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www.transportepublico.org.brAcesse

responsabilidades
Você sabe quem são os responsáveis pelo transporte público na sua 
cidade? A responsabilidade é compartilhada entre as empresas e o 
poder público. Saiba como funciona a gestão do transporte público e 
conheça também as suas responsabilidades como usuário do sistema.

Tarifa
As secretarias e diretorias de transporte dos municípios são as 
responsáveis por definir, reajustar e revisar as tarifas. Você sabia que 
um dos fatores que influenciam a fixação das tarifas são as gratuidades 
e os descontos que representam 19% do seu valor na média nacional?

custos
Você conhece quais sãos os custos do sistema de transporte coletivo no Brasil? Eles 
podem ser fixos ou variáveis e muitos não estão sob o controle das empresas, como o 
combustível, que tem o preço fixado pelo governo.  A prioridade dos ônibus nas ruas da 
cidade pode ser um grande aliado para a redução desses custos, algo em torno de 25%!

investimentos
Os investimentos são sempre importantes para o desenvolvimento de 
qualquer serviço de um país. Ao priorizar investimentos ao transporte 
coletivo, os governos permitem  que você tenha mais qualidade de 
vida e que as próprias empresas de ônibus trabalhem melhor.

Qualidade no Transporte Público
Qualidade no transporte público é sinônimo de qualidade de 
vida. Regularidade, segurança e conforto são requisitos básicos 
para atingir esse objetivo. Entenda o que é preciso ser feito 
para alcançar um transporte de qualidade na sua cidade.
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O ano de 2014 se encerra 
com uma grande sensa-
ção de frustração para 
o setor de transportes. 

Muitas expectativas foram alçadas, 
mas muito pouco foi conquistado. 
Poderia ter sido um ano de ala-
vancagem, afinal, nos últimos 24 
meses, aprovamos uma Lei Nacio-
nal de Mobilidade Urbana, vimos 
milhares de pessoas se unirem nas 
ruas clamando um transporte pú-
blico melhor, sediamos uma Copa 
do Mundo, vivenciamos mais uma 
eleição presidencial.

Contudo, a mobilidade urbana ainda 
mostrou-se tímida nos planos de 
ação e investimentos das autorida-
des públicas. O Pacto da Mobilidade, 
lançado há um ano e meio como 
medida de urgência para atender 
aos clamores da população, não saiu 
do papel. Dos 47 projetos de mobili-
dade previstos para a Copa do Mun-
do, somente seis foram concluídos 
a tempo do Mundial, postergando o 
tão sonhado legado para não se sabe 
quando. Nenhum dos principais con-
correntes ao posto de Presidente da 
República, nem mesmo a presidenta 
reeleita, citou o transporte público 
como prioridade de governo.

Em abril de 2015, encerra-se o prazo 
para que os municípios com mais de 
20 mil habitantes elaborem os pla-
nos de mobilidade urbana.  Aque-
les que não cumprirem a medida 
poderão perder acesso a recur-
sos federais para investimento em 

Mais do mesmo 
mais uma vez...

transporte. No último levantamento 
feito pelo IBGE, em 2012, 90% das 
cidades brasileiras não tinham o 
Plano Municipal de Transporte. A 
estimativa atual não oficial é pouco 
animadora: menos de 20% das cida-
des possuem o plano ou estão em 
fase de elaboração. 

A escassez de pessoal qualificado 
para realizar o trabalho, a falta de 
apoio do governo federal e os pro-
blemas financeiros que atingem 
grande parte dos municípios são os 
principais motivos para as dificulda-
des de avançar nessa questão.

O setor empresarial une esforços 
para mudar esse quadro caótico e 
garantir, além da qualidade do trans-
porte público, um equilíbrio econô-
mico nos contratos de prestação de 
serviço. A falta de produtividade do 
setor - resultante principalmente da 
disputa do ônibus com o transporte 
individual no espaço viário -, de sub-
sídios financeiros e de reajustes tari-
fários têm colocado em xeque a pró-
pria operação do transporte público. 

Há urgência em priorizar todas as 
instâncias da mobilidade urbana. É 
preciso planejar os sistemas, capaci-
tar os gestores públicos, investir em 
infraestrutura e garantir a modicida-
de das tarifas. Estamos há mais de 
20 anos atrasados nessa evolução. 
Se continuarmos com mais do mes-
mo mais uma vez em 2015, será ainda 
mais difícil nos recuperarmos dessa 
crise sem precedentes. 
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A tríade para um novo 
transporte público em 2015

opinião da ntU

Autor: otávio vieira da Cunha Filho (*)

O ano de 2015 vai come-
çar com três palavras de 
ordem no transporte pú-
blico: planejamento, in-

vestimento e subvenção. Essa tríade 
é o caminho mais certeiro para um 
novo começo do transporte urbano 
no país. Há muito tem se falado na 
necessidade de priorizar essas três 
ações para a mobilidade urbana das 
cidades, o que nos faz crer que neste 
novo ano os clamores serão atendi-
dos afastando o colapso que beira as 
grandes cidades.

O primeiro passo é planejar. A efici-
ência e a qualidade só são possíveis 
a partir de um sistema racionalizado 
e bem estruturado. Em abril, vence 
o prazo determinado pela Lei de 
Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12) 
para que os municípios elaborem os 
planos de mobilidade, sob pena de 
ficarem sem recursos federais para 
investimento em transporte.

Planejar é mais do que determinar li-
nhas e itinerários. É necessário organi-
zar a operação da rede de transporte 
coletivo considerando que o objetivo 
final é atender o usuário da melhor 
forma possível com baixo custo. Por 
isso, poder público e empresas devem 
planejar juntos visando a alocação 
racional dos recursos necessários ao 
atendimento adequado da deman-
da e a produção dos serviços com a 
maior eficiência e eficácia possíveis.

Aliados ao planejamento estão os 
investimentos. A estrutura viária 

para o transporte público deve ser 
repensada em todas as cidades bra-
sileiras com prioridade ao ônibus. Os 
coletivos transportam uma média de 
70% das pessoas e possuem menos 
de 30% do espaço dedicado a eles. É 
urgente inverter essa lógica.  O trans-
porte individual ocupa a maior parte 
do espaço nas ruas e gera conse-
quências negativas para toda a cida-
de, como os congestionamentos, a 
perda da produtividade e o aumento 
dos custos do comércio e dos servi-
ços, o aumento da poluição do ar, o 
aumento dos acidentes e a queda na 
qualidade de vida das pessoas.

A prioridade ao transporte público 
tem custo baixo e resultados imedia-
tos que funcionam em efeito dominó, 
pois resolvem-se vários problemas 
com apenas uma jogada. Há de se 
considerar ainda os investimentos a 
longo prazo nas redes estruturantes 
de alta capacidade, como os sistemas 
BRT. Trazer a qualidade do metrô para 
um serviço de ônibus na superfície 
resulta em menos custos, mais rapidez 
de implantação e mais flexibilidade no 
atendimento à demanda.

Por fim, para que a trindade de ações 
eficientes seja completa, é preciso 
separar a tarifa de remuneração dos 
operadores da tarifa pública paga pe-
los usuários. A primeira representa a 
justa cobertura dos custos da presta-
ção do serviço que tem uma seleção 
direta com a qualidade do atendi-
mento. Transporte público de quali-
dade custa caro, mas é a única forma 
de se enfrentar o caos no trânsito 
presente na maioria das grandes cida-
des brasileiras. A tarifa pública paga 
pelos usuários é uma decisão política 
que deve levar em conta os aspectos 
socioeconômicos de cada localidade.  
Se não for possível, nem aconselhável 
que a tarifa pública cubra a tarifa de 
remuneração, cabe ao poder público 
subvencionar o custo do serviço, ga-
rantindo ao cidadão uma tarifa acessí-
vel e um transporte de qualidade.

Com esses três passos encaminhados e 
com o poder público e empresas atuan-
do de mãos dadas, a nossa mobilidade 
urbana pode ser reinventada em um 
breve período. Novo ano, novos gover-
nos, novos gestores. É tempo de reno-
var também o nosso direito de ir e vir.  

*otávio vieiRa Da CunHa FilHo é 

presidente executivo da Associação Nacional 

das Empresas de Transportes Urbanos 

(NTU). Bacharel em Administração e Ciências 

Contábeis, membro do Conselho Diretor 

da Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP) e vice-presidente da 

Seção 1 – Passageiros, da Confederação 

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, desgaste de pneus e freios e menor custo de manutenção. 
Outra vantagem é que os articulados Volvo têm 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.

Ônibus Volvo. qualidade de vida no transporte
www.volvo.com.br/onibus
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EntrEviSta

WagneR FeRReiRa CaRDoso

Indústria, serviço e 
mobilidade urbana

É PRECISO AMPLIAR OS INVESTIMENTOS NO TRANSPORTE COLETIVO DE ALTO 
RENDIMENTO PARA EVITAR QUE A PRIORIzAçãO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL 
LEVE O TRâNSITO URBANO à IMOBILIDADE. ESSA É UMA DAS CONCLUSõES DA 

CONFEDERAçãO NACIONAL DA INDúSTRIA AO ORGANIzAR ESTUDO SOBRE O TEMA

G
argalos existentes no setor 
de infraestrutura de trans-
portes e de mobilidade ur-
bana comprometem ainda 

mais o fraco desempenho da econo-
mia brasileira, tendo em vista o impac-
to da crise desses setores no custo 
Brasil. O gerente-executivo de infra-
estrutura da  Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Wagner Cardoso, 
avalia que a falta de mobilidade urbana 

afeta a competitividade de vários se-
tores produtivos. Com base em estudo 
da CNI, afirma que em cidades com 
melhores condições de mobilidade, 
o fluxo de bens é mais ágil e propicia 
ganhos de eficiência em logística às 
empresas. Nesta entrevista à Revista 
ntu urbano, conheça algumas das 
soluções apontadas pelo economista 
para vencer os desafios do setor de 
transporte urbano.
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A QUEDA DE INVESTIMENTOS 
PúBLICOS EM SETORES 
VITAIS AO BOM DESEMPENhO 
ECONÔMICO DO PAíS É 
PREOCUPANTE. ExISTE SAíDA 
PARA ESSE QUADRO, DIANTE 
DA CONTENÇÃO DE GASTOS 
ANUNCIADA PELO ExECUTIVO?
De forma geral, a elevação dos va-
lores investidos em infraestrutura 
depende de uma maior participação 
do setor privado no investimento e 
na gestão dos serviços. A ampliação 
do programa de concessões, como o 
de rodovias e dos demais modais de 
transporte, são essenciais para recu-
perar o déficit histórico, sobretudo 
em transportes, logística e mobilida-
de urbana. Outro ponto importante 
é a melhora da governança do setor 
público na área de infraestrutura. 

O SETOR DE TRANSPORTE 
PúBLICO POR ÔNIBUS 
ESTIMA QUE PARA SUPERAR 
OS PRINCIPAIS ENTRAVES 
AO DESENVOLVIMENTO DA 
MOBILIDADE URBANA NO 
BRASIL SERIAM NECESSÁRIOS 
R$ 50 BILhõES POR ANO, NOS 
PRÓxIMOS DEZ ANOS. DIANTE DA 
ECONOMIA fRAGILIZADA, COMO 
ATENDER ESSA DEMANDA? 
O aumento da participação privada 
nos investimentos e gestão da infra-
estrutura é um caminho que precisa 
ser perseguido. Para atrair a iniciati-
va privada, porém, é preciso desen-
volver novos mecanismos financei-
ros, reduzir a burocracia, desonerar 
os investimentos. Também é preciso 
melhorar a governança dos órgãos 

EntrEviSta

responsáveis por planejar, gerir e 
executar as obras para renovar os 
centros urbanos, dotando-os de me-
lhores condições de mobilidade.

A CRISE NA MOBILIDADE 
URBANA COMPROMETE 
A EfICIêNCIA DOS PRINCIPAIS 
SETORES ECONÔMICOS E O 
DESENVOLVIMENTO DO 
PAíS. INDúSTRIA, COMÉRCIO, 
LOGíSTICA E SERVIÇOS VIVEM 
O DESAfIO DE ALAVANCAR 
A PRODUTIVIDADE EM 
MEIO AOS GARGALOS DOS 
DESLOCAMENTOS URBANOS. 
ATÉ QUE PONTO A IMOBILIDADE 
AfETA A COMPETITIVIDADE? 
O Brasil tem 85% da população 
vivendo em centros urbanos, um 
cenário distinto ao registrado até 
a década de 1950, quando a taxa 
de urbanização era de 36%. Esse 
crescimento não foi acompanhado 
por políticas públicas capazes de 

garantir a mobilidade, a habitação 
e uma vida com mais qualidade aos 
habitantes das cidades. A falta de 
mobilidade urbana afeta a compe-
titividade de vários setores produ-
tivos. Na indústria, isso ocorre de 
algumas maneiras. A principal delas 
é a restrição à circulação de bens. 
Uma indústria recebe matérias pri-
mas e escoa produtos prontos. Se 
em determinado centro urbano ela 
enfrenta dificuldades constantes 
com engarrafamentos, a empresa 
tem gasto adicional de combustível 
devido ao maior tempo e distância 
nos deslocamentos. Isso gera um 
grande impacto na eficiência da 
empresa, impacta diretamente nos 
custos operacionais e, consequen-
temente, no preço final do produto.

QUAIS OS REfLExOS DESSA 
CRISE DA MOBILIDADE NO 
CUSTO BRASIL? 
A cidade é o lugar onde o crescimen-
to econômico se apoiou nessas últi-
mas décadas, período em que a in-
dustrialização se desenvolveu mais 
consistentemente. Fatores que se 
superpõem, como as possibilidades 
locacionais, a logística e a mobilida-
de, constituem-se em facilitadores 

“NãO há um CamINhO úNICO e é PreCISO eNFreNtar O 
PrOBLema COm vISãO de LONgO PrazO. em PrImeIrO Lugar, 
é PreCISO eStImuLar OS INveStImeNtOS NO traNSPOrte 
COLetIvO de aLtO reNdImeNtO, em redeS muLtImOdaIS.”
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ou dificultadores das atividades eco-
nômicas, tanto as industriais como, 
sobretudo, as do setor de serviços, 
seja o terciário ou o quaternário, 
essencialmente urbanos. Isto é, em 
cidades com melhores condições de 
mobilidade, o fluxo de bens é mais 
ágil, o que propicia às empresas ga-
nhos de eficiência em sua logística. 

ENTÃO, ESSE IMPACTO É 
MAIOR NAS CIDADES?
Esse desafio não se resume às cida-
des. O Brasil ainda sofre com rodo-
vias congestionadas em importantes 
eixos industriais ou do agronegócio. 
Em tempos de safra, por exemplo, é 
comum que as principais rodovias de 
regiões centrais do país sofram com 
o congestionamento de carretas, es-
pecialmente em perímetros urbanos. 
Para se ter uma ideia, o Brasil gasta, 
atualmente 12% do PIB com logística. 
Em economias mais competitivas, 
essa parcela não passa de 8%.

POR QUE OS SETORES DA 
ECONOMIA QUE DEPENDEM 
DIRETAMENTE DE UMA 
ExCELENTE E fLUIDA 
ESTRUTURA VIÁRIA AINDA NÃO 
PRIORIZARAM ESSA DISCUSSÃO?
Na indústria, esse tema é considera-
do prioritário na agenda de compe-
titividade do país. Nos últimos anos, 
a CNI desenvolveu estudos, em par-
ceria com as federações estaduais, 
traçando uma radiografia da malha 
de transportes e os desafios para a 
movimentação de cargas. Esse exer-
cício nos permitiu identificar que 
eixos logísticos, uma vez consolida-
dos, trariam maior economia no cus-
to com transporte do país. Com essa 
informação, podemos definir, dentre 
todo o universo de obras e melhorias 
que precisam ser feitas, quais devem 
ser priorizadas. 

E COM RELAÇÃO à 
MOBILIDADE URBANA, 
ExISTE ALGUM ESTUDO?
Na área de mobilidade urbana, 
desenvolvemos um trabalho para 
avaliar o impacto dos problemas 
comuns aos grandes centros ur-
banos na competitividade e pro-
dutividade da indústria. A CNI tem 
tentado mostrar que a melhora na 
qualidade de vida nas cidades tem 
impacto direto na produtividade do 
trabalhador. Nós constatamos, por 
exemplo, que em 12 centros urbanos 
– que concentram 45% da popula-
ção brasileira – o trabalhador gasta, 
em média, 64 minutos do seu dia 
no trânsito. O estudo conclui que é 
preciso, entre outras medidas, am-
pliar os investimentos no transporte 
coletivo de alto rendimento porque 

a opção prioritária pelo transporte 
individual tem levado o trânsito ur-
bano a chegar perto da imobilidade.

QUAIS AS ALTERNATIVAS PARA 
MELhORAR A MOBILIDADE 
URBANA E AS CONDIÇõES 
PARA QUE OS SETORES DA 
ECONOMIA SE TORNEM 
MAIS COMPETITIVOS?
Não há um caminho único e é preci-
so enfrentar o problema com visão 
de longo prazo. Em primeiro lugar, é 
preciso estimular os investimentos no 
transporte coletivo de alto rendimen-
to, em redes multimodais. A cidade 
deve assegurar uma multiplicidade de 
conexões que tenham sentido do pon-
to de vista econômico e social, com a 
necessária diversificação das motiva-
ções, dos horários e dos trajetos. 

“temOS graNdeS CIdadeS que têm PLaNOS de 
INveStImeNtO Para eStImuLar O traNSPOrte COLetIvO, 
Seja em metrô, trem, BrtS Ou vLtS. é PreCISO evOLuIr 
muItO aINda. exIStem teCNOLOgIaS de geStãO daS 
CIdadeS que tamBém POdem ajudar a SOLuCIONar 
Ou mINImIzar OS PrOBLemaS de mOBILIdade.”

EntrEviSta

WAGNER FERREIRA CARDOSO PARTICIPA DO 

BRIEFING DIPLOMáTICO, EVENTO PROMOVIDO 

PELA CNI, EM NOVEMBRO DE 2014.
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ALÉM DO IMPACTO NO AUMENTO 
DO NúMERO DE AUTOMÓVEIS 
NAS RUAS, QUE OUTROS DANOS 
ECONÔMICOS O ESTíMULO 
AO TRANSPORTE INDIVIDUAL 
PODEM ACARRETAR? 
Nas metrópoles, o transporte indi-
vidual responde não só pelo agra-
vamento da mobilidade, como da 
poluição, respondendo por 65% 
das emissões de poluentes. Isso é 
insustentável do ponto de vista so-
cial, econômico e ambiental. Além 
disso, o trabalho da CNI mostra, 
com base em dados da Associação 
Nacional de Transportes Públicos 
(ANTP), que um morador gasta 
2,67 minutos para percorrer um 
quilômetro no transporte coletivo. 
No transporte individual, o tempo 
sobe para 2,93 minutos. 

NESSE CASO, ALÉM DO 
CIDADÃO, O PRÓPRIO ESTADO 
RECEBE REfLExOS NEGATIVOS 
DESSE ESTíMULO?  
Há sim, a questão do custo para o 
poder público, bem como para o 
cidadão. O transporte individual 
é 14 vezes mais oneroso para os 
cofres públicos do que o transpor-
te coletivo. Esse cálculo inclui os 
custos de construção, operação e 
manutenção do sistema viário para 
circulação de veículos, além de 
custos com acidentes e poluição. 
Finalmente, não se pode propor 
melhorias na mobilidade urbana 
sem pensar no planejamento urba-
no. É importante conter o espraia-
mento das cidades e estimular o 
adensamento demográfico. Os 
custos de implantação e manuten-
ção das infraestruturas e serviços 
públicos aumentam quando o es-
praiamento ocorre, o que sugere 
uma clara insustentabilidade.

A fALTA DE MOBILIDADE 
INfLUENCIA NA DECISÃO DAS 
EMPRESAS DE INSTALAR SEDES 
OU UNIDADES PRODUTIVAS? 
O QUE AS CIDADES PODEM 
fAZER PARA EVITAR UM 
êxODO EMPRESARIAL 
PARA O INTERIOR?
Há algum tempo notamos que em-
presas da indústria têm optado por 
cidades médias do interior para fazer 
esse tipo de investimento. A agenda 
urbana também inclui temas como 
a segurança e de habitação, fatores 
que pesam nessa decisão. Melhores 
condições de mobilidade favorecem 
a interação das pessoas, o fluxo de 
ideias. Na sociedade contemporâ-
nea, assentada no conhecimento 
e na informação, um profissional 
precisa interagir com clientes, com 
fornecedores, frequentar ambientes 
fora de sua empresa. E cidades com 
melhor qualidade de vida são mais 
capazes de atrair talentos e setores 
da economia moderna que prezam 
por essas condições.

O GESTOR PúBLICO DE 
hOjE, DAS TRêS ESfERAS DE 
GOVERNO, TEM CAPACIDADE 
PARA PLANEjAR E GERIR 
MELhOR AS CIDADES?
Durante décadas, as cidades bra-
sileiras cresceram de forma desor-
denada. O espraiamento excessivo 
gerou um grande custo para a 
sociedade: obrigou as cidades a 
dedicar uma parcela enorme de 
seus orçamentos para obras de 
vias públicas, saneamento, equipa-
mentos públicos e o transporte de 
massa. Hoje há uma massa crítica 
e uma consciência maior que têm 
alimentado o debate sobre o as-
sunto. O poder público se deu con-
ta disso. Temos grandes cidades 
que têm planos de investimento 
para estimular o transporte cole-
tivo, seja em metrô, trem, BRTs ou 
VLTs. É preciso evoluir muito ainda. 
Existem tecnologias de gestão das 
cidades que também podem ajudar 
a solucionar ou minimizar os pro-
blemas de mobilidade.

PERfIL

WagneR FeRReiRa CaRDoso, 60 anos, é gerente

-executivo de Infraestrutura da Confederação Nacio-

nal da Indústria (CNI). É bacharel em economia pela 

Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio 

de Janeiro e mestre em engenharia dos transportes 

pela COPPE/UFRJ. Pós-graduado em economia do 

transporte, tem cursos de especialização na área de 

portos e transporte de carga. Está na CNI desde 1981, 

onde é responsável por assuntos relacionados à in-

fraestrutura de transportes, portos, energia elétrica, 

petróleo e gás, telecomunicações e saneamento bá-

sico. O economista tem longa experiência acumulada 

em trabalhos como a Coordenadoria do Conselho de 

Usuários Brasileiros do Transporte Marítimo e a chefia 

da Divisão de Política de Comércio Exterior. Tem vários 

artigos publicados, que abrangem temas como a lei 

dos portos e o transporte de cargas no Brasil.   

EntrEviSta
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diÁlogo técnico

N
esta época do ano, minhas 
filhas começam a falar dos 
presentes de Natal. Neste 
ano, elas já foram orien-

tadas a escrever uma carta descre-
vendo os pedidos delas. Depois de 
muita insistência, elas me conven-
ceram a escrever a minha carta, que 
reproduzo na sequência:

“Querido Papai Noel, não me lembro 
de ter escrito uma carta para você 
anteriormente, mas ouço falar que 
muitos conseguem ser atendidos. 
Talvez seja esta a oportunidade para 
fazer dois pedidos muito especiais, 
principalmente porque tenho sido 
um bom menino. 

Meus pedidos são relacionados à 
melhoria da qualidade de vida da 
minha família e de tantas outras que 
vivem no Brasil. Como você deve 
saber, sou engenheiro de transportes 
e trabalho com mobilidade urbana, 
então estou muito ansioso para me-
lhorar essa área. O meu primeiro e 
principal pedido é que o transporte 
público urbano receba a prioridade 
necessária. Especificamente, isso 
significa que sejam realizados mui-
tos investimentos para a construção 
e a operação de infraestruturas 
especialmente concebidas, para 
que um pouco do espaço viário seja 
dedicado principalmente aos ônibus. 
Sei que essa priorização não é fácil, 
porque não depende somente da 
existência de recursos financeiros. É 
preciso juntar muita vontade política 
e capacidade técnica aplicada, para 
que bons projetos sejam desenvol-

andré Dantas, PhD, diretor técnico da NTU

Até quando acreditar?

vidos e implantados o mais rápido 
possível sem gastar fortunas que não 
possuímos. Reconheço a dificuldade 
desse pedido, mas creio que vale o 
esforço para melhorar a vida de uma 
grande parcela de brasileiros, que 
vive em áreas urbanas e realiza dia-
riamente mais de 40 milhões de via-
gens por ônibus. É verdade também 
que os últimos anos foram repletos 
de iniciativas de priorização, mas 
receio que elas não serão suficientes 
para dar um salto significativo de 
qualidade dos serviços atualmente 
prestados à população. 

O outro pedido é que seja criado um 
fundo nacional de apoio ao transpor-
te público. Esse fundo, Papai Noel, 
seria usado para ajudar a pagar a 
diferença entre os custos dos servi-
ços prestados e a receita obtida dos 
pagantes do transporte coletivo por 
ônibus. Talvez você não saiba, mas 

essa diferença tem crescido muito 
nos últimos anos e ela impossibilita a 
realização de melhorias nos veículos, 
no número e no intervalo de tempo 
entre viagens e tudo mais relacio-
nado a qualidade dos serviços. Mais 
uma vez, esse não é um pedido fácil, 
mas tendo em vista todos os recur-
sos que são dedicados ao transporte 
individual, acho que vale à pena um 
esforço extra para atender o coletivo 
também! Ficaria muito agradecido 
se esses dois pedidos fossem aten-
didos, mas eu e o pessoal com quem 
trabalho diariamente nos colocamos 
à disposição para ajudar no que for 
preciso. Grande abraço.”

Mostrei essa carta às minhas filhas, 
que rapidamente perceberam a 
complexidade dos meus pedidos. To-
davia, elas me encorajaram dizendo 
que eu tenha esperança, pois nada é 
impossível para o Papai Noel. 
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PROjETO DE LEI PREVê 
UTILIZAR IPVA PARA 
SUBSIDIAR O TRANSPORTE 
COLETIVO EM SANTOS (SP)

Em 12 de dezembro, a Câmara Municipal de San-
tos, localizada no litoral de São Paulo, aprovou 
o Projeto de Lei 303/2014, que autoriza o Poder 
Executivo a conceder subsídio financeiro ao ser-
viço de transporte coletivo com recursos de até 
25% do valor anual arrecadado com o repasse do 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA). O PL visa assegurar a modicida-
de da tarifa e preservar o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de operação do serviço. A 
matéria deve ser sancionada agora pelo prefeito 
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), que também é 
o autor do projeto.

PRAZO PARA 
IMPLANTAÇÃO DOS 
PLANOS DE MOBILIDADE 
URBANA PODE SER 
PRORROGADO

Tramita na Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano (CDU), da Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei 7898/2014, 
de autoria do deputado Carlos Bezerra 
(PMDB/MT), que propõe estender o 
prazo de apresentação dos Planos de 
Mobilidade Urbana, previstos na Lei 
12.587/2012. De acordo com a Lei em 
vigor os municípios com mais de 20 mil 
habitantes têm até abril de 2015 para 
apresentar os planos. 

Caso o PL seja aprovado, o prazo se es-
tenderia por mais dois anos, ou seja, os 
projetos deverão ser apresentados até 
abril de 2017. Uma das justificativas do 
projeto de lei é que a “escassez de pes-
soal qualificado para realizar o trabalho, 
aliado a problemas financeiros que atin-
gem grande parte dos municípios, tem 
trazido uma imensa dificuldade para 
elaboração dos planos de mobilidade”.

ESTATUTO DA METRÓPOLE VAI 
à SANÇÃO PRESIDENCIAL

Foi aprovado no dia 17 de dezembro, no Senado Federal, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 05/2014, que cria o Estatuto 
da Metrópole. O PLC tramitou por 10 anos no Congresso 
Nacional e visa complementar o Estatuto da Cidade, esta-
belecendo conceitos para metrópole, região metropolitana, 
aglomerações urbanas e microrregiões, bem como estabe-
lece diretrizes e princípios para a governança interfederativa 
e instrumentos de desenvolvimento urbano integrado.

A lei a ser editada prevê ainda a criação do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Urbano Integrado, que tem como ob-
jetivo financiar ações de melhoria das cidades nas regiões 
metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões. O 
PLC foi encaminhado à sanção da Presidente da República.
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A
s empresas operadoras 
do serviço de transporte 
coletivo transportam 40 
milhões de usuários por 

dia no Brasil e a cada ano investem 
mais em frota, tecnologia e pessoal, 
principalmente para atender a de-
manda dos novos sistemas BRT, que 
são inaugurados desde 2012. Contu-
do, o aumento dos custos e a falta de 
reajuste tarifário, mesmo que previs-
tos em contratos, contribuíram para 
encerrar o ano de 2014 com uma de-

Crise no 
transporte público 

compromete 
viabilidade na 
operação do 

sistema
ENTRE COPA DO MUNDO E ELEIçõES, 
SEGMENTO EMPRESARIAL ENCERRA 
2014 COM PREOCUPAçãO. O GRANDE 
DESAFIO PARA O ANO QUE SE INICIA É 

MANTER A CONTINUIDADE DOS SERVIçOS 
E INVESTIMENTOS, O CUMPRIMENTO 
DOS CONTRATOS DE LICITAçãO E O 
COMBATE AOS INCêNDIOS A ôNIBUS

fasagem média de 13,8% nas tarifas 
(estimativa nacional).

“Um cenário bastante preocupante 
e que se agrava a cada ano”. Essa é a 
avaliação que o presidente executivo 
da entidade, Otávio Cunha, faz da si-
tuação do setor. “Embora o governo 
federal tenha permitido a desonera-
ção da folha de pagamento e a isen-
ção do PIS e Cofins e outros tributos, 
o setor adquiriu um déficit anual de 
R$ 3,2 bilhões”, explica. 
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O executivo ainda alerta que a defa-
sagem representa o não cumprimen-
to dos contratos o que, segundo ele, 
“intensifica o cenário de endivida-
mento das empresas de transporte 
coletivo”. Outros fatores que agra-
vam a situação das empresas são a 
perda de passageiros e a crescente 
disputa entre o ônibus e o carro 
particular nas ruas e avenidas. Esse 
ciclo é resultado da falta de prioriza-
ção dos coletivos nas vias urbanas e 
também dos incentivos do governo 
federal ao transporte individual. 

A título de comparação, no pe-
ríodo de 2012 a 2014, a gasolina 
aumentou quatro vezes, em con-
trapartida, o óleo diesel – um dos 
insumos mais caros do transporte 
coletivo que representa 25% dos 
custos do setor – aumentou seis 
vezes. Isso representa um reajus-
te acumulado de 38,27% contra 
23,13% da gasolina. 

“Se não fossem os déficits do setor, 
as empresas poderiam investir, em 
média, em mais 15.700 mil ônibus 
convencionais, 11.400 mil ônibus pa-
drons e 6.600 mil ônibus articulados. 
Isso demonstra parte do que os usu-
ários estão deixando de receber”, 
pontua Otávio Cunha.

A urgência na definição de um mo-
delo tarifário que atenda as neces-
sidades do setor incentivou a cria-
ção de uma parceria entre a NTU, a 
Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 
o Fórum Nacional de Secretários 
e Dirigentes de Trânsito e Trans-
porte e a Associação Nacional dos 
Transportes Públicos (ANTP) com 
o objetivo de construir uma nova 
planilha de referência nacional para 
o cálculo dos custos do transporte 
coletivo urbano por ônibus e ava-
liar outras alternativas como as 
fórmulas paramétricas e a metodo-
logia de fluxo de caixa aplicáveis ao 
setor. (leia mais na página 26)

PASSOS IMPORTANTES 

Importantes conquistas foram 
alcançadas em 2014 pelo setor 
de transporte público. As desone-
rações fiscais, previstas nas Leis 
n.° 12.973/2014 e n.º 13.043/2014, 
há anos estavam em discussão no 
Congresso Nacional e, enfim, foram 
aprovadas. A primeira lei citada al-
tera a legislação tributária federal 
do PIS/Pasep e a Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins). A segunda esta-
belece a desoneração da folha de 
pagamentos sob o setor. 

No entendimento da NTU, outras 
medidas também devem ser toma-
das para que o setor trabalhe mais 
aliviado. Uma das principais seria a 
aprovação da PEC nº 307/2013, que 
estabelece a destinação de 70% 
dos recursos da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico 
(Cide-Combustíveis) para os muni-
cípios, 20% para os estados e 10% a 
União, e permite a sua aplicação na 
concessão de subsídios às tarifas do 
transporte coletivo urbano. “Esse 
recurso da Cide pode ter duas desti-
nações. A primeira seria a subvenção 
direta do serviço e a outra é para co-
brir os investimentos em infraestru-
tura”, defende o presidente da NTU. 

AÇõES INSTITUCIONAIS 
DESENVOLVIDAS PELA NTU 
QUE MARCARAM O ANO

COPA DO MUNDO

Para o Mundial, a entidade lançou 
o site “#VoudeônibusnaCopa” 
com o objetivo de auxiliar a busca 
por informações sobre como se 
deslocar de transporte público du-
rante os jogos. A ferramenta digital 
ofereceu uma seleção de sites e 
aplicativos das cidades-sede com 
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informações sobre linhas e horários 
dos ônibus e dicas relacionadas 
a outros modais, como metrôs, 
trens e barcas. Além do hotsite, a 
entidade preparou uma campanha 
para as redes sociais com o slogan 
#voudeonibusnacopa, com o in-
tuito de incentivar o uso do trans-
porte coletivo durante o Mundial 
de futebol. As peças gráficas foram 
divulgadas no Facebook e Twitter e 
estão disponíveis no site especial.

ELEIÇõES 2014

Uma carta aberta foi encaminhada 
aos candidatos à Presidência da 
República indicando propostas do 
setor de transporte coletivo urbano 
por ônibus. O documento fez um 
breve histórico do setor e indicou 
problemas e soluções. Entre as di-
ficuldades enfrentadas que foram, 
apontadas no texto, estão a queda 
do número de passageiros, a redu-
ção da velocidade média das via-
gens em 50%, a falta de priorização 
dos ônibus nas vias urbanas e ques-
tões tarifárias. A NTU espera que os 

investimentos na infraestrutura do 
transporte urbano continuem sendo 
feitos e que haja um acompanha-
mento, pelos órgãos responsáveis, 
para que os projetos sejam execu-
tados.

COMUNICAÇÃO 

A NTU atuou em vários projetos 
ligados a comunicação e marke-
ting. Investiu massivamente nas 

redes sociais e promoveu diversas 
campanhas publicitárias que foram 
acessadas por mais de 2 milhões 
de pessoas. Um Grupo de Comuni-
cação e Marketing (GCM) também 
foi criado para o melhor relaciona-
mento da entidade com as áreas de 
comunicação das empresas asso-
ciadas e entidades filiadas. O GCM 
já realizou dois encontros, em Brasí-
lia e no Rio de Janeiro, sendo que no 
último a NTU teve a oportunidade 
de apresentar e lançar oficialmen-
te a campanha “Como funciona o 
transporte público?”. A ação conta 
com investimentos nas redes e mí-
dias sociais e hotsite http://www.
transportepublico.org.br, que fica 
no ar até fevereiro de 2015. 

SEMINÁRIO NACIONAL 2014

Com um público de 800 partici-
pantes, o Seminário Nacional NTU 
2014 foi realizado durante os dias 
27 e 28 de agosto, em Brasília. O 
tema principal, sobre os anseios 
da população relacionados ao 
transporte urbano, foi mediado 
pelo jornal ista e apresentador 
Alexandre Garcia e contou com a 
participação de representantes 

PRIMEIRA REUNIãO DO GRUPO DE COMUNICAçãO DA 

NTU. NA OCASIãO PARTICIPARAM REPRESENTANTES 

DAS EMPRESAS ASSOCIADAS E ENTIDADES FILIADAS.
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PRESIDENTE ExECUTIVO DA NTU, OTáVIO CUNHA, 

NA ABERTURA DO SEMINáRIO NACIONAL 2014.
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PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL 

A cada dia a NTU amplia a sua repre-
sentatividade internacional e leva as 
experiências do transporte coletivo 
urbano e mobilidade urbana brasi-
leira aos congressos do Brasil a fora. 
Confira aquelas que tiveram mais 
destaque no ano de 2014:

eua - Em janeiro, durante os dias 16 
e 17, a entidade participou do evento 
“Transforming Transportation” reali-
zado na capital americana Washin-
gton, D.C. O diretor técnico, André 
Dantas, representou a entidade du-
rante uma palestra sobre os avanços 
do transporte coletivo urbano no 
Brasil, nos últimos anos, apesar da 
alta carga tributária e falta de subsídios. Além disso, 
Dantas falou sobre sistemas BRT e faixas exclusivas; e 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

MÉxiCo - Em abril, entre os dias 24 e 26, o presi-
dente do Conselho Diretor da NTU, Eurico Galhardi, 
participou do “6º Congresso Internacional de Trans-
porte”, no México. A entidade foi convidada pela 
Associação Mexicana de Transporte e Mobilidade 

a palestrar no painel “Movilidad 
Urbana en la Planificación de Re-
des y Sistemas de Transporte”. 
Durante a sua apresentação, Eu-
rico expôs o contexto histórico 
do transporte público; o cresci-
mento populacional; a realidade 
da produção de veículos parti-
culares e de transporte coletivo; 
a importância do planejamento 
urbano nas cidades; e, os custos 
e investimentos que estão sendo 
feitos no Brasil em transporte 
coletivo urbano.

PeRu - Durante os dias 5 a 8 de 
agosto, o presidente executivo 

da NTU, Otávio Cunha, participou do IV Congresso 
As Melhores Práticas SIBRT na América Latina, pro-
movido pela Associação Latino-Americana de Siste-
mas Integrados e BRT (SIBRT), em Lima, no Peru. No 
evento estiveram presentes líderes, especialistas e 
empresários da América Latina. Cunha fez parte dos 
paineis “¿Que Rol Juega la Movilidad en Calidad de 
Vida y Competitividad Urbana?” e “¿Cómo Puede el 
Transporte Público Ayudar a Estructurar Ciudades?”.

da sociedade civil, operadores do 
serviço e órgãos gestores. Para 
embasar o debate, a entidade fez 
uma sondagem de tendências com 
o Instituto Soma Opinião e Merca-
do, na qual ouviu 91 formadores de 
opinião. Outros temas debatidos 
no evento foram a “Qualidade e 
Segurança nos Sistemas BRT” a 
“Lei Anticorrupção e Políticas de 
Compliance” e os “Sistemas Inte-
ligentes de Transporte”. Em 2015 
o Seminário Nacional da NTU será 
realizado em São Paulo, durante os 
dias 1, 2 e 3 de setembro.

EURICO GALHARDI, PRESIDENTE 

DO CONSELHO DIRETOR DA 

NTU, PARTICIPA DE EVENTO NO 

MÉxICO, EM ABRIL DE 2014.
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ATUAÇÃO COM O 
GOVERNO fEDERAL

Representantes da área técnica da 
NTU e do Grupo Técnico criado pelo 
Ministério das Cidades para a elabo-
ração do Sistema de Informações em 
Mobilidade Urbana (SIMU) deram 
continuidade a proposta de implanta-
ção do SIMU, apresentada em dezem-
bro de 2013. Durante o projeto piloto 
dez cidades - escolhidas de acordo 
com grupos separados pelo porte de-
mográfico – foram contempladas. O 
projeto piloto continua em andamento. 

“Se NãO FOSSem OS 
déFICItS dO SetOr, aS 
emPreSaS POderIam 
INveStIr, em médIa, em 
maIS 15.700 mIL ôNIBuS
CONveNCIONaIS, 11.400 mIL 
ôNIBuS PadrONS e 6.600 
mIL ôNIBuS artICuLadOS. 
ISSO demONStra Parte 
dO que OS uSuárIOS
eStãO deIxaNdO de 
reCeBer”, OtávIO 
CuNha, PreSIdeNte 
exeCutIvO da Ntu. 
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INCêNDIOS A ÔNIBUS

Em 2014, o Brasil alcançou e ultrapassou a marca 
dos mil ônibus incendiados nos últimos 10 anos. 
Atualmente são 1202 veículos queimados em 103 
cidades brasileiras, sendo que mais da metade, 
664 incêndios, ocorreram neste ano. 

Outro dado preocupante é o número de vítimas desse 
tipo de acidente. Já são 49, incluindo o caso do John 
Carlos Soares Brandão, que morreu em outubro, em 
São Paulo. Só a capital paulista teve 152 ocorrências 
este ano. A região metropolitana do Rio de Janeiro 
vem em segundo lugar com 58 ocorrências.

Em abril ,  a entidade encaminhou uma carta à 
Presidenta da República, Dilma Rousseff, cobrando 
ações urgentes relacionadas aos incêndios a ônibus 

no Brasil e também publicou no jornal Correio Brazi-
liense um anúncio, em caráter de “expressão de opi-
nião”, com uma manifestação pública da NTU contra 
os vandalismos aos ônibus urbanos.

Apesar dos números preocupantes e dos constantes 
apelos do setor, nenhum dos projetos de lei que trata de 
punição para esses casos de incêndios a ônibus foi apro-
vado. Continuam tramitando no Congresso Nacional dois 
projetos de lei que podem inibir as ações de vandalismo 
ao transporte público. Um deles é o projeto 499/13, de au-
toria do deputado Romero Jucá (PMDB-RR) que tipifica 
o crime de terrorismo e prevê pena mínima de 24 anos e 
máxima de 30, caso a ação resulte em morte. O outro, PLS 
508/2013, do senador Armando Monteiro (PTB-PE), pre-
vê 35 anos de prisão para atos de terrorismo.   

núMeRo De ôniBus inCenDiaDos - 2004 a 2014

Cidades uF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 total 
(2005-2014) vítimas

Belo Horizonte MG - - - - - - - - - 14 13 27 3

Caruaru PE ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 26 26 -

Fortaleza CE - - - - - - - - 3 - 10 13 -

Itaberito MG - - - - - - - - - - 10 10 -

Montes Claros MG - - - - - - - - - - 47 47 -

Osasco SP ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 38 38 1

Rio de Janeiro RJ 25 24 18 20 15 41 43 - 1 5 50 242 26

Rio de Janeiro (RM) RJ - - - - - - 40 ND 1 5 58 104 -

Sabará MG - - - - - - - - - - 53 53 -

São Luís MA - - - - - - - - - 13 17 30 5

São Paulo SP - - - - - 16 13 25 52 65 152 323 6

Suzano SP - - - - - - - - - - 10 10 1

Outras* - - - - - - - - - - - 180 180 7

total 25 24 18 20 15 57 96 25 57 102 664 1202 49

Percentual de 
incidentes por 
ano (%):

2,1 2,0 1,5 1,7 1,2 4,7 8,3 2,1 4,7 8,5 55,2 100,0 –

Fonte: Rede de Contatos técnicos da ntu e Mídia
* Cidades que tiveram menos de dez ônibus incendiados no período 2004-2014.

capa
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ESpEcial

O
s veículos à combustão 
são grandes responsá-
veis pelas emissões de 
poluentes na atmosfera. 

Segundo o Balanço Energético Na-
cional – BEN 2014, realizado pelo 
Ministério de Minas e Energia, o 
setor de transportes é responsável 
pela emissão de 46,9% do total de 

SUStEntaBilidadE

emissões CO2 associadas à matriz 
energética brasileira. 

A produção industrial, o transporte 
de carga e a mobilidade das pessoas 
respondem por 66% do consumo de 
energia do país, sendo que o setor 
de transportes consome 32% desse 
percentual. O relatório BEM também 

Os caminhos para uma nova matriz 
energética na mobilidade urbana do Brasil

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO TRANSPORTE COLETIVO É 
BASTANTE QUESTIONADA. NO ENTANTO, MUDANçAS DE HáBITOS, 

COMO DEIxAR O CARRO EM CASA, E MELHORAR A ESTRUTURA 
DO SISTEMA ATUAL Já TRAzEM RESULTADOS SIGNIFICATIVOS 
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HIBRIBUS É O NOVO ôNIBUS ELÉTRICO 

HíBRIDO DESENVOLVIDO PELA VOLVO. 
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indica que a fonte energética mais 
consumida no País é o óleo diesel 
respondendo por 18,8%, à frente da 
eletricidade (17,1%). Nos meios de 
transportes, esse combustível repre-
senta 46,4% e a gasolina, 29,4%. 

POLíTICAS E INVESTIMENTOS 
PúBLICOS

Atualmente, várias experiências de 
ônibus sustentáveis com motores 
movidos a biocombustível, eletrici-
dade, híbridos ou a hidrogênio estão 
sendo realizadas pelo mundo. Para 
o presidente da NTU, Otávio Cunha, 
o governo brasileiro precisa definir 
quais as alternativas para a matriz 
energética e criar uma infraestrutura 
para tornar a utilização desses veícu-
los uma realidade no Brasil. 

Ele explica que a solução passaria pe-
las seguintes etapas: criar dois ou três 
programas com veículos elétricos, 
a biocombustíveis e a diesel, ou só a 
biodiesel; realizar um programa pilo-
to de cerca de cinco anos para então 
definir qual a melhor tecnologia a ser 
adotada. “Dessa forma, seria possí-

vel implantar o que fosse mais viável 
econômica e ambientalmente e que 
tivesse o menor impacto na cadeia 
produtiva do transporte em geral. O 
importante é criar uma política a lon-
go prazo”, defende Cunha. 

Ao se investir no transporte coletivo 
é possível diminuir a emissão de po-
luentes, sejam gases como dióxido 
de carbono (CO2) ou sonoros. No 
entanto, antes de pensar em tecno-
logias alternativas, no quesito dos 
combustíveis, é necessário melhorar 
o transporte público para que aten-
da as necessidades da população.

Não adianta o veículo ser movido à 
eletricidade se ele continua parado 
no congestionamento, por isso, é 
importante aumentar a velocidade 

comercial dos ônibus, afirma o presi-
dente da NTU. “Isso só pode ser feito 
por meio da criação de faixas exclu-
sivas. O transporte público não deve 
competir com os demais veículos. Ele 
precisa estar com a via livre”, comple-
ta Otávio Cunha.

Para Renato Boareto, coordenador 
da área de Mobilidade Urbana do 
Instituto de Energia e Meio Am-
biente (IEMA), as atuais soluções 
ambientais propostas procuram 
reduzir as emissões do sistema de 
mobilidade urbana sem, contudo, 
considerar a mudança do atual 
padrão de mobilidade baseado no 
transporte individual. 

De acordo com ele, hoje há uma pre-
ocupação em promover carros mais 
limpos, mas ainda é uma medida 
insuficiente porque existe um outro 
componente que tem que ser ado-
tado para reduzir emissões, que é a 
mudança modal. “É importante de-
senvolver tecnologia de equipamen-
tos e novas formas de combustíveis 
para o transporte público. Mas é pre-
ciso, principalmente, investir nele. 
Temos que considerar que a mudan-
ça modal, por si só, já reduz emissões 
de poluentes”, afirma Boareto.

COLETIVOS SUSTENTÁVEIS

O custo de produção de um ônibus 
híbrido é 50% maior do que o de um 
a diesel, enquanto o elétrico fica de 
75% a 85% mais caro. O investimento 

“é ImPOrtaNte deSeNvOLver teCNOLOgIa de equIPameNtOS
e NOvaS FOrmaS de COmBuStíveIS Para O traNSPOrte 
PúBLICO. maS é PreCISO, PrINCIPaLmeNte, INveStIr NeLe. 
temOS que CONSIderar que a mudaNça mOdaL, POr SI Só, 
já reduz emISSõeS de POLueNteS”, reNatO BOaretO, Iema.
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MODELO K9 DA MONTADORA BYD NO LANçAMENTO DO 

PRIMEIRO ôNIBUS 100% ELÉTRICO DO RIO DE JANEIRO.
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realizado hoje no Brasil em ônibus 
sustentáveis fica por conta das mon-
tadoras. De acordo com o presidente 
da Volvo Bus Latin America, Luis 
Carlos Pimenta, e do diretor de rela-
ções governamentais da BYD, Adal-
berto Maluf, o governo brasileiro 
não gera benefícios para a produção 
desses tipos de veículos, apenas na 
aquisição, via financiamentos pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

Para Pimenta, da Volvo, a indústria 
de ônibus investe nesse tipo de 
seguimento por querer apresentar 
alternativas de veículos ao mercado, 
mas o ideal é o investimento em todo 
o sistema e não apenas na fabrica-
ção/aquisição de ônibus. “Tem que 
pensar em qualidade de transporte 
público, melhorar a gestão do siste-
ma de transporte. Essa é uma tarefa 
muito mais benéfica para a socie-
dade do que um incentivo direto 
para um veículo elétrico ou híbrido”, 
aponta Luis Carlos Pimenta.

Já Maluf, da BYD, afirma que a plani-
lha de preços nas cidades brasileiras 
são baseadas nos insumos caracte-
rísticos do ônibus diesel, como com-
bustível e peças de reposição, e a 
base de depreciação é calculada em 
poucos anos. O que dificulta a entra-
da dos novos modelos elétricos, que 
precisam de maior tempo de uso 
para serem depreciados. “Enquanto 
as cidades não aperfeiçoarem suas 
planilhas - sem aumento de custo 
por quilometro rodado - vai ser di-
fícil mostrar ao operador benefícios 
desse tipo de tecnologia”, critica 
Adalberto Maluf.

No entanto, ele aponta, que após os 
protestos de junho de 2013, as cida-
des estão sofrendo pressões para 
melhorar a qualidade do sistema 

sem aumentar custos. Dessa ma-
neira, Maluf defende que o ônibus 
elétrico chegaria como uma salva-
ção, uma vez que, mesmo sendo 
mais caro na aquisição, o custo de 
operação é menor do que os mode-
los a diesel. 

Para Edson Brandão, gerente de 
Marketing de Produto e Vendas da 
Mercedes-Benz do Brasil, a socieda-
de está, cada vez mais, preocupada 
com a qualidade do ar nas grandes 
cidades e com os níveis de emis-
sões dos veículos. Por isso, existe a 
necessidade de utilizar veículos sus-
tentáveis, que usam combustíveis 
alternativos em sua motorização 
e proporcionam uma redução de 
emissões de gases e menor impacto 
ambiental local e global. 

No entanto, o valor de um veículo 
desse, é alto, e o empresário não 
pode arcar com os custos sem um 
retorno econômico efetivo. Para 
isso, Brandão defende uma otimi-
zação do transporte público, para 
o setor não sentir os custos e po-
der investir melhor. Segundo ele, a 

condição para o retorno financeiro 
deve passar por algumas premissas. 
“Aplicação do veículo em rotas ade-
quadas, o correto dimensionamen-
to da linha e a realização de um pla-
nejamento operacional e financeiro 
antecipado, devem ser primordiais 
para investir em novas tecnologias”, 
afirma Brandão.  

Alguns testes, com ônibus híbridos, 
já estão sendo feitos em cidades 
como São Paulo, Rio de Janeiro e 
Curitiba. Outros, com veículos mo-
vidos apenas a energia, estão para 
começar. Mas, tudo ainda é muito 
superficial, o país precisa desen-
volver melhor as parcerias com as 
montadoras e apoiar o setor. para 
poder gerar investimentos em sus-
tentabilidade sem agravar a situação 
econômica das empresas.

A Mercedes-Benz e a Volvo já con-
tam com fábricas no país, a BYD 
ainda vai se instalar, prevendo con-
cluir a linha de montagem em 2015. 
Enquanto não fabrica em solo na-
cional, a montadora chinesa vai 
importar o modelo K9. Chamado no 
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ôNIBUS HíBRIDO TRICOMBUSTíVEL 

(DIESEL - BIODIESEL - DIESEL DE CANA) 

PRODUzIDO PELA MERCEDES-BENz.
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TRêS PERGUNTAS PARA EURICO DIVON GALhARDI,  
PRESIDENTE DO CONSELhO DIRETOR DA NTU.

O SENhOR CONSIDERA 
QUE O TRANSPORTE 
PúBLICO POR ÔNIBUS É O 
PRINCIPAL CAUSADOR DA 
POLUIÇÃO NO TRâNSITO?
Não. Hoje, temos no Brasil, 80 mi-
lhões de veículos movidos a combus-
tão circulando, desses, apenas 107 
mil são de ônibus urbanos. Mas, mes-
mo sendo uma quantidade insignifi-
cante, precisamos trabalhar para ter 
matrizes energéticas sustentáveis. A 
poluição também é causada, princi-
palmente, pelos aproximados 4 mi-
lhões de caminhões, todos a diesel, 
e pela produção anual de 3,7 milhões 
de automóveis, movidos a gasolina. 

QUAIS MATRIZES PODEM SER 
ESSAS? E O QUE PODE SER fEITO?
Pode ser veículos elétricos, híbridos, 
movidos a biocombustíveis, tanto 
faz. É preciso estudar qual a melhor 
opção. Precisamos avaliar, com cui-
dado, para poder implantar aquele 
modelo que trará o melhor benefício 
ambiental e econômico. Mas, pri-

meiro, tem que haver investimento 
em infraestrutura. Não adianta só 
investir na tecnologia se o veículo 
não conseguir circular pelas estradas 
brasileiras. Não podemos simples-
mente colocar um veículo elétrico, 
por exemplo, se ele não conseguir 
nem passar por uma lombada, o 
transporte tem que ser compatível, o 
Brasil precisa primeiramente investir 
em infraestrutura. 

NA QUESTÃO DA 
INfRAESTRUTURA, O 
QUE DEVE SER fEITO?
Investir em corredores e faixas exclu-
sivas. O transporte público se torna 
acessível se ele alcançar maior velo-
cidade comercial, e as faixas exclu-
sivas são soluções práticas. O trans-
porte urbano tem que ter prioridade. 
Para carregar 80 pessoas, um ônibus 
utiliza, aproximadamente, 32 metros 
quadrados, a mesma quantidade em 
carros, é uma área absurda. Quem 
quiser andar de carro, sem proble-
ma, mas que ele fique parado no 

congestionamento e não o usuário 
de transporte público. Esse tem que 
ter passagem prioritária. Precisamos 
resolver o problema da velocidade 
comercial, resolvido esse quesito, 
diminui-se a emissão de poluentes e 
ainda reduz o valor da tarifa. 

SUStEntaBilidadE

Brasil de e-Bus, o diferencial do K9 
é a não emissão de poluentes. O ve-
ículo é totalmente elétrico e a auto-
nomia das baterias permitem rodar 
250Km com uma carga que pode 
ser recarregada completamente 
em cinco horas. 

O forte da Volvo são os ônibus hí-
bridos. Recentemente a montado-
ra lançou o seu mais novo veículo, 
o 7900 Elétrico Híbrido. O modelo 
tem tecnologia plug-in,  o que 
reduz o consumo de combustível 
e de emissão de gás carbônico 

em até 75% se comparado com um 
movido a diesel comum. O 7900 
opera em modo elétrico em 70% 
do percurso, possibilitando uma 
redução maior de combustível e 
totalmente silencioso.

Já a Mercedes-Benz trabalha com 
híbrido tricombustível (Diesel - 
Biodiesel - Diesel de Cana). Os 
motores BlueTec 5 oferecem uma 
maior eficiência energética, com 
um consumo menor de combus-
tível, poluindo 37 vezes menos do 
que um veículo comum. A monta-

dora, em parceria com a empresa 
Eletra, está testando o modelo Hí-
bridoBR, com tração elétrica, que 
pode reduzir a emissão de material 
particulado em até 95%. 

Cada montadora, na sua política, 
trabalha para apresentar soluções 
alternativas de veículos. Seja total-
mente elétrico, híbrido ou híbrido 
elétrico. O que todas concordam, 
é que não é possível mais trabalhar 
com apenas uma opção e o momen-
to atual é de se pensar em alternati-
vas sustentáveis.  
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pElo MUndo

CICLOVIA ILUMINADA

A Holanda inaugurou no dia 13 de novembro a primeira ciclovia 

que brilha no escuro. Inspirada na obra “Noite estrelada”, ela faz 

um percurso que passa pela província do norte, onde nasceu o 

autor Vincent Van Gogh. O projeto tem como objetivo estimular 

o uso da bicicleta como meio de transporte para ir e voltar do tra-

balho. Dessa forma, há uma diminuição no transito e há um risco 

menor de acidentes, evitando os incidentes que comprometem o 

fluxo das vias em horários de pico. A ciclovia foi construída com 

uma pintura eletrônica, pois há maior intensidade de brilho, que 

pode ser normalmente recarregada por meio de energia elétrica. 

EMIRADOS ÁRABES

ESTADOS UNIDOS

TRANSPORTE PúBLICO EM TROCA DE OURO

Em Dubai, nos Emirados árabes, as autoridades de transporte estão ofe-

recendo prêmios para moradores que usarem o transporte público. Em 

comemoração ao Dia do Transporte, em 1º de novembro, 4 quilos de ouro 

foram distribuídos, de acordo com a impressa local. A iniciativa foi à for-

ma encontrada para incentivar e convencer as pessoas a deixarem o carro 

em casa e usarem o transporte público para locomoção.

De acordo com um levantamento realizado pelo Gulf News, a proporção 

de carros privados entre moradores de Dubai está entre as mais altas do 

mundo: a média é de 2/3 automóveis por família. O evento fará entrega 

de outras premiações, além do pequeno metal, totalizando 1 milhão de 

dirhams  (R$ 670 mil), para quem aderir à campanha. 

TERMINAL DE ÔNIBUS SUSTENTÁVEL

São Francisco, na Califórnia, aposta na inovação sustentável do terminal 

de ônibus Transbay Transit, que recebe diariamente milhares de pessoas. 

O novo projeto vai além da reforma arquitetônica e abrigará um centro de 

atividades que ocupará cinco quadras. O local ainda usufruirá da energia 

eólica, limpa e renovável, que contribui para a diminuição do CO2. No espa-

ço, haverá 22 mil metros quadrados de área verde, um anfiteatro, um café, 

um parque infantil, um centro cultural e educacional, além de faixas para 

pedestres e ciclistas. A previsão para conclusão do projeto é em 2017. 

hOLANDA
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polÍticaS pÚBlicaS

H
á anos o poder público e em-
presas operadoras do trans-
porte coletivo calculam os 
custos do setor baseados na 

metodologia de cálculo desenvolvida 
pela antiga Empresa Brasileira de Pla-
nejamento de Transportes (Geipot). 
No entanto, essa planilha não atende 
a atual conjuntura do setor e dos pró-
prios gestores de transporte.  Preo-
cupados com essa situação, a NTU, a 
Frente Nacional de Prefeitos (FNP), a 
Associação Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP) e o Fórum Nacional 
de Secretários e Dirigentes de Trans-
porte Urbano e Trânsito formaram 
uma parceria com o intuito de criar 
uma nova planilha nacional de cálculo 
dos custos operacionais do transporte 
coletivo urbano e, desta forma, auxi-
liar os governos municipais no cálculo 
do reajuste das passagens.

De acordo com o diretor-presidente 
do Fórum, Renato Gianolla, para a 
formatação da planilha, será solici-
tado aos secretários e dirigentes de 
transporte dos municípios o maior 
número possível de informações, da-
dos operacionais e de custos de ser-
viços concedidos no país. A partir daí, 
será iniciado o trabalho no âmbito 
técnico, ou seja, o desenvolvimento 
de estudos sobre os referenciais de 
custos do transporte coletivo urbano 
de passageiros. “Esperamos apontar 
recomendações básicas aos prefeitos 

Parceria busca definir nova planilha 
tarifária do transporte público coletivo

COM O INTUITO DE ATUALIzAR A FORMA DE SE CALCULAR OS CUSTOS 
E A TARIFA DO TRANSPORTE PúBLICO, ENTIDADES DO SETOR E 

DO GOVERNO SE UNEM PARA IMPLANTAR NOVA PLANILHA

e secretários municipais, a fim de nor-
tear uma estratégia política uniforme 
e consistente no enfretamento deste 
desafio”, explica Gianolla.

Para a FNP, a planilha será importante 
para eliminar, de uma vez por todas, 
questionamentos como se a planilha 
está favorecendo o prestador do 
serviço ou se é insuficiente, gerando 
serviços mal prestados ou deficitá-
rios. “É necessário à adoção de uma 
planilha elaborada por setores técni-
cos, da maior competência, isenta de 
qualquer suspeita de que favoreça A, 
B ou C”, afirma o vice-presidente para 
assuntos de Mobilidade Urbana da 
FNP, Antonio Carlos Pannunzio.

INICIATIVA EMPRESARIAL

Com as licitações que vêm ocorren-
do, em todo o país, várias formas 
estão sendo utilizadas para calcular 
o valor da tarifa. De acordo com o 
presidente executivo da NTU, Otávio 
Cunha, a não definição de um modelo 

de cálculo gera preocupação por par-
te das empresas. “Isso nos motivou 
a formar um grupo de trabalho com 
representantes das principais regiões 
do país e técnicos ligados aos opera-
dores para revisar e atualizar a plani-
lha Geipot com todas as novidades 
existentes no setor e com a realidade 
atual do serviço”, esclarece. 

Segundo Cunha, a FNP também ve-
rificou a necessidade de existir uma 
planilha nacional de tarifas. Assim, 
a NTU enxergou a oportunidade de 
apresentar o estudo feito por ela. 
“Como a Frente pensou em fazer um 
novo estudo, a NTU ofereceu o traba-
lho já realizado, e que já foi bastante 
estudado, para servir como uma re-
ferência inicial para que, a partir daí, 
seja produzido um documento que 
represente efetivamente a realidade 
dos custos, possibilitando a justa re-
muneração do serviço, sua expansão 
e mobilidade de qualidade", pontua o 
presidente Otávio Cunha.

A previsão é que a planilha fique pron-
ta até abril de 2015 e seja apresentada 
durante o 3º Encontro dos Municípios 
com o Desenvolvimento Sustentável 
(III EMDS), a ser realizado em Brasília, 
entre os dias 7 e 9 de abril. De acordo 
com Antonio Carlos Pannunzio, os 
prefeitos não serão obrigados a uti-
lizar a nova planilha e sim aconselha-
dos a segui-la.  
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EMBarqUE nESSa idEia

A cidade é um organismo 
que depende do movi-
mento de pessoas e cargas 
para oxigenar sua vida. 

Mas esta circulação essencial, se mal 
executada, pode comprometer a 
qualidade da vida urbana. Por exem-
plo, a motorização privada individual, 
responsável por menos de um terço 
das viagens realizadas nas cidades 
globais, responde por 73% das emis-
sões de gases poluentes1. Tomando 
por base as emissões por habitante 
transportado, os veículos particulares 
geram três vezes mais gases de efeito 
estufa (GEE) que o transporte coletivo 
por ônibus. No Brasil, o setor de trans-
portes foi responsável por 46,9% das 
emissões de CO2 associadas à matriz 
energética, apenas no último ano2.

A urbanização do planeta apresenta 
o potencial de acelerar as mudanças 
climáticas. Estima-se que as emissões 
provenientes do setor de transportes 
dobrem até 20503. Além de graves 
consequências ambientais, o impac-
to dos gases poluentes dos veículos 
automotores atinge de forma direta a 
saúde humana. Em 2012, 3,7 milhões de 
mortes prematuras foram atribuídas à 
poluição atmosférica4. Em São Paulo, 
além da redução de 1,5 ano na expecta-
tiva de vida, calcula-se um total de 7 mil 
mortes prematuras ao ano na região 
metropolitana e 4 mil na capital5. 

Os desafios ambientais impõem 
ações urgentes para reduzir o impacto 
negativo dos transportes na saúde 
das pessoas e das cidades. Um dos 
principais caminhos passa pelo me-

luis antonio lindau, PhD, diretor-presidente da EMBARQ Brasil

O papel-chave do setor de transportes 
para a qualidade do ar nas cidades

lhor planejamento do crescimento 
urbano. O último relatório do IPCC6 
destaca a importância de promover 
a densificação e o uso misto do solo. 
É necessário estimular o crescimento 
urbano a partir do conceito da cida-
de “3C”: compacta, coordenada e 
conectada. Esta é a proposta da me-
todologia DOTS (desenvolvimento 
orientado ao transporte sustentável), 
que foca em investimentos para a 
adequação do espaço à escala dos 
pedestres e ciclistas, na oferta de um 
transporte coletivo seguro e eficien-
te7, além da densificação dos espaços 
no entorno das estações e terminais 
que proporcionam boa conectividade 
e acessibilidade. 

Estudo da rede EMBARQ aponta que 
11 novos projetos de BRT no México, 
Colômbia, China, índia e áfrica do 
Sul apresentam potencial para re-
duzir as emissões em 31,4 milhões 
de toneladas de CO2 nos próximos 
20 anos8. Esse montante equivale às 
emissões anuais de GEE de mais de 
6,5 milhões de carros. 

O Brasil tem como meta reduzir de 
36,1% a 38,9% as emissões de carbo-
no até 2020, de acordo com a Políti-
ca Nacional sobre Mudança do Clima 
(PNMC)9 . Para atingi-la, o país conta 

com um importante aliado: o inves-
timento em infraestrutura de trans-
porte urbano proporcionado pelos 
PAC10 da Mobilidade. Com recursos 
captados junto ao Governo Federal, 
mais de oitenta cidades brasileiras 
entre médias e grandes têm agora a 
oportunidade de implantar corredo-
res estruturantes do desenvolvimen-
to urbano e, assim, potencializar a re-
dução das emissões globais e locais. 

Estudo do Observatório do Clima11 

indica que o Brasil poderá cumprir 
com a meta voluntária de redução de 
emissões estabelecida pela PNMC, 
mas também sinaliza um preocupan-
te aumento das emissões de gases 
de efeito estufa no setor de energia, 
que tem nos combustíveis fósseis 
consumidos pelo transporte a sua 
principal fonte geradora. São muitos 
os desafios para direcionar os planos 
e os investimentos a uma trajetória de 
redução de emissões em longo pra-
zo. Mesmo assim, espera-se que as 
fontes adicionais de recursos - ora em 
negociação - para subsidiar os custos 
do transporte coletivo urbano sobre 
pneus, como os oriundos da venda 
dos combustíveis fósseis, propor-
cionem, também, a adoção de frotas 
mais limpas. A vida urbana precisa 
respirar melhor, com urgência.  

1 http://c40.org/blog_posts/CAM2 

2 http://www.epe.gov.br/Estudos/Documents/BEN%202014%20Rel%20S%C3%ADntese%20ab%202013a.pdf 

3 http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf

4 OMS, 2014

5 ISS, 2013

6 IPCC, 2014: Summary for Policymakers, In: Climate Change 2014, Mitigation of Climate Change.

7 http://newclimateeconomy.report/

8 http://www.embarq.org/research/publication/social-environmental-and-economic-impacts-bus-rapid-transit

9 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm

10  Programa de Aceleração do Crescimento

11 http://www.gvces.com.br/arquivos/301/SEEG_DocumentoSintese.pdf
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ntU EM ação

NTU homenageia motorista de 
ônibus e especialistas do setor

ENTIDADE RECONHECE TRABALHO DESENVOLVIDO 
EM DIFERENTES áREAS E PROFISSõES QUE BUSCAM 

UM TRANSPORTE PúBLICO COLETIVO MELHOR 

P
essoas comuns que resolve-
ram trabalhar em prol de um 
transporte público melhor. 
Seja à frente de instituições 

que buscam a excelência do serviço, 
seja no dia a dia dos coletivos durante 
ir e vir dos passageiros. Foi pensando 
em reconhecer iniciativas como essas 
que a NTU realizou importantes ho-
menagens no mês de novembro. 

A entidade condecorou com a placa 
“Profissional Modelo” o motorista 
de ônibus Nilson Antunes Junior 
por sua atuação singular numa linha 
de ônibus no Rio de Janeiro. Além 
desta homenagem, foram reconhe-

cidos os trabalhos dos dirigentes da 
União Internacional dos Transportes 
Públicos (UITP) na América Latina, 
Lélis Marcos Teixeira, Miguel zanetto 
e Eleonora Pazos, com a Medalha do 
Mérito Social do Transporte Urbano.

TRANSPORTANDO COM ALEGRIA

Transformar o ônibus coletivo em 
um palco móvel e a viagem do pas-
sageiro mais leve e divertida é o 
método que o motorista e ator Nil-
son Antunes, 36 anos, da empresa 
Auto Viação Alpha, do Rio de Janei-
ro, encontrou para prestar um bom 
serviço e fazer com prazer o seu tra-

balho. Ele, que imita o apresentador 
Silvio Santos, diz que suas perfor-
mances muitas vezes chegam a cau-
sar surpresa entre os passageiros. 

 “Muitos me questionam: um moto-
rista de ônibus sorrindo, mas qual 
o motivo de tanta alegria? E eu 
respondo: se você não rir para vida, 
ela vai sorrir de você”, conta Nilson 
que trabalha no transporte coletivo 
há três anos. Antunes diz que en-
trou na profissão por influência do 
pai, que foi taxista e motorista de 
ônibus, e do irmão, que também já 
trabalhou como motorista e o indi-
cou para a empresa.

NILSON ANTUNES RECEBEU A HOMENAGEM DO 

PRESIDENTE DA NTU, EURICO GALHARDI (DIREITA)E DO 

DIRETOR DA AUTO VIAçãO ALPHA, ANDRÉ ARANTES.
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A placa de profissional modelo 
foi entregue pelo presidente do 
Conselho Diretor da NTU, Eurico 
Galhardi. O representante nacional 
das empresas declarou a importân-
cia e necessidade do setor em ter 
profissionais como Nilson. Ele afir-
ma que a entidade busca premiar 
quem oferece tratamento diferen-
ciado aos usuários. “Os rodoviários 
são os mais presentes porta-vozes 
das empresas”, reforça Galhardi.

A SERVIÇO DO 
TRANSPORTE NA 
AMÉRICA LATINA

Durante a Conferência Internacional 
de ônibus da UITP, realizada entre 
os dias 5 a 7 de novembro, no Rio 
de Janeiro, Eurico Galhardi também 
homenageou o presidente da Amé-
rica Latina da União Internacional, 
Lélis Marcos Teixeira, com a comen-
da Medalha do Mérito Social do 
Transporte Urbano pelos trabalhos 
prestados ao longo dos anos em 
prol do transporte.  

“O Lélis tem feito um excelente tra-
balho pelo o transporte público no 
Rio de Janeiro e, por esse motivo, 
nada mais justo que represente a 
UITP na América Latina”, conta Eu-
rico. O homenageado é economista 
e atual presidente da Federação 
das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro (Fetranspor) e presidente 
do Sindicato das Empresas de ôni-
bus da Cidade do Rio de Janeiro 
(Rio ônibus).

Outros dois membros da UITP rece-
beram a comenda da NTU durante o 
evento. O vice-presidente da Améri-
ca Latina, Miguel zanetto, e a coor-
denadora da Divisão América Latina 
desde 2006, Eleonora Pazos. 

PRêMIO PROfISSIONAL MODELO

O Prêmio Nacional Profissional Modelo do Transporte Urbano foi cria-
do em 1997 para valorizar os trabalhadores das empresas associadas 
e filiadas à NTU. Seis edições foram realizadas, sendo que a última em 
2006. Atualmente, a NTU agracia com a placa “Profissional Modelo” 
os profissionais que executam com eficiência suas atividades e se 
destacam no setor. 

MEDALhA DO MÉRITO SOCIAL DO TRANSPORTE URBANO

A Medalha do Mérito Social Urbano foi instituída pela NTU em virtude 
das comemorações do aniversário de 25 anos da entidade e da obriga-
toriedade do vale-transporte no Brasil. A Medalha é destinada a home-
nagear personalidades, empresas e entidades que efetivaram ações 
notórias de caráter social ou por excepcional dedicação em prol do de-
senvolvimento do transporte público urbano no Brasil e no exterior. 

SOBRE A UITP

A Divisão América Latina da UITP 
foi criada em 2003 durante o Con-
gresso Mundial da UITP em Madri, 
Espanha, e o escritório regional foi 
instalado em São Paulo, no ano de 
2005. Com o apoio de cerca de 60 
membros locais na Argentina, Ber-
mudas, Brasil, Chile, Colômbia, Equa-
dor, México e Uruguai, a UITP Amé-
rica Latina vem trabalhando junto a 
autoridades, operadores de ônibus 
e modais sobre trilhos e indústrias e 
provedores de equipamentos. 
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MEMBROS DA UITP RECEBEM 

HOMENAGEM DO PRESIDENTE DA 

NTU, EURICO GALHARDI. SENTIDO 

HORáRIO: LÉLIS TEIxEIRA, MIGUEL 

zANETTO E ELEONORA PAzOS.
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acontEcE naS EMprESaS

HP Transportes reduz poluição 
por meio de programa que une 

fortalecimento financeiro 
e sustentabilidade

EMPRESA GOIANA PREMIA MOTORISTAS QUE ATUAM 
NA REDUçãO DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE

Q
uando uma empresa 
assume a responsabi-
lidade socioambiental, 
não só contribui para a 

preservação do meio ambiente 
como também melhora sua imagem 
institucional aos olhos do consumi-
dor e de seus funcionários. É o caso 
da HP Transportes Coletivos LTDA, 
concessionária do serviço da Rede 
Metropolitana de Transporte Coleti-
vo de Goiânia (RMTC). Por meio do 
Programa de Incentivo ao Motoris-
ta (Primo), a empresa desenvolve 

medidas de redução de impacto 
ambiental ao mesmo tempo em que 
reconhece o compromisso de seus 
motoristas com a iniciativa. 

Segundo as regras do Primo, os 
motoristas são premiados de acor-
do com o biocombust ível  que 
conseguem economizar. “Com o 
programa, todos saem ganhando: 
o motorista, que recebe uma par-
te do que economizou; o cliente, 
beneficiado pela boa conduta do 
motorista, e o meio ambiente”, des-

taca o motorista da HP Transporte, 
Ricardo Londe Rodrigues.

O programa é dividido em duas 
metas. Na primeira, a dupla de moto-
ristas que conduz cada veículo deve 
ficar atenta ao rendimento do com-
bustível. Nessa etapa, o biodiesel 
economizado é convertido no valor 
do litro do combustível. Já a segunda 
meta depende exclusivamente do 
esforço individual dos participantes, 
pois nela são avaliados itens sobre a 
conduta profissional. (Ver quadro).
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velam que a HP Transportes teve a 
melhor performance obtida num 
único mês desde 2009. Em outubro 
deste ano, foram economizados 
45 mil litros de biodiesel, 121,7 to-
neladas de CO2 deixaram de ser 
emitidos e 79% dos motoristas con-
seguiram cumprir as metas do pro-
jeto. “Esses resultados expressam 
um dos maiores objetivos da HP 
Transportes, que é reduzir a emis-
são de dióxido de carbono. Para a 
empresa, o trabalho do motorista 
tem relação direta com os impactos 
no meio ambiente e por isso ensi-
namos para nossos profissionais a 
importância do que chamamos de 
‘condução verde’, ou seja, dirigir de 
forma sustentável”, explica o ges-
tor de transporte e pessoas da HP 
Transportes, Hugo Santana. 

R$ 193 Mil Pagos  
em prêmios aos 
motoristas  

CONDUTA PROfISSIONAL 
NA META

A meta primária tem um peso 

maior na apuração de resultados 

do programa. Na meta secundária, 

de menor peso, porém não menos 

importante, são avaliados os 

seguintes itens:

•	 Total disponibilidade para o trabalho; 

•	 Ausência de acidentes de trânsito 

envolvendo os ônibus da empresa;

•	 Ausência de multas de trânsito;

•	 Nenhum registro de recla-

mações de clientes sobre 

a conduta do motorista. 

•	 O motorista deve acertar todas as 

perguntas relacionadas às políti-

cas e normas da HP Transportes.

eM 3 eDições Do PRiMo:

De acordo com o coordenador de ope-

rações da empresa, Flavislei Soares, as 

metas são avaliadas individualmente, 

mesmo que dois profissionais tenham 

que dividir o mesmo veículo. “Apesar 

da meta primária ser dividida em du-

plas, em cada mês sabemos quem foi o 

motorista que mais economizou com-

bustível comparando o diesel utilizado 

em cada um dos dois turnos. A meta 

primária é realizada em equipe, mas 

o resultado continua sendo avaliado 

individualmente”, esclarece.

312.279 litRos  
de diesel 
economizados 

834 tonelaDas 
de dióxido de 
carbono (Co2) 
poupados ao meio 
ambiente

RESULTADOS

O programa está em sua terceira 
edição e já foram economizados 
312.279 litros de diesel, possibilitan-
do que 834.101 quilos de dióxido de 
carbono (CO2) não fossem emitidos 
pelos veículos. No âmbito econômi-
co, nos anos de 2012 e 2013 os moto-
ristas receberam um pouco mais de 
R$ 193 mil, pagos em duas parcelas 
através do Cartão de Premiação 
Premium Pass, que permite ao tra-
balhador premiado adquirir bens em 
lojas credenciadas. Os motoristas 
que continuarem atingindo as metas 
receberão as parcelas do Premium 
Pass em fevereiro e julho de 2015. 

Quanto aos impactos ambientais, 
os resultados parciais de 2014 re-
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artigo

A
s manifestações de ju-
nho de 2013 colocaram 
a mobilidade urbana na 
pauta de reivindicações, 

o que parece ter motivado o governo 
e a sociedade a buscarem soluções 
para o setor, tendo sido o automóvel 
apontado como um dos principais 
vilões. E de fato ele o é.

Nessa direção, a política do governo 
federal de estímulo à aquisição de 
automóveis vem sendo questionada 
por muitos e responsabilizada como 
causa principal para a degradação 
do trânsito e dos próprios serviços 
de transporte público. 

Mas a citada política é mesmo a 
principal culpada por essa situação? 
O governo se defende ressaltando 
a sua preocupação de preservar o 
emprego da mão de obra da indús-
tria automobilística. Além disso, essa 
medida de diminuição de impostos 
é reclamada por distintos setores da 
sociedade e, no caso do automóvel, 
o seu valor, mesmo após a redução, é 
relativamente maior que o praticado 
em outros países. 

Verifica-se que o Brasil apresenta 
índice de motorização relativamente 
abaixo dos padrões internacionais. 
Estatísticas disponíveis indicam que, 
a cada mil habitantes, o Brasil tem 
em média menos de 300 a 400 auto-
móveis que o observado na Europa e 
nos Estados Unidos (EUA). Portanto, 
há outros fatores que determinam a 
qualidade dos transportes, conside-

*liCínio Da silva 

PoRtugal é professor do 

Programa de Engenharia de 

Transportes da COPPE/UFRJ 

e Coordenador da Rede PGV.

Autor: licínio da silva Portugal (*)

O automóvel é o vilão. 
Ele está sozinho?

rando que a população das cidades 
europeias e americanas tem uma 
melhor mobilidade que a nossa, ape-
sar de também conviverem com pro-
blemas de congestionamento. 

Entre tais fatores, pode-se citar: a) a 
disponibilidade de uma infraestrutura 
viária especializada e baseada em vias 
expressas (particularmente nos EUA), 
b) um gerenciamento adequado do 
espaço viário e da demanda de via-
gens, c) a qualidade da rede estrutural 
de transporte público (particularmen-
te na Europa), e d) um corpo técnico 
capacitado e uma cultura de planeja-
mento no quadro institucional.

No Brasil, no que diz respeito à am-
pliação da infraestrutura viária, des-
tinada fundamentalmente ao auto-
móvel, seja pelo alto custo, seja por 
ser um modelo criticado por atrair 
mais veículos, deveria somente ser 
contemplada em condições muito 
especiais, mas sempre se reservando 
prioritariamente espaço para o trans-
porte público e o não motorizado. 

Quanto aos outros três fatores, eles 
devem ser efetivamente os princi-
pais focos a serem valorizados e for-
talecidos nesse esforço para melho-
rar a mobilidade urbana. Esse con-
texto favorece a redução da necessi-
dade de viagens motorizadas e prin-
cipalmente por automóveis. Ou seja, 
com redes integradas e qualificadas 
de transporte público, seguramente 
estas modalidades serão atraentes, 
resultando em um menor uso do au-

tomóvel. E, se preciso, por meio de 
políticas restritivas à circulação e ao 
estacionamento do transporte indi-
vidual. Havendo um planejamento 
adequado e articulado entre uso do 
solo e transporte, ocorrerão menos 
deslocamentos motorizados e con-
sequentemente menos automóveis 
nas vias. Um exemplo disso pode ser 
mostrado em pesquisa recente rea-
lizada em Niterói (RJ), que apontou 
que em condomínios residenciais lo-
calizados em áreas mais compactas, 
com uso do solo misto e com melhor 
oferta de transporte público, são 
realizadas em média quatro viagens 
de automóveis a menos diariamente 
por unidade residencial. 

Assim, é possível pensar em uma 
cidade cada vez menos dependente 
do automóvel e com uma popula-
ção menos propensa a comprá-lo e 
a usá-lo. Quem sabe com pessoas 
que não o vejam como um símbolo 
de ostentação e poder, o que pode 
refletir maior sensibilidade e com-
prometimento com as mudanças 
efetivas para um mundo melhor e 
mais justo, a começar pela utiliza-
ção de um bem coletivo como é a 
infraestrutura de transportes.  

32      revista ntU Urbano



A tarifa zero no interior de  
São Paulo e a realidade brasileira

ponto dE ôniBUS

“FINaNCIar O traNSPOrte NãO PaSSa aPeNaS PeLa 
INjeçãO de reCurSOS dIretOS. Se hOuver meLhOreS 
CONdIçõeS OPeraCIONaIS, COm ôNIBuS em vIaS 
exCLuSIvaS que PermItam que O meSmO veíCuLO reaLIze 
maIS vIageNS, OS CuStOS teNdem a reduzIr, O que 
POde Ser traNSFerIdO Para O vaLOr daS tarIFaS.”

EM DOURADO, SãO TRANSPORTADOS 200 PASSAGEIROS 
DIARIAMENTE. CUSTO MENSAL É DE R$ 17,3 MIL

A cidade de Dourado, no 
interior de São Paulo, de-
cidiu oferecer tarifa zero 
no transporte coletivo 

para os moradores. De acordo com 
o artigo 5º da lei 1.453, editada pela 
prefeitura, enquanto a cidade tiver 
condições econômicas de subsidiar 
os transportes, não haverá cobrança 
de passagem. A lei passou por vota-
ção e foi aprovada pela Câmara Mu-
nicipal. Antes, a tarifa em Dourado 
era de 50 centavos.

Os números de operação da cidade, 
no entanto, são bem modestos em 
comparação a outros municípios. São 
transportados diariamente apenas 
200 passageiros pela Viação Paraty, 
em uma linha de ônibus que atende a 
maior parte da cidade. O custo médio 
da operação é de R$ 17 mil por mês. 
Com a passagem gratuita, o número 
de passageiros e viagens deve au-
mentar o que coloca em dúvida se, no 
médio prazo, será possível manter a 
gratuidade. Mas o objetivo, segundo 
a prefeitura, é atrair mais pessoas 
para o transporte público. 

A realidade de Dourado não pode 
ser comparada com São Paulo, ABC 
Paulista, Rio de Janeiro, Curitiba ou 
qualquer outra capital ou região me-
tropolitana. Mas levanta a discussão 
sobre a possibilidade de o poder 
público participar mais no financia-
mento do transporte para baratear 
as passagens. Em diversos países, o 
entendimento é de que o transporte 

público não beneficia apenas o pas-
sageiro, e sim toda a sociedade, com 
as gratuidades e ao reduzir o trânsito 
e a poluição.No entanto, atualmente, 
o passageiro é quem arca com quase 
toda a tarifa, inclusive gratuidades, 
que são direitos adquiridos por cida-
dãos como idosos, deficientes físicos 
e algumas classes trabalhistas. 

Quanto aos idosos, portadores de 
deficiência e estudantes (desconto 
de meia tarifa ou integral), é um di-
reito social. Assim, a sociedade, pelo 
estado, deveria financiar essas gra-
tuidades e não apenas o passageiro 
pagante. Num país onde há extremas 
deficiências de investimentos em 
Previdência Social, Saúde Pública, 
Educação e Saneamento, falar em 
subsidiar transporte pode criar 
reações negativas. Mas também 
falar em aumentar tarifa provoca o 
mesmo tipo de reação. Como então 
atender aos dois lados da moeda?

O financiamento do transporte pas-
sa pela criação de recursos extras 
ou melhor destinação dos impostos 
atuais. Por questão de justiça social 

e de uso desproporcional do es-
paço urbano, uma das alternativas 
consideradas mais adequadas é 
que o transporte individual financie 
o transporte público. E, para isso, 
há várias alternativas desde a mu-
nicipalização da Cide, o chamado 
imposto sobre o combustível, até 
a cobrança de pedágios urbanos e 
estacionamentos após a implanta-
ção de uma rede de transportes que 
atenda bem quem apenas se deslo-
cava de carro.

O que não se pode é permitir que o 
transporte coletivo continue sendo 
caro para os passageiros, mas tam-
bém não é possível aceitar demago-
gias que pregam a não tarifação dos 
serviços, mas não apresentam so-
luções de custeio e ainda reclamam 
quando se fala em subsídio. Finan-
ciar o transporte não passa apenas 
pela injeção de recursos diretos. Se 
houver melhores condições opera-
cionais, com ônibus em vias exclu-
sivas que permitam que o mesmo 
veículo realize mais viagens, os cus-
tos tendem a reduzir, o que pode ser 
transferido para o valor das tarifas. 
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Valorização da imprensa como 
estratégia para manter bom 
relacionamento com o setor

EMPRESAS INVESTEM EM PRêMIOS DE COMUNICAçãO 
PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA 

E AMPLIAR O DEBATE SOBRE MOBILIDADE URBANA

P
romover um debate amplo 
sobre o tema “mobilidade 
urbana” nas mídias e reco-
nhecer os profissionais que 

realizam esse trabalho. Esses são os 
principais objetivos dos prêmios de 
comunicação realizados por empre-
sas e entidades do setor de trans-
porte coletivo urbano. Mas há um 
terceiro bom motivo para promover 

essa ação de valorização da impren-
sa: investir em uma comunicação 
mais aberta com os formadores de 
opinião no intuito de melhorar o rela-
cionamento e a imagem do setor. 

Apostando nesses resultados, o Gru-
po SMS, que compõe as empresas 
Auto Viação Salineira, Viação Montes 
Brancos e a Viação São Pedro, de 

Cabo Frio (RJ), realizaram neste ano a 
1ª edição do Prêmio de Comunicação. 
Sob o tema “Mobilidade urbana”, os 
candidatos deveriam apontar proble-
mas e apresentar soluções para a mo-
bilidade urbana na Região dos Lagos.  

Há dois anos, a Salineira percebeu 
a importância de um bom diálogo 
com a imprensa regional e passou a 

EWERTON CARVALHO RECEBE O PRêMIO DE 

PRIMEIRO LUGAR, NA CATEGORIA JORNALISMO, 

DO PRêMIO DA AUTO VIAçãO SALINEIRA.
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investir em eventos que promovem 
o relacionamento com a imprensa. 
“O maior desafio foi discutir um 
assunto que influencia diretamen-
te na vida de todos. Geralmente, a 
imprensa fala sobre os problemas 
relacionados ao transporte público 
de passageiros, mas não fala sobre 
as soluções viáveis”, explica Phillipe 
Belo, responsável pela criação do 
prêmio de comunicação. 

A premiação foi realizada no mês de 
outubro. Foram premiados os três 
primeiros colocados das categorias 
Jornalismo e Publicidade que rece-
beram, respectivamente, a quantia 
de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. O 
vencedor do primeiro lugar da cate-
goria jornalismo, Ewerton Carvalho, 
realizou a reportagem “Como criar 
uma cidade inteligente que valoriza a 
mobilidade urbana e a qualidade de 
vida da população?”. 

O vencedor, que atualmente traba-
lha na Auto Viação 1001, destaca que 
prêmios como esse trazem reconhe-
cimento ao profissional pelo traba-
lho desenvolvido além de colocar na 
agenda de discussão da sociedade 
um tema de grande relevância e in-
teresse que atinge toda a população.

 “O evento conseguiu reunir grande 
parte da imprensa da Região dos La-
gos e, despertar nos formadores de 
opinião, a necessidade de abordar o 
tema Mobilidade Urbana em uma re-
gião que ainda é considerada interior 
do estado, porém, com cidades mais 
populosas do que a maioria dos mu-
nicípios brasileiros,” contou Ewerton.

A segunda colocação ficou para 
Katyuscia Chaparral com a matéria 
“Dispositivo acoplado em ônibus 
facilita a mobilidade de deficientes 
visuais”, e o terceiro lugar foi para 

Karla Gusmão  com “Se não dá para 
ser agora que seja em 2016”. 

Já na categoria publicidade, os vence-
dores do primeiro, segundo e terceiro 
lugar, respectivamente, foram Giselle 
de Almeida, com o projeto “O trans-
porte coletivo é a solução. Conheça os 
benefícios de utilizá-lo.”; álvaro Fran-
ça, com o projeto “PEDAlar”; e Miguel 
Simas, com “Vou de bus”.  

hISTÓRIA DE SUCESSO

Experiente no relacionamento com 
a imprensa, a Associação das Em-
presas de Transportes Coletivos de 
João Pessoa (AETC-JP) confirma a 
importância de promover ações que 
abrem o diálogo com a mídia, princi-
palmente para que os profissionais 
de comunicação possam compreen-
der melhor como funciona o sistema. 

“A importância maior de um evento 
como este não só está nesse “reconhe-
cimento ao talento do jornalista pa-
raibano”, mas especialmente porque 
os jornalistas, como que agradecidos 
por tal reconhecimento e pela oportu-
nidade da confraternização, deferem 
ao setor promovente, também, certo 
reconhecimento. E isto corresponde 
a um grande benefício para o setor 

advindo do evento”, afirma o diretor 
executivo, Mario Tourinho. 

Em 2002, a entidade lançou a primeira 
edição do Prêmio AETC-JP de Jorna-
lismo, contemplando cinco catego-
rias: Jornalismo Impresso, Fotojorna-
lismo, Radiojornalismo, Telejornalismo 
e Jornalismo na Internet. Além das 
categorias citadas, há a premiação 
“Mensão honrosa”, que é destinada a 
reportagem que verse especificamen-
te sobre transporte coletivo. “A ideia é 
realizar a festa de premiação ao fim do 
ano, próxima dos festejos natalinos, 
servindo como um momento de con-
fraternização da própria imprensa e 
dela com os empresários do setor de 
transporte coletivo”, ressalta o diretor.

Para Tourinho, um dos grandes desa-
fios para a realização desses prêmios 
é o custeio do evento. Por esse moti-
vo, a partir desse ano, a condecora-
ção será realizada em periodicidade 
bienal, sendo retomado o Prêmio em 
2015. Ele revela que a imprensa ficou 
decepcionada com o anúncio, pois 
esperam ansiosos todos os anos pela 
festa e pela escolha das melhores 
matérias. “A relevância desse proje-
to ficou agora tão mais evidenciada 
diante do anúncio que fizemos”, 
conta o diretor. 

PRESIDENTE DA AETC, MARIO 

TOURINHO, NA APRESENTAçãO DO 

PRêMIO DE JORNALISMO DE 2013. 
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A
trair novos usuários para o 
transporte público e manter 
satisfeitos aqueles que já o 
utilizam tornaram-se uma 

das missões da organização não gover-
namental Embarq Brasil. Desde 2012, 
a instituição se engajou no programa 
“Qualiônibus” com o objetivo de qua-
lificar o serviço de transporte coletivo 
por meio da avaliação dos passageiros e 
suporte aos operadores de ônibus. 

No primeiro ano da iniciativa, foram 
realizadas pesquisas para definir as 
melhores maneiras de iniciar o proje-
to. Com o apoio financeiro da FedEx 
Corporation, o Qualiônibus foi posto 
em prática em 2013 e dividido em 
três ações: “Pesquisa de Satisfação”, 
“Segurança em Primeiro Lugar” e 
“Dia Um de Operação” (Ver quadro). 

A diretora de projetos e operações 
da EMBARQ Brasil, Daniela Facchini, 
explica que a ideia de criar “Qua-
liônibus” surgiu em 1994 devido à 
redução significativa do número de 
usuários do transporte coletivo no 
país. “Em 20 anos, 25% dos brasilei-
ros migraram do transporte coletivo 
para o veículo individual. O Qualiô-
nibus, portanto, tem por finalidade 
atrair novas pessoas para o modal 
e garantir que aqueles que usam o 
ônibus não o abandone”, reforça. 

qUalidadE

EMBARQ Brasil investe em 
pesquisa e treinamento para a 
qualificação do transporte coletivo
PROGRAMA QUALIôNIBUS CAPTA OPINIõES E SUGESTõES 
DO USUáRIO DE ôNIBUS E CAPACITA PROFISSIONAIS DO 
SETOR PARA GARANTIR QUALIDADE AOS SISTEMAS

Até o momento, o projeto foi desen-
volvido em quatro cidades — Joinvil-
le (SC), Curitiba (PR), Belo Horizon-
te (MG) e Brasília (DF). Para 2015, 
a organização confirma que será 
realizada a Pesquisa de Satisfação 
em três cidades brasileiras entre os 
meses de março e abril.

“Qualquer cidade pode adotar o 
Qualiônibus como ferramenta de 
desenvolvimento do transporte 
coletivo, desde que demonstre inte-
resse e viabilize o projeto nos locais 
de atuação. É comum, por exemplo, 
haver parcerias com universidades 
para a realização da Pesquisa de Sa-
tisfação”, esclarece a engenheira de 
transportes da EMBARQ Brasil Cris-
tina Albuquerque. 

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

Em Joinville (SC), a Pesquisa de 
Satisfação foi realizada entre os 
meses de outubro e novembro de 
2014. Estudantes da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
estagiários da Fundação de Institu-
to e Pesquisa e Planejamento para 
o Desenvolvimento Sustentável de 
Joinville (IPPUJ) entrevistaram 718 
usuários de ônibus que avaliaram 16 
fatores de qualidade do transporte 
público e responderam as perguntas 

complementares da pesquisa. O re-
sultado definitivo será divulgado até 
janeiro de 2015, mas os resultados 
preliminares da pesquisa já foram 
concluídos. (veja no gráfico) 

Entre setembro a dezembro de 2013, 
a Urbanização de Curitiba (URBS) 
participou do projeto em conjunto 
com a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) e com a Secretaria Municipal 
de Comunicação Social da Prefeitura 
Municipal. A UFPR inseriu o projeto 
em uma linha de pesquisa dos alunos 
de engenharia e os disponibilizou 
para a realização in loco da pesquisa. 
A Secretaria Municipal de Comuni-
cação Social auxiliou na capacitação 
desses alunos e a URBS forneceu toda 
a estrutura material e técnica, além de 
custear a bolsa e o auxílio transporte 
para os pesquisadores. 

Os estudantes da UFPR entrevis-
taram 1.341 usuários de ônibus, que 
responderam um questionário sobre 
confiabilidade, segurança, entre 
outros aspectos dos coletivos. O 
resultado mais expressivo ocorreu 
em relação à adesão ao transporte 
público: 69% dos curitibanos entre-
vistados afirmaram que passaram 
a utilizar mais o ônibus em 2013 em 
comparação com anos anteriores. 
Além disso, 25% dos participantes 
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da pesquisa revelaram que poderiam 
utilizar o veículo particular, mas op-
taram pelo ônibus, e 44% estão satis-
feitos com os serviços do transporte 
público.  Sobre as expectativas na 
época da pesquisa, 61% declararam 
que os serviços dos coletivos melho-
rariam ainda mais a partir de 2014. 

Em fevereiro de 2014, em Belo Hori-
zonte, ocorreu o “Dia Um de Opera-
ção” no intuito de preparar os opera-
dores para a execução das atividades 
diárias do MOVE, primeiro sistema 
BRT da capital mineira, inaugurado 
em março. Segundo a assessoria da 
Empresa de Transportes e Trânsito 
de Belo Horizonte (BHTrans), foram 
treinados motoristas, agentes de 
bordo, operadores do Centro de Con-
trole Operacional (CCO), operadores 
de estação e atendentes de vendas. 
Esses trabalhadores passaram por 
treinamentos técnicos para compre-

ender o funcionamento do sistema, 
e treinamentos comportamentais 
com orientações sobre as melhores 
maneiras de agir diante das situações 
cotidianas no BRT. 

Antes, em janeiro do ano passado, 
a EMBARQ Brasil e a BHTrans, por 
meio da ação “Segurança em Pri-

COMPONENTES DO QUALIÔNIBUS 

•	 Pesquisa de satisfação: usuários de ônibus avaliam aspectos como acesso ao trans-

porte; tempo de viagem; atuação do motorista; conforto nos abrigos de ônibus; ruído, 

poluição e segurança nos coletivos, entre outros. 

•	 segurança em Primeiro lugar: iniciativa baseada na segurança viária para sistemas 

BRT através de treinamento de motoristas no que tange ao domínio da direção defen-

siva e monitoramento das operações. 

•	 Dia um de operação: operadores do transporte público recebem treinamento teóri-

co e prático para iniciar as operações de um sistema BRT em início de funcionamento. 

meiro Lugar”, orientou 115 profis-
sionais do transporte coletivo sobre 
segurança voltada à operação do 
BRT. Em abril, o “Dia Um de Ope-
ração” ocorreu em Brasília, pouco 
antes da inauguração da primeira 
fase do Expresso DF Sul, sistema 
que interliga três regiões da cidade 
ao Plano Piloto. 

Conforto dos pontos de ônibus

Gasto

Exposição ao ruído e a poluição

Disponibilidade

Conforto de ônibus

Segurança pública

Rapidez

Confiabilidade

Conforto das estações

Segurança em relação a acidentes

Facilidade em fazer transferências

Acesso ao transporte

Informação ao cliente

Facilidade para pagar

Atendimento ao cliente

Satisfação geral
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RESULTADO PRELIMINAR PESQUISA QUALIÔNIBUS - jOINVILLE (SC)
8 de outubro – 7 de novembro

satisfação geral
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ROTA ACESSíVEL 
Já está disponível para download gratuito o 

aplicativo Rota Acessível desenvolvido pela 

IBM em parceria com a AACD. Através do app 

qualquer pessoa pode registrar ou consultar 

informações sobre acessibilidade nas ruas, 

contribuindo assim para a tomada de medi-

das que devem ser adotadas para melhorar 

a mobilidade urbana, principalmente para 

as pessoas que têm necessidades especiais 

de acessibilidade. As ocorrências podem ser 

registradas por meio de fotos ou textos, para 

denunciar a falta de calçadas, iluminação pú-

blica, faixa de pedestre e etc. É possível acom-

panhar o tratamento dos objetos denunciados 

no site www.rotaacessivel.com.

apps vídeos impressos
AZ BUS

Moradores de Curitiba, no Paraná, Blumenau e 

Florianópolis em Santa Catarina, contam com o 

novo aplicativo Az bus, lançado em novembro.  

O aplicativo traz informações que visam facili-

tar a utilização do transporte coletivo urbanos 

nas cidades. Com ele é possível consultar infor-

mações sobre itinerários das linhas de ônibus, 

horários e informações sobre o transporte 

público. Diferente de outros aplicativos já lan-

çados, o Azbus mantem as informações arma-

zenadas e acessíveis no modo offline, mesmo 

quando o usuário estiver sem acesso à internet. 

No momento o app só funciona na plataforma 

Android, mas até 2015 querem estender para a 

versão IOS. Mais informações sobre o app aces-

se o site: www.azbus.com.br.

#ntUrEcoMEnda

EDUCAÇÃO CORPORATIVA: 
fUNDAMENTOS, EVOLUÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DE PROjETOS

O livro "Educação Corporativa: fundamentos, 

evolução e implantação de projetos" é de au-

toria de André Luiz Fischer, Marisa Eboli, Fabio 

Cássio Costa Moraes e Wilson Aparecido Costa 

Amorim todos com doutorado em Administra-

ção de Empresas. Com 392 páginas a publicação 

tem como objetivo estimular a reflexão sobre 

a importância da educação contemporânea e 

apoiar a implantação de projetos de educação 

corporativa. A obra também resgata o debate 

sobre educação no Brasil, seus fundamentos e 

evolução. Traz ainda um case internacional da 

universidade corporativa da empresa espanhola 

Union Fenosa para ilustrar os temas tratados na 

obra. As páginas do livro inspiram um novo pen-

samento e convidam os gestores de empresas a 

desenvolver ações que elevem os investimentos 

e a qualidade da educação a novos patamares, 

compatíveis com o potencial do Brasil.

COMO fUNCIONA O 
TRANSPORTE PúBLICO? 

Os vídeos da Campanha Como Funciona o 

Transporte Público, foram lançados pela NTU 

no site oficial da campanha e nas redes sociais 

da entidade para esclarecer a funcionalidade 

do transporte coletivo urbano. Os temas abor-

dados nos vídeos são: responsabilidade, tarifa, 

custos, investimentos e qualidade. 

As pílulas que duram pouco mais de um minuto 

trazem informações importantes que ajudam 

a compreender como funcionam as demandas 

relativas ao setor e esclarece algumas dúvidas 

dos usuários. Dessa forma a sociedade poderá 

compreender e saber que as responsabilidades 

da atuação desse serviço são divididas entre o 

poder público, as empresas e os usuários.  

Os cinco vídeos abordam também a questão ta-

rifária, que muitas vezes causam polêmica, mas 

é porque é interpretada erroneamente por falta 

de informação e conhecimento da população. 

Soluções e investimentos são importantes e 

devem ser realizados por parte do governo e das 

empresas, só assim é possível melhorar a qua-

lidade desse serviço. Assista aos vídeos no site 

www.transportepublico.org.br ou no canal do 

Youtube Transporte Urbano NTU. 

GUIA DE MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL 2014

O Guia de Mobilidade Sustentável 2014, pro-

duzido pela Fetranspor traz, em seu conteúdo, 

informações sobre o transporte nas cidades, 

os impactos da mobilidade, o transporte como 

indutor do desen-

volvimento urbano 

e outras. Apresenta 

soluções para fazer 

uma mobi l idade 

sustentável e fala 

sobre os benefícios 

e custos do sistema 

BRT. A publicação 

também aborda questões referentes às pers-

pectivas da utilização dos conceitos. O guia foi 

elaborado como contribuição para a construção 

de legados consistentes para cidades.
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1-3  /  setembro /  2015
transamérica expo center,  são paulo (sp)
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