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Transporte passa a ser direito
social na Constituição
Inclusão do setor no rol de serviços essenciais ao cidadão
possibilita melhorar a mobilidade em todo o território nacional
com mais recursos e possibilidade de fundos de investimentos

Entrevista:

Banco Mundial

24

Especial:

Dario Rais Lopes

patrocina projetos

Seminário

"Mobilidade urbana

de mobilidade

Nacional NTU

deve aproximar

sustentável

2015 e Feira

as pessoas"

no Brasil

Transpúblico

10

18

34

Editorial

Biênio 2015-2017

Um direito que precisa
ser mais que um direito

P

leito antigo do setor, a criação de um fundo com recursos públicos para o transporte público urbano pode se
tornar real, já que agora o transporte
passou a fazer parte da Constituição
Federal como um direito social. A medida poderá mudar, significativamente, a forma de tratamento referente
a esse direito tão importante para
a população. No entanto, devemos
destacar que para isso acontecer é
preciso ter, antes de tudo, políticos
que se interessem pela a melhoria do
transporte público urbano.

Como vemos há anos, saúde e educação sempre foram direitos assegurados na Constituição, mas por
vezes são esquecidos e lhes faltam
políticas públicas adequadas. Desse
mesmo jeito é como ocorre com o
transporte público urbano de passageiros, que muito embora não
estivesse configurado como um
direito, ainda hoje fica esquecido,
mesmo sendo um serviço primordial
para o funcionamento das cidades.
Inclusive para os estudantes que
necessitam chegar a suas escolas e
para aqueles que buscam por atendimento médico.
O Brasil está passando por um momento político e econômico difícil,
alguns cortes de orçamentos foram feitos para tentar estabilizar a
economia. Entre as medidas estão
à redução de orçamentos em investimentos para a mobilidade urbana

e também o retrocesso sobre a desoneração da folha de pagamentos.
A partir de dezembro, o transporte
coletivo passará a contribuir com
3% sobre o faturamento, em vez de
2%. O que pode representar redução de 74 milhões de viagens por
ano, de 4.300 postos de empregos
diretos e 12.900 indiretos. São medidas que nos fazem refletir: o que
de fato é primordial para o país? De
qualquer forma, ainda temos a expectativa da reversão dessa medida
para o setor.
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A NTU, como entidade representativa das empresas de transporte urbano de passageiros há 28 anos, tem
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política, econômica e social, o transporte público urbano como o serviço
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os anos discussões em volta do
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Nesta edição da Revista NTU Urbano, o leitor vai entender melhor o
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O dilema do transporte
Simone Chieppe Moura (*)

T

do edital, e assim caminharam,
confiando na regra do jogo (insisto,
estipuladas pelos Governos).

alvez nominar apenas
um dilema seja econômico
demais, mas vou na jugular
daquilo que hoje considero
o maior desafio do setor: os contratos de concessão. Passamos anos
desorganizados, com pouca segurança jurídica e, por outro lado, os
governos também meio capengas
para exigir qualidade, respeito e
empenho dos maus empresários de
ônibus que, hipocrisias à parte, sabemos que existem.
Com o advindo da Lei 8.987/95, regulamentadora das concessões e permissões de serviços públicos, as licitações tornaram-se necessárias e obrigatórias. Nós, empresários do setor
de transporte coletivo de passageiros, assustamos um pouco, tivemos
medo de perder o patrimônio que,
na maioria dos casos, nossas famílias
construíram com esforço ao longo de
décadas. Mas, de volta à realidade e
à luz da legalidade, enfrentamos os
processos licitatórios e, entre mortos
e feridos, estamos aqui para cumprir
nossas obrigações contratuais mais
do que justas e necessárias, ficando
quites com a Lei e o Estado.

Pensamos que seríamos protagonistas dessa mais do que necessária função, pois estamos na ponta nervosa
dessa desorganização e insatisfação
que tira tempo das pessoas e, principalmente, das famílias que não conseguem se desenvolver e criar seus
filhos, não apenas pagando contas e
dando comida, mas na transmissão
de valores verdadeiros. Para isso, elas
precisam se locomover com mais
eficácia, sair de casa mais tarde e
chegar mais cedo para dar carinho e
atenção às suas crianças. Fora, claro,
o exercício físico, o lazer, a leitura, o
namoro, enfim, tudo que precisamos
para vivermos equilibradamente.

