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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.

Acesse

www.transportepu

como funciona o

blico.org.br
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Mais do mesmo
mais uma vez...

O

ano de 2014 se encerra
com uma grande sensação de frustração para
o setor de transportes.
Muitas expectativas foram alçadas,
mas muito pouco foi conquistado.
Poderia ter sido um ano de alavancagem, afinal, nos últimos 24
meses, aprovamos uma Lei Nacional de Mobilidade Urbana, vimos
milhares de pessoas se unirem nas
ruas clamando um transporte público 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 autoridades 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 mobilidade previstos para a Copa do Mundo, somente seis foram concluídos
a tempo do Mundial, postergando o
tão sonhado legado para não se sabe
quando. Nenhum dos principais concorrentes 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 planos de mobilidade urbana. Aqueles que não cumprirem a medida
poderão perder acesso a recursos federais para investimento em
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Conselho Diretor

Membros titulares e suplentes

Região Centro-Oeste
Edmundo de Carvalho Pinheiro (GO)
titular

Ricardo Caixeta Ribeiro (MT)

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 cidades 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 problemas financeiros que atingem
grande parte dos municípios são os
principais motivos para as dificuldades de avançar nessa questão.
O setor empresarial une esforços
para mudar esse quadro caótico e
garantir, além da qualidade do transporte público, um equilíbrio econômico 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 subsídios financeiros e de reajustes tarifários têm colocado em xeque a própria operação do transporte público.

suplente

Região Nordeste
Dimas Humberto Silva Barreira (CE)
titular

Mário Jatahy de Albuquerque Júnior (CE)
suplente

Luiz Fernando Bandeira de Mello (PE)
titular

Paulo Fernando Chaves Júnior (PE)
suplente

Região Sudeste
Albert Andrade (MG)
titular

Wilson Reis Couto (MG)
suplente

Eurico Divon Galhardi (RJ)
titular - presidente do Conselho Diretor

Narciso Gonçalves dos Santos (RJ)
suplente

Lélis Marcos Teixeira (RJ)
titular

Francisco José Gavinho Geraldo (RJ)
suplente

João Carlos Vieira de Sousa (SP)
titular - vice-presidente do Conselho Diretor

Júlio Luiz Marques (SP)
suplente

João Antonio Setti Braga (SP)
titular

Mauro Artur Herszkowicz (SP)
suplente

Região Sul
Ilso Pedro Menta (RS)
titular

Enio Roberto Dias dos Reis (RS)
suplente

Há urgência em priorizar todas as
instâncias da mobilidade urbana. É
preciso planejar os sistemas, capacitar os gestores públicos, investir em
infraestrutura e garantir a modicidade das tarifas. Estamos há mais de
20 anos atrasados nessa evolução.
Se continuarmos com mais do mesmo mais uma vez em 2015, será ainda
mais difícil nos recuperarmos dessa
crise sem precedentes.

Conselho Fiscal

Membros titulares e suplentes

Paulo Fernandes Gomes (PA)
titular

Heloísio Lopes (BA)
titular

Haroldo Isaak (PR)
titular

Ana Carolina Dias Medeiros de Souza (MA)
suplente

Jacob Barata Filho (RJ)
suplente

José Roberto Iasbek Felício (SP)
suplente
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Autor: Otávio Vieira da Cunha Filho (*)

A tríade para um novo
transporte público em 2015

O

ano de 2015 vai começar com três palavras de
ordem no transporte público: planejamento, investimento 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 atendidos afastando o colapso que beira as
grandes cidades.
O primeiro passo é planejar. A eficiência 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 linhas e itinerários. É necessário organizar 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 demanda e a produção dos serviços com a
maior eficiência e eficácia possíveis.

para o transporte público deve ser
repensada em todas as cidades brasileiras 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 transporte individual ocupa a maior parte
do espaço nas ruas e gera conse
quências negativas para toda a cidade, como os congestionamentos, a
perda da produtividade e o aumento
dos custos do comércio e dos serviços, 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 imediatos 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 pelos usuários. A primeira representa a
justa cobertura dos custos da prestação do serviço que tem uma seleção
direta com a qualidade do atendimento. Transporte público de qualidade custa caro, mas é a única forma
de se enfrentar o caos no trânsito
presente na maioria das grandes cidades 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, garantindo ao cidadão uma tarifa acessível e um transporte de qualidade.
Com esses três passos encaminhados e
com o poder público e empresas atuando de mãos dadas, a nossa mobilidade
urbana pode ser reinventada em um
breve período. Novo ano, novos governos, novos gestores. É tempo de renovar 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

Aliados ao planejamento estão os
investimentos. A estrutura viária
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Seção 1 – Passageiros, da Confederação

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

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 23 m. 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

e n t r e v i s ta

Wagner Ferreira Cardoso

Indústria, serviço e
mobilidade urbana

Shutterstock.com

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 transportes e de mobilidade urbana comprometem ainda
mais o fraco desempenho da economia brasileira, tendo em vista o impacto da crise desses setores no custo
Brasil. O gerente-executivo de infraestrutura da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), Wagner Cardoso,
avalia que a falta de mobilidade urbana
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afeta a competitividade de vários setores 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.

e n t r e v i s ta

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

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 infraestrutura é um caminho que precisa
ser perseguido. Para atrair a iniciativa privada, porém, é preciso desenvolver novos mecanismos financeiros, reduzir a burocracia, desonerar
os investimentos. Também é preciso
melhorar a governança dos órgãos

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

Shutterstock.com

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 valores 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 recuperar o déficit histórico, sobretudo
em transportes, logística e mobilidade urbana. Outro ponto importante
é a melhora da governança do setor
público na área de infraestrutura.

