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10h00: abertura

10h30: Painel “transPorte Público urbano: 
como atender as demandas sociais?”
o debate, mediado pelo jornalista alexandre 
garcia, contará com a participação de lideranças 
do setor de transportes, do governo federal 
e da sociedade civil em busca de respostas e 
soluções para as principais necessidades dos 
usuários do transporte público urbano.

gilberto carvalho   Secretaria-Geral 
da Presidência (convidado)

otávio Vieira da cunha Filho   Associação Nacional 
das Empresas de Transportes Urbanos (NTU)

getúlio Vargas   Confederação Nacional das 
Associações de Moradores (CONAM)

José Fortunati   Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP) (convidado)

Frederico bussinger  Especialista em Transporte

nazareno stanislau affonso   Associação 
Nacional de Transportes Públicos (ANTP)

13h00: almoço

14h30: Painel “Qualidade e 
segurança nos sistemas brt”
especialistas vão debater as medidas necessárias 
para garantir que os sistemas BRt operem com 
a máxima eficiência, qualidade e segurança.

conrado grava de souza   Companhia do 
Metropolitano de São Paulo (Metrô)

lélis marcos teixeira   Sindicato das Empresas de 
Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus)

ramon Victor césar   Empresa de Transportes 
e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans)

clarisse cunha linke   Instituto de Políticas 
de Transporte e Desenvolvimento (ITDP)

luis antonio lindau   Embarq Brasil

17h30: encerramento

9h30: Painel “lei anticorruPção 
e Política de ComplianCe”
painel vai abordar as responsabilidades das 
empresas, geradas pela lei nº 12.846/2013, 
e os componentes de uma estrutura de 
compliance com experiências do setor.

Palestrante: rogéria gieremek   diretora executiva de 
compliance da Serasa Experiam 
 
estudo de caso: lélis teixeira   presidente 
executivo da Fetranspor (Federação das 
Empresas de Transportes de Passageiros 
do Estado do Rio de Janeiro)

oFicina: “sistemas inteligentes de transporte”
especialistas, operadores e representantes 
da indústria vão apresentar e discutir as 
inovações em tecnologia para a operação 
dos sistemas de transportes.

11h30: PersPectiVas do its no brasil
antp
prodata (convidado)
tacom
Clever 
mediação: Rio Card  (convidado) 

13h00: almoço

14h30: bilhetagem eletrônica 
e tecnologias Para controle 
das gratuidades 
ponto Certo (convidado)
empresa 1
transdata
digicom (convidado)
mediação: Bom (convidado)

16h00: gestão oPeracional 
e inFormação ao usuário
M2M (convidado)
Citatti (convidado)
trapeze (convidado)
transoft (convidado)
mediação: transfacil (convidado)

17h30: encerramento

aceSSe a
programação

virtual



EditoriAl

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 Sousa (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

O Os dados são alarman-
tes. São quase 400 ôni-
bus incendiados de ja-
neiro a junho de 2014 

no Brasil. Um aumento de 200% em 
relação ao início de 2013. Números 
que nos remetem a um cenário de 
guerra, mas em que só um lado ata-
ca enquanto o outro lado, inocente, 
nem contra-ataca nem se defende.  

Não há resposta ou ação do governo 
para punir e, principalmente, impe-
dir que esses atos de violência acon-
teçam. Uma situação contraditória 
já que ao mesmo tempo em que 
procuramos alcançar a plenitude de 
um sistema de excelência, há uma 
instabilidade na segurança pública 
contribuindo para a destruição de 
um bem que também é público. 

Na busca por resguardar os passa-
geiros, motoristas, cobradores e a 
própria frota de veículos, empresários 
do transporte coletivo buscam em 
câmeras de segurança e no monito-
ramento dos veículos uma alternativa 
para enfrentar o vandalismo. Campa-
nhas publicitárias também foram lan-
çadas no Rio de Janeiro e São Paulo, 
com o apoio da NTU, para conscien-
tizar a população em denunciar esses 
atos contra os coletivos. 

Além do medo pelas vidas em risco 
nessas ações criminosas, o setor 

segurança 
em chamas

teme pela integridade do alto inves-
timento que tem sido realizado em 
prol da melhoria da qualidade do 
serviço com a compra de veículos 
novos e modernos, que custam em 
média R$ 500 mil a R$ 1 milhão.

Oferecer segurança pública é algo 
que foge da competência das em-
presas. É um dever do Estado. O 
Código Penal Brasileiro, em seu 
Artigo 250, prevê a pena de reclu-
são de três a seis anos e multa para 
quem “causar incêndio, expondo a 
perigo a vida, a integridade física 
ou o patrimônio de outrem”. E, no 
caso de o incêndio ser veículo de 
transporte coletivo, ela aumenta 
em um terço.

Mas raramente as autoridades de 
segurança enquadram os criminosos 
nesse artigo penal. A postura tem 
sido branda e isso reflete diretamen-
te no crescimento do número de ata-
ques sob a certeza da impunidade.

E, entre garagens atacadas, ôni-
bus e mais ônibus incendiados e 
pessoas amedrontadas, o que se 
espera são punições mais severas e 
que o segmento tenha um respaldo 
legal do Estado e a garantia que os 
responsáveis por todas essas atro-
cidades sejam punidos e impedidos 
de cometer novos atos contra a so-
ciedade. 
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6 OPiniÃO Da nTu  Albert ANdrAde

Novos tempos, novos desafios.

EnTREViSTa  luíS Alberto SAbóIA

Confira entrevista com o secretário executivo da Secretaria 

de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza (CE)

DiÁLOGO TÉCniCO  ANdré dANtAS

Todos satisfeitos com o sucesso do desastre?

PaRaDa OBRiGaTÓRia
Notinhas para você se agendar, se informar e se atualizar

CaPa
Ataques a ônibus sobem mais de 200% desde início de 2013

nTu EM aÇÃO
Anuário NTU 2013/2014 traz dados do transporte 

coletivo e faz comparativo com anos anteriores

POLÍTiCaS PÚBLiCaS
Prefeitos se mobilizam por soluções para a melhoria do transporte público

aCOnTECE naS EMPRESaS
Motoristas elaboram próprio Código de Conduta no Rio de Janeiro

PELO MunDO
Conheça as novidades e soluções de mobilidade adotadas mundo afora

EMBaRQuE nESSa iDEia  luIS ANtoNIo lINdAu

Quanto e como os setores público e privado investem em transportes?

inFRaESTRuTuRa
Brasília e Rio de Janeiro inauguram novos corredores BRT

SOCiEDaDE
Brasil segue na contramão da mobilidade sustentável

POnTO DE ÔniBuS  AdAmo bAzANI

Emissão CO2  por veículos particulares aumenta 25% em três anos

aRTiGO  Rafael Henrique Moraes Pereira

Envelhecimento populacional e as tarifas do transporte público

#nTuRECOMEnDa
Dicas de livros, sites, aplicados e vídeos sobre transporte

38
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opinião dA ntU

novos tempos,
novos desafios

Autor: albert andrade (*)

*alBeRt anDRaDe é diretor de tecnologia e 

modernidade do Sindicato das Empresas de 

Transporte de Passageiros de Belo Horizonte 

(SETRABH) e conselheiro titular da NTU 

representando o Estado de Minas Gerais.

B elo Horizonte inaugurou re-
centemente o sistema BRT 
MOVE, composto, inicial-
mente, de dois corredores 

e um rotor na área central. No último 
mês de março, entrou em operação 
o corredor Cristiano Machado com 
extensão de 6 km juntamente com 
o trecho central com extensão de 
1,5 km. Já em maio, foi a vez do cor-
redor Antônio Carlos/Pedro I com 
extensão de 16 km. Algumas linhas 
oriundas dos corredores fazem um 
trajeto complementar na área cen-
tral para atender a região hospitalar 
da cidade, porém esse trecho com-
plementar é dotado apenas de faixas 
exclusivas que ainda aguardam a 
instalação da fiscalização eletrônica.

A demanda prevista para o sistema 
implantado é de 730 mil passagei-
ros por dia, o que representa mais 
de 40% da demanda atual de todo 
o sistema ônibus da capital minei-
ra. Isso demostra a importância do 
MOVE para os belo-horizontinos que 
receberam de forma muito positiva o 
início da operação do novo BRT.

O entusiasmo com o MOVE é natu-
ral, pois, há décadas, Belo Horizonte 
não assistia tamanho investimento 
em transporte público urbano, que 
se traduz em melhoria da qualidade 
de vida para a sua população.

Os investimentos públicos atingiram 
o montante de 841 milhões de reais e 

foram complementados por investi-
mentos privados da ordem de 300 
milhões de reais em veículos e siste-
mas operacionais. Vencida a grande 
batalha para colocar o MOVE em 
operação antes da Copa do Mundo, 
é hora de arregaçar as mangas e en-
frentar os novos desafios.

o que é natural em face do aumento 
de qualidade do serviço oferecido.

Toda qualidade tem seu preço, e para 
atender as demandas sociais por me-
lhores serviços públicos, temos que 
encontrar novas formas de financiar 
o transporte público no Brasil em 
complemento à receita tarifária.

Outro grande desafio é manter o ní-
vel de qualidade dos novos sistemas 
BRT ao longo dos anos. Operar BRT 
é muito diferente de operar uma linha 
de ônibus. O BRT engloba não só os 
veículos, mas também as estações, 
os terminais, a via, os sistemas ope-
racionais, as oficinas de manutenção 
e o centro de controle. Todas essas 
partes têm que estar sempre bem 
coordenadas para resultar em um 
serviço de qualidade permanente.

Isso vai exigir mudanças de para-
digma, conscientização e perfeito 
entrosamento entre os gestores pú-
blicos e os operadores privados. 

Sistemas de BRT implantados re-
centemente no Brasil mostram que, 
mesmo com ganhos advindos da ra-
cionalização das redes e do aumen-
to de produtividade, os custos ope-
racionais são maiores que aqueles 
verificados nas redes convencionais, 

um grANde deSAfIo 
é mANter o Nível de 
quAlIdAde doS NovoS 
SIStemAS brt Ao loNgo doS 
ANoS. operAr brt é muIto 
dIfereNte de operAr umA 
lINhA de ôNIbuS. exIge 
mudANçA de pArAdIgmAS.
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EntrEviStA

D epois de vivenciar um 
crescimento médio de 
11% em sua frota de veí-
culos entre 2009 e 2013, 

a cidade de Fortaleza (CE) viu-se 
com um grande problema: o trânsito 

luís alBeRto saBóia

Intervenções simples, 
expectativa de 

grandes mudanças
O PlANO DE AçõES IMEDIATAS EM TRâNSITO E TRANSPORTE 

DE FORTAlEzA BUSCA PlANTAR AS SEMENTES DE UMA 
NOVA CONCEPçãO DE TRáFEGO NA CIDADE

pesado de mais de 900 mil veículos 
e os congestionamentos decorren-
tes dele. A situação da cidade foi 
agravada ao longo dos anos, pois as 
ações de planejamento não acom-
panharam esse ritmo. Apoiada nas 
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EntrEviStA

diretrizes da lei Nacional de Mobi-
lidade Urbana – priorizando os mo-
dos de transportes não motorizados 
sobre os motorizados, os serviços 
de transporte público coletivo sobre 
o transporte individual motoriza-
do – a prefeitura implantou o Plano 
de Ações Imediatas em Trânsito e 
Transporte (PAITT) de Fortaleza 
que busca solucionar, inicialmente, 
problemas pontuais de mobilidade 
por meio de intervenções simples, 
que não utilizem grandes obras de 
infraestrutura física viária e que 
possam trazer ganhos rápidos em 
relação à mobilidade. Conheça de-
talhes do projeto nesta conversa 
da Revista ntu urbano com o Se-
cretário Executivo da Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos 
da cidade e coordenador do PAITT, 
luís Alberto Sabóia.

EM QuE COnSiSTE O PLanO 
DE aÇõES iMEDiaTaS EM 
TRânSiTO E TRanSPORTE 
DE FORTaLEza (PaiTT)?
Trata-se de um conjunto de ações 
emergenciais que trazem como 
resultado concreto o aumento da 
velocidade do transporte público, 
a diminuição da superlotação em 
coletivos, a diminuição no tempo de 
espera em pontos de parada, o alívio 
da pressão em alguns pontos críticos 

A cIdAde deve pASSAr 
por umA mudANçA de 
pArAdIgmA NA quAl 
o cArro deIxA de 
Ser o protAgoNIStA, 
luíS Alberto SAbóIA, 
SecretárIo executIvo 
dA SecretArIA de 
coNServAção e ServIçoS 
públIcoS dA cIdAde e 
coordeNAdor do pAItt.

de congestionamento e a busca por 
mais elementos para estruturação e 
organização da política de gerencia-
mento de trânsito em Fortaleza.

O QuE FORTaLEza BuSCa aO 
SE PLanEJaR PaRa TER uM 
PLanO DE aTuaÇÃO SOBRE 
O TRanSPORTE PÚBLiCO E 
a MOBiLiDaDE uRBana?
O PAITT é somente um dos elemen-
tos da Política de Mobilidade Urbana 
da cidade, que também contará com 
políticas públicas de médio e longo 
prazo. No médio prazo, ações como a 
implantação dos corredores de BRT, 
intervenções de melhoria da malha 
viária (como túneis, alargamento de 
vias) e a elaboração do Plano Ciclo-
viário já estão em desenvolvimento. 
Além disso, a realização de uma pes-

quisa Origem-Destino para subsidiar 
o Plano de Mobilidade é essencial, e 
os editais para estas ações já estão 
sendo elaborados. Esta Política faz 
parte ainda de uma iniciativa mais 
ampla de caráter intersetorial, o Pla-
no de Desenvolvimento Urbano.

QuaiS OS RESuLTaDOS 
ESPERaDOS E EM 
QuanTO TEMPO?
Dentro do escopo do PAITT, espera-
se que a oferta do sistema readeque-
se aos desejos da demanda, que o 
sistema passe a ofertar um serviço 
menos desigual entre as regiões da 
cidade e, por fim, que as ações de 
tráfego como a preferência ao cole-
tivo sejam implantadas em avenidas 
adequadas. Até o fim do projeto, a 
iniciativa de remanejo de frota aliada 
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EntrEviStA

as ações de tráfego prevê o cumpri-
mento dos objetivos citados acima. 
A cidade deve passar por uma mu-
dança de paradigma na qual o carro 
deixa de ser o protagonista.

FORaM REaLizaDOS 
DEBaTES PÚBLiCOS 
PaRa DESEnVOLVER 
O PaiTT? QuaiS SÃO aS 
PRinCiPaiS DEManDaS 
Da POPuLaÇÃO E DEMaiS 
SETORES COnSuLTaDOS?
Sim. Desde o anúncio do plano, a 
equipe do PAITT vem apresentan-
do suas iniciativas e análises em 
diversos fóruns (universidades, 
imprensa, entidades de classe) e re-
cebendo considerações sobre cada 
uma delas. Muitas das demandas 
da população estão relacionadas 
com os modais públicos e não mo-
torizados. Os ciclistas demandam 
a implantação de infraestrutura 
adequada com condições de segu-
rança; os usuários de ônibus e vans 
pedem mais conforto e maior inte-
gração da rede, além de melhorias 
dos pontos de parada e divulgação 
de informações.

O QuE SE PRETEnDE 
iMPLanTaR EM TERMOS 
DE SOLuÇõES PRÁTiCaS 
PaRa O TRânSiTO E O 
TRanSPORTE PÚBLiCO?
As ações de curto prazo são justa-
mente as iniciativas que estão sen-
do trabalhadas dentro do escopo 
do PAITT: revisão da circulação de 
algumas vias, intervenções em pon-
tos críticos de trânsito em áreas de 
gargalo, novo modelo de operação 
e gestão do trânsito com reforço da 
operação da Autarquia Municipal de 
Trânsito, Serviços Públicos e Cida-
dania (AMC), reordenamento das 
vagas de zona azul e redesenho de 
rotas de transporte público, além da 

implantação de um sistema de com-
partilhamento de bicicletas.

O PLanO SERÁ iMPLanTaDO 
ainDa EM 2014? QuaL É O 
CROnOGRaMa PREViSTO?
Sim, o cronograma está todo previs-
to dentro do ano de 2014. As inicia-
tivas e seus projetos pilotos estarão 
sendo implementadas ao longo dos 
próximos meses.

nO QuE Diz RESPEiTO aO 
TRanSPORTE COLETiVO 
POR ÔniBuS, QuE TiPO 
DE SOLuÇÃO ESTÁ 
SEnDO COnSiDERaDa 
(FaixaS ExCLuSiVaS, 
CORREDORES BRT...)?
O sistema de transporte coletivo é 
composto por ônibus e vans e apre-
senta oportunidades de readequa-
ção de frota em diversos pontos da 
cidade, melhorando as condições 
de conforto por meio da diminui-
ção da superlotação em trechos 
críticos. E também a diminuição 
do tempo de espera em pontos de 
parada em bairros onde o serviço é 
ofertado com intervalos elevados. 
Aliado a este remanejamento de 
frota, ações de trânsito como a im-
plantação de faixas preferenciais 
para o transporte coletivo estão 
sendo pensadas no intuito de ga-
rantir uma velocidade operacional 
maior para o coletivo, diminuindo o 
tempo de viagem do usuário.

POR QuE FOi COnTRaTaDa 
uMa COnSuLTORia 
inTERnaCiOnaL?
O papel da McKinsey é assessorar 
a equipe de funcionários da Pre-
feitura contratados para o PAITT, 
especializados em Engenharia de 
Transportes e Planejamento Urbano 
e conhecedores da realidade local, 
com grande experiência em órgãos 
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EntrEviStA

PERFiL

luís alberto sabóia é admi-
nistrador e mestre em Pla-
nejamento e Avaliação de 
Políticas Públicas pela Uni-
versidade Federal do Ceará 
(UFC).  Atuou em cargos de 
gestão no setor privado. Foi 
Analista de Regulação, con-
cursado da Agência Regula-
dora de Serviços Públicos do 
Ceará (Arce), onde ocupou 
os cargos de Gerente Admi-
nistrativo, Coordenador do 
Serviço Público de Transpor-
te Rodoviário Intermunicipal 
de Passageiros, Assessor do 
Conselho Diretor, Coordena-
dor de Planejamento e  Dire-
tor-Executivo. Atualmente 
coordena o PAITT – Plano de 
Ações Imediatas em Trânsito 
e Transporte de Fortaleza. 

públicos e privados vinculados ao 
trânsito. A empresa, que tem mais 
de 300 consultores atuando em três 
escritórios no Brasil, aporta conheci-
mentos e melhores práticas interna-
cionais advindos de sua experiência 
no setor público em diversos países, 
em cidades como Salvador, Rio de 
Janeiro, Bogotá e Moscou. Unindo o 
conhecimento local ao internacional, 
a Prefeitura de Fortaleza tem as me-
lhores condições para implementar 
soluções inovadoras que melhorem 
a mobilidade de nossa cidade.

ESTÃO SEnDO PEnSaDaS 
a QuaLiFiCaÇÃO DOS 
ÔniBuS uRBanOS E DOS 
POnTOS DE PaRaDaS E a 
inFORMaÇÃO aO uSuÁRiO?
Estes pontos foram diagnosticados 
como problemáticos nas condições 
atuais do sistema e já entraram na 
pauta de discussão, porém serão 
foco do segundo momento de traba-
lho, após o remanejo da oferta.

O SETOR EMPRESaRiaL 
ESTÁ COnTRiBuinDO 
COM ESSE PLanO DE 
aÇõES? DE QuE FORMa?
O Sindicato das empresas de Ônibus 
e o Sindicato dos operadores do 
transporte complementar estão par-
ticipando ativamente das discussões 
juntamente com a Empresa de Trans-
porte Urbano de Fortaleza (ETU-
FOR) e a equipe do PAITT, de forma 
a garantir que os cenários propostos 
sejam operacionalizáveis da melhor 
forma para o usuário.

a CiDaDE JÁ TEM FaixaS 
ExCLuSiVaS PaRa 
ÔniBuS? QuanTOS 
QuiLÔMETROS nO TOTaL?
Sim. No total, Fortaleza conta com 
14,8 Km de faixas preferenciais para o 
Transporte Coletivo.
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andré Dantas, PhD, diretor técnico da NTU

diÁlogo técnico

Q ueria escrever sobre os 
avanços e as oportuni-
dades, mas a situação 
alarmante dos ônibus in-

cendiados exige a exposição e dis-
cussão dos fatos e das implicações 
para o transporte público no Brasil. As 
imagens dos ônibus queimados pelas 
ruas dos quatro cantos do país torna-
ram-se comuns e corriqueiras e já per-
cebe-se o sentimento de que já fazem 
parte da paisagem. Equivocadamen-
te, alguns desavisados, que talvez 
não sejam poucos, acreditam que de 
alguma forma os ônibus destruídos 
serão rapidamente substituídos e 
sem custo qualquer para a sociedade. 
Todavia, essa não é a verdade, pois 
todos perdem direta e indiretamente. 

Os fatos desmentem essas percep-
ções equivocadas. A NTU registrou 
a queima de 931 ônibus utilizados no 
transporte público urbano nos últi-
mos 10 anos. Esse registro representa 
apenas uma parcela dos incidentes, 
que foram contabilizados em 55 cida-
des brasileiras. Conforme apresenta-
do no gráfico abaixo, houve um cres-
cimento significativo das ocorrências 
desde janeiro de 2013. Nesse período 
foram 525 veículos totalmente des-
truídos em ações criminosas, ou seja, 
mais da metade dos eventos deu-se 
em um curto espaço de tempo. 

A partir do registro das ocorrências, 
é possível avaliar parte das conse-
quências dos incêndios dos ônibus. 
Estima-se que o custo direto relativo 

todos satisfeitos com o 
sucesso do desastre?

a compra de veículos novos para 
substituir aqueles incendiados foi de 
aproximadamente R$325 milhões, 
ou seja, esse montante deixou de ser 
investido na melhoria da frota existen-
te ou da infraestrutura. Por exemplo, 
seria possível investir esses recursos 
na construção de 1.700 km de faixas 
exclusivas, que possibilitariam a tão 
almejada priorização para o transpor-
te coletivo. Considerando a indispo-
nibilidade de veículos em função do 
processo de compra e licenciamento, 
que pode demorar até 5 meses, pode-
se apontar também para um custo 
social relativo a impossibilidade de 
ofertar um conjunto de viagens com a 
frota total. Esse custo foi estimado em 
mais de R$91 milhões para o período 
de análise (2004 a 2014). 

Apesar da sensação de que todos 
estão satisfeitos com o sucesso do 
desastre, pois observam com deslum-
bre e passividade, existe a perspectiva 
de atuação imediata para reverter 

essa situação alarmante. Além dos 
programas de conscientização da 
população, que precisa ser informada 
quanto as consequências negativas 
dos incêndios dos ônibus, há ainda a 
possibilidade de atuação mais severa 
na aplicação da legislação existente. 
No Código Penal Brasileiro, o Artigo 
250 refere-se à “...Causar incêndio, 
expondo a perigo a vida, a integridade 
física ou o patrimônio de outrem...” e 
determina pena de reclusão, de três 
a seis anos, e multa. Ainda nesse ar-
tigo, no parágrafo 1º, inciso II, item c, 
há ainda a determinação de aumento 
da pena em um terço, caso o incêndio 
ocorra em “...embarcação, aeronave, 
comboio ou veículo de transporte 
coletivo...”. Esse enquadramento legal 
associado a atuação mais rigorosa dos 
agentes de segurança pública tem o 
potencial de dar as mínimas condições 
de segurança as empresas operadoras 
dos serviços e assim muitos usuários 
deixarão de esperar em vão pelos ôni-
bus incendiados diariamente. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

N
o.

 Ô
ni

b
us

 in
ce

nd
ia

d
o

s 
(a

cu
m

ul
ad

o)

Ano

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12      REVISTA NTU URBANo



pArAdA obrigAtóriA

CaMPanha BuSCa 
inCEnTiVaR 
SinaLizaÇÃO 
naS CiDaDES

SETOR DE 
TRanSPORTES 
aPOia CaMPanha 
DE COMBaTE à 
ViOLênCia COnTRa 
a MuLhER

O Ministério das Cidades, por meio da 

Secretaria de Políticas para as Mulhe-

res, lançou, no mês de maio, a cam-

panha nacional “Violência contra as 

Mulheres – Eu ligo”. A iniciativa conta 

com o apoio do setor de transporte 

público, que divulga a campanha atra-

vés de cartazes fixados no interior dos 

ônibus.  O projeto incentiva as mulhe-

res a ligarem para a Central de Aten-

dimento à Mulher, através do número 

180, e denunciar seus agressores.

As mulheres também têm à disposi-

ção o Clique 180, aplicativo para celu-

lar que permite o contato direto com 

a central, além de trazer informações 

sobre locais perigosos, lei Maria da 

Penha, entre outros recursos.  A As-

sociação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos (NTU) aderiu à 

campanha e divulga a ação nas redes 

sociais, site e revista da entidade.

JuSTiÇa PROÍBE BLOQuEiO DE FaixaS 
ExCLuSiVaS DuRanTE ManiFESTaÇõES EM SP

A determinação é da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que atendeu a ação da Companhia 

de Engenharia de Tráfego (CET). Com a decisão, os manifestantes ficam proibidos de ocupar as fai-

xas exclusivas de ônibus já existentes e as faixas que ainda serão implantadas.

O Mobilize Brasil lançou recentemente a 

campanha “Sinalize”, que procura esti-

mular as cidades a melhorar a sinalização 

dirigida a ciclistas, pedestres e usuários 

do transporte público. A ideia é estimu-

lar racionalização dos sinais, de forma 

a melhorar a legibilidade para todos e o 

principalmente facilitar os deslocamen-

tos sem o automóvel.

A campanha Sinalize realizará um levantamento nas cidades brasileiras sobre a qualidade da 

sinalização urbana. Para isso, voluntários podem utilizar uma ferramenta de avaliação base-

ada em leis, manuais, guias e melhores práticas de sinalização de vias no Brasil e no mundo.

Qualquer pessoa pode participar e avaliar a situação em sua localidade. O recurso está 

disponível no link www.mobilize.org.br/campanhas/sinalize e pode ser acessado por 

qualquer pessoa. Participe!

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo será responsável por acionar a Polícia Militar em caso de 

bloqueio das faixas exclusivas por manifestantes e, caso descumpra a liminar conseguida pela CET, 

terá que pagar multa no valor de 50 mil reais. A CET justifica a medida argumentado que os ônibus 

devem circular livremente pelas faixas sem qualquer tipo de impedimento.
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Ataques a ônibus 
sobem mais de 

200% desde 
início de 2013

EMPRESáRIoS, ESPECIALISTAS 
EM SEGURANçA PúBLICA E 

PARLAMENTARES ACREDITAM 
qUE A TIPIFICAção PENAL 

DESSE TIPo DE Ação é UM DoS 
CAMINHoS PARA ACABAR CoM 

A IMPUNIDADE E CoIBIR CRIMES
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cApA

D esde o início de 2014, em 
apenas seis meses, pelo 
menos 396 ônibus foram 
destruídos por criminosos 

em incêndios durante ataques re-
gistrados em 52 cidades brasileiras, 
número que aumenta a cada dia, 
conforme levantamento feito pela 
Associação Nacional das Empresas 
de Transportes Urbanos (NTU). 
Um aumento superior a 200% em 
relação a todo o ano de 2013. Nos 

últimos 10 anos, já são 931 ônibus 
incendiados. 

Atualmente o estado de São Paulo 
concentra a maior parte dos casos: 
mais de 150 ônibus destruídos desde 
o início do ano anterior. Um dos mais 
recentes e impactantes ocorreu em 
22 de abril deste ano, quando foram 
destruídos de uma só vez 34 ônibus 
da Auto Viação Urubupungá, em 
uma garagem auxiliar da empresa 
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em Osasco, Grande São Paulo. Nesse 
caso, o prejuízo contabilizado em ve-
ículos e operação pode superar R$ 10 
milhões e cerca de 20 mil pessoas pre-
judicadas com a perda desses ônibus.

Outro caso que ganhou as manche-
tes ocorreu em São luís (MA), no dia 
3 de janeiro, quando um ônibus foi 
queimado por criminosos a mando 
de comparsas que estavam no presí-
dio de Pedrinhas. No veículo estava 
Ana Clara Santos Sousa, de apenas 6 
anos de idade. Ela teve 95% do corpo 

queimado e não resistiu, morreu três 
dias depois. Em São luís, pelo menos 
nove ônibus foram destruídos. Dados 
da NTU indicam que nos últimos dez 
anos o setor acumula mais de 800 veí-
culos destruídos em todo o país.

Apesar da gravidade do dano, que 
amedronta passageiros e colaborado-
res do sistema, o número de pessoas 
presas pelos ataques aos ônibus é bai-
xo. Em São Paulo, por exemplo, a Po-
lícia Civil relata ter prendido mais de 
40 criminosos e identificado outros 

62. Para o diretor da empresa Ratrans, 
de São luís (MA), José Gilson Caldas 
Neto, é difícil punir os autores. “Muitas 
vezes a polícia recebe informação de 
quem são as pessoas, prende, mas 
acabam sendo soltos porque não tem 
uma lei que os mantenha na prisão”, 
lamenta.

Para o sociólogo e pesquisador de 
Segurança Pública da Universidade 
de Brasília (UnB), Antônio Flávio 
Testa, esse tipo de depredação de 
patrimônio é realizada para assustar a 
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sociedade, já que os ônibus, especial-
mente em chamas, representam uma 
imagem muito impactante. “É um tipo 
de ação criminosa que interfere na 
vida e na mobilidade, tanto para quem 
usa quanto para quem não é usuário 
de ônibus. É uma ação extremamente 
nociva, com impacto e visibilidade ab-
surdos”, destaca Testa.

Ele avalia que a falta de punição ri-
gorosa aponta para a continuidade e 
talvez agravamento das ações crimi-
nosas: “Existem bons projetos em tra-
mitação no Congresso Nacional e até 
mesmo o aumento da pena para casos 
de vandalismo. Seriam boas soluções 

para proteger os patrimônios público 
e privado, mas a pauta está emperra-
da no Congresso”.

REaÇÃO

Após constatar o brusco aumento 
nas ações criminosas contra os ôni-
bus do transporte público, muitas 
das vezes por motivos sem qualquer 
vínculo com a mobilidade urbana, o 
setor decidiu agir. A NTU enviou car-
ta à presidente Dilma Rousseff, em 
nome de 600 empresas, demandan-
do medidas urgentes e apoio aos 
Projetos de lei em tramitação no 
Congresso Nacional que criminali-

zam os ataques. “Os ônibus urbanos 
não têm seguro. O prejuízo é todo 
dos empresários e da população 
que perde em oferta de transporte 
público. As autoridades de seguran-
ça do país precisam dar um basta 
nestas situações”, destaca o presi-
dente da NTU, Otávio Cunha. 

O setor defende que o poder públi-
co indenize as empresas em caso 
de ataques. Isso porque é dever do 
Estado fazer o policiamento pre-
ventivo e garantir a segurança dos 
cidadãos e a continuidade dos ser-
viços públicos. Entre as tipificações 
sugeridas pelas empresas, estão 
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periclitação (expor a risco a vida de 
pessoas), homicídio (como no caso 
registrado no Maranhão), lesão cor-
poral e tentativa de homicídio.

O artigo 250 do Código Penal já pre-
vê pena de três a seis anos de prisão 
e multa a quem causar incêndio, ex-
pondo a perigo a vida, a integridade 
física ou o patrimônio de outrem. 
Quando o incêndio é causado em 
veículo de transporte coletivo, a 
pena aumenta em um terço.

Além dessa previsão legal, estão 
no Congresso Nacional diferentes 
projetos de lei que também tratam 
sobre punições para queima de 
ônibus. Um deles é o Pl 499/13, de 
autoria do senador Romero Jucá 
(PMDB-RR). Relator do projeto, o 
senador Pedro Taques (PDT-MT) 
explica que a proposta tipifica o cri-
me de dano ao patrimônio público 
ou privado durante manifestações 
públicas. A pena de reclusão seria 
de dois a cinco anos, mais uma mul-
ta. “Penso que precisamos de uma 
legislação no código penal para os 
crimes que ocorrem em manifesta-
ções. A intenção não é impedir que 
aconteça, mas garantir que possí-
veis crimes sejam punidos efetiva-
mente”, detalha o parlamentar.

A lém dessa  proposta ,  o  PlS 
508/2013 do senador Armando 
Monteiro (PTB-PE) prevê 35 anos de 
prisão para atos de terrorismo. Há 
também um Pl na Câmara dos De-
putados (nº 7462/2014) de autoria 
do deputado Hugo leal (PROS-RJ), 
que altera a lei de Mobilidade Urba-
na (nº 12.587/12) e pretende estabe-
lecer como obrigações do Estado 
garantir a segurança necessária à 
continuidade do transporte público 
e ressarcir danos nos casos de dolo 
e culpa.

Motivado pelos diversos incên-
dios a ônibus decorrentes das 
mais variadas causas na cidade, 
o Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiros de São Paulo 
(SPUrbanuss) elaborou a cam-
panha Ônibus queimado não 
leva a lugar nenhum para cons-
cientizar e orientar a sociedade 
para denunciar qualquer ato cri-
minoso e de vandalismo contra 
o transporte público.

Desenvolvida   em   parceria   
com   o   CMT   (Consórcio   Me-
tropolitano   de Transportes) e 
a Fecootransp (Federação das 
Cooperativas de Transporte do 
Estado de São Paulo), a ação 
também conta com o apoio do 
Ministério Público, da Secreta-
ria de Segurança Pública Esta-
dual e da Secretaria Municipal 
de Transportes da Prefeitura de 
São Paulo.

“O grande desafio é propagar 
a reflexão de que a população 
é a principal prejudicada com a 
depredação dos ônibus. Precisa-
mos da ajuda de todos para com-
bater as ações criminosas. As 
denúncias serão essenciais para 
minimizar os impactos causados 
no transporte público, e para 
que os responsáveis por tais atos 
sejam devidamente punidos”, 
afirma Francisco Christovam, 
presidente do SPUrbanuss.

No Rio de Janeiro, o sindicato 
que representa as empresas do 
município (RioÔnibus) lançou a 
campanha “Ônibus queimado 
não serve à população”. Foi ela-
borado um vídeo que mostra a 
extensão do terror além do dano 
material com relatos de funcioná-
rios e passageiros aterrorizados 
com essas ações criminosas. O ví-
deo pode ser acessado na galeria 
de vídeos do site da NTU. 

CaMPanhaS ESTiMuLaM DEnÚnCiaS SOBRE aTaQuES
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vandalismo
compromete
serviços de

ônibus
urbano
Incêndios criminosos estão ater-

rorizando o transporte público 

por ônibus no Brasil. Passagei-

ros, motoristas e cobradores 

enfrentam diariamente o dilema 

da insegurança nos seus des-

locamentos diários. Somente 

nos primeiros quatro meses 

deste ano, 237 ônibus foram 

incendiados nas cidades 

brasileiras – número que 

cresce diariamente.

Frente a essa situação, a asso-

ciação nacional das em-

presas de TransporTes 

urbanos (nTu), entidade re-

presentativa das empresas ope-

radoras de ônibus urbanos,  vem 

a público expor a preocupação 

com o descontrole desses van-

dalismos e com o estado de in-

segurança que coloca em risco 

a vida de milhares de brasileiros.

m a n i f e s T a ç ã o  p ú b l i c a

Cada vez é maior a insegurança e 

o risco empresarial da atividade, 

o que nos leva a temer pela con-

tinuidade desse serviço, que é 

essencial para a vida nas cidades.  

Além do valor à vida, que é inco-

mensurável, o prejuízo material 

é imenso e arcado unicamente 

pelas empresas operadoras. 

Diante do exposto, a NTU e suas 

mais de 500 empresas asso-

ciadas, que são responsáveis 

por realizar 90% do serviço de 

transporte público coletivo 

nas cidades brasileiras, apelam 

aos poderes públicos para que 

tomem providências com o 

objetivo de conter essa onda 

de violência que compromete 

o serviço justo no momento em 

que o País se prepara para o 

maior evento esportivo do pla-

neta, a Copa do Mundo.

MANIFESTAçãO 

DA NTU 

PUBlICADA 

NO JORNAl 

CORREIO 

BRAzIlIENSE 

NO DIA 30 DE 

ABRIl DE 2014.
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redução de 
passageiros 
transportados e 
aumento de preços 
marcam o balanço 
de desempenho 
operacional do setor

ANUáRIO NTU 2013/2014 TRAz DADOS 
DO TRANSPORTE COlETIVO E FAz 
COMPARATIVO COM ANOS ANTERIORES

O desempenho operacio-
nal do transporte cole-
tivo é destaque no Anu-
ário NTU 2013/2014 e 

reflete a atual situação do setor, 
apontando os avanços e desafios 
enfrentados nos últimos dez anos. 
Anualmente a entidade avalia dados 
dos serviços de nove estados brasi-
leiros a partir de indicadores de de-
sempenho — que vão desde o índice 
de passageiros por quilômetro até o 
salário dos motoristas — e com eles 
são obtidas médias representativas.

A publicação traz indicadores de 
salários, tarifas, custos e preços de 
capitais que são informações cor-
rigidas de acordo com índice Geral 
de Preços — Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Var-
gas. Para fins comparativos, os da-
dos dos indicadores são avaliados 
em abril e outubro de cada ano. 

QuEDa PERCEnTuaL nOS 
inDiCaDORES DE PaSSaGEiROS 

Ao todo, o anuário considera 11 indi-
cadores de desempenho operacional 
(ver box). Um dos indicadores que 
mais sofreram quedas percentuais 
foi o de passageiros transportados 
por mês. De 1995 — ano em que essa 
demanda atingiu o pico com pouco 
mais de 476 milhões de usuários de 
ônibus— até 2013, o número de pas-
sageiros transportados mensalmen-
te diminuiu 1,7% ao ano, ou seja, hou-
ve uma redução de 30% em 18 anos.  
Com a crescente queda percentual, 
o ano de 2013 registrou cerca de 323 
milhões de passageiros em outubro. 

O índice de passageiros por quilôme-
tro (IPK) também sofreu uma dimi-
nuição significativa de 1994 — ano em 
que foi publicado o primeiro anuário 
da NTU — até 2013. Quando em 1995 

houve o pico de IPK, com registro de 
2,59 passageiros por quilômetro, a 
partir de 1998 esse indicador não ul-
trapassou o valor de 1,80. A média de 
IPK entre 2012 e 2013 ficou estaciona-
da em aproximadamente 1,60.

A tendência segue também no indi-
cador de passageiros transportados 
por veículo por dia. Em 2013, a mé-
dia foi de 395 pessoas que utilizaram 
o ônibus diariamente. Em relação a 
2012, a diferença foi de apenas 0,5% 
— a média foi de 394,5 passageiros. 
Esse indicador obteve seu pico em 
1995, com 631 milhões de passagei-
ros, e começou a se estabilizar quan-
do atingiu 400 milhões de usuários 
de ônibus em 2000.

O diretor técnico da NTU, André Dan-
tas, explica que a queda histórica no 
número de passageiros nos últimos 
vinte anos não é um fato isolado. 
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inDiCaDoRes De 
DeseMPenHo

•	 Passageiros transportados por mês

•	 Quilometragem mensal produzida

•	 índice de passageiros 

por quilômetro (IPK)

•	 Passageiros transportados 

por veículo por dia

•	 Salário médio mensal 

dos motoristas

•	 Preço médio do óleo diesel

•	 Tarifa média ponderada

•	 Custo ponderado por quilômetro

•	 índice de frota total

•	 Idade média da frota

•	 Venda de ônibus e micro-

ônibus no mercado interno

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 ABR OUT

“Entre 1994 e 1998, o movimento re-
lacionado ao transporte clandestino 
coincidiu com o agravamento do mo-
delo de financiamento do transporte 
público. Os municípios também 
ficaram sem recursos para financiar 
e priorizar o setor, pois assumiram vá-
rias outras obrigações, como saúde 
e segurança. Esses fatores contribu-
íram para a diminuição na demanda 
de passageiros”, esclarece.

Ainda de acordo com Dantas, a 
abertura econômica trouxe várias 
montadoras de automóveis para o 
Brasil, que geraram financiamentos 
acessíveis para a aquisição e popu-
larização de veículos individuais.  
Esse fato contribuiu para que muitas 
pessoas que utilizavam o transporte 
público passassem a ter a oportuni-
dade de trocar o ônibus pelo carro. 

inDiCaDORES DE ECOnOMia

A média da tarifa entre dezembro de 
2012 e dezembro de 2013 passou por 

constantes variações devido à série 
de reajustes tarifários nas cidades 
brasileiras. Nesse período, foi registra-
da redução no preço das passagens 
de 15 capitais, 10 regiões metropolita-
nas e 71 cidades de pequeno e médio 
porte. Até julho de 2013, a média ta-
rifária — ponderada pela quantidade 
de passageiros — era de R$ 2,70.

O ano de 2013 também foi marcado 
pelo aumento no preço médio do 
óleo diesel por litro. Em outubro de 
2012, esse indicador registrou o va-
lor de R$ 1,99. Em outubro de 2013, 
o valor foi de R$ 2,03. Desde 2005, 
ano em que o preço do óleo diesel 
atingiu o pico, com média de R$ 2, 
66, houve uma redução contínua no 
preço do combustível. No entanto, a 
tendência é que essa queda seja in-
terrompida nos próximos anos. 

Confira os outros indicadores de 
desempenho no Anuário 2013/2014 
disponível no site da NTU
www.ntu.org.br
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políticAS públicAS

prefeitos se mobilizam por 
soluções para a melhoria 

do transporte público

DESAFIOS DA GESTãO PúBlICA DO SETOR DE TRANSPORTES 
FORAM OS PRINCIPAIS PONTOS DEBATIDOS NA 65º REUNIãO 

GERAl DA FRENTE NACIONAl DE PREFEITOS

A mobilidade urbana e o 
transporte público foram 
os principais temas abor-
dados na 65ª Reunião Ge-

ral da Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP). O encontro reuniu prefeitos 
de todo o país, nos dias 19 e 20 de 
maio, em São Paulo.  A mesa de 

boas-vindas foi composta pelo pre-
feito de Porto Alegre (RS), José For-
tunati, e pelo prefeito de São Paulo 
e vice-presidente nacional da FNP, 
Fernando Haddad.

Na ocasião, Fortunati alertou sobre 
a necessidade da produção de pau-

tas que precisam entrar em prática 
em 2015. “A FNP precisa começar 
a apontar soluções, em diversas 
áreas, para os candidatos à Presi-
dência da República. Nós falamos 
em nome do povo e nós exigimos 
melhores serviços prestados pela 
União”, destacou.
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PREFEITOS FAlAM SOBRE TARIFA E 

TRANSPORTE PúBlICO DURANTE 

REUNIãO GERAl DA FRENTE 

NACIONAl DE PREFEITOS
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políticAS públicAS

DESOnERaÇÃO E TaRiFa

Foram abordados vários temas para 
a discussão sobre o setor, como, 
por exemplo, a adequação da tarifa 
do transporte público, que foi am-
plamente debatida pelos prefeitos. 
Fernando Haddad exemplificou o 
assunto citando o preço da passa-
gem em São Paulo, que está conge-
lado há quatro anos e o sistema de 
Bilhete único — sistema de bilheta-
gem eletrônica que unifica tarifas 
de ônibus e metrô —, que comple-
tou dez anos de funcionamento na 
capital paulista.

Para efeito de comparação, foram 
analisados na plenária os modelos 
de custeio de tarifa de três países, 
Colômbia, Brasil e França, discuti-
dos no último Fórum Urbano Mun-
dial de Medellín, em abril deste ano, 
na Colômbia.  Em território colom-
biano, a tarifa é cobrada por faixa 
horária — ou seja, paga-se um preço 
de acordo com o horário de utiliza-
ção dos ônibus. Também foi ava-
liado o sistema tarifário da França, 
onde o passageiro paga 25% do sub-
sídio e o restante é custeado pelo 
governo federal, empresas privadas 
e poder público local.

Em relação ao Regime Especial de 
Incentivos para o Transporte Urbano 
de Passageiros (Reitup), o deputado 
federal Carlos zarattini defendeu 
que “é necessário sensibilizar o 
governo federal para entender a im-
portância da desoneração da tarifa 
dos transportes públicos”.  O parla-
mentar ainda se posicionou a favor 
da implantação do bilhete único e 
espera que não haja vetos caso o 
Reitup seja aprovado.

SOLuÇõES PaRa a 
MOBiLiDaDE uRBana

No segundo dia da reunião, foram 
levantadas várias questões referen-
tes à mobilidade urbana. O repre-
sentante da Secretaria Nacional de 
Transporte e da Mobilidade Urbana 
do Ministério dos Transportes, Júlio 
Eduardo dos Santos, considera as 
obras realizadas para a Copa do 
Mundo um passo importante para o 
desenvolvimento na mobilidade ur-
bana das cidades brasileiras.

O representante do Ministério dos 
Transportes também citou o Pro-
grama de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) nas médias e grandes 
cidades como um projeto que pos-

sibilitou a liberação de verbas e via-
bilizou recursos para melhorias na 
mobilidade urbana.

O presidente da Associação Nacio-
nal de Transportes Públicos (ANTP), 
Ailton Brasiliense, explicou que uma 
das soluções para a mobilidade ur-
bana seria investir num melhor pla-
nejamento físico das cidades. Para 
ele, a qualidade do sistema do trans-
porte público está diretamente liga-
da ao desenho urbano planejado.

O mestre em engenharia de transpor-
tes, Horácio Augusto Figueira, por 
meio de sua pesquisa sobre mobili-
dade sustentável, afirmou que atu-
almente em São Paulo não há como 
expandir a frota de automóveis nos 
horários de pico sem que ocorram 
prejuízos econômicos e ambientais.

Os prefeitos ainda avaliaram as Di-
retrizes da Política de Transporte 
Coletivo de São Paulo, estudo da 
Secretaria Municipal de Transportes 
que propõe para os próximos quatro 
anos a construção de 150 quilôme-
tros de novos corredores e 17 termi-
nais de ônibus como uma das alter-
nativas para atenuar os problemas 
de mobilidade urbana da cidade. 

SECRETáRIO DE 

TRANSPORTES JIlMAR 

TATTO APRESENTA 

SISTEMA DE BIlHETE 

úNICO DE SãO PAUlO
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AcontEcE nAS EMprESAS

motoristas elaboram 
próprio código de 

conduta no rio de Janeiro

PROJETO INOVADOR OUVIU OS PROFISSIONAIS NA BUSCA 
DE MElHORIAS DO SERVIçO, MElHOR RElACIONAMENTO 
INTERPESSOAl E REDUçãO DE ACIDENTES DE TRâNSITO

M ais de 11 mil motoristas 
do transporte coletivo 
da cidade do Rio de 
Janeiro arregaçaram as 

mangas para um trabalho diferente: 
construírem juntos o seu próprio 
código de conduta. Durante oito 
meses, os profissionais participaram 
de oficinas e workshops em que 
puderam escolher os princípios, re-
comendar as condutas e redigir os 
valores que esperam deles mesmos 
no dia-a-dia do seu trabalho.

“O Código é deles. O Código teve a 
autoria dos 11.169 motoristas. Ao sen-
tirem-se ouvidos, puderam discutir 
com outros motoristas de outras 
empresas os problemas que mais 
afetavam o seu dia a dia de trabalho 
em harmonia e espírito construtivo. 
Dessa forma, a elaboração do docu-
mento foi um ato fácil e prazeroso”, 
afirma Ana Rosa Chopard Bonilauri, 
diretora da Universidade Corporati-
va do Transporte (UCT/ Fetranspor), 
uma das idealizadoras do projeto.

O trabalho teve início em 2013 por 
meio do programa educacional “No 
Ponto Certo”, que surgiu após a pre-
feitura do Rio de Janeiro decretar a 
criação de um programa que tivesse 
como premissa o monitoramento e 
controle da conduta desses profis-
sionais (Decreto n.° 37.083/2013).

Segundo Bonilauri, a medida foi mo-
tivada pelos números expressivos de 
acidentes de trânsito envolvendo o 
segmento. “Havia a necessidade de 
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AcontEcE nAS EMprESAS

se fazer algo novo, então, a propósi-
to dos fatos, tínhamos a certeza de 
que “reciclar” era fazer mais do mes-
mo. Era incentivar a desesperança. 
Nesse sentido, precisávamos de um 
novo caminho e o Decreto já se con-
figurava como uma oportunidade de 
pensar em algo inovador”, revela.

Os principais desafios foram criar 
um programa consequente, sem 
repetir as velhas fórmulas padroni-
zadas de conteúdos, e dar voz ao 
motorista, respeitando suas análi-
ses e percepções. O motorista Car-
los Alberto lima conta que todos 
participaram ativamente, tiveram a 
oportunidade de expor suas ideias 
e fazer uma avaliação de certo e 
errado. “Estou aprendendo no dia a 
dia tudo que vi lá. Vimos os erros de 
outras empresas e analisamos onde 
estamos certos e onde estamos er-
rados”, pontua.

A cartilha do Código de Conduta dos 
Motoristas, lançada em junho deste 
ano, é composta por nove seções, 
onde se apresentam as premissas 
da profissão dos motoristas de ôni-
bus, os deveres desses profissionais, 
valores, responsabilidades e com-
promissos. A cartilha está disponível 
para download no site da NTU na se-
ção Publicações (www.ntu.org.br).

JunTOS POR uM 
ÔniBuS MELhOR

O projeto educacional “No Ponto 
Certo” foi fortemente entrelaçado 
em um plano de comunicação e dis-
cutido com vários atores envolvidos 
no processo, como motoristas, po-
der público, recursos humanos das 
empresas, população e sindicato. 
Resultado disso foi proposto como 
bandeira o slogan “Juntos por um 
Ônibus Melhor”.

“Desenhamos um programa ativo, 
participativo, fundamentado em 
metodologia baseada na constru-
ção através da análise daquilo que 
dá certo, deu certo e continuará a 
dar certo”, enfatizou a diretora Ana 
Rosa Bonilauri.

A iniciativa também proporcionou 
aos motoristas a participação em 
55 oficinas que envolveram ações 
educativas colaborativas, além de 
abordar a realidade enfrentada no 
dia a dia desses profissionais. Por 
meio desses encontros, os profis-
sionais tiveram vários momentos 
de reflexão sobre a implantação de 
uma conduta ética, legal e moral no 
âmbito da mobilidade urbana.

Todas as 43 empresas filiadas ao 
Sindicato Rio Ônibus aderiram ao 
programa e tiveram uma participa-
ção efetiva. Cabia às mesmas desig-
nar o seu quadro de motoristas para 
participar das oficinas em números 

proporcionais às linhas existentes 
em cada empresa. Os profissionais 
de Recursos Humanos e os Gestores 
Operacionais tiveram um papel pre-
ponderante na parceria, pois a retira-
da de motoristas das linhas em ope-
ração é fator crítico para as empresas.

Para a Ana Rosa Bonilauri, a importân-
cia de um programa dessa magnitude 
é grande, pois revela a preocupação 
legítima do setor de que não bastam 
as vias, as leis, as regras, os veículos e 
a tecnologia. A mobilidade com qua-
lidade começa por aquele que está 
em contato direto como cliente, com 
a população. “A inteligência, a qualida-
de cidadã está nas mãos do motorista. 
E é nisso que a Fetranspor, através do 
protagonismo de seus líderes acredita 
e mesmo com dificuldades, vem aos 
poucos praticando”, finaliza.

Confira a entrevista completa 
com Ana Rosa Bonilauri no site 
da NTU www.ntu.org.br 
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TELaS VÃO MOSTRaR EM TEMPO REaL aSSEnTOS 
DiSPOnÍVEiS EM ÔniBuS DE LOnDRES

A empresa Transport for london (Tfl) pretende investir em telas que vão 

exibir a disponibilidade de assentos no segundo andar dos ônibus verme-

lhos de londres e também mostrar a posição atual do veículo, exibindo os 

nomes das linhas, locais e horários de chegada em um mapa em tempo real.

LOnDRES

O mapa de assentos aparentemente não usa 

sensores instalados nas cadeiras, mas sim as 

câmeras de vigilância existentes no ônibus. Para 

auxiliar os viajantes, a empresa Tfl ainda conta 

com um app que emite alertas em seu guia de 

mapas para celulares, permitindo ao usuário sa-

ber se o metrô está com problemas nas proximi-

dades antes mesmo de precisar saltar do ônibus.

FRanÇa

FRanÇa PaGa aDiCiOnaL PaRa 
TRaBaLhaDOR EM PROJETO DE 
MOBiLiDaDE SuSTEnTÁVEL

O Ministério de Transportes da França firmou uma parceria com 

20 empresas para iniciar um projeto-piloto que visa melhorar a 

mobilidade urbana do país e contribuir para a redução da polui-

ção atmosférica no país. A medida foi anunciada em 2 de junho 

deste ano e consiste no pagamento de 25 centavos por quilôme-

tro rodado — considerando o trajeto entre a casa do trabalhador 

e as empresas — aos franceses que forem trabalhar de bicicleta.

VELOCiDaDE MÁxiMa É REDuziDa PaRa 40 kM/h COMO 
MEDiDa PREVEnTiVa DE aCiDEnTES, EM nOVa iORQuE

nOVa iORQuE

Grandes cidades em todo o mundo têm adota-

do medidas parecidas. Em maio deste ano, Paris 

adotou os 30 km/h como limite de velocidade. 

De acordo com um estudo feito pelo site dina-

marquês Copenhagenize, nessas circunstâncias 

as chances de ocorrerem acidentes fatais são de 

apenas 10%. Enquanto com o limite de velocida-

de em 50 km/h o percentual sobe para 80%.

Na intenção de reduzir os acidentes de trânsito o 

prefeito de Nova Iorque, Bill Blasio, aprovou em 

junho deste ano a redução da velocidade máxi-

ma em toda a cidade para 40 km/h. Assim que 

a mudança na legislação for aprovada pelo go-

vernador, a metrópole terá 90 dias para fazer as 

adequações necessárias, como a troca de sina-

lizações e aumentar os sistemas de fiscalização.

O programa, ainda em caráter experimental e 

que terá duração de seis meses, foi intitulado 

como “Indenização Quilométrica”. As empre-

sas voluntárias que participam dessa ação se-

rão as responsáveis pelo pagamento do adicio-

nal proposto pela iniciativa. Dependendo do 

resultado da “Indenização Quilométrica”, que 

será divulgado no final deste ano, o Ministério 

de Transportes fará uma avaliação para uma 

segunda fase do projeto.
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EMbArQUE nESSA idEiA

luis antonio lindau, PhD, presidente da EMBARQ Brasil

Quanto e como os setores 
público e privado investem 

em transportes?

O s congestionamentos, os 
altos níveis de poluição 
do ar e de acidentes de 
trânsito são apenas con-

sequências de uma cultura de investi-
mentos centrada, por décadas, no au-
tomóvel. Estas externalidades podem 
comprometer até 10% do PIB do país1. 
E, está previsto que a frota mundial de 
veículos dobre até 20502. Em 2010, 
o setor de transportes, responsável 
pelo maior crescimento das emissões 
no planeta3, gerou 24% das emissões 
de CO2 relacionadas à energia.
 
Como os sistemas de transportes 
têm impacto direto na qualidade de 
vida e no espaço urbano, estariam 
os investimentos no setor fomen-
tando um desenvolvimento mais 
sustentável para nossas cidades? 
Por isso, além do “quanto”, deve-se 
atentar para o “como” ocorrem os 
investimentos em transportes.
 
O documento “The Trillion Dollar 
Question: Tracking Public and Private 
Investment in Transport”4 aponta que 
o investimento global anual em trans-
portes situa-se entre US$ 1,4 e US$ 2,1 
trilhões, 28 vezes o valor investido em 
mobilidade urbana no Brasil, através 
dos programas do PAC, Copa do 
Mundo e Olimpíadas. Esse montante 
figura entre o PIB do México (US$ 1,1 
trilhão) e o do Brasil (US$ 2,2 trilhões).
 
Enquanto o setor aporta anualmente 
entre US$ 569 a US$ 905 bilhões, 

o setor privado investe de US$ 814 
bilhões a US$ 1,2 trilhão na mobilida-
de urbana. As regiões de alta renda, 
como EUA e União Europeia, concen-
tram 75% dos investimentos mundiais 
em transportes. Para os países em 
desenvolvimento, justamente os mais 
carentes de um transporte coletivo de 
qualidade, restam apenas 25%.
 
Em 2012, os maiores bancos multi-
laterais de desenvolvimento do pla-
neta comprometeram-se a prover 
mais de US$ 175 bilhões, durante os 
próximos 10 anos, para fomentar 
um transporte mais sustentável nos 
países em desenvolvimento. Aqui, 
resta o desafio de engajar, à causa, 
os grandes bancos nacionais de 
desenvolvimento de países como 
China e Brasil.
 
No Brasil , os investimentos em 
mobilidade disponibilizados pelos 
PACs, adicionados àqueles anun-
ciados pelo Governo Federal após 
os protestos de junho de 2013, 
somam 110 bilhões de reais. Espera-
se que grande parte desses inves-
timentos seja realizada ao longo 
dos próximos anos, e que resulte 
na implantação de corredores de 
transporte coletivo estruturantes 
do desenvolvimento urbano. Além 
destes, os investimentos no trans-
porte brasileiro incluem programas 
de pavimentação, qualificação por-
tuária, ferroviária e rodoviária que, 
ao todo, prometem a injeção de 

mais 200 bilhões de reais até 2025. 
Apesar dos grandes números, os 
investimentos em infraestrutura 
de transportes devem totalizar, em 
2014, apenas 27 bilhões de reais5 ou 
1% do orçamento da União.
 
Nossos investimentos públicos pre-
cisam ser utilizados de forma mais 
estratégica. Devem ser prioritaria-
mente direcionados para alavancar 
recursos privados e proporcionar a 
implantação de sistemas de trans-
porte mais sustentáveis e capazes 
de gerar menos emissões de car-
bono do que vias para automóveis. 
Contudo, no Brasil, uma maior cap-
tação de recursos privados depende 
da capacidade de atrair mais os in-
vestidores. Um ambiente mais está-
vel, seguro e transparente minimiza 
os riscos e provê um terreno fértil 
para aumentar o aporte de recursos 
privados ao transporte sustentável.
 
1 Dalkmann e Sakamoto (2011) Green 

Economy Report 10—Transport: investing in 

energy and resource efficiency,

2 ITF (2012) Transport Outlook 2012: Seamless 

Transport for Greener Growth. International 

Transportation Forum, Paris, France

3 IEA (2012) IEA statistics: CO2 Emissions 

from Fuel Combustion

4 http://www.wri.org/sites/default/files/

trillion_dollar_question_working_paper.pdf

5 Brasil (2013) Orçamento Federal ao 

Alcance de Todos. Disponível em: http://

www.orcamentofederal.gov.br/orcamento-

cidadao/revista_ofat_2014_web.pdf
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ExPRESSO DF E TRANSCARIOCA INICIAM OPERAçãO EM JUNHO COM 
GRANDES ExPECTATIVAS DE MElHORIA DA MOBIlIDADE URBANA

brasília e rio de Janeiro 
inauguram novos 

corredores brt

N o começo de abril deste 
ano, a primeira fase do 
projeto do Expresso DF, 
que liga o bairro do Gama 

à Rodoviária do Plano Piloto, foi lan-
çado na capital do Brasil – após ape-
nas dois anos de obras. A ambiciosa 
iniciativa é baseada na segregação 
de faixas exclusivas para o tráfego de 
ônibus articulados e de alta qualida-
de nos serviços prestados à popula-
ção, sendo uma das principais apos-
tas do governo distrital para melhorar 
a mobilidade urbana em Brasília.

A expectativa é de que o sistema 
BRT, quando inaugurado em sua 
totalidade – Eixos Oeste, Sudoeste, 
Norte, leste e área Central –, atenda 
cerca de 270 mil pessoas por dia, 
beneficiando milhares de morado-
res dos bairros do Gama, Santa Ma-
ria, Park Way e Plano Piloto.

O Expresso DF Sul conta com 43,8 km 
de extensão, sendo 35 km destinados 
às faixas exclusivas de ônibus. A pri-
meira etapa (Gama e Santa Maria) tem 
36,2 km; 27,4 km são de faixas exclusi-

vas para os coletivos. Também possui 
oito estações de embarque e desem-
barque, dois terminais e 22 viadutos.

A presidente Dilma Rousseff esteve 
na inauguração e se disse impres-
sionada com os ônibus. “O ônibus 
parece um metrô sobre pneus, em 
função da qualidade do veículo e do 
pavimento. Vai durar anos e anos. 
Fiquei impressionada com o projeto. 
Não é algo fácil de ver. Aqui são 42 
quilômetros de via contínua, exclusi-
va, sem sinaleira”, disse a presidente.
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Para o governador do Distrito Fe-
deral, Agnelo Queiroz, “o projeto é 
uma realidade e a população já vai 
sentir a redução no tempo de deslo-
camento. Isso significa tempo para 
a pessoa viver com qualidade com 
a sua família, descansar e ter maior 
qualidade de vida”.

No início, a utilização do sistema está 
sendo gratuita e as passagens serão 
cobradas a partir de julho. De acordo 
com vice-governador, Tadeu Feli-
ppelli, o Eixo Sul do Expresso DF está 
em fase de testes para que sejam 
feitos ajustes técnicos. No total, são 
nove ônibus, com capacidade para 
130 pessoas, que saem em interva-
los de oito minutos do terminal do 
Gama até a Rodoviária do Plano Pilo-
to. Na operação completa, já com as 
obras finalizadas, serão 62 veículos 
articulados e 32 não-articulados 
para atender a população de Brasília.

De acordo com Carlos leal, assessor 
técnico da Secretaria de Transportes 
do Distrito Federal, a percepção dos 
usuários está ligada ao fato de dimi-
nuir significativamente o tempo de 
deslocamento, além do conforto e 
segurança. “Existe a previsão para a 
realização de pesquisas de opinião, 
após o início da operação comercial. 

Temos a certeza que estamos saindo 
de um círculo vicioso para entrar em 
um ciclo virtuoso. Vamos ter ônibus 
novos, tecnologia própria, corre-
dores exclusivos e possibilidade de 
mais velocidade”, completa.

MaiS uM PaRa OS CaRiOCaS

No dia 1º de junho, entrou em opera-
ção no Rio de Janeiro o BRT Trans-
carioca, segundo sistema rápido por 
ônibus implantado na cidade. A via 
exclusiva de ônibus liga o Aeroporto 
Internacional Antonio Carlos Jobim 
à Barra da Tijuca e foi implantado 
com a expectativa de transportar 
450 mil passageiros por dia com 
redução de até 60% do tempo de 
deslocamento no trajeto. Iniciada 
em março de 2011, a obra era a única 
de mobilidade urbana prevista na 
Matriz de Responsabilidade do Rio 
de Janeiro para a Copa do Mundo.

A integração com o trem, o Metrô, o 
BRT Transoeste e todas as linhas de 
ônibus poderá ser feita para quem 
utilizar tanto o serviço Expresso 
quanto o Parador. Pela Transcarioca, 
vão circular sete linhas de BRT que 
serão colocadas em funcionamento 
gradativamente, segundo o muni-
cípio, para que a população tenha 

tempo de se adaptar ao novo siste-
ma. O sistema vai operar da Barra da 
Tijuca até a Ilha do Governador ao 
longo de 39 quilômetros de exten-
são, 47 estações e 27 bairros.

Na primeira fase que entrou em fun-
cionamento em junho, estima-se que 
320 mil passageiros passem diaria-
mente nas 19 estações entre o Ter-
minal Alvorada, na Barra, e o Tanque. 
Na segunda etapa de implantação 
do BRT, todas as estações da região 
de Madureira serão abertas e, na ter-
ceira fase, começam a funcionar as 
estações da Penha e do Fundão.

O Transcarioca teve um investimen-
to total de R$ 1,7 bilhão, sendo R$ 
1,1 bi em recursos federais e R$ 524 
milhões em contrapartida da Prefei-
tura. Presente no evento de inaugu-
ração, o prefeito Eduardo Paes disse 
que o município vai assinar contrato 
de R$ 3 bilhões com BNDES para 
fazer mais dois BRTs. “Vamos usar 
a Copa para mudar a vida dos cario-
cas”, afirmou.

Em 2012, a capital inaugurou o BRT 
Transoeste, que atualmente opera 
com cerca de 100 ônibus articulados 
e transporta aproximadamente 120 
mil pessoas diariamente.

CaRaCteRístiCas geRais Do PRoJeto

exPResso DF
(BRASíLIA)

Fonte: Concessionária Eixo Sul; BRTBrasil.org.br;

ExTENSão ESTAçõES ÔNIBUS INVESTIMENToS PASSAGEIRoS
PoR DIA
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PESQUISA REVElA QUE O TRANSPORTE COlETIVO É FATOR 
DETERMINANTE PARA A ESCOlHA DO JOVEM AMERICANO 
AO ESCOlHER UMA CIDADE PARA MORAR. NO BRASIl, A 
NECESSIDADE E A PAIxãO PElO CARRO AINDA PREDOMINAM

brasil segue na contramão 
da mobilidade sustentável

J ovens que preferem o trans-
porte coletivo ao individual, 
seja pela comodidade ou 
busca de maneiras mais 

sustentáveis de locomoção e qua-
lidade de vida. Este cenário existe? 
Sim. E não está tão longe daqui. 
Pesquisa conduzida pela consultoria 
Rockefeller Foundation para a Trans-
portation for America, realizada em 
abril desde ano, com jovens ameri-
canos de 18 e 24 anos, revela que três 
em cada quatro pessoas gostaria de 
viver em cidades onde o uso do carro 
seja quase nulo. Somado a isso, esse 
público considera a alta qualidade 
do serviço e infraestrutura prestados 
pelo transporte coletivo um dos três 
principais critérios para escolher uma 
cidade para viver.

No Brasil, essa realidade ainda é 
bastante diferente, mesmo em um 
cenário de congestionamentos exor-
bitantes nas vias urbanas das princi-
pais metrópoles. Os deslocamentos 
por transporte individual na maior 
cidade do Brasil, São Paulo, cresce-
ram mais do que os do transporte 
coletivo. Entre 2007 e 2012, as via-

NOS ESTADOS UNIDOS, 

TRANSPORTE PúBlICO 

DE QUAlIDADE É 

PRÉ-REQUISITO PARA 

ONDE MORAR.
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gens feitas com carros, motos e táxis 
aumentaram 21% --enquanto as por 
ônibus, trens e metrô subiram 16%.

“O sistema de transporte brasileiro 
favorece as estruturas dos automó-
veis e motos. Se não possuir carro em 
Brasília, por exemplo, é quase impos-
sível se chegar onde se quer”, avalia 
Max Gegner, sociólogo alemão que 
conduziu um estudo sobre a relação 
do brasileiro com o seu carro, intitula-
do ‘O Brasileiro e o seu Ego’, de 2011.

O aumento do número de automó-
veis, resultado da falta de prioridade 
ao transporte público e dos incen-
tivos à motorização individual, tem 
reduzido o número de viagens em 
transportes coletivos na matriz de 
deslocamento urbano.

Como resultado, nos últimos 60 
anos, a participação do ônibus na 
divisão modal do transporte urbano 
caiu de 85% para 50% nas vias. Con-
sequentemente, o transporte indivi-
dual aumentou a sua participação de 
15% para 50% no mesmo período. Es-
tudos indicam que, caso a tendência 

de políticas de incentivo ao transpor-
te individual seja mantida, a perspec-
tiva é de que a participação do modal 
individual aumente para 65% e a do 
transporte público coletivo reduza 
para 35% nos próximos 25 anos.

A paixão pelo automóvel também é 
percebida nos dados da Jato Dyna-
mics do Brasil. As informações da 
consultoria especializada no setor 
automotivo revelam que o mercado 
brasileiro se manteve na quarta po-
sição no ranking mundial de vendas 
de veículos durante o 1º trimestre 
de 2014, apesar de apresentar uma 
queda de 1,7% nas vendas em re-
lação ao mesmo período do ano 
passado. Isso significa que nos 
primeiros três meses do ano foram 
emplacados mais de 774 mil carros.

O assessor técnico da Associação 
Nacional de Transportes Urbanos 
(ANTP) e sociólogo, Eduardo Vas-
concellos, pondera e diz que não se 
pode confundir a necessidade de ir 
e vir com o desejo de se ter um carro. 
“Esse consumo no Brasil tem a ver 
com o contexto em que vivemos, 

inclusive incentivado, e muito, pela 
propaganda das montadoras, extre-
mamente fortes no Brasil”, explica. O 
especialista diz que o País optou pelo 
modelo de transporte semelhante ao 
dos Estados Unidos, que privilegia o 
transporte individual a partir de sub-
sídios na compra de combustíveis.

Para Gegner, o Brasil ainda tem um 
caminho a percorrer para melhorar a 
mobilidade urbana em suas cidades. 
“A Europa vem adotando medidas 
para melhorar a locomoção de seus 
habitantes desde a década de 1980. 
Na Alemanha, o car sharing (com-
partilhamento de carros), levou 30 
anos para se popularizar, por exem-
plo. Em londres, a medida mais 
reconhecida foi a instauração de um 
sistema de pedágio para os carros 
que querem andar no centro da cida-
de”, explica. O poder público londri-
no foi investindo na melhoria de sua 
rede metroviária e passou a incenti-
var o uso de forma mais sustentáveis 
de transporte, como as bicicletas.

“Este comportamento de governos 
europeus é uma resposta à questão 
da mobilidade urbana. Cobrar da-
queles que optam pelo transporte 
privado é uma forma de justiça so-
cial e incentivo ao uso do transporte 
coletivo que beneficia a maioria da 
população”, ressalta Vasconcellos.

Para ambos especialistas a integra-
ção de modais – metrô, BRTs (Bus 
Rapid Transit) e VlTs (Veículo leve 
sobre Trilhos) – é uma forma de ga-
rantir uma regularidade no transpor-
te e um bom atendimento aos usu-
ários. “Além do sistema multimodal, 
é importante que o poder público 
passe por cima dos interesses de 
poucos e pense em modelos globais 
para planejamento do transporte 
coletivo e urbano”, explica Gegner. 
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adamo Bazani, jornalista da Rádio CBN especializado em transportes e blogueiro

emissão co2  por veículos particulares 
aumenta 25% em três anos

ponto dE ônibUS

D e acordo com a mais recen-
te edição do Inventário Na-
cional de Emissões por Ve-
ículos, divulgado em junho 

pelo Ministério do Meio Ambiente, os 
automóveis de passeio foram respon-
sáveis por 38% do dióxido de carbono 
(CO2) jogado no ar em todo o País em 
2012. Isso revela um aumento de 25% 
em relação a 2009, quando houve a 
primeira edição do inventário, e de 
52% na comparação com 2002.

Já em relação ao monóxido de carbo-
no (CO) e óxido de Nitrogênio (NOx), 
houve queda nas emissões, mesmo 
com o aumento da frota de veículos. 
Em 2012, a frota nacional de veículos, 
incluindo-se carros, caminhões, ônibus 
e motos, somava 48,7 milhões de au-
tomóveis. Em 2009, a frota era de 38,4 
milhões de veículos. Mesmo assim, a 
queda de emissões de CO – monóxido 
de carbono foi de 16% na comparação 
entre 2009 e 2012. Já comparando 
2002 e 2012, a redução de NOx - óxido 
de Nitrogênio foi de 12,9%.

Mesmo com essa redução nas emis-
sões de outros poluentes, o Inventário 
diz que é preocupante o excesso de 
veículos, principalmente de passeio, 
nas médias e grandes cidades. O rela-
tório é bastante claro ao apontar os in-
vestimentos nos transportes públicos 
como solução sólida para que os ní-
veis de poluição não ameacem ainda 
mais a qualidade de vida nas cidades.

Estes investimentos devem contem-
plar posições firmes de cada governo 

local em fazer escolhas. Nem sempre 
será possível compatibilizar a grande 
quantidade de carros com o trans-
porte público no espaço urbano.

Mesmo com insatisfações dos usuá-
rios do transporte individual ou dos 
comerciantes que se beneficiam das 
áreas de estacionamentos ao longo 
das vias, se o poder público quiser 
de fato combater a degradação da 
saúde e da qualidade de vida em ge-
ral causada pela poluição, deve criar 
mecanismos que restrinjam o uso do 
transporte individual.

Para que as pessoas possam optar 
pelo transporte coletivo e deixar o 
carro em casa, é preciso investir na 
qualidade do sistema. Na minha opi-
nião, para isso, os governos locais 
devem atuar com diversas ações.  

Uma delas é reformular os conceitos 
de cidade. Deve haver uma descen-
tralização física dos postos de gera-
ção de emprego e renda. As oportu-
nidades precisam ficar mais próximas 
de onde as pessoas residem para 
diminuir os deslocamentos.

Além disso, é fundamental elaborar 
malhas de transportes públicos in-
terligados. Pensar na capilaridade 
dos serviços, ou seja, fazer com que 
o transporte público eficiente aten-
da a cada vez mais lugares. Os cor-
redores de ônibus do tipo BRT são 
essenciais neste processo. Em com-
paração ao metrô e outros modais 
os corredores de ônibus são 10 ve-
zes mais rápidos para a implantação 
e de cinco a 20 vezes mais baratos.

Serviços troncais de alta demanda, 
como o metrô, são essenciais. No 
entanto, um erro muito comum é 
elaborar apenas projetos de linhas 
troncais de transportes. Isso resulta 
em excesso de pessoas transporta-
das sem conforto em linhas de metrô 
superlotadas. Vários sistemas de 
média capacidade atendem de for-
ma mais barata e eficiente a mesma 
quantidade de pessoas (ou até mais) 
que hoje são praticamente confina-
das nos serviços de alta capacidade.

Para finalizar, deve-se atuar na 
questão cultural para mudança 
de hábitos: o culto ao carro é algo 
arraigado na sociedade brasilei-
ra. Ainda hoje, o carro é sinônimo 
de status e crescimento social ao 
mesmo tempo que o transporte 
coletivo ainda é apregoado como 
sinônimo de pobreza. Por mais que 
o transporte público seja eficiente, 
muita gente ainda se sentiria “um 
cidadão menor” ao pegar um ôni-
bus, trem ou metrô. Esse paradigma 
deve ser quebrado. 

pArA que AS peSSoAS 
poSSAm optAr pelo 
trANSporte coletIvo e 
deIxAr o cArro em cASA, 
é precISo INveStIr NA 
quAlIdAde do SIStemA. NA 
mINhA opINIão, pArA ISSo, 
oS goverNoS locAIS devem 
AtuAr com dIverSAS AçõeS.

+55 31 3516 5200 empresa1.com.br

SIGOM VISON

Reconhecido

Premiado pela 
UITP em Inovação 
Tecnológica.

Eficiente

Verificação 
automática das 
imagens no sistema.

Integrável

Interoperabilidade 
com qualquer sistema 
de bilhetagem.

Funcional

Mais de 40 
cidades brasileiras 
já aderiram.

Então você precisa conhecer o

É assim que sua 
empresa pretende 
controlar gratuidades?

Padrão internacional em 
reconhecimento facial
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ABRIGOS COM INFORMAÇÃO 
SOBRE LINHAS E HORÁRIOS 

DOS ÔNIBUS É UM DIREITO DO 
USUÁRIO DO TRANSPORTE 

PÚBLICO COLETIVO. 



O Movimento Nacional pelo Direito 
ao Transporte Público de Qualidade 
para Todos (MDT) luta para incluir 
o transporte público como serviço 
essencial na agenda social e econômica 
do país e visa mobilizar a população 
a cobrar do poder público melhorias 
do sistema convencional de ônibus.

Acreditamos que é hora de recuperar o 
espaço perdido. Uma via democratizada 
tem que ser dividida de acordo com a 
sua demanda. Os carros representam 
apenas 30% das viagens, então, essa é a 
área que lhes cabe. O restante deve ser 
destinado a faixas exclusivas, calçadas, 
ciclofaixas, ciclovias e áreas verdes.

Reivindicamos a criação de faixas 
exclusivas de ônibus, proibição 
de estacionamento onde eles 
circulam, modernização da frota para 
assegurar conforto, melhor qualidade 
dos combustíveis, acessibilidade, 
pontualidade e segurança. Queremos 
paradas de ônibus bem distribuídas, 
modernas, que proteja os usuários do 

sol e da chuva e lhes informe sobre 
os horários das linhas e itinerários. 
E as calçadas? Elas precisam ser 
acessíveis às pessoas com deficiência 
e mobilidade reduzida, desobstruídas, 
revitalizadas, com iluminação pública 
e área útil adequada. Finalmente, 
queremos uma rede convencional de 
ônibus de qualidade, racionalizada 
e integrada aos Metrôs, BRTs, VLTs, 
ferrovias, monotrilhos e conectado 
a uma malha cicloviária.

Cobre de seus governantes. Você tem 
o direito de utilizar ciclovias, calçadas 
e um transporte público com qualidade, 
afinal, agora é lei: a rua é dos pedestres, 
das bicicletas e do transporte público 
(Lei de Mobilidade Urbana 12.587/2012).



Artigo

envelhecimento 
populacional 
e as tarifas do 

transporte público

RaFael HenRiQue MoRaes PeReiRa*

O Brasil vem passando por 
um rápido processo de 
envelhecimento popu-
lacional e já há alguns 

anos demógrafos vem alertando 
para os futuros desafios que o país 
enfrentará em áreas como saúde, 
previdência etc. Pouca atenção, no 
entanto, tem sido dada às questões 

que o envelhecimento trará para o 
transporte urbano, particularmente 
para o seu financiamento. 

O envelhecimento demográfico no 
nosso país tem como causa duas 
transformações observadas nas últi-
mas décadas: a acelerada queda das 
taxas de fecundidade e o aumento 
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da expectativa de vida. Combinados, 
esses fatores moldam a distribuição 
etária da população, que terá uma re-
dução da sua população jovem e um 
aumento cada vez maior de pessoas 
idosas. Segundo projeções do IBGE, 
nos próximos 30 anos a proporção 
de pessoas entre 15 e 40 anos de ida-
de cairá de 42% para 34%, enquanto 
a proporção de idosos acima de 65 
anos subirá de 7% para 19%.

Serão diversos os desafios do en-
velhecimento populacional para o 
setor de transportes. Uma popu-
lação mais idosa demandará mais 
atenção para questões de seguran-
ça viária e de pedestres, além de 
intensificar a necessidade de ade-
quações na frota do transporte pú-
blico, calçadas e mobiliário urbano 
para promover a acessibilidade de 
pessoas com reduzida capacidade 
de locomoção e visão.

O envelhecimento da população tra-
rá ainda outro efeito (indireto) sobre 
ao valor das tarifas do transporte pú-
blico. No Brasil, a concessão de be-
nefícios tarifários para determinados 
segmentos de passageiros é alta-
mente vinculada ao seu perfil etário 
(idosos, crianças e estudantes). No 
caso da população idosa acima de 
65 anos de idade, a gratuidade ao 
transporte coletivo urbano é um di-
reito social protegido pela Constitui-
ção Federal de 1988 e ratificado pelo 
Estatuto do Idoso de 2003. Além 
disso, tanto a gratuidade aos idosos 
quanto demais descontos concedi-
dos a outros usuários (estudantes, 
carteiros, policiais, etc.) são finan-
ciados, via de regra, por subsídios 
cruzados. Na prática, isso significa 
que o custo das viagens com gratui-
dade é incorporado ao valor da tarifa 
paga pelos demais passageiros e, à 
medida que a proporção de viagens 

com gratuidade aumenta, maior é 
também o preço das passagens do 
transporte público.

Num estudo recente, pesquisado-
res do Ipea estimaram o efeito que 
o envelhecimento populacional na 
Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP) poderá ter sobre o valor da 
tarifa cobrada no seu sistema de 
transporte público1. Com base nos 
dados da Pesquisa Origem-Destino 
de 2007 e de projeções demográfi-
cas oficiais, os autores utilizaram di-
ferentes cenários de projeção popu-
lacional para simular as mudanças 
que se pode esperar na proporção 
de passageiros pagantes e não pa-
gantes no sistema de transporte.

Os resultados indicam que, no curto 
prazo (2020), o envelhecimento 
populacional teria efeito modesto 
sobre o sistema de transporte pú-
blico na RMSP. No médio e longo 
prazo, contudo, o aumento previsto 

na proporção de passageiros com 
gratuidade deverá pressionar um 
aumento no valor das tarifas de 
cerca de 8,5% até 2030 e 21% até 
2050. Isso significa que mesmo num 
cenário extremamente otimista e 
irreal em que não haja expansão do 
sistema de transporte e nem au-
mento nos preços dos seus insumos 
(e.g. combustíveis e mão de obra), 
ainda assim haverá uma pressão por 
aumento de tarifas devido a efeitos 
puramente demográficos.

Esses resultados apontam para uma 
tendência preocupante comparti-
lhada entre diversos municípios no 
Brasil e que alerta para necessidade 
de se repensar o atual modelo de 
financiamento das gratuidades.  Aos 
poucos, o mecanismo de subsídios 
cruzados se mostrará insustentável.

1 O estudo completo está disponível em: http://

www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_

content&view=article&id=22266

SeguNdo projeçõeS do Ibge, NoS 
próxImoS 30 ANoS, A proporção de IdoSoS 
AcImA de 65 ANoS SubIrá de 7% pArA 19%. 
devIdo Ao eNvelhecImeNto populAcIoNAl, 
No médIo e loNgo prAzo, o AumeNto 
prevISto NA proporção de pASSAgeIroS 
com grAtuIdAde deverá preSSIoNAr 
um AumeNto No vAlor dAS tArIfAS de 
cercA de 8,5% Até 2030 e 21% Até 2050 NA 
regIão metropolItANA de São pAulo.

*Rafael Henrique Moraes Pereira é pesquisador 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea ) e doutorando na Universidade de Oxford.
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#ntUrEcoMEndA

20% a mais de passageiros.  
é a sua frota produzindo mais.

Pratique a  
matemática 
Volvo

É simples, se cabem mais passageiros por veículo, sua 
frota produz mais. O articulado Volvo transporta até 180 passageiros 
na configuração com 21m de comprimento. Isso significa 20% a mais 
de passageiros comparado a um articulado convencional com motor 
traseiro. O chassi da Volvo possui 1 eixo a menos e é 2 toneladas mais 
leve que um articulado concorrente com 23m. É menos consumo de 
combustível, menor manutenção e desgaste de pneus e freios. Outra 
vantagem é que a Volvo tem mais agilidade e um raio de giro menor, 
podendo utilizar as estações de BRT já existentes.

Faça as contas. Um Volvo soma produtividade ao seu negócio.
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ônibus volvo. qualidade de vida no transporte
www.volvo.com.br/onibus
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Apps Sites vídeos
BuSÃO 
RECiFE

Com o app o usuário pode verificar os traje-

tos das linhas de ônibus por nome da rua ou 

por código da linha. Também dá para marcar 

duas ruas no mapa e verificar se alguma linha 

de ônibus passa pelas duas. De acordo com o 

autor do aplicativo o próximo passo é colocar 

um alarme para tocar quando o ônibus chegar 

perto da parada de desembarque. O app está 

disponível para aparelhos iOS e Android.

BuSÃO 
CuRiTiBanO

Com esse aplicativo é possível acompanhar a 

localização do ônibus em tempo real e conhe-

cer o seu trajeto; as linhas e pontos; verificar as 

possíveis conexões entre os pontos e linhas; 

consultar o horário dos ônibus e conhecer os 

pontos da linha turismo e seus horários. Mes-

mo com pouco tempo no mercado, o Busão 

Curitibano alcançou em pouco mais de três se-

manas 5.400 downloads para os sistemas iOs e 

Android com avaliações positivas.

PORTaL MOB

O portal MOB foi lançado recentemente e traz 

notícias sobre mobilidade urbana de uma ma-

neira geral no Brasil e no Mundo. O conteúdo 

variado sobre transporte coletivo, sustenta-

bilidade, trânsito, bicicletas e outros assuntos 

pode ser conferido no endereço eletrônico 

www.revistamob.eco.br. O portal tem como 

objetivo o estudo das políticas públicas de mo-

bilidade: como elas repercutem na qualidade 

de vida no nosso cotidiano, na participação da 

sociedade e no grau de integração das diver-

sas disciplinas que estudam as mesmas.

inSTiTuTO RuaViVa

No site do Ruaviva - Instituto da Mobilidade 

Sustentável – é possível conferir artigos e no-

tícias relacionada à mobilidade urbana susten-

tável, estudos e programas dessa organização, 

entre outros. O Instituto é uma Organização 

Não Governamental de atuação nacional, 

constituído como sociedade civil, sem fins 

lucrativos, apartidário e pluralista. Tem como 

objetivo a restauração da função social da rua, 

como espaço democrático de uso, priorizando 

os modos de transporte coletivo, a pé e de bici-

cleta. Saiba mais sobre o Rua Viva acessando 

www.ruaviva.org.br.

COMERCiaiS aniMaDOS 
inCEnTiVaM O uSO DO 
TRanSPORTE COLETiVO

De forma bem humorada, a empresa belga de 

transporte público De lijn divulga comerciais 

animados, desde 2009, para conscientizar a 

população sobre a importância de utilizar os 

ônibus como meio de transporte. Numa das 

animações, um grupo de pinguins passeia so-

bre um bloco de gelo e são surpreendidos por 

um tubarão que esboça um ataque. Ao avan-

çar, o predador vai de encontro à parte frontal 

de um bloco de gelo levantado pelo peso dos 

pinguins, e desmaia devido à força do impacto. 

Confira no endereço www.youtube.com/wat-

ch?v=E9ZF-GbVR0E.

Em outro vídeo, várias formigas se amontoam, 

uma em cima da outra, para impedir que sejam 

sugadas pela tromba de um tamanduá. Veja o 

vídeo no endereço www.youtube.com/wat-

ch?v=CvUpZ4dx0WE. Esses e outros vídeos 

retratam o benefício da coletividade através 

da mensagem “It’s smarter to travel in groups, 

take the bus” — em tradução literal, “é mais 

inteligente viajar em grupos, pegue o ônibus”.
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20% a mais de passageiros.  
é a sua frota produzindo mais.

Pratique a  
matemática 
Volvo

É simples, se cabem mais passageiros por veículo, sua 
frota produz mais. O articulado Volvo transporta até 180 passageiros 
na configuração com 21m de comprimento. Isso significa 20% a mais 
de passageiros comparado a um articulado convencional com motor 
traseiro. O chassi da Volvo possui 1 eixo a menos e é 2 toneladas mais 
leve que um articulado concorrente com 23m. É menos consumo de 
combustível, menor manutenção e desgaste de pneus e freios. Outra 
vantagem é que a Volvo tem mais agilidade e um raio de giro menor, 
podendo utilizar as estações de BRT já existentes.

Faça as contas. Um Volvo soma produtividade ao seu negócio.
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