Respiro de alívio, pensamos. Vamos
nos organizar, profissionalizar, planejar um horizonte de longo prazo
e, principalmente, fazer nosso dever
de casa correto para ofertar à população o que hoje é a vedete das
políticas públicas, uma melhor Mobilidade Urbana.

Bem, isso não é bem assim. Os contratos contêm índices financeiros e taxas
de retorno (TIR) estipulados pelo Poder Público na forma que entendeu-se
por ser justo para o setor, e pelo Brasil
afora cada lugar tem sua realidade. As
empresas que participaram das licitações toparam aquela premissa vital
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O que se ouve pelo Brasil afora é uma
tremenda dificuldade dessa assertiva.
Será que com quem constrói hidrelétricas, participa de leilões de aeroportos, rodovias, ferrovias também
há essa “deliberalidade” em relação à
TIR? Não creio. Por que será que para
empresários de ônibus, que já há muitos anos deixaram de ser meros exploradores de linhas para serem profissionais e grandes geradores de emprego,
tamanha desconfiança não cessa?
Não basta chorar, temos de enfrentar publicamente esse tema que está
no cerne da solução da Mobilidade,
pois veículos sobre pneus ainda são
os de melhor custo-benefício para a
mobilidade nas cidades.

*Simone Chieppe Moura é
advogada, empresária, presidente
do GVBUs e Conselheira da NTU.

e n t r e v i s ta

Dario Rais Lopes*

“Mobilidade é discutir
a proximidade das
questões urbanas”
Secretário de Transporte e da Mobilidade do Ministério das
Cidades defende planos de mobilidade em que a prioridade não
seja o transporte, e sim a mobilidade sustentável das pessoas

O

conceito mobilidade não
é apenas o dos transporte, mas sim, os deslocamentos das pessoas.
É um importante fator econômico
para a ampliação do acesso das
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pessoas ao estudo, emprego, consumo de bens culturais, lazer e a
convivência familiar e comunitária.
Por isso, a importância de um planejamento detalhado e integrado com
a cidade.

e n t r e v i s ta

A dispersão urbana impacta fortemente a vida da população, tornando
os custos dos serviços urbanos maiores. Desta forma, a relação entre oferta e demanda no setor de transporte
público gera custos operacionais elevados e baixa eficiência, o que leva o
setor a perder passageiros ano a ano.
Desde que assumiu a Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade
Urbana do Ministério das Cidades,
em 2014, Dario Rais Lopes trabalha
para que prefeitos e secretários de
transporte entendam a importância
desses projetos. “Orientamos os prefeitos a conversarem com a gente,
pois não é um investimento caro. O
ministério não dá dinheiro para fazer
o plano, mas o ente federado pode
obter verba do Orçamento”.

Confira a entrevista que Lopes concedeu à Revista NTU Urbano.
Em sua avaliação, quais
são as necessidades
das cidades sobre
mobilidade urbana e
transporte público?
Isso depende muito do tamanho da
cidade. Eu diria que as cidades pequenas têm que ter um olhar mais para o
transporte não motorizado para que
tenham condições de crescer com
sustentabilidade. Já cidades com 250
mil habitantes, que começam a ter sistemas regulares, é fundamental que a
implantação desses serviços seja feita
por meio dos processos de concessão.
Porque são processos que garantem
tanto para o cliente como para o empreendedor transparência, uma boa

estrutura em termos contratuais e
abre a possibilidade de recursos. Os
recursos federais para transporte coletivo só são possíveis quando se tem
um contrato de concessão.
Agora, quando se fala em cidades
grandes, ainda estamos correndo
atrás de uma solução. É importante
que se utilize os princípios da Lei de
Mobilidade Urbana, priorizando o
transporte não motorizado e priorizando o espaço público para o transporte coletivo. As formas de como fazer isso vai depender de cada cidade,
não existe uma regra geral, mas sim
o princípio da prioridade. Você pode
priorizar com as faixas [exclusivas]
um grande investimento em corredores [de ônibus] segregado. Mas a
solução é local, a filosofia é geral.