“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.”

garantir a mobilidade, a habitação
e uma vida com mais qualidade aos
habitantes das cidades. A falta de
mobilidade urbana afeta a competitividade de vários setores produtivos. Na indústria, isso ocorre de
algumas maneiras. A principal delas
é a restrição à circulação de bens.
Uma indústria recebe matérias primas 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, consequentemente, no preço final do produto.
Quais os reflexos dessa
crise da mobilidade no
Custo Brasil?
A cidade é o lugar onde o crescimento econômico se apoiou nessas últimas décadas, período em que a industrialização se desenvolveu mais
consistentemente. Fatores que se
superpõem, como as possibilidades
locacionais, a logística e a mobilidade, constituem-se em facilitadores

Revista NTU Urbano
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Então, esse impacto é
maior nas cidades?
Esse desafio não se resume às cidades. O Brasil ainda sofre com rodovias 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, especialmente 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 considerado prioritário na agenda de competitividade do país. Nos últimos anos,
a CNI desenvolveu estudos, em parceria com as federações estaduais,
traçando uma radiografia da malha
de transportes e os desafios para a
movimentação de cargas. Esse exercício nos permitiu identificar que
eixos logísticos, uma vez consolidados, trariam maior economia no custo 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.
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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 urbanos na competitividade e produtividade 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 população brasileira – o trabalhador gasta,
em média, 64 minutos do seu dia
no trânsito. O estudo conclui que é
preciso, entre outras medidas, ampliar os investimentos no transporte
coletivo de alto rendimento porque

a opção prioritária pelo transporte
individual tem levado o trânsito urbano 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 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. A cidade
deve assegurar uma multiplicidade de
conexões que tenham sentido do ponto de vista econômico e social, com a
necessária diversificação das motivações, 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.”

José Paulo Lacerda

ou dificultadores das atividades econômicas, 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 ganhos de eficiência em sua logística.

Wagner Ferreira Cardoso participa do
Briefing Diplomático, evento promovido
pela CNI, em novembro de 2014.

e n t r e v i s ta

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 individual responde não só pelo agravamento da mobilidade, como da
poluição, respondendo por 65%
das emissões de poluentes. Isso é
insustentável do ponto de vista social, 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 transporte 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 urbano. É importante conter o espraiamento das cidades e estimular o
a d e n s a m e n to d e m o g rá f i co. O s
custos de implantação e manutenção das infraestruturas e serviços
públicos aumentam quando o espraiamento 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 empresas 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 contemporânea, 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 brasileiras cresceram de forma desordenada. O espraiamento excessivo
g e ro u u m g ra n d e c u sto p a ra a
sociedade: obrigou as cidades a
dedicar uma parcela enorme de
seus orçamentos para obras de
vias públicas, saneamento, equipamentos públicos e o transporte de
massa. Hoje há uma massa crítica
e uma consciência maior que têm
alimentado o debate sobre o assunto. O poder público se deu conta disso. 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.

Perfil
Wagner Ferreira Cardoso, 60 anos, é gerente
-executivo de Infraestrutura da Confederação Nacional 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 infraestrutura de transportes, portos, energia elétrica,
petróleo e gás, telecomunicações e saneamento básico. 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.
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André Dantas, PhD, diretor técnico da NTU

Até quando acreditar?

N

Shutterstock.com

esta época do ano, minhas
filhas começam a falar dos
presentes de Natal. Neste
ano, elas já foram orientadas a escrever uma carta descrevendo os pedidos delas. Depois de
muita insistência, elas me convenceram 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 melhorar essa área. O meu primeiro e
principal pedido é que o transporte
público urbano receba a prioridade
necessária. Especificamente, isso
significa que sejam realizados muitos 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-
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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 diariamente mais de 40 milhões de viagens 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 transporte público. Esse fundo, Papai Noel,
seria usado para ajudar a pagar a
diferença entre os custos dos serviços 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 relacionado a qualidade dos serviços. Mais
uma vez, esse não é um pedido fácil,
mas tendo em vista todos os recursos 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 atendidos, 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. Todavia, elas me encorajaram dizendo
que eu tenha esperança, pois nada é
impossível para o Papai Noel.

PARADA O B RIGAT Ó RIA

Projeto de Lei prevê
utilizar IPVA para
subsidiar o transporte
coletivo em Santos (SP)

Shutterstock.com

Em 12 de dezembro, a Câmara Municipal de Santos, localizada no litoral de São Paulo, aprovou
o Projeto de Lei 303/2014, que autoriza o Poder
Executivo a conceder subsídio financeiro ao serviço de transporte coletivo com recursos de até
25% do valor anual arrecadado com o repasse do
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O PL visa assegurar a modicidade da tarifa e preservar o equilíbrio econômicofinanceiro 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.

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, estabelecendo conceitos para metrópole, região metropolitana,
aglomerações urbanas e microrregiões, bem como estabelece diretrizes e princípios para a governança interfederativa
e instrumentos de desenvolvimento urbano integrado.

Shutterstock.com

A lei a ser editada prevê ainda a criação do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Urbano Integrado, que tem como objetivo financiar ações de melhoria das cidades nas regiões
metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões. O
PLC foi encaminhado à sanção da Presidente da República.

Prazo para
implantação dos
planos de mobilidade
urbana pode ser
prorrogado
Tramita na Comissão de Desenvolvimento 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 estenderia 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 pessoal qualificado para realizar o trabalho,
aliado a problemas financeiros que atingem grande parte dos municípios, tem
trazido uma imensa dificuldade para
elaboração dos planos de mobilidade”.
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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

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 demanda dos novos sistemas BRT, que
são inaugurados desde 2012. Contudo, o aumento dos custos e a falta de
reajuste tarifário, mesmo que previstos em contratos, contribuíram para
encerrar o ano de 2014 com uma de-

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 situação do setor. “Embora o governo
federal tenha permitido a desoneração da folha de pagamento e a isenção 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 defasagem representa o não cumprimento dos contratos o que, segundo ele,
“intensifica o cenário de endividamento das empresas de transporte
coletivo”. Outros fatores que agravam 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 priorização dos coletivos nas vias urbanas e
também dos incentivos do governo
federal ao transporte individual.
A título de comparação, no período de 2012 a 2014, a gasolina
aumentou quatro vezes, em contrapartida, o óleo diesel – um dos
insumos mais caros do transporte
coletivo que representa 25% dos
custos do setor – aumentou seis
vezes. Isso representa um reajuste 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 padrons e 6.600 mil ônibus articulados.
Isso demonstra parte do que os usuários estão deixando de receber”,
pontua Otávio Cunha.
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A urgência na definição de um modelo tarifário que atenda as necessidades do setor incentivou a criação de uma parceria entre a NTU, a
Frente Nacional de Prefeitos (FNP),
o Fórum Nacional de Secretários
e Dirigentes de Trânsito e Transporte 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 avaliar outras alternativas como as
fórmulas paramétricas e a metodologia de fluxo de caixa aplicáveis ao
setor. (Leia mais na página 26)

No entendimento da NTU, outras
medidas também devem ser tomadas 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 municípios, 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 destinações. A primeira seria a subvenção
direta do serviço e a outra é para cobrir os investimentos em infraestrutura”, defende o presidente da NTU.

Passos importantes
I m p o r t a n te s co n q u i st a s f o ra m
alcançadas em 2014 pelo setor
de transporte público. As desonerações 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 altera a legislação tributária federal
do PIS/Pasep e a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins). A segunda estabelece a desoneração da folha de
pagamentos sob o setor.

Ações institucionais
desenvolvidas pela NTU
que marcaram o ano

Copa do Mundo
Para o Mundial, a entidade lançou
o s i te “ # Vo u d e Ô n i b u s n a Co p a ”
com o objetivo de auxiliar a busca
por informações sobre como se
deslocar de transporte público durante os jogos. A ferramenta digital
ofereceu uma seleção de sites e
aplicativos das cidades-sede com

c a pa

Proforme Photos

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

Primeira reunião do grupo de comunicação da
NTU. Na ocasião participaram representantes
das empresas associadas e entidades filiadas.

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 intuito de incentivar o uso do transporte coletivo durante o Mundial
de futebol. As peças gráficas foram
divulgadas no Facebook e Twitter e
estão disponíveis no site especial.

investimentos na infraestrutura do
transporte urbano continuem sendo
feitos e que haja um acompanhamento, pelos órgãos responsáveis,
para que os projetos sejam executados.
Comunicação
A NTU atuou em vários projetos
ligados a comunicação e marketing. Investiu massivamente nas

Seminário Nacional 2014
Com um público de 800 participantes, o Seminário Nacional NTU
2014 foi realizado durante os dias
27 e 28 de agosto, em Brasília. O
tema principal, sobre os anseios
d a p o p u l a ç ã o re l a c i o n a d o s a o
transporte urbano, foi mediado
p e l o j o r n a l i st a e a p re s e n t a d o r
Alexandre Garcia e contou com a
participação de representantes

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 dificuldades enfrentadas que foram,
apontadas no texto, estão a queda
do número de passageiros, a redução da velocidade média das viagens em 50%, a falta de priorização
dos ônibus nas vias urbanas e questões tarifárias. A NTU espera que os

Proforme Photos

Eleições 2014

Presidente executivo da NTU, Otávio Cunha,
na abertura do Seminário Nacional 2014.
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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 Mercado, 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 Inteligentes de Transporte”. Em 2015
o Seminário Nacional da NTU será
realizado em São Paulo, durante os
dias 1, 2 e 3 de setembro.

Atuação com o
governo federal

“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.

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

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

Arquivo AMTM

Participação internacional
a palestrar no painel “Movilidad
Urbana en la Planificación de Redes y Sistemas de Transporte”.
Durante a sua apresentação, Eurico expôs o contexto histórico
do transporte público; o crescimento populacional; a realidade
da produção de veículos particulares 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.

EUA - Em janeiro, durante os dias 16
e 17, a entidade participou do evento
“Transforming Transportation” realizado na capital americana WashinEurico Galhardi, presidente
gton, D.C. O diretor técnico, André
do Conselho Diretor da
Dantas, representou a entidade duNTU, participa de evento no
rante uma palestra sobre os avanços
México, em abril de 2014.
PERU - Durante os dias 5 a 8 de
do transporte coletivo urbano no
agosto, o presidente executivo
Brasil, nos últimos anos, apesar da
alta carga tributária e falta de subsídios. Além disso, da NTU, Otávio Cunha, participou do IV Congresso
Dantas falou sobre sistemas BRT e faixas exclusivas; e As Melhores Práticas SIBRT na América Latina, promovido pela Associação Latino-Americana de Sisteda Política Nacional de Mobilidade Urbana.
mas Integrados e BRT (SIBRT), em Lima, no Peru. No
MÉXICO - Em abril, entre os dias 24 e 26, o presi- evento estiveram presentes líderes, especialistas e
dente do Conselho Diretor da NTU, Eurico Galhardi, empresários da América Latina. Cunha fez parte dos
participou do “6º Congresso Internacional de Trans- paineis “¿Que Rol Juega la Movilidad en Calidad de
porte”, no México. A entidade foi convidada pela Vida y Competitividad Urbana?” e “¿Cómo Puede el
Associação Mexicana de Transporte e Mobilidade Transporte Público Ayudar a Estructurar Ciudades?”.
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Incêndios a ônibus
no Brasil e também publicou no jornal Correio Braziliense um anúncio, em caráter de “expressão de opinião”, com uma manifestação pública da NTU contra
os vandalismos aos ônibus urbanos.

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.

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 aprovado. 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 autoria 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), prevê 35 anos de prisão para atos de terrorismo.

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

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.
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Ônibus Elétrico à bateria

Elétrico
à bateria
Modelo piso baixo 18m, 120 Ônibus
passageiros
e 250km
de autonomia por carga (noturna)
Ônibus
Elétrico
à bateria
Modelo piso baixo 18m, 120 passageiros e 250km
de autonomia por carga (noturna)
Modelo piso baixo 18m, 120 passageiros e 250km de autonomia por carga (noturna)

Energia Solar + Armazenamento Eficiente de Energia.
Energia Solar + Armazenamento Eficiente de Energia.
Energia Solar + Armazenamento Eficiente de Energia.

Bem-vindo
ao
futuro
da
mobilidade
elétrica.
Bem-vindo
ao
futuro
da
mobilidade
elétrica.
Bem-vindo aoBem-vindo
futuro da mobilidade
elétrica.
à
BYD
Bem-vindo
Bem-vindo à
à BYD
BYD
BYD, uma empresa
BYD,
uma inauguração
empresa
brasileira,
brasileira,
BYD,
uma inauguração
empresa
da fábrica
no primeiro
da
fábrica
no
primeiro
brasileira,
inauguração
semestre
de
2015
semestre
deno
2015
da
fábrica
primeiro
semestre de 2015

Presidente Xi Jinping e
Presidente
Jinping e
presidente Xi
Dilma
presidente
Dilma
Presidente
Xi
Jinping e a
Rousseff testemunham
Rousseff
testemunham
presidente
Dilma
história da
BYD
no Brasila
história da
BYD no Brasila
Rousseff
testemunham
história da BYD no Brasil

BYD Brasil
BYD BrasilAntonio Buscato, 230 - Campinas | São Paulo | Brasil | CEP 13069-119 | Telefone：＋55-11-2308 8037| www.byd.com
Avenida
Avenida
BYD
BrasilAntonio Buscato, 230 - Campinas | São Paulo | Brasil | CEP 13069-119 | Telefone：＋55-11-2308 8037| www.byd.com
Avenida Antonio Buscato, 230 - Campinas | São Paulo | Brasil | CEP 13069-119 | Telefone：＋55-11-2308 8037| www.byd.com
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Os caminhos para uma nova matriz
energética na mobilidade urbana do Brasil

Divulgação

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

HibriBus é o novo ônibus elétrico
híbrido desenvolvido pela Volvo.

O

s veículos à combustão
são grandes responsáveis pelas emissões de
poluentes na atmosfera.
Segundo o Balanço Energético Nacional – BEN 2014, realizado pelo
Ministério de Minas e Energia, o
setor de transportes é responsável
pela emissão de 46,9% do total de

emissões CO 2 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
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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 representa 46,4% e a gasolina, 29,4%.

“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.

Políticas e investimentos
públicos
Atualmente, várias experiências de
ônibus sustentáveis com motores
movidos a biocombustível, eletricidade, 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 veículos uma realidade no Brasil.

Saulo Cruz Scoponi

Ele explica que a solução passaria pelas seguintes etapas: criar dois ou três
programas com veículos elétricos,
a biocombustíveis e a diesel, ou só a
biodiesel; realizar um programa piloto 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 longo prazo”, defende Cunha.
Ao se investir no transporte coletivo
é possível diminuir a emissão de poluentes, sejam gases como dióxido
de carbono (CO 2) ou sonoros. No
entanto, antes de pensar em tecnologias alternativas, no quesito dos
combustíveis, é necessário melhorar
o transporte público para que atenda 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 presidente da NTU. “Isso só pode ser feito
por meio da criação de faixas exclusivas. O transporte público não deve
competir com os demais veículos. Ele
precisa estar com a via livre”, completa Otávio Cunha.
Para Renato Boareto, coordenador
da área de Mobilidade Urbana do
Instituto de Energia e Meio Ambiente (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 preocupação em promover carros mais
limpos, mas ainda é uma medida
insuficiente porque existe um outro
componente que tem que ser adotado para reduzir emissões, que é a
mudança modal. “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”, afirma Boareto.
Coletivos sustentáveis

Modelo K9 da montadora BYD no lançamento do
primeiro ônibus 100% elétrico do Rio de Janeiro.
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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
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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 fabricação/aquisição de ônibus. “Tem que
pensar em qualidade de transporte
público, melhorar a gestão do sistema de transporte. Essa é uma tarefa
muito mais benéfica para a sociedade do que um incentivo direto
para um veículo elétrico ou híbrido”,
aponta Luis Carlos Pimenta.
Já Maluf, da BYD, afirma que a planilha de preços nas cidades brasileiras
são baseadas nos insumos característicos do ônibus diesel, como combustível e peças de reposição, e a
base de depreciação é calculada em
poucos anos. O que dificulta a entrada 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 difícil mostrar ao operador benefícios
desse tipo de tecnologia”, critica
Adalberto Maluf.
No entanto, ele aponta, que após os
protestos de junho de 2013, as cidades estão sofrendo pressões para
melhorar a qualidade do sistema

Divulgação

realizado hoje no Brasil em ônibus
sustentáveis fica por conta das montadoras. De acordo com o presidente
da Volvo Bus Latin America, Luis
Carlos Pimenta, e do diretor de relações governamentais da BYD, Adalberto 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).

Ônibus híbrido tricombustível
(Diesel - Biodiesel - Diesel de Cana)
produzido pela Mercedes-Benz.

sem aumentar custos. Dessa maneira, Maluf defende que o ônibus
elétrico chegaria como uma salvação, uma vez que, mesmo sendo
mais caro na aquisição, o custo de
operação é menor do que os modelos a diesel.
Para Edson Brandão, gerente de
Marketing de Produto e Vendas da
Mercedes-Benz do Brasil, a sociedade está, cada vez mais, preocupada
com a qualidade do ar nas grandes
cidades e com os níveis de emissões dos veículos. Por isso, existe a
necessidade de utilizar veículos sustentáveis, 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 otimização do transporte público, para
o setor não sentir os custos e poder investir melhor. Segundo ele, a

condição para o retorno financeiro
deve passar por algumas premissas.
“Aplicação do veículo em rotas adequadas, o correto dimensionamento da linha e a realização de um planejamento 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 movidos apenas a energia, estão para
começar. Mas, tudo ainda é muito
superficial, o país precisa desenvolver melhor as parcerias com as
montadoras e apoiar o setor. para
poder gerar investimentos em sustentabilidade sem agravar a situação
econômica das empresas.
A Mercedes-Benz e a Volvo já contam com fábricas no país, a BYD
ainda vai se instalar, prevendo concluir a linha de montagem em 2015.
Enquanto não fabrica em solo nacional, a montadora chinesa vai
importar o modelo K9. Chamado no
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Brasil de e-Bus, o diferencial do K9
é a não emissão de poluentes. O veículo é totalmente elétrico e a autonomia das baterias permitem rodar
250Km com uma carga que pode
ser recarregada completamente
em cinco horas.
O forte da Volvo são os ônibus híbridos. Recentemente a montadora lançou o seu mais novo veículo,
o 7900 Elétrico Híbrido. O modelo
te m te c n o l o g i a p l u g - i n , o q u e
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 combustível, poluindo 37 vezes menos do
que um veículo comum. A monta-

dora, em parceria com a empresa
Eletra, está testando o modelo HíbridoBR, 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 totalmente elétrico, híbrido ou híbrido
elétrico. O que todas concordam,
é que não é possível mais trabalhar
com apenas uma opção e o momento atual é de se pensar em alternativas sustentáveis.

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 milhões de veículos movidos a combustão circulando, desses, apenas 107
mil são de ônibus urbanos. Mas, mesmo sendo uma quantidade insignificante, precisamos trabalhar para ter
matrizes energéticas sustentáveis. A
poluição também é causada, principalmente, pelos aproximados 4 milhões 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 cuidado, para poder implantar aquele
modelo que trará o melhor benefício
ambiental e econômico. Mas, pri-
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meiro, tem que haver investimento
em infraestrutura. Não adianta só
investir na tecnologia se o veículo
não conseguir circular pelas estradas
brasileiras. Não podemos simplesmente 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 exclusivas. O transporte público se torna
acessível se ele alcançar maior velocidade comercial, e as faixas exclusivas são soluções práticas. O transporte 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 problema, 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.

Pe lo mu n d o

EMIRADOS ÁRABES
Transporte público em troca de ouro
Em Dubai, nos Emirados Árabes, as autoridades de transporte estão oferecendo 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 forma 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.

HOLANDA
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 trabalho. 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.

ESTADOS UNIDOS
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 espaço, 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.
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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

H

á anos o poder público e empresas operadoras do transporte coletivo calculam os
custos do setor baseados na
metodologia de cálculo desenvolvida
pela antiga Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (Geipot).
No entanto, essa planilha não atende
a atual conjuntura do setor e dos próprios gestores de transporte. Preocupados 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 Transporte 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, auxiliar 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 solicitado aos secretários e dirigentes de
transporte dos municípios o maior
número possível de informações, dados operacionais e de custos de serviços 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
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de cálculo gera preocupação por parte das empresas. “Isso nos motivou
a formar um grupo de trabalho com
representantes das principais regiões
do país e técnicos ligados aos operadores para revisar e atualizar a planilha Geipot com todas as novidades
existentes no setor e com a realidade
atual do serviço”, esclarece.
e secretários municipais, a fim de nortear 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 deficitários. “É necessário à adoção de uma
planilha elaborada por setores técnicos, 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 ocorrendo, 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

Segundo Cunha, a FNP também verificou 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 trabalho já realizado, e que já foi bastante
estudado, para servir como uma referência inicial para que, a partir daí,
seja produzido um documento que
represente efetivamente a realidade
dos custos, possibilitando a justa remuneração do serviço, sua expansão
e mobilidade de qualidade", pontua o
presidente Otávio Cunha.
A previsão é que a planilha fique pronta 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 utilizar a nova planilha e sim aconselhados a segui-la.

emb a r q ue n ess a i d e i a

Luis Antonio Lindau, PhD, diretor-presidente da EMBARQ Brasil

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

A

cidade é um organismo
que depende do movimento de pessoas e cargas
para oxigenar sua vida.
Mas esta circulação essencial, se mal
executada, pode comprometer a
qualidade da vida urbana. Por exemplo, a motorização privada individual,
responsável por menos de um terço
das viagens realizadas nas cidades
globais, responde por 73% das emissões 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 transportes 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 impacto 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 expectativa de vida, calcula-se um total de 7 mil
mortes prematuras ao ano na região
metropolitana e 4 mil na capital5.

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 cidade “3C”: compacta, coordenada e
conectada. Esta é a proposta da metodologia 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 eficiente7, 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 reduzir 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 carbono até 2020, de acordo com a Política Nacional sobre Mudança do Clima
(PNMC)9 . Para atingi-la, o país conta

com um importante aliado: o investimento em infraestrutura de transporte 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 corredores estruturantes do desenvolvimento urbano e, assim, potencializar a redução das emissões globais e locais.
Estudo do Observatório do Clima 11
indica que o Brasil poderá cumprir
com a meta voluntária de redução de
emissões estabelecida pela PNMC,
mas também sinaliza um preocupante 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 prazo. 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, proporcionem, 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

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-

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 homenageia motorista de
ônibus e especialistas do setor

Arquivo NTU

Entidade reconhece trabalho desenvolvido
em diferentes áreas e profissões que buscam
um transporte público coletivo melhor

Nilson Antunes recebeu a homenagem do
presidente da NTU, Eurico Galhardi (direita)e do
diretor da Auto Viação Alpha, André Arantes.

P

essoas comuns que resolveram 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 homenagens 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-
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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 passageiro mais leve e divertida é o
método que o motorista e ator Nilson Antunes, 36 anos, da empresa
Auto Viação Alpha, do Rio de Janeiro, encontrou para prestar um bom
serviço e fazer com prazer o seu tra-

balho. Ele, que imita o apresentador
Silvio Santos, diz que suas performances muitas vezes chegam a causar surpresa entre os passageiros.
“Muitos me questionam: um motorista 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 entrou na profissão por influência do
pai, que foi taxista e motorista de
ônibus, e do irmão, que também já
trabalhou como motorista e o indicou para a empresa.

NT U E M AÇÃO

A placa de profissional modelo
foi entregue pelo presidente do
Conselho Diretor da NTU, Eurico
Galhardi. O representante nacional
das empresas declarou a importância e necessidade do setor em ter
profissionais como Nilson. Ele afirma que a entidade busca premiar
quem oferece tratamento diferenciado aos usuários. “Os rodoviários
são os mais presentes porta-vozes
das empresas”, reforça Galhardi.

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 América Latina da União Internacional,
Lélis Marcos Teixeira, com a comenda Medalha do Mérito Social do
Transporte Urbano pelos trabalhos
prestados ao longo dos anos em
prol do transporte.
“O Lélis tem feito um excelente trabalho pelo o transporte público no
Rio de Janeiro e, por esse motivo,
nada mais justo que represente a
UITP na América Latina”, conta Eurico. 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 Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro
(Rio Ônibus).
Outros dois membros da UITP receberam a comenda da NTU durante o
evento. O vice-presidente da América Latina, Miguel Zanetto, e a coordenadora da Divisão América Latina
desde 2006, Eleonora Pazos.

A Divisão América Latina da UITP
foi criada em 2003 durante o Congresso 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, Bermudas, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Uruguai, a UITP América Latina vem trabalhando junto a
autoridades, operadores de ônibus
e modais sobre trilhos e indústrias e
provedores de equipamentos.

Divulgação

Sobre a UITP
A serviço do
transporte na
América Latina

Membros da UITP recebem
homenagem do presidente da
NTU, Eurico Galhardi. Sentido
horário: Lélis Teixeira, Miguel
Zanetto e Eleonora Pazos.

Prêmio Profissional Modelo
O Prêmio Nacional Profissional Modelo do Transporte Urbano foi criado 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 obrigatoriedade do vale-transporte no Brasil. A Medalha é destinada a homenagear personalidades, empresas e entidades que efetivaram ações
notórias de caráter social ou por excepcional dedicação em prol do desenvolvimento do transporte público urbano no Brasil e no exterior.
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a c o n t e c e n a s em p r es a s

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 responsabilidade socioambiental,
não só contribui para a
preservação do meio ambiente
como também melhora sua imagem
institucional aos olhos do consumidor e de seus funcionários. É o caso
da HP Transportes Coletivos LTDA,
concessionária do serviço da Rede
Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC). Por meio do
Programa de Incentivo ao Motorista (Primo), a empresa desenvolve
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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 acord o c o m o b i o c o m b u s t í ve l q u e
conseguem economizar. “Com o
programa, todos saem ganhando:
o motorista, que recebe uma parte 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 motoristas que conduz cada veículo deve
ficar atenta ao rendimento do combustível. 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).

a c o n t e c e n a s em p r es a s

Em 3 edições do Primo:
312.279 litros
de diesel
economizados

De acordo com o coordenador de operações da empresa, Flavislei Soares, as
metas são avaliadas individualmente,
mesmo que dois profissionais tenham

834 toneladas
de dióxido de
carbono (CO2)
poupados ao meio
ambiente

que dividir o mesmo veículo. “Apesar
da meta primária ser dividida em duplas, em cada mês sabemos quem foi o
motorista que mais economizou combustível comparando o diesel utilizado
em cada um dos dois turnos. A meta

R$ 193 mil pagos
em prêmios aos
motoristas

Resultados
O programa está em sua terceira
edição e já foram economizados
312.279 litros de diesel, possibilitando que 834.101 quilos de dióxido de
carbono (CO2) não fossem emitidos
pelos veículos. No âmbito econômico, nos anos de 2012 e 2013 os motoristas receberam um pouco mais de
R$ 193 mil, pagos em duas parcelas
através do Cartão de Premiação
Premium Pass, que permite ao trabalhador 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-

primária é realizada em equipe, mas
o resultado continua sendo avaliado
individualmente”, esclarece.

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 toneladas de CO 2 deixaram de ser
emitidos e 79% dos motoristas conseguiram cumprir as metas do projeto. “Esses resultados expressam
um dos maiores objetivos da HP
Transportes, que é reduzir a emissão de dióxido de carbono. Para a
empresa, o trabalho do motorista
tem relação direta com os impactos
no meio ambiente e por isso ensinamos para nossos profissionais a
importância do que chamamos de
‘condução verde’, ou seja, dirigir de
forma sustentável”, explica o gestor de transporte e pessoas da HP
Transportes, Hugo Santana.

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 reclamações de clientes sobre
a conduta do motorista.

•

O motorista deve acertar todas as
perguntas relacionadas às políticas e normas da HP Transportes.
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A rt i g o

Autor: Licínio da Silva Portugal (*)

O automóvel é o vilão.
Ele está sozinho?

A

rando que a população das cidades
europeias e americanas tem uma
melhor mobilidade que a nossa, apesar de também conviverem com problemas de congestionamento.

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.

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 viagens, c) a qualidade da rede estrutural
de transporte público (particularmente na Europa), e d) um corpo técnico
capacitado e uma cultura de planejamento no quadro institucional.

s manifestações de junho 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.

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 indústria 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 automóveis que o observado na Europa e
nos Estados Unidos (EUA). Portanto,
há outros fatores que determinam a
qualidade dos transportes, conside-
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No Brasil, no que diz respeito à ampliação da infraestrutura viária, destinada fundamentalmente ao automóvel, 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 transporte público e o não motorizado.
Quanto aos outros três fatores, eles
devem ser efetivamente os principais focos a serem valorizados e fortalecidos nesse esforço para melhorar a mobilidade urbana. Esse contexto favorece a redução da necessidade de viagens motorizadas e principalmente 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 individual. Havendo um planejamento
adequado e articulado entre uso do
solo e transporte, ocorrerão menos
deslocamentos motorizados e consequentemente menos automóveis
nas vias. Um exemplo disso pode ser
mostrado em pesquisa recente realizada em Niterói (RJ), que apontou
que em condomínios residenciais localizados 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 população 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 comprometimento com as mudanças
efetivas para um mundo melhor e
mais justo, a começar pela utilização de um bem coletivo como é a
infraestrutura de transportes.

*Licínio da Silva
Portugal é professor do
Programa de Engenharia de
Transportes da COPPE/UFRJ
e Coordenador da Rede PGV.

P o n t o d e ô n i bus

A tarifa zero no interior de
São Paulo e a realidade brasileira
Em Dourado, são transportados 200 passageiros
diariamente. Custo mensal é de R$ 17,3 mil

A

cidade de Dourado, no
interior de São Paulo, decidiu 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 votação e foi aprovada pela Câmara Municipal. 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 aumentar 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 metropolitana. Mas levanta a discussão
sobre a possibilidade de o poder
público participar mais no financiamento do transporte para baratear
as passagens. Em diversos países, o
entendimento é de que o transporte

“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.”

público não beneficia apenas o passageiro, 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 cidadãos como idosos, deficientes físicos
e algumas classes trabalhistas.
Quanto aos idosos, portadores de
deficiência e estudantes (desconto
de meia tarifa ou integral), é um direito social. Assim, a sociedade, pelo
estado, deveria financiar essas gratuidades 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 passa pela criação de recursos extras
ou melhor destinação dos impostos
atuais. Por questão de justiça social

e de uso desproporcional do espaço urbano, uma das alternativas
consideradas mais adequadas é
que o transporte individual financie
o transporte público. E, para isso,
há várias alternativas desde a municipalização da Cide, o chamado
imposto sobre o combustível, até
a cobrança de pedágios urbanos e
estacionamentos após a implantação de uma rede de transportes que
atenda bem quem apenas se deslocava de carro.
O que não se pode é permitir que o
transporte coletivo continue sendo
caro para os passageiros, mas também não é possível aceitar demagogias que pregam a não tarifação dos
serviços, mas não apresentam soluções de custeio e ainda reclamam
quando se fala em subsídio. 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.
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B OA S PR ÁTICA S

Valorização da imprensa como
estratégia para manter bom
relacionamento com o setor

Arquivo Auto Viação Salineira

Empresas investem em prêmios de comunicação
para melhorar o relacionamento com a imprensa
e ampliar o debate sobre mobilidade urbana

Ewerton Carvalho recebe o prêmio de
primeiro lugar, na categoria jornalismo,
do prêmio da Auto Viação Salineira.

P

romover um debate amplo
sobre o tema “mobilidade
urbana” nas mídias e reconhecer os profissionais que
realizam esse trabalho. Esses são os
principais objetivos dos prêmios de
comunicação realizados por empresas e entidades do setor de transporte coletivo urbano. Mas há um
terceiro bom motivo para promover
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essa ação de valorização da imprensa: investir em uma comunicação
mais aberta com os formadores de
opinião no intuito de melhorar o relacionamento e a imagem do setor.
Apostando nesses resultados, o Grupo 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 problemas e apresentar soluções para a mobilidade urbana na Região dos Lagos.
Há dois anos, a Salineira percebeu
a importância de um bom diálogo
com a imprensa regional e passou a

B OA S PR ÁTICA S

Arquivo AETC

investir em eventos que promovem
o relacionamento com a imprensa.
“O maior desafio foi discutir um
assunto que influencia diretamente 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.
Presidente da AETC, Mario

A premiação foi realizada no mês de
outubro. Foram premiados os três
primeiros colocados das categorias
Jornalismo e Publicidade que receberam, respectivamente, a quantia
de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. O
vencedor do primeiro lugar da categoria 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 trabalha na Auto Viação 1001, destaca que
prêmios como esse trazem reconhecimento ao profissional pelo trabalho desenvolvido além de colocar na
agenda de discussão da sociedade
um tema de grande relevância e interesse que atinge toda a população.
“O evento conseguiu reunir grande
parte da imprensa da Região dos Lagos e, despertar nos formadores de
opinião, a necessidade de abordar o
tema Mobilidade Urbana em uma região que ainda é considerada interior
do estado, porém, com cidades mais
populosas do que a maioria dos municípios 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

Tourinho, na apresentação do
prêmio de jornalismo de 2013.

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

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

Já na categoria publicidade, os vencedores do primeiro, segundo e terceiro
lugar, respectivamente, foram Giselle
de Almeida, com o projeto “O transporte coletivo é a solução. Conheça os
benefícios de utilizá-lo.”; Álvaro França, com o projeto “PEDAlar”; e Miguel
Simas, com “Vou de bus”.

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

História de sucesso
Experiente no relacionamento com
a imprensa, a Associação das Empresas de Transportes Coletivos de
João Pessoa (AETC-JP) confirma a
importância de promover ações que
abrem o diálogo com a mídia, principalmente para que os profissionais
de comunicação possam compreender melhor como funciona o sistema.
“A importância maior de um evento
como este não só está nesse “reconhecimento ao talento do jornalista paraibano”, mas especialmente porque
os jornalistas, como que agradecidos
por tal reconhecimento e pela oportunidade da confraternização, deferem
ao setor promovente, também, certo
reconhecimento. E isto corresponde
a um grande benefício para o setor

Para Tourinho, um dos grandes desafios para a realização desses prêmios
é o custeio do evento. Por esse motivo, a partir desse ano, a condecoração 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 projeto ficou agora tão mais evidenciada
diante do anúncio que fizemos”,
conta o diretor.
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Qua l i d a d e

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

A

trair novos usuários para o
transporte público e manter
satisfeitos aqueles que já o
utilizam tornaram-se uma
das missões da organização não governamental Embarq Brasil. Desde 2012,
a instituição se engajou no programa
“QualiÔnibus” com o objetivo de qualificar 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 projeto. 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 “QualiÔnibus” surgiu em 1994 devido à
redução significativa do número de
usuários do transporte coletivo no
país. “Em 20 anos, 25% dos brasileiros migraram do transporte coletivo
para o veículo individual. O QualiÔnibus, portanto, tem por finalidade
atrair novas pessoas para o modal
e garantir que aqueles que usam o
ônibus não o abandone”, reforça.
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Até o momento, o projeto foi desenvolvido em quatro cidades — Joinville (SC), Curitiba (PR), Belo Horizonte (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.

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

Parcerias institucionais

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 Comunicação 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.

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 Instituto 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

Os estudantes da UFPR entrevistaram 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 entrevistados afirmaram que passaram
a utilizar mais o ônibus em 2013 em
comparação com anos anteriores.
Além disso, 25% dos participantes

“Qualquer cidade pode adotar o
QualiÔnibus como ferramenta de
desenvolvimento do transporte
coletivo, desde que demonstre interesse e viabilize o projeto nos locais
de atuação. É comum, por exemplo,
haver parcerias com universidades
para a realização da Pesquisa de Satisfação”, esclarece a engenheira de
transportes da EMBARQ Brasil Cristina Albuquerque.
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Resultado Preliminar Pesquisa QualiÔnibus - Joinville (SC)
8 de outubro – 7 de novembro
satisfação geral
Conforto dos pontos de ônibus

27%

Gasto

26%

36%

12%

Exposição ao ruído e a poluição
Disponibilidade
Segurança pública

10%

Rapidez

7%

Confiabilidade

7%

24%

Conforto das estações

8%

21%

Segurança em relação a acidentes

5%

Facilidade em fazer transferências

6%

Acesso ao transporte

5%

Informação ao cliente

5%
4%

9%

Facilidade para pagar

4%

10%

4%

da pesquisa revelaram que poderiam
utilizar o veículo particular, mas optaram pelo ônibus, e 44% estão satisfeitos com os serviços do transporte
público. Sobre as expectativas na
época da pesquisa, 61% declararam
que os serviços dos coletivos melhorariam ainda mais a partir de 2014.
Em fevereiro de 2014, em Belo Horizonte, ocorreu o “Dia Um de Operação” no intuito de preparar os operadores 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 Controle Operacional (CCO), operadores
de estação e atendentes de vendas.
Esses trabalhadores passaram por
treinamentos técnicos para compre-
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Conforto de ônibus
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50%
Nem satisfeito, nem insatisfeito

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-

3%

75%
Satisfeito

100%
Muito Satisfeito

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

Componentes do QualiÔnibus
•

Pesquisa de Satisfação: usuários de ônibus avaliam aspectos como acesso ao transporte; 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 defensiva e monitoramento das operações.

•

Dia Um de Operação: operadores do transporte público recebem treinamento teórico e prático para iniciar as operações de um sistema BRT em início de funcionamento.
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Apps

Vídeos

Impressos

Az Bus

Como funciona o
transporte público?

Guia de Mobilidade
Sustentável 2014

Moradores de Curitiba, no Paraná, Blumenau e
Florianópolis em Santa Catarina, contam com o

O Guia de Mobilidade Sustentável 2014, pro-

novo aplicativo Az bus, lançado em novembro.

duzido pela Fetranspor traz, em seu conteúdo,

O aplicativo traz informações que visam facili-

informações sobre o transporte nas cidades,

tar a utilização do transporte coletivo urbanos

os impactos da mobilidade, o transporte como

nas cidades. Com ele é possível consultar infor-

indutor do desen-

mações sobre itinerários das linhas de ônibus,

volvimento urbano

horários e informações sobre o transporte

e outras. Apresenta

público. Diferente de outros aplicativos já lan-

soluções para fazer

çados, o Azbus mantem as informações arma-

uma mobilidade

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

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 abordados nos vídeos são: responsabilidade, tarifa,
custos, investimentos e qualidade.

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 medidas 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 pública, faixa de pedestre e etc. É possível acompanhar o tratamento dos objetos denunciados
no site www.rotaacessivel.com.

sustentável e fala
sobre os benefícios
e custos do sistema
BRT. A publicação
também aborda questões referentes às perspectivas da utilização dos conceitos. O guia foi
elaborado como contribuição para a construção
de legados consistentes para cidades.

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 tarifária, 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 qualidade desse serviço. Assista aos vídeos no site
www.transportepublico.org.br ou no canal do
Youtube Transporte Urbano NTU.

Educação Corporativa:
fundamentos, evolução e
implantação de projetos
O livro "Educação Corporativa: fundamentos,
evolução e implantação de projetos" é de autoria de André Luiz Fischer, Marisa Eboli, Fabio
Cássio Costa Moraes e Wilson Aparecido Costa
Amorim todos com doutorado em Administração 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 pensamento 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.
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