importante e urgente atuar no sentido
de efetivar a Lei da Política Nacional
de Mobilidade Urbana, a implantação dos projetos existentes de BRT
e expansão das faixas exclusivas.

Em novembro de
2013 a NTU lançou
Arquivo NTU

a Campanha de
Qualificação
das Redes
Convencionais
de Transporte
Público Urbano.
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GCM Guilherme

colocado em prática, na maior parte
das cidades, vamos conseguir recuperar a demanda de passageiros
perdida nos últimos anos. Gradualmente, o usuário do carro vai optar
pelo transporte público, assim que
as melhorias começarem a aparecer.
Por isso, é necessário insistirmos
com cada líder local, empresarial,
para incentivar o prefeito a fazer as
faixas exclusivas para ônibus. Não
precisamos colocar na cidade toda.
É selecionar os corredores onde
existem problemas e fazer as faixas.

“Espero que essa
questão não morra
na praia e aqueles
que se envolveram
em 2013 continuem
demonstrando
interesse no assunto
e amadureçam as
opiniões. Somente
assim poderemos
alcançar melhorias
não apenas no
transporte, mas
no uso do espaço
público”.

Quais são as ações que o
segmento deve realizar
para obter conquistas
no ano de 2014?
Devemos prosseguir com a qualificação do setor e precisamos manter
o diálogo amplo com todos os segmentos sociais e políticos. A implantação das faixas exclusivas de ônibus
é o ponto de partida, mas também se
deve melhorar o nível de informação
para o usuário e revitalizar pontos
de parada. Assim que esse plano for

Acredito que um envolvimento
maior com os demais segmentos
sociais possa melhorar a qualidade
das discussões. Durante anos houve
pouco ou nenhum interesse sobre as
questões que envolvem a prioridade
do transporte público ou sobre a
mobilidade urbana. Esse assunto era
exclusivo do ambiente acadêmico ou
empresarial. Com isso aprendemos a
lidar com o assunto de forma quase
que solitária. Espero que essa questão não morra na praia e aqueles que
se envolveram em 2013 continuem
demonstrando interesse no assunto
e amadureçam as opiniões. Somente
assim poderemos alcançar melhorias
não apenas no transporte, mas no
uso do espaço público.

PERFIL
Otávio Vieira da Cunha Filho
é bacharel em Administração
e Ciências Contábeis, membro
do Conselho Diretor da Associação Nacional de Transportes
Públicos (ANTP) e presidente da Seção 1 – Passageiros,
da Confederação Nacional do
Transporte (CNT). É presidente
executivo da NTU.
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André Dantas, PhD, diretor técnico da NTU

TIC TAC TIC TAC: perspectivas de
curtíssimo prazo para o transporte
público urbano no Brasil

M

uitos conhecem o ditado que diz: “O futuro é o
resultado do que fazemos hoje”. Esse ditado
não é uma verdade absoluta, mas é
inquestionável no que se refere às
consequências de nossas atitudes,
ou à ausência delas, como pessoas,
instituições, comunidade e nação.
Em particular, muitos esquecem
desse ditado quando situações
extremas e negativas têm que ser
enfrentadas. Frequentemente, as
crises resultam da incapacidade de
entender as consequências de escolhas equivocadas e/ou de perceber
os sinais de alerta observados por
todos os lados.
Infelizmente, existem indícios consideráveis apontando para uma
situação bastante crítica no transporte público urbano nos próximos
meses. Esses indícios são diversos
e vêm se acumulando nos últimos
anos. Por um lado, a situação social
e econômica da população brasileira
revela que entre 2005 e 2010 mais
de 45 milhões de pessoas migraram
da classe D/E para a classe C. Esse
contingente populacional possui
um perfil bastante diferenciado, que
inclui expectativas de qualidade de
vida muito maiores do que aquelas
anteriormente observadas. Entre essas expectativas, a questão da mobilidade urbana inclui toda a dinâmica
de deterioração das condições de
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deslocamento em função da massificação do transporte individual em
detrimento dos investimentos em
transportes públicos de qualidade.
Consequentemente, existe uma percepção de que é inaceitável o distanciamento entre a qualidade dos serviços ofertados pelo poder público e
demandados pela população.
Por outro lado, e de forma complementar, verifica-se que os efeitos
inflacionários têm agravado cada
vez mais o desempenho e a produtividade dos sistemas de transporte

público urbano por ônibus nas principais cidades brasileiras. Gradualmente, os custos dos principais
insumos do setor têm aumentado.
Segundo dados do IBGE, os preços
do óleo diesel, dos lubrificantes, dos
pneus e das câmaras de ar, dos veículos e dos salários de funcionários
sofreram reajustes que contribuíram para o aumento dos custos da
ordem de 5,99%, no último ano. No
mesmo período, no entanto, houve
uma redução média nacional de
4,7% das tarifas do transporte público por ônibus das capitais. Essa

D i á lo g o t é c n i c o

Muito provavelmente, os próximos
seis meses incluirão outros aumentos nos principais itens de custos
do setor. Diariamente, rumores
circulam sobre o iminente reajuste
do preço dos combustíveis, pois a
Petrobrás tem operado com valores muito abaixo daqueles praticados internacionalmente. O recente
aumento do óleo diesel (8%) teve
impacto direto da ordem de 1,91%
nos custos das empresas operadoras. Ademais, a temporada de negociações dos dissídios coletivos
dos trabalhadores do setor iniciase em janeiro e se extenderá até
maio de 2014. Se nenhuma ação
for tomada nos próximos meses, é
muito provável que retornaremos à
adoção do tão indesejado e famoso “gatilho” de reajuste de preços
e salários, que contribuiu significativamente para o período de hiperinflação nos anos 80.

NTU, que poderia contribuir para
melhorar a produtividade do sistema. Caso seja rapidamente apoiado
pelo governo federal e desenvolvido pelos municípios, existe a perspectiva de implantar 4 mil quilômetros de faixas exclusivas em 46 das
principais cidades brasileiras. Essa
intervenção contribuiria para melhorar a qualidade dos serviços e ao
mesmo tempo resultaria em reduções significativas das ineficiências
que refletem nos custos tarifários.
Obviamente, outras medidas tais
como a desoneração dos tributos
teriam reflexos imediatos no enfrentamento da crise que se aproxima.
Então, é preciso agir antes que o futuro chegue e com ele os resultados
de nossas escolhas. Caso contrário,
estaremos expostos a consequências diversas como a queda da qualidade dos serviços, desemprego e
inviabilização de uma parte significativa das atividades urbanas.

"Por outro lado, e de
forma complementar,
verifica-se que os
efeitos inflacionários
têm agravado cada vez
mais o desempenho e
a produtividade dos
sistemas de transporte
público urbano por
ônibus nas principais
cidades brasileiras".

Arquivo NTU

combinação de aumento dos custos
e redução das tarifas ocorreu concomitantemente à queda de produtividade em termos de redução
da velocidade operacional, devido
aos constantes congestionamentos
e à operação em tráfego misto sem
qualquer medida de priorização, e à
queda de 30% no número de passageiros, que se consolidou ao longo
dos últimos 18 anos.

Sabendo dessas perspectivas de
curtíssimo prazo, resta-nos um
posicionamento firme seguido de
ações contundentes para que o
futuro imediato seja promissor e
repleto de avanços. Há que se buscar medidas emergenciais desenvolvidas nacional e localmente. Um
exemplo de medida emergencial é
o recém lançado Programa Emergencial de Qualificação e Racionalização do Transporte Público da
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Ano de destaque para o setor
e perspectivas para 2014
Dois mil e treze foi palco de grandes discussões sobre
qualidade e planejamento do transporte coletivo urbano.
Saiba o que marcou o ano e as expectativas para o que se inicia

C

om a expectativa de que
o setor de transporte coletivo urbano permaneça
na agenda de prioridades
do poder público, a Associação Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos (NTU) prosseguirá insistindo
na concretização de propostas vitais
à expansão do segmento, com uma
pauta focada em ações estratégicas.
Entre elas estão o foco na qualificação
dos serviços, a subvenção dos custos
e as fontes de custeio para as gratuidades do setor – temas pontuados em
um manifesto público divulgado em
julho de 2013, após as reivindicações
populares por um transporte coletivo
com mais qualidade.
“O ano de 2013 trouxe mais desafios
para as operadoras de ônibus urbanos
do Brasil. No momento, precisamos
pensar em como manter nossas empresas em operação e fazer com que
elas cresçam para proporcionar mais
conforto e qualidade aos usuários. O
que é necessário e que já está sendo
feito é a elaboração de uma agenda
estratégica para 2014, na qual é preciso atacar temas sensíveis, como a

questão do reajuste tarifário, já em
discussão na maioria dos estados e
municípios”, defende o presidente
executivo da NTU, Otávio Cunha.
Uma dessas alternativas pode estar
na Campanha Nacional de Qualificação das Redes Convencionais de
Transporte Público Urbano, com foco
nas faixas exclusivas para ônibus. O
projeto trata de uma medida emergencial, lançada no último mês de
novembro pela entidade, levando ao
governo federal uma proposta de
implantação de 4 mil quilômetros de
faixas exclusivas, em 46 municípios,
no período de 12 meses.
“A entidade continua apostando que,
com o ganho de velocidade proporcionada por essas faixas exclusivas, a
demanda por ônibus deverá aumentar à medida que houver a redução
no tempo de viagem e os passageiros passarem a ter confiança no serviço oferecido”, completa Cunha.
O ano de 2013 também foi marcado
por outras ações estratégicas e por
decisões importantes.
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DESONERAÇÕES
A partir de janeiro de 2013 o setor de
transporte público urbano de passageiros foi beneficiado com a Desoneração da Folha de Pagamento em
que a contribuição patronal do INSS,
de 20% sobre os salários dos funcionários, foi trocada por uma alíquota
de 2% sobre o faturamento bruto.
Já em junho, com a edição da Medida Provisória 617/2013, entrou em vigor a desoneração do PIS/PASEP e
da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
para o setor de transporte coletivo
urbano. Juntos esses tributos representavam um peso de cerca de 7%
na planilha de custos das empresas
de transporte urbano por ônibus.
“Esses resultados foram frutos do
intenso trabalho institucional que há
décadas a NTU vem desenvolvendo,
com relação à desoneração dos custos do setor, junto ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional”, revela
o presidente executivo da entidade,
Otávio Cunha.
Outra proposta que trará benefícios
para o segmento é o Regime Especial de Incentivos para o Transporte
Coletivo Urbano (REITUP). Em outubro, o Projeto de Lei 1927/2003
teve parecer para a sua aprovação
apresentado, em Comissão Especial
– instituída em setembro de 2013 –,
pelo relator do projeto, o deputado
Carlos Zarattini, e aguarda votação.
Se aprovado, o Reitup prevê uma
série de desonerações que pode
chegar a uma redução de até 12%
dos custos do setor.
Em entrevista para a RadioWeb, o
deputado Carlos Zarattini demonstrou preocupação com possíveis
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vetos que a presidência pode fazer
ao projeto. Para ele, é preciso ter
uma ação conjunta com os prefeitos para pressionar a aprovação do
Reitup. “Nós estamos aguardando
que os prefeitos reivindiquem do
governo uma ação mais efetiva
para que possamos aprovar na Câmara esse projeto e, assim, ele ser
sancionado”, defende.
AÇÕES COM O MINISTÉRIO
DAS CIDADES
A entidade tem realizado algumas
ações em conjunto com órgãos do
governo federal na busca de melhorias para o setor. Em junho de 2013 foi
criado um Grupo Técnico pelo Ministério das Cidades para a elaboração
de um Sistema de Informações em
Mobilidade Urbana (SIMU). De lá pra
cá, membros da NTU e representantes
da Secretaria Nacional de Transporte
e da Mobilidade Urbana (Semob);
do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA); da Embarq Brasil; da
Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos
(ANPTrilhos); e do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento
(ITDP) vêm se reunindo para definir os
critérios do planejamento da coleta de
dados do SIMU.
Com a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/2012),
ficou atribuído à União a responsabilidade de organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema
Nacional de Mobilidade Urbana e
sobre a qualidade e produtividade
dos serviços de transporte coletivo

urbano. “Diante disso, o SIMU poderá contribuir para essa atribuição.
Em 2014, o GT permanece na ativa
para a realização do projeto piloto
e definição de indicadores, entre
outras atividades, para a execução
dessa proposta”, revela o diretor
técnico da NTU e membro do grupo, André Dantas.
Conselho das Cidades - desde 2004
a NTU faz parte do Conselho das Cidades (ConCidades), que visa viabilizar o debate em torno das políticas
públicas entre entes da sociedade
e também a participação ativa em
decisões tomadas pelo Ministério
das Cidades. Como fruto desse trabalho, no dia 2 de outubro de 2013,
uma Resolução Normativa (RN) do
Conselho das Cidades foi aprovada
e aguarda publicação oficial. A RN
recomenda à Presidência da República a adoção de propostas elaboradas pelo Comitê Técnico de Mobilidade Urbana – do qual a NTU faz
parte – para a implantação do Pacto
Nacional de Mobilidade Urbana.
Representada pelo diretor administrativo e institucional, Marcos
Bicalho, a NTU defendeu dentro
do Comitê a criação de projetos de
curto prazo. “Nossa proposta é que
deveriam ter medidas emergenciais
que pudessem dar respostas de
curto prazo para os problemas de
mobilidade urbana e do transporte
público. Medidas como as faixas exclusivas proporcionam redução de
custos, aumentam a produtividade
e com isso amenizam as questões
tarifárias”, pontua Bicalho.

"O ano de 2013 trouxe mais
desafios para as operadoras
de ônibus urbanos do Brasil".

C A PA

Cerimônia
de abertura
do Seminário

OTM Editora

Nacional 2013.

PROGRAMA GESTÃO
E LIDERANÇA

Realizado em São Paulo junto com a
Feira Transpúblico 2013, o Seminário
Nacional da NTU teve o importante
papel de debater a influência da mobilidade urbana na competitividade
dos produtos e serviços brasileiros,
com o tema Mobilidade sustentável
para um Brasil competitivo. O evento
discutiu novas técnicas, produtos e
soluções para a gestão eficiente da
mobilidade urbana nas cidades e contou com a presença de especialistas
da Europa, das Américas e do Brasil.

Em 2011 a NTU dava início ao Programa Gestão e Liderança em Transportes Urbanos, uma iniciativa que
buscou a qualificação dos jovens
empresários do setor de transporte
coletivo de passageiros e teve sua
finalização em outubro de 2013.

Além dessa temática, a NTU promoveu o painel “Observatório da
Copa das Confederações”, em que
as cidades-sede do evento tiveram o
transporte público coletivo e a mobilidade urbana avaliados durante
os dias de jogos. Esse trabalho resultou em uma coletânea de informações e dados sobre essas cidades.

De acordo com a diretora administrativa da Viação Cidade das Dunas,
Juliana Valle, participar do Programa agregou muito conhecimento
pessoal e profissional, e proporcionou o networking com outras
empresas do setor. “Os ganhos profissionais foram muitos, pois pude
colocar em prática muita coisa que
aprendi e a tornar a administração
da empresa mais proativa. Aprendi
muito sobre os fatores técnicos do
transporte, sobre os quais já tínhamos conhecimento tácito, mas não
explícito”, relata Valle.

Arquivo NTU

SEMINÁRIO
NACIONAL 2013

Para o Programa, foram definidos
dois módulos. O primeiro consistiu
em um MBA em Gestão de Negócios com foco em transportes - que
formou cerca de 170 empresários e
executivos. E o segundo, realizado
ao longo de 2013, desenvolveu um
Programa de Aperfeiçoamento de
Lideranças com quatro workshops
de temas distintos, sendo finalizado
com uma visita técnica, em outubro,
às fábricas da Mercedes-Benz, na
Alemanha, e a uma feira de ônibus
na Bélgica. Essa etapa contou com a
atuação de 44 participantes.

Executivos do Programa Gestão e
Liderança em Transportes Urbanos
participam de workshop em Brasília.

Revista NTU Urbano

19

C A PA

ATUAÇÃO INTERNACIONAL
A NTU permanece como uma associação que busca agregar valores e
compartilhar conhecimento sobre o
setor em âmbito nacional e internacional. Em março, o presidente executivo da entidade, Otávio Cunha,
assinou um memorando de entendimento entre a NTU e a Associação
Latino-Americana de Sistemas Integrados e BRT (SIBRT).

Em maio, a NTU passou a ser membro observador do Comitê do Ônibus da Associação Internacional
de Transportes Públicos (em inglês
International Association of Public
Transport - UITP). O convite foi formalizado em Genebra, na Suíça, onde
representantes da NTU — entre eles
o presidente do Conselho Diretor da
entidade, Eurico Galhardi, e o diretor
administrativo e institucional, Marcos
Bicalho — foram recepcionados pela
associação internacional que reúne
membros de vários países para tratar
de interesses operacionais e econômicos relacionados aos ônibus.

A NTU também participou da
premiação regional, concorrendo
com mais de 50 países que, juntos,
apresentaram cerca de 270 projetos. A Associação foi uma das finalistas com o projeto “Technical Intelligence Service Center” (Centro
de Serviço de Inteligência Técnica
- tradução), referente ao serviço de
notas técnicas do Núcleo de Transportes da entidade.

PRÊMIO - Além do convite, a NTU
recebeu, durante o 60 º Congresso
Mundial da UITP, o Prêmio Interna-

Arquivo NTU

A parceria foi firmada visando o
desenvolvimento de iniciativas
direcionadas à promoção do transporte público multimodal de alta
qualidade. As ações que permitem
a troca de conhecimento entre as
associações são realizadas por meio
de um Programa de Colaboração. O
principal papel da NTU nesse acordo é agir como interlocutora entre

cional Grow With Public Transport
(Crescendo com o Transporte Público - tradução), dado em reconhecimento à excelência dos serviços em prol do transporte público
realizados ao longo dos anos. Na
ocasião, Eurico Galhardi recebeu o
troféu do presidente da UITP, Ousmane Thiam, e do presidente da
UITP América Latina, Lélis Teixeira.

as empresas brasileiras de transporte público urbano e a SIBRT.

Troféu entregue
à NTU ao
reconhecimento
dos serviços
em prol do
transporte
público
realizados ao
longo dos anos.
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México - entre os dias 25 e 27 de
setembro, a NTU participou da 11ª
Assembleia e Seminário América
Latina “Cidades Ganham com o
Transporte P úblico”, realizado
pela UITP na Cidade do México,
capital do país. A entidade foi representada por Eurico Galhardi,
que ministrou palestra com o tema
“Expansão e os novos sistemas
de Ônibus na América Latina”. O
evento reuniu especialistas do setor para debater soluções para o
crescimento das cidades latino-americanas de maneira sustentável
com o transporte público.
Participação na Inglaterra e Argentina - em setembro, o diretor técnico da NTU, André Dantas, representou a NTU em Oxford, Inglaterra, na
THREDBO, conferência que reuniu
26 nações para promover debates
sobre transporte público envolvendo questões políticas, econômicas,
sociais e tecnológicas. No evento,

C A PA

da priorização e valorização dados
ao transporte público em países desenvolvidos”, pontua o diretor.

Otávio Cunha assina
memorando em
parceria com a SIBRT.

Arquivo NTU

A NTU foi representada por Eurico
Galhardi nas reuniões da UITP América Latina na Argentina, realizadas
entres os dias 13 e 15 de novembro. Na
cidade de Rosário, o presidente do
Conselho Diretor apresentou palestra em que expôs a atuação da entidade e tratou de temas como as manifestações populares de junho em
prol de melhorias no transporte público; congestionamentos no Brasil
e no mundo; conflitos de transporte;
sistemas BRT; entre outros assuntos.

Arquivo NTU

“Concluí que as
três principais
bandeiras da
NTU estão em
alinhamento
com a realidade
mundial pela
busca da melhoria
do transporte
público urbano.
Entretanto,
nossas ações
práticas ainda
estão muito
distantes da
priorização e
valorização dados
ao transporte
público em países
desenvolvidos”

Dantas observou que os mesmos
problemas de mobilidade urbana
são enfrentados tanto por países
em desenvolvimento como por países de primeiro mundo. “Concluí
que as três principais bandeiras da
NTU estão em alinhamento com a
realidade mundial pela busca da
melhoria do transporte público
urbano. Entretanto, nossas ações
práticas ainda estão muito distantes

Para o presidente Eurico Galhardi, o reconhecimento da NTU no
âmbito internacional demonstra
a profissionalização da entidade
e reforça a sua atuação diante das
outras representações mundiais. “É
muito gratificante observarmos o
crescimento da NTU e com certeza
vamos continuar trabalhando para
que esse reconhecimento perdure e
para que as nossas ações e projetos
tenham verdadeiro sentido”.

Eurico Galhardi participa
da 11ª Assembleia e Seminário
América Latina da UITP.
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Velocidade e álcool: combinação fatal.

Quando tudo é pensado
para a produtividade, uma
articulação a mais faz
uma Grande diferença.
Biarticulado B340M.
O maior ônibus do mundo.
Inovação constante é um dos eixos da marca
Volvo, pioneira mundial em ônibus articulados e
biarticulados. Foi assim que a empresa desenvolveu
o B340M, o maior ônibus biarticulado do
mundo. Com 28 metros, ele oferece, além da
capacidade nominal de 270 passageiros, muita
tecnologia, segurança, durabilidade, conforto,
sustentabilidade e – principalmente – economia.
Ou seja, garantia de retorno para seus negócios.
Pode confiar.

ônibus volvo. qualidade de vida no transporte
www.volvo.com.br/onibus

www.volvo.com.br

Pa r a d a O b r i g at ó r i a

HP RECEBE PRÊMIO ANTP
DE QUALIDADE 2013

A HP Transportes Coletivos é premiada com
o troféu prata do Prêmio ANTP de Qualidade
2013. A premiação foi entregue durante o 19º
Congresso Nacional de Transporte e Trânsito,
promovido pela Associação Nacional de Trans-

NTU É ELEITA MAIS
UMA VEZ PARA O
CONCIDADES

portes Públicos (ANTP).
Criado em 1995, o Prêmio faz parte do Programa de Incentivo, Treinamento e Educação para

A NTU foi eleita para o biênio 2014-

a Melhoria da Eficiência da Gestão do Transpor-

2016 do Conselho das Cidades

te e Trânsito Urbanos da ANTP. A associação

(ConCidades). Presidente do Con-

tem como objetivo estimular as entidades atu-

selho Diretor da NTU, Eurico Divon

antes em transporte urbano a buscar excelência

los atuando em diversas regiões do país. Com

Galhardi, é o membro titular e re-

nos serviços prestados e na melhoria da quali-

certificação NBR ISO 9001:2000, a empresa

presenta a Confederação Nacional

dade do transporte e da gestão empresarial.

foi pioneira na implantação de um sistema de

do Transporte (CNT). Já o diretor

gestão de qualidade nas empresas de trans-

administrativo e institucional da

Sediada em Goiânia (GO), atualmente a HP

porte coletivo urbano de Goiás e recebe pela

NTU, Marcos Bicalho dos Santos,

conta com uma frota patrimonial de 392 veícu-

primeira vez o prêmio da ANTP.

ocupa o cargo de suplente e atua
pela própria Associação.
Realizada em novembro de 2013, a

ANTP OFERECE CURSO DE MOBILIDADE URBANA

5ª edição da Conferência Nacional
das Cidades elegeu mais uma vez 86

Já estão abertas as inscrições para o curso de ensino à distância “Gestão da Mobilidade

titulares e 86 suplentes do ConCida-

Urbana” 2014, promovido pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). No

des. O Conselho foi criado em 2004

próximo ano, o curso vem com novidades e uma delas é que os artigos produzidos pelos

no intuito de viabilizar o debate em

participantes serão publicados no site da própria Associação. Ao custo de R$ 387,00, o

torno das políticas públicas, fazendo

curso terá duração de 45 dias.

que os entes da sociedade como setor produtivo; organizações sociais;
organizações não governamentais;
entidades profissionais acadêmicas
e de pesquisa; entidades sindicais; e
órgãos governamentais participem
ativamente das decisões tomadas

O público-alvo desse projeto são: gestores públicos e equipes técnicas de transporte ou

pelo Ministério das Cidades.

trânsito e de outras áreas da administração pública – dos três níveis de governo; técnicos
de transporte ou trânsito de setores públicos ou privados; estudantes de cursos de gra-

Com representantes eleitos em to-

duação de áreas afins; acadêmicos e interessados em geral.

dos os conselhos, a NTU vem participando ativamente do ConCidades

Ao final do curso, tendo participado de todos os módulos e alcançado um nível mínimo

sempre buscando excelência nas

de participação nos fóruns de discursão e entregado o trabalho final dentro do prazo, o

políticas públicas voltadas para o

aluno receberá um certificado de participação. A primeira turma iniciará em janeiro de

setor de transporte público e na mo-

2014. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail antpensinoadistancia@antp.

bilidade urbana.

org.br ou acesse o site www.antp.org.br.
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B o as p r át i c as

Empresas
promovem
natal solidário

Gidion Transportes

Entidades carentes e crianças
são beneficiadas por iniciativas
realizadas no período natalino

Gidion contou com
a participação de
colaboradores que se
vestiram de Papai Noel.

N

o a n o d e 2 0 1 3 vá r i a s
empresas de transportes aproveitaram a época de natal para promover iniciativas com o objetivo de
ajudar entidades carentes e crianças. Essas ações de solidariedade
c o n t a ra m c o m a p a r t i c i p a ç ã o
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tanto da diretoria quanto dos funcionários das companhias. Entre
as empresas que realizaram programas solidários no último mês
de dezembro estão a Cidade Alta,
de Pernambuco; a Metra, de São
Paulo; e Gidion e Verdes Mares, de
Santa Catarina.

B o as p r át i c as

Há cinco anos a empresa Cidade
Alta Transportes trabalha para proporcionar um natal melhor para as
comunidades de Olinda, Paulista e
Recife que ficam no estado de Pernambuco. Com o projeto “Árvore
Solidária”, que consiste na montagem de uma árvore de natal com o
nome das crianças, cada funcionário da empresa escolhe um papel e
compra um presente para a criança
sorteada. Caso algumas delas não
sejam selecionadas, a diretoria completa os brindes para que nenhuma
criança fique sem presente. Em
2013, a Cidade Alta beneficiou a creche Lar de Christie, de Olinda, que
abriga 122 crianças de oito meses
até oito anos de idade.
Outro projeto da empresa é o “Natal Solidário”, no qual é escolhido
um asilo ou outra creche para receber alimentos. Os funcionários realizam doações e após a pesagem
dos produtos a diretoria dobra a
quantidade arrecadada.
Contemplado pela primeira vez, o
Asilo Maria do Carmo, do centro
de Paulista, funciona há 13 anos e
atende 51 idosos, entre homens e
mulheres. Para a mantenedora da
instituição, Maria do Carmo, ações
como o “Natal Solidário” são sempre
necessárias e de grande importância para manter o asilo.
Segundo a gerente de Recursos
Humanos da empresa, Angélica
Cavalcanti, essas iniciativas servem
para estreitar a relação da empresa
com a comunidade e mostrar que
a Cidade Alta se importa com o
meio em que se encontra e procura
ajudar no desenvolvimento local.

Motoristas
da Metra se
fantasiaram
de Papai Noel
durante a

Ex Libris Comunicação

Solidariedade em
Pernambuco

iniciativa.

“A pretensão da Cidade Alta é criar
projetos que atendam a comunidade o ano todo e não somente no fim
do ano”, pontua.
Ônibus de Natal
Desde o ano 2000, o Sistema Metropolitano de Transportes – Metra –
traz aos passageiros a possibilidade
de ajudar pessoas carentes no mês
de natal. Trata-se do programa “Ônibus de Natal”. Em 2013, a empresa
disponibilizou dois ônibus decorados que circularam do dia 9 até o
dia 26 de dezembro em São Mateus,
zona leste de São Paulo; Ferrazópolis, zona sul de Sâo Paulo; e Jabaquara, em São Bernardo do Campo.
Os veículos foram decorados com
enfeites natalinos e guiados por
dez motoristas fantasiados de Papai Noel que se revezavam na operação. A Metra também contratou
dois atores que, dentro dos ônibus
e vestidos de duendes, divulgaram
a campanha de doação de alimentos para serem entregues a 14 entidades carentes.
Gidion e Verdes Mares
O Concurso de Desenho “Natal nos
Ônibus”, promovido pelas empresas

Gidion Transportes e Viação Verdes
Mares, teve o objetivo de promover
a conscientização sobre mobilidade
urbana e valorizar talentos dentro
das escolas. Através da ação, estudantes do 4º ano do ensino fundamental de Joinville (SC) fizeram
desenhos utilizando o transporte
coletivo como tema. Cada escola
selecionou três trabalhos para participar do programa.
Ao todo, 45 desenhos foram avaliados pela comissão julgadora e três
foram escolhidos para estampar os
cartões de natal e peças comemorativas das empresas. Para o diretor
geral da Gidion, Alcides Bertoli, é
importante o incentivo da família e
da escola para esse tipo de ação. Ele
também elogiou os trabalhos. “Tivemos dificuldade para escolher os
três melhores desenhos”, destacou.
As duas empresas também realizaram o programa “Ônibus de Natal”,
em que passageiros contaram com
a presença de funcionários fantasiados de Papai Noel em ônibus
equipados para reproduzir músicas
natalinas. Ao todo, seis veículos fizeram parte da iniciativa: quatro em
Joinville, onde fica a sede da Gidion;
e dois em São Francisco do Sul, sede
da Verdes Mares.
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TR A N S PORT E P Ú BLICO U RB A NO

Alternativas rápidas para
atrair os brasileiros para o uso
do transporte público urbano

Arquivo NTU

Como cidades ao redor do mundo solucionaram problemas
relacionados à mobilidade urbana de forma simples e rápida,
servindo de inspiração para as cidades brasileiras iniciarem
imediatamente o processo de melhoria da qualidade do setor
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TR A N S PORT E P Ú BLICO U RB A NO

O

crescimento da população mundial é notório
e pode ser percebido
em diversas áreas da
sociedade. Em setembro deste ano,
as Organizações das Nações Unidas (ONU) divulgou que o mundo
acumula uma população de mais de
7 bilhões de habitantes e que essa
taxa deve alcançar 8,1 bilhões, em
2025. No Brasil, esse crescimento
também não é pequeno. Em 1970,
eram 70 milhões de pessoas e, hoje,
segundo o último levantamento do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a população de
brasileiros é superior a 200 milhões.
Mas será que as cidades no mundo
e o Brasil se prepararam para esse
crescimento populacional vertiginoso, estruturando serviços e redes de
transporte urbano, por exemplo? Na
América Latina, a cidade colombiana, Bogotá, e a mexicana, Cidade do
México, sofrem com essa superpopulação. Na Europa, existem os exemplos de Paris, Amsterdã, Milão e Londres, com a capital inglesa buscando
no pedágio urbano – implantado em
2003 – uma saída para aumentar a
velocidade média no centro da cidade de 14,3 quilômetros por hora.
Em âmbito local, cidades brasileiras
como São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Brasília provam
que não houve um plano estratégico para atender e comportar a
população dentro de um sistema
eficiente de mobilidade urbana. A
capital paulistana já chegou a registrar congestionamentos superiores
a 300 quilômetros, de acordo com
a Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET). Além da falta de investimento em infraestrutura viária
e incentivos para a utilização do
transporte público coletivo, houve,

durante anos, um encorajamento
para a compra de veículos próprios
e individuais, cenário que contribuiu
para o congestionamento de vias,
avenidas e ruas.
Segundo Eurico Galhardi, presidente
do Conselho Diretor da NTU, no caso
do Brasil, é necessário que sejam tomadas medidas emergenciais para
a melhoria do sistema de transporte
como um todo. “A população brasileira cresceu, mas o transporte não
acompanhou esse movimento”, alerta e pondera que “a mobilidade urbana tem solução, mas é necessário
que os governos optem por medidas
mais rápidas, econômicas e que supram a necessidade da população”.
Grandes cidades ao redor do mundo
como Guanzhou (China), Bogotá
(Colômbia), Cidade do México (México), Estocolmo (Suécia) e Johanesburgo (África do Sul), que igualmente vivem o alto tráfego de pessoas,
tiveram que arquitetar e construir
uma nova rede estruturada de transportes para melhorar o atendimento
à população. Uma dos principais soluções encontradas foi a construção
de sistemas BRT (Bus Rapid Transit),
com a segregação de faixas exclusivas para ônibus, a implementação da
sinalização horizontal e vertical, dos
faróis inteligentes e a instalação de
câmeras de vigilância para punir os
que desrespeitam o sistema.
Apesar de ainda ser mais rápido que
as obras do metrô e VLTs (Veículos
Leve sobre Trilhos), a implantação
do BRT demanda algum tempo para
ser finalizado. Por isso, a construção
de corredores exclusivos à direita –
como em São Paulo – é uma alternativa ágil para resolução do problema
da velocidade dos ônibus. Na cidade
paulistana, o prefeito Fernando

Haddad (PT) estipulou que, até o
final do ano, serão implantados 300
quilômetros de faixas exclusivas nas
principais avenidas da capital. Essa
medida foi impulsionada, em especial, pelas manifestações populares
no meio deste ano que cobravam
iniciativas para a melhoria do transporte. Em dezembro, já são 291,4
quilômetros de corredores exclusivos para os ônibus.
Galhardi diz que “é necessário vacinar a população contra a imobilidade urbana, trazida pelo grande
número de veículos individuais trafegando nas vias urbanas. No caso
do transporte público urbano, o ótimo pode ser inimigo do bom. Existem projetos de rápida implantação
e com custos acessíveis que podem
melhorar substancialmente a qualidade dos serviços e a velocidade
do deslocamento da população, em
especial, por ônibus”.
O arquiteto e urbanista Jaime Lerner, ex-governador e prefeito de
Curitiba (PR), em entrevista para o
Canal Futura, disse que o cerne da
questão está na falta de entendimento da cidade pelo governo, população e inciativa privada. “Existe
muitos querendo complicar, sendo
que uma cidade é simples de ser entendida. Não acredito em soluções
muito caras de mobilidade”.
Para Horácio Augusto Figueira, engenheiro especialista em mobilidade
urbana e consultor da Associação
Brasileira de Medicina de Tráfego
(Abramet), essas iniciativas, que
colocam o ônibus em primeiro plano
nas grandes cidades, demoraram 40
anos para se tornar realidade. “Ainda
não é o ideal, mas os corredores exclusivos são um avanço para a mobilidade”, complementa.
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E S T U DO DO IP E A

Nova nota do IPEA soma
esforços para a melhoria
no transporte urbano
Saiba as implicações da medida que propõe a
desoneração e subvenção de gratuidades
para estimular a justiça social por
meio do transporte público urbano

E

m novembro, o Instituto
de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) divulgou
uma nova Nota Técnica de
número 4, que traz um estudo sobre
a isenção do pagamento de tarifas
para 7,5 milhões de brasileiros com
acesso restrito ao transporte público urbano. Ao todo, o Instituto
estima o repasse de R$ 4,8 bilhões
todos os anos da União aos municípios para custear essas gratuidades.
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O principal objetivo é incentivar o
acesso ao transporte público urbano por pessoas com dificuldade financeira. A medida também sugere
a desoneração tributária do transporte por meio de incentivo público,
garantindo um mecanismo seguro
e permanente de investimento no
setor. Todas essas medidas combinadas melhorariam a qualidade do
serviço e o padrão da mobilidade
urbana nas grandes cidades.

O IPEA chegou a essas conclusões após análise de 44 cidades,
capitais e municípios com mais de
500 mil habitantes. De acordo com
Ernesto Galindo, técnico de Planejamento de Pesquisa e um dos autores da Nota Técnica, a proposta
soma esforços às Notas Técnicas
nº 2 e 3, reforçando as alternativas
que existem para melhorar a qualidade do serviço de transporte
público urbano. “De forma geral, as

E S T U DO DO IP E A

O I n s t i t u to p ro p õ e q u e h a j a a
transferência dos recursos do governo federal por meio previsto
no Regime Especial de Incentivos
para o Transporte Coletivo Urbano
e Metropolitano de Passageiros
(REITUP). Nesse contexto, o Regime é um dos principais mecanismos que viabilizam a implementação do projeto do Transporte
Integrado Social (TIS). “A partir
daí, o poder público de cada município e prestadores de serviço
poderiam trabalhar na melhoria
da infraestrutura e capacidade do
sistema. Esse processo demonstra
a existência do controle social e da
transparência na gestão do recurso público, que leva à redução do
impacto orçamentário”, adiciona.
Para Marcos Bicalho dos Santos, diretor administrativo e institucional
da NTU, a proposta certamente é
um avanço, pois mostra a importância da mobilidade urbana, que tem,
nos últimos anos, ganhado espaço
na pauta de discussões públicas.
“O estudo faz parte dos esforços
para o Pacto da Mobilidade Urbana
e alia propostas do REITUP e da
PEC 90 - que propõe a inclusão do
transporte público como um direito
social na Constituição Federal. É
importante que se saiba que grande parte do custo das tarifas hoje
acontece por conta da alta carga
tributária e do repasse do custeio
das gratuidades, que oneram todo
o sistema”, explica.

Shutterstock.com

demandas por mobilidade trazidas
pelas manifestações de junho geraram, na prática, o barateamento
da tarifa em algumas cidades, o
surgimento de novos projetos de
lei na Câmara dos Deputados e a
aceleração de algumas propostas
adormecidas”, explica.

Para a NTU, apesar da nota ser um
passo importante, ela é passível de
reavaliações e melhorias, especialmente em dois pontos: o primeiro,
relacionado ao custo variável, e o
segundo, referente às cidades que
receberiam o incentivo do poder público. “Acreditamos que a proposta
de repasse da verba às concessionárias e operadoras pode ser aprimorada, principalmente considerando
o esgotamento da capacidade das
redes de transporte nos horários
de pico”, explica Bicalho. O diretor
reforça a importância do incentivo
ser direcionado para horários onde
a demanda do sistema comporte
esses novos entrantes, ou seja, aproveitando a capacidade ociosa nos
horários entrepicos.
“Sobre o universo das cidades beneficiadas, vale considerarmos que

temos, no Brasil, mais de dois mil
municípios que possuem transporte
por ônibus. Essas localidades também devem ser contempladas. Com
isso, podemos diminuir a possibilidade de injustiças ao escolher as cidades que receberão os benefícios”,
analisa Bicalho.
Galindo reforça que a nota do IPEA é
uma espécie de contraproposta aos
projetos sugeridos ao Congresso
na tentativa de adaptar e reduzir os
impactos orçamentários, para que
a mobilidade urbana se torne mais
viável do ponto de vista operacional
e efetiva para atender à população.
“De certo que a proposta tem espaço para melhorias. De qualquer
forma, acreditamos que a estratégia
de ajustes pós-aprovação seja mais
efetiva, ao invés de tentar alterar
projetos já em execução”, finaliza.
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Pe lo mu n d o

Espanha
Empresa espanhola investe
em gestão de emergências
Segundo o portal de notícias espanhol elEconomista, o Consorcio Regional de Transportes

Paris

Lisboa

Tóquio

Nova York

Sistema de bilhetagem em Paris,
Lisboa, Tóquio e Nova York

de Madrid é referência em gestão de emergências na Europa. A empresa participa de

Quando o assunto é bilhetagem, cada

vários projetos internacionais para melhorias

país possui um sistema próprio. Na

do transporte público, como o Secured Urban

Europa, Estados Unidos e Japão, por

Transportation - European Demonstration (SE-

exemplo, é comum usuários de trans-

CUR-ED), programa europeu para desenvolvi-

porte público ganharem descontos ao

mento de serviços de segurança.

comprarem bilhetes antecipadamente.
Em Nova York, o bilhete usado é o Metrocard, um cartão com tarja magnética
cujos passes têm validade semanal ou
mensal. O Metrocard pode ser carregado em máquinas que aceitam dinheiro e
cartões de crédito e débito.

Atualmente, através do SECUR-ED, a companhia pretende aplicar um sistema que atue no

Em Lisboa, a maioria da população utiliza

tico que pode ter validade semanal, men-

recebimento e seleção de imagens em tempo

uma carteirinha de transporte público

sal e até anual. Já os moradores de Tóquio

real a partir de diferentes circuitos de seguran-

que custa 35 euros por mês — o equiva-

utilizam um cartão metalizado pré-pago

ça, localização e posicionamento de ônibus,

lente a 110 reais. Em Paris, são disponibi-

— carregado com qualquer quantia — que

melhorias na comunicação entre os operado-

lizados tíquetes para um, três, cinco ou

concede descontos aos trabalhadores

res, além de outras ações.

sete dias, além do Navigo, cartão magné-

que fazem o mesmo trajeto diariamente.

Europa
Sustentabilidade - Ônibus híbrido
da Volvo chega à Europa
O modelo 7900 do ônibus híbrido articulado da Volvo será inserido no
mercado europeu já no primeiro semestre de 2014. Conhecido principalmente pelo baixo impacto ambiental, o veículo possui 18 metros de
comprimento e tem capacidade para transportar até 154 passageiros.
Funcionando com motor elétrico e a diesel - que podem operar conjuntamente -, o modelo 7900 consome 30% menos combustível em relação
aos ônibus convencionais.
O motor elétrico do coletivo não gera ruídos durante a arrancada, contribuindo para o fim da poluição sonora, e reutiliza a energia gerada nas
frenagens. Vendendo esse modelo de ônibus desde 2010 para 21 países, a
Volvo vai disponibilizá-lo ao continente europeu com um eficiente sistema de aquecimento e ventilação recém-desenvolvido.

30

Revista NTU Urbano

E M B A R Q U E N E S S A ID E I A

Luis Antonio Lindau, PhD, presidente da EMBARQ Brasil

Das faixas de ônibus ao
BRT, um promissor 2014!

O

ônibus é o meio de transporte coletivo mais difundido no mundo. Entre
seus principais atrativos
estão o custo operacional e a flexibilidade, já que não necessita de infraestrutura exclusiva para operar. No Brasil, o ônibus responde por 85%1 das
viagens realizadas pelo transporte
coletivo urbano. Mesmo nos Estados
Unidos e na União Europeia ele também predomina2,3 sobre o transporte
sobre trilhos. Um exemplo é Londres
que, apesar de seu emblemático metrô com 402 km de extensão, transporta mais gente por ônibus4.
O aumento do número de veículos
nas grandes cidades brasileiras contribuiu muito para a queda da qualidade e para o aumento do custo do
serviço prestado pelos ônibus. Assim, sistemas prioritários que livram
o ônibus do congestionamento,
como o BRS (Bus Rapid Service), no
Rio de Janeiro, e as faixas segregadas do programa “Dá licença para
o ônibus”, em São Paulo, oferecem
atrativos que já ecoam em outras
cidades do país.

O aumento do número de veículos nas grandes
cidades brasileiras contribuiu muito para
a queda da qualidade e para o aumento do
custo do serviço prestado pelos ônibus.

O Rio tem hoje 34 km de corredores
BRS que transportam mais de 2 milhões de passageiros por dia5. Já em
São Paulo, o programa “Dá licença
para o ônibus” foi lançado no início
desse ano. O objetivo inicial era implantar 220 km de faixas dedicadas
até o final de 2013, mas a meta foi
superada em outubro e, agora, aumentada para 300 km. A medida,
que no início foi muito contestada
pelos motoristas, é agora aprovada
por 88% dos paulistanos6.
A população dessas duas cidades
sente os benefícios. Enquanto no
Rio as velocidades operacionais
aumentaram em até 100%, como
no caso do BRS da Avenida Nossa
Senhora de Copacabana7, em São
Paulo o aumento médio foi de 67%
(de 13,8 km/h para 20,4 km/h 8 ).
Tomando como exemplo apenas o
caso da faixa da Marginal Tietê, que

transporta 28 mil passageiros na
hora pico ao longo dos seus 12,7 km
de extensão, tem-se um ganho de
tempo de 8.400 horas – o equivalente a aproximadamente R$ 25 mil em
apenas uma hora do dia, totalizando
R$ 6,25 milhões em um ano.
Contudo, a adoção de faixas de ônibus junto ao meio fio vem associada
a alguns problemas operacionais.
Atividades de carga e descarga, invasões resultantes de conversões à
direita e entradas em estacionamentos acabam por prejudicar a operação e limitar benefícios. Logo, faixas
junto ao meio fio não devem substituir às localizadas junto ao canteiro
central, típicas dos BRT. E por falar
em BRT, 2014 deve marcar a inauguração de importantes sistemas:
MOVE em Belo Horizonte, TransCarioca no Rio de Janeiro, e o Expresso
DF Sul no Distrito Federal.

(1) http://www.antp.org.br/_5dotSystem/userFiles/simob/relat%C3%B3rio%20geral%202011.pdf

Iniciado em 2011, com a revitalização de um e com a implantação de
novos corredores na zona sul da capital carioca, o BRS dedica uma ou
duas faixas viárias por sentido à circulação dos ônibus. Proporciona um
melhor serviço através do aumento
da velocidade, qualificação da imagem e comunicação com o cliente.

(2) http://www.apta.com/resources/statistics/Documents/FactBook/APTA_2012_Fact%20Book.pdf
(3) http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2012/pocketbook2012.pdf
(4) http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/travel-in-london-report-5.pdf
(5) http://www.brtdata.org/#/location/latin_america/brazil/rio_de_janeiro
(6) http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/09/1342647-faixa-exclusiva-para-onibus-e-aprovada-ate-por-usuarios-de-carro.shtml
(7) http://www.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/21/BF9A66B32FFA-4957-9AB5-6568CDDD7F65.pdf
(8) http://www.cetsp.com.br/media/255662/300kmexclusivas1.pdf
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M OBILID A D E U RB A N A

Faixas e corredores
exclusivos para ônibus:
melhores serviços
para o usuário

Arquivo NTU

Capitais brasileiras, como o Rio de Janeiro, apostam nos
chamados BRS para suprir a urgência por qualidade
e aumento da velocidade dos ônibus. Alternativa
complementará os quatro BRT em construção no município

D

uas principais cidades
brasileiras já figuram entre as capitais mundiais
que registram mais trânsito. É o que diz um ranking realizado pela empresa holandesa de
GPS TomTom, que aponta o Rio de
Janeiro e São Paulo com as 3ª e 7ª
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posições, respectivamente, na lista
das cidades com piores congestionamentos. E para solucionar de
forma emergencial a questão da
mobilidade urbana, as cidades brasileiras estão investindo cada vez
mais em faixas e corredores exclusivos para ônibus.

M OBILID A D E U RB A N A

Para o diretor técnico da Associação
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), André Dantas, a
segregação parcial com faixas para
ônibus é simples, rápida e barata de
se fazer. “Chegamos a um ponto em
que é necessário que seja realizado
algo com resultados imediatos para
reduzir o tempo de viagem da população e aumentar a confiabilidade
do sistema. E uma atitude proativa
do órgão gestor de cada município
é essencial para implantação dessas
soluções simples”, complementa.
BRT E BRS: juntos pela
melhoria da mobilidade
O BRT (Bus Rapid Transit) também
conhecido como Transporte Rápido por Ônibus é um sistema de alta
capacidade, estruturado em um corredor à esquerda da via - totalmente
segregado para comportar o tráfego exclusivo de ônibus articulados
e biarticulados; possui embarque
em nível; pagamento antecipado
e pontos de parada mais seguros
e informatizados, podendo até ser
comparado a um serviço de metrô.
Os custos operacionais desse serviço chegam a ser 10 vezes mais baratos que outros modais, e o tempo de
implantação pode ser de até 18 meses. De acordo com dados da NTU,
no Brasil existem propostas desse
sistema para 19 cidades que somam
um total de 54 projetos.
Já o BRS (Bus Rapid Service) ou
Serviço de Ônibus Rápido é uma
alternativa mais simples, com faixas
exclusivas de ônibus demarcadas
com pinturas e/ou tachões. Essas
faixas possuem fiscalização eletrônica para controle de acesso de
veículos particulares – com exceção
daqueles que estejam entrando ou
saindo de vagas de estacionamento

ou garagem e ruas transversais. No
caso de invasão das faixas exclusivas, ocorre punição com multas.
Também são fornecidas informações aos usuários sobre horários e
linhas dos ônibus.
“Com a faixa exclusiva é possível
melhorar a qualidade do serviço e
manter um equilíbrio entre o sistema
BRT e BRS. Também é importante
qualificar as redes convencionais de
transporte coletivo urbano, e uma
das alternativas para isso é dar prioridade ao transporte por meio das
faixas exclusivas”, defende Dantas.
O Rio de Janeiro é uma das poucas
cidades brasileiras que possui esses
dois sistemas. Até 2016 serão quatro corredores BRT, e atualmente
já conta com oito faixas exclusivas.
Guilherme Wilson, gerente de planejamento e controle da Diretoria
de Mobilidade Urbana da Federação
das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado do Rio de

Janeiro (Fetranspor) explica que
esse movimento a favor da melhoria
do transporte na capital do Rio de
Janeiro começou com a candidatura
da cidade às Olimpíadas de 2016.
“Já temos uma reestruturação de alguns corredores de ônibus na cidade
e obras em andamento para a construção de quatro BRTs – TransOeste,
TransCarioca, TranOlímpica e TransBrasil. A ideia é que seja construída
uma rede integrada de transporte
que dialogue com os demais modais
também, como o VLT (Veículo Leve
sobre Trilhos), barcas e metrô. Nesse
contexto, os BRS ajudarão a alimentar o sistema inteiro”, diz.
Para finalizar, Wilson ressalta que
“esse é um novo contexto de mobilidade do Rio de Janeiro, que mostra
a possibilidade de conciliar investimentos para obras no curto prazo
com as demais implementações
mais demoradas, que demandam
mais tempo e dinheiro”.

PUBLICAÇÃO FAIXAS EXCLUSIVAS
As capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia adotaram as faixas exclusivas de ônibus. Os três casos de sucesso estão na publicação da
NTU “Faixas Exclusivas de Ônibus Urbanos”, que relata os principais
resultados positivos da adoção das faixas. Entre eles estão o ganho
de velocidade e a melhoria
da qualidade do serviço.
Além dessas cidades, um
levantamento feito, também
pela Associação, revela que
16 cidades brasileiras já possuem esse tipo de serviço
exclusivo para o ônibus. A
publicação está disponível para download no site
www.ntu.org.br .
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A c o n t e c e n as em p r esas

Expresso Medianeira investe
na saúde do trabalhador
e na inclusão profissional
de deficientes físicos
Empresa gaúcha de transporte coletivo cria
programas que oferecem melhores condições de
trabalho para um efetivo de 550 funcionários

A instrutora de ginástica laboral do
projeto, Rosângela Fantinel Grigoletto, revela que nas manhãs de sábado, na AFEM, ocorre a Mateada da
Saúde, programa que faz parte do
PMSE e disponibiliza vários serviços
como avaliações físicas, prática de
exercícios, massagens e fisioterapia.
“Os colaboradores vão e podem
levar seus familiares. Essa iniciativa
é muito importante e saudável para
uma empresa, em que ela mostra o
quanto é importante o bem-estar de
seus funcionários”, avalia.

Medição de pressão arterial

Expresso Medianeira

durante a Mateada da Saúde.

EXERCÍCIOS DIRECIONADOS

E

m atividade há 58 anos, a Expresso Medianeira atua em
Santa Maria, município do
Rio Grande do Sul, e dispõe
de uma frota de 130 ônibus. Dentre as
várias iniciativas direcionadas ao desenvolvimento pessoal e profissional
dos colaboradores, o Programa Mais
Saúde na Empresa (PMSE) é um dos
projetos institucionais da empresa
com maior destaque.
O PMSE teve início em 1998 e conta
com uma equipe de profissionais
da saúde — professores de educa-
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ção física, médicos e enfermeiros
— responsáveis por orientar na realização de atividades como ginástica laboral, acompanhamento de
hipertensos e medição de glicose.
Além de instruírem nos exercícios
de ginástica laboral, os professores
de educação física atendem os colaboradores nas segundas, quartas
e sextas-feiras, das 18h às 21h, na
Associação dos Funcionários da Expresso Medianeira (AFEM). No local,
os trabalhadores podem utilizar a
pista pavimentada de caminhada ao
ar livre e a academia de ginástica.

Os exercícios do Programa Mais
Saúde na Empresa são específicos
para cada grupo funcional — fiscais,
motoristas e cobradores. Fiscais
fazem alongamentos e recebem
massagem laboral. Motoristas fazem
exercícios para a coluna porque sobrecarregam essa parte do corpo.
Já os cobradores, devido à carga
horária em que passam sentados, se
alongam e praticam técnicas de respiração como forma de relaxamento.
Cobrador da Medianeira há seis anos,
Guilherme de Oliveira Antunes, avalia

A c o n t e c e n as em p r esas

que as atividades do programa contribuíram para que ele saísse do sedentarismo. “Antes das atividades eu
andava sonolento, sem muita disposição. Mas agora melhorou cem por

cento. A atividade física melhorou minha autoestima, sinto que me deixou
mais disposto. Antes eu caminhava
dez minutos e já cansava. Agora corro
trinta minutos tranquilo”, revela.

ATIVIDADES DO PMSE
• Ginástica laboral: três vezes por semana, em que professores de
educação física coordenam exercícios com duração média de 10
minutos, realizados no próprio local de trabalho.
• Acompanhamento da pressão arterial: uma vez por semana.

No setor de lavagem de veículos, há
um facilitador que utiliza a Língua
Brasileira de Sinais (Libras) para
promover a integração entre os funcionários com deficiência auditiva e
os demais trabalhadores. Essa função é exercida pelo cobrador Renan
Rosa da Silva. “Quando necessário,
na empresa, ajudo na admissão e
ambientação dos colaboradores
surdos, na interpretação de cursos
de capacitação e, quando há dificuldade de interação com seus gestores, facilito a comunicação entre
eles”, destaca o cobrador.

• Medição do nível de glicose: pelo menos uma vez no semestre.
PRINCIPAIS ÁREAS
DE ATUAÇÃO DO PIM
Expresso Medianeira

A instrutora da
ginástica laboral,
Rosângela Fantinel
Grigoletto,

• Ambientação e treinamento
• Acessibilidade

orientando
atividade do PMSE.

• Captação e retenção de mão
de obra de pessoas com
deficiência e reabilitados
• Lidar com o preconceito

PROGRAMA DE INCLUSÃO
MEDIANEIRA (PIM)
“O PIM é o mais novo programa
voltado para colaboradores, criado
há pouco tempo. Nossa motivação
para criá-lo foi proporcionar a todos um ambiente de trabalho livre
de qualquer assédio e preconceito”, assim define o diretor da Medianeira, Victorino Aldo Saccol. O
Programa de Inclusão Medianeira
(PIM) é um projeto de acessibilidade para funcionários com necessidades especiais.
Desde a primeira edição da Mateada
da Saúde, em 2008, os colaboradores e seus familiares recebem
orientações de uma fonoaudióloga

sobre perda auditiva. Em abril de
2012, Saccol solicitou um programa
específico para inserir na empresa
pessoas com necessidades especiais (PNE) e reabilitadas.

• Ascensão profissional
• Plano de ação para atingir
os objetivos do programa

Atualmente, a Medianeira possui 22
funcionários especiais: 13 deficientes físicos, três auditivos, um mental, um visual e quatro reabilitados
pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). “As ações para captação de candidatos estão sempre
sendo realizadas. Dentro do planejamento do PIM estão previstas
tanto as ações para recrutamento e
seleção, bem como a ambientação
e desenvolvimento do novo colaborador”, explica a analista de RH da
empresa, Melissa Goulart.
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A rt i g o

Autor: Décio Caetano*

O tempo dirá

A

origem latina da palavra responsabilidade - respondere - bem esclarece o que precisa ser considerado sobre o conceito legal, ético, político e até
social que ela contém: responder por... ser imputado sobre atos próprios ou alheios ou por uma coisa confiada.
Pois a responsabilidade sobre o que está acontecendo
em Goiânia e região, no ambiente público do transporte
de pessoas, é tema que precisa ser melhor compreendido e apontado pela sociedade como um todo. Depois da
quebra contratual, do expurgo artificial no aumento de
custos e da imposição de novos benefícios, mesmo sem
fonte de financiamento, o quadro insano do transporte
público se afunda em novo buraco financeiro gerado
pelo aumento represado no preço dos combustíveis.
O sistema que há décadas embute na tarifa cobrada dos
mais carentes todo o custo de quem anda de graça agora
não paga sequer as gratuidades, deixando para as empresas concessionárias o prejuízo pela operação deficitária.
O que já era uma aberração contratual se agrava mais
ainda com o aumento, pela Petrobras, no preço do diesel, que está 6% mais caro e representa 20% sobre os
custos do transporte público. Segundo a Associação
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU),
o impacto do novo preço será de 1,91% o que se junta a
mais três aumentos ainda descobertos dos últimos 18
meses. O prejuízo se soma aos 10% impostos pela redução da Tarifa e mais 8% da Tarifa temporal, apelidada
de Ganha Tempo. Como em economia não há mágica,
alguém perde com tudo isto e, quanto mais tardio o conserto, mais caro será o remendo.
Mais grave ainda é o destinatário da conta. Cada angústia
diária de cada passageiro insatisfeito gera custo social irreparável.E sob o ponto de vista da responsabilidade social,
alguém terá de responder, mesmo que de forma tardia,
pelo inevitável sucateamento geral do transporte público
de pessoas, em que já se sangrou tudo o que era possível na
capacidade de pagamento dos mais pobres que, ao final,
pagam a conta pelo transporte de todos.
Quanto à responsabilidade civil, a Justiça certamente
indicará quem, quando e com que reparação se cumprirá
o que foi estabelecido pelo próprio poder público, e mais
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tarde quebrado por razões políticas, forçando o mais
sensível setor de atividade pública a funcionar sem nenhuma legalidade contratual.
Também haverá justiça quando a sociedade inebriada
acordar do aparente benefício do congelamento tarifário para cobrar responsabilidade política sobre a desestruturação de uma rede metropolitana que sempre
trabalhou para ser modelo nacional.
Sob a ótica da responsabilidade administrativa, o que foi
confiado ao poder público vem gerando uma bomba relógio: a inviabilidade do sistema gera perda de velocidade
e qualidade do transporte público, induzindo à fuga crescente para o transporte individual, derramando nas vias
públicas uma avalanche diária de novos veículos privados.
A grande esperança embutida no termo responsabilidade, no entanto, está no uso positivo desse substantivo,
denotando responsabilidade como autor de um feito, responsável por mudança. No crescente debate sobre Mobilidade Urbana, há notáveis exemplos a serem seguidos.
A prefeitura de São Paulo está sendo responsável direta pela sustentabilidade dos serviços de transporte
ao cidadão e por um grande ganho de velocidade nos
corredores exclusivos que são implantados a uma velocidade surpreendente.
A NTU, outro bom exemplo, está sendo responsável pela
propagação do novo conceito de responsabilidade coletiva sobre o transporte público, de forma a reinventar o modelo defasado que se mantinha em quase todas as capitais.
Ao final, “responsabilidade” pode ser vista como culpa
por um erro ou como autoria de um grande acerto. Goiânia e 18 cidades conurbadas, mais de 700 mil passageiros diários, quase um milhão de veículos amontoados
nas ruas e a própria história todos aguardam para saber
qual a escolha dos atores desta história. Se serão responsáveis por grande transformação ou responsabilizados
por grave omissão.

*Décio Caetano é vice-presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (Setransp).

P o n t o d e ô n i b us

Adamo Bazani, jornalista da Rádio CBN especializado em transportes e blogueiro

Mobilidade Urbana e a
necessidade de uma boa gestão
Setor político faz muitas propagandas sobre obras e ações emergenciais,
mas será que há preparo para administrar os transportes?

T

odos sabem que priorizar o
transporte coletivo no espaço urbano não passa de
uma obrigação dos poderes constituídos. Mas deixando toda
a hipocrisia de lado, apenas criar
espaços na cidade não basta. Assim
como todas as demais atividades,
o setor de transportes deve ter boa
gestão. E, sem demagogia, devese pensar na lucratividade que os
serviços de transportes devem ter
como remuneração e no equilíbrio
financeiro dos sistemas para que
eles se mantenham e se aperfeiçoem; mas ainda assim a gestão deve
ser voltada para pessoas.
Isso mesmo... parece óbvio e ao
mesmo tempo tão estranho num
país como o Brasil, mas se a qualidade de vida das pessoas não for o
principal ponto de uma gestão de
transportes, logo o sistema criado
ou o que já tem décadas de operação tem um único destino: Estação
Fracasso. Mas como fazer uma boa
gestão de transportes pensando no
bem-estar das pessoas que são a
real motivação dos serviços e nelas
está a fonte de votos e renda?
Em primeiro lugar: transparência.
Quando um governante anuncia uma
obra, ele deve deixar claro para a população a real necessidade daquela
intervenção, quantas pessoas vão ser
beneficiadas, qual o tempo de satu-

ração (esgotamento da capacidade
de atendimento) da medida, o quanto vai custar para fazer e o quanto vai
custar para manter e operar. Além
disso, a relação entre empresas e administradores públicos deve ser limpa e clara – isso é gestão com ética!
Uma boa gestão de transportes
passa por fiscalização. Quando há
corrupção, não há fiscalização. E a
população fica exposta a maus e caros serviços. O bom empresário de
ônibus concorda plenamente com
isso. Ele atua corretamente e não
teme fiscalização. Pelo contrário,
quando a gestão dos transportes é
honesta e transparente, empresário
de ônibus se sente seguro para investir. Sabe que vai ter estabilidade
e que o contrato que assinou vai
ser respeitado. Hoje é possível ver
empresas de ônibus e associações
de empresários buscando cada vez
mais qualidade e excelência.
A transparência deve estar presente
também nas obras de mobilidade.
Não se deve escolher um modal pelo
lucro que ele eventualmente pode
dar à construtora. A empreiteira
precisa e merece ter lucro, mas de
maneira justa, e a obra deve ser selecionada de acordo com o benefício
que vai trazer à sociedade.
Outra questão importante é saber
gerenciar o sistema de transporte
já estabelecido quanto à frequência

e demanda. Às vezes a solução de
transporte escolhida é a ideal. Mas
se não houver uma inteligência de
gestão que reflita na área operacional, os benefícios de determinada
obra correm o risco de ser minimizados. Ou seja, um belo sistema, mas
muito mal operado e fiscalizado.
E nesse aspecto, passageiros, empresas e poder público devem
criar canais permanentes de diálogo, mas que não se limitem às
discussões. As medidas devem
ser rápidas, mas não precipitadas.
Um corredor de ônibus, uma faixa
exclusiva, uma linha de metrô são
excelentes para a população. Mas o
que adianta se a oferta desses serviços não se adequar às necessidades das demandas, que é importante destacar: são dinâmicas e estão
em constantes alterações?
Quando uma gestão de transportes
coloca as pessoas em primeiro lugar,
tudo acaba sendo consequência
desse esforço: a satisfação dos passageiros, a boa imagem, o desenvolvimento econômico e social, o
bem-estar social e, claro, o lucro.
Transportar não é colocar veículos
nas ruas ou fazer obras. É cuidar do
ser humano. As empresas e administradores públicos que têm essa
premissa, não com emoção apenas,
mas com inteligência, são exemplos
de sucesso em todos os sentidos.
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Apps

Livros

Vídeos

Bus-K Fortaleza
(Android – gratuito)

DIA-A-DIA de um Cobrador

Blog Meu Transporte
www.meutransporte.blogspot.com.br

O livro escrito por Leandro B. Mendes relata o
O app informa o trajeto dos transportes co-

seu dia-a-dia como cobrador de ônibus urbano

Portal de notícias sobre transporte público,

letivos de Fortaleza, detalhando os pontos

e a sua relação com os passageiros. Mesmo

o blog apresenta valores das passagens nas

de paradas. Possibilita verificar quais ônibus

com a limitação de uma paralisia cerebral do

capitais brasileiras e os horários dos ônibus de

passam nos abrigos e ainda marcar o local de

lado esquerdo do corpo, Leandro permaneceu

diversas cidades. O portal abrange todos os

descida. Através do GPS o aplicativo emite um

firme na profissão .

estados e apresenta informações de todos os

aviso vibratório quando o ônibus se aproxima
do local selecionado.

moldais de transporte público.
Dia-a-dia de um cobrador também traz depoimentos de passageiros de ônibus que tiveram
convívio com o cobrador e aborda o tema
acessibilidade. O livro foi editado pela editora
CBJE e publicado em 2012.
Para informações de como adquirir o livro acesse: www.livrariaalb-suica.com ou consulte a página do Facebook O Dia-a-dia de um cobrador.

Conduzindo o Progresso
– A História do Transporte
e os 20 anos da NTU
Vai de Ônibus??
Blumenau Lite
(Android – gratuito)

“A história do transporte urbano é parte inte-

Ônibus Manaus
www.onibusmanaus.com.br

grante de um dos fatos mais significativos da
história da humanidade: a criação das cidades”.

Idealizado pelo Trânsito Manaus, portal de no-

Possibilitando o acesso as informações sobre

O trecho do livro “Conduzindo o Progresso – A

tícias sobre trânsito da capital amazonense, o

o transporte de Blumenau, o app permite,

História do Transporte e os 20 anos da NTU”

site apresenta uma busca simples das linhas de

sem o uso de internet, fazer buscas por linhas,

relata bem a origem e evolução do transporte,

ônibus de Manaus, podendo verificar as linhas

horários e valores da tarifa. Com acesso a

a sua chegada no Brasil e a criação da Associa-

de ônibus por lugar, avenida, número da linha

internet o app ainda disponibiliza o saldo do

ção Nacional das Empresas de Transportes Ur-

ou de um bairro para outro.

cartão SIGA e permite atualizar as informa-

banos (NTU). Lançado em 2007 pelo Escritório

ções de tarifas, linhas e horários.

de Histórias, com 310 páginas, teve três anos de
pesquisa coordenada pelo atual presidente do
Conselho Diretor da NTU, Eurico Galhardi e por
Isabella Verdolin Neves. Foi escrito por Paulo
Pacini. A obra está disponível na NTU.
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