Melk Foto

Passou-se muito
tempo com o viés
que mobilidade
era investir em
transporte,
quando não é
isso. Mobilidade
é discutir a
proximidade
das questões
urbanas. Quanto
mais perto você
morar da sua
escola, do seu
trabalho, do
seu lazer, menos
vai precisar de
transporte.
Secretário Dario Rais com o Ministro
das Cidades, Kassab, durante o
Seminário Nacional da NTU 2015.
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Qual está sendo o foco de
trabalho do Ministério
das Cidades e da Semob
nesse momento econômico
delicado do País?
No que diz respeito à carteira, que é
dependente de orçamento, nós estamos rediscutindo prazos e ritmos
de obra. E, principalmente, estamos
buscando fontes alternativas. Transporte de grande capacidade é indutor, ele valoriza os terrenos do entorno. O que estamos fazendo é buscar
uma forma de apropriar essa valorização para financiar a infraestrutura.
Qual a sua avaliação sobre
a necessidade dos Planos
de Mobilidade Urbana?
Ao que o senhor atribui
a demora dos municípios
na elaboração deles?
É o princípio de tudo. Se não tivermos
isso, simplesmente as cidades irão repetir o caos que existe em outros lugares. São fundamentais para que se
organize o crescimento das cidades
de forma sustentável. Passou-se muito tempo com o viés que mobilidade
era investir em transporte, quando
não é isso. Mobilidade é discutir a
proximidade das questões urbanas.
Quanto mais perto você morar da sua
escola, do seu trabalho, do seu lazer,
menos vai precisar de transporte.
Quanto aos atrasos, é o reflexo da
administração em todos os níveis.
Passamos muito tempo sem investimento nessa área, então, não temos
qualificação. Na Semob, há duas
equipes que se dedicam a correr
o país atendendo os municípios e
ajudando na elaboração dos planos.
Isso não tem solução fácil. Precisamos trabalhar em conjunto com os
municípios para que tenhamos em
médio prazo todos eles dispondo
dos seus planos de mobilidade.
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Os projetos de mobilidade
urbana, aprovados, nem
sempre atendem as reais
demandas da população
ou têm obras não
finalizadas. O que a
Semob faz para conter
esse tipo de prática?
Isso é uma responsabilidade do município. Eu acho muito cedo dizer
como poderíamos atuar para corrigir
falhas, até mesmo porque não sabemos da dimensão delas.
Em 2016, o orçamento
público será afetado
para a mobilidade urbana
e transporte público?
Para quando está prevista a
retomada de investimentos?
Para a mobilidade urbana em 2016
temos menos recursos que este
ano. Em 2015, devemos fechar o
ano acima de R$ 1 bilhão com o Orçamento Geral da União (OGU). Em
2016, devemos chegar a um pouco
m e n o s d e ss e va l o r. E st áva m o s
trabalhando com a expectativa de
não ter nenhuma solução de continuidade, em termos de ritmo. Se eu
tivesse entre R$ 1,6 bilhão e R$ 1,8
bilhão, eu conseguiria tocar tudo
[as obras] sem problema nenhum.
M a s i m a g i n o q u e te re i m e t a d e
disso, então, vou comprometer o
ritmo das obras, mas em nenhum
caso haverá paralisação.
Qual a sua opinião
sobre a PEC 74, que
torna o transporte
um Direito Social na
Constituição Federal?
O grande mérito da PEC é que ela vai
dar tranquilidade para construir um
fundo [de transporte] que possa ajudar tanto na questão da implantação
da infraestrutura, mas principalmente na modicidade da tarifa.

Como as três esferas do
governo podem atender
a principal demanda do
setor que é priorizar o
transporte coletivo?
O caminho que estamos trilhando
irá levar a isso. Ou seja, temos uma
lei que é boa, temos um normativo
que estabelece as regras de financiamento, regras de acesso a recursos, que estão incorporando isso.
Então, eu penso que é uma questão
de tempo para que os entes federativos direcionem os seus projetos
para priorizar o transporte coletivo
nas cidades. A construção a partir
da Lei de Mobilidade de regras de
acesso a recursos federais, principal
fonte para investimento de mobilidade, está sendo feita. Estão evoluindo para isso.

*DARIO RAIS LOPES, secretário da
Secretaria Nacional de Transporte e
da Mobilidade Urbana (Semob) do
Ministério das Cidades. É engenheiro
de Aeronáutica – Transporte Aéreo e
Mestre em Engenharia pelo Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e
doutor em Engenharia de Transportes
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Pa r a d a o b r i g at ó r i a

Diesel acumula alta
de 11,33% em 2015
Entrou em vigor no final de setembro os novos preços
do óleo diesel e da gasolina reajustados pela Petrobras
com aumentos de 4% e 6%, respectivamente. Com mais
esse reajuste, somente em 2015, o diesel na operação
dos transportes coletivos acumula alta de 11,33%. Como
este combustível tem um peso de 25% no custo total de
operação dos ônibus, o impacto deve ser em torno dos
2,8% nas tarifas, se não houver subsídios municipais.
Para a NTU, é necessária uma política diferenciada para
os insumos do setor de transporte público, visando a
modicidade das tarifas e garantindo aos cidadãos o
acesso ao transporte público urbano.

Promessa à ONU para melhorar
transporte público
O Brasil se comprometeu com a ONU a expandir e melhorar os sistemas de
transportes públicos até 2030. A meta é uma das que estão fixadas na nova
agenda global das Nações Unidas, aprovada por unanimidade durante a
Cúpula da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em Nova
Iorque no final de setembro. Nela, os 193 estados-membros, incluindo o Brasil,
assumem a responsabilidade de proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros, sustentáveis e a preço acessível para todos nos próximos 15 anos.
O tema já foi tratado pela ONU nos “Objetivos do Milênio”, que preveem que
todos os países devem tornar as cidades inclusivas, seguras e sustentáveis,
e também é abordado na “Década de Ação pela Segurança no Trânsito”, na
qual governos de todo o mundo assumiram a responsabilidade de adotar medidas para reduzir, pela metade, as mortes em acidentes de trânsito até 2020.

Mercedes-Benz lança
campanha contra
incêndio a ônibus
A Mercedes-Benz, fabricante de ônibus e caminhões, lançou no jantar de celebração da Medalha
do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro, promovido pela NTU, a campanha de conscientização
contra a queima de ônibus “Eu uso, Eu Cuido”, que
convida a sociedade para se engajar nessa ação.
O vídeo da campanha, que conta com depoimentos de fotojornalistas que registram esse tipo de
ataque, visa conscientizar que atos como esses
impactam negativamente a rotina de milhares de
pessoas diariamente e que é um dever de todos
zelar pela integridade dos ônibus. Ao final do vídeo, a empresa convida as pessoas a fazerem um
cadastro e participar do movimento, substituindo
as imagens dos ônibus queimados pelas fotos
enviadas pelos participantes. Participe! Acesse
www.euusoeucuido.com.br
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E m b a r q ue n ess a i d e i a

Luis Antonio Lindau, PhD, Diretor do WRI Brasil Cidades Sustentáveis

As cidades na era das
mudanças climáticas

A

o se aproximar a COP
21(1) em Paris, cabe refletir sobre as cidades e a
questão climática. Todos
nós, que habitamos o planeta Terra,
participamos agora de um fenômeno de natureza irreversível - o aquecimento global – com impactos dramáticos tanto na nossa vida como na
das próximas gerações. Metade das
cidades que participam do C40(2) já
reporta sofrer, de alguma forma, os
efeitos das mudanças climáticas. Especialistas estimam enormes custos
para adaptar os centros urbanos aos
graves efeitos da elevação da temperatura do planeta.
Cidades que permitem a consolidação de novas centralidades e o resgate da pujança de centros históricos
não só proporcionam uma maior produtividade ao sistema de transporte
coletivo, mas fortalecem a diversidade modal e reduzem a dependência
do automóvel. Ao privilegiarem a
circulação de pessoas em detrimento da maximização dos fluxos dos
veículos privados, são as que geram
as menores taxas per capita de gases
de efeito estufa e menos mortos por
doenças respiratórias e pelo trânsito(3). Em suma, um mesmo conjunto
de ações pode atenuar tanto a questão climática como a de saúde.
Os investimentos atuais na infraestrutura do transporte urbano serão
determinantes para o futuro do planeta e a qualidade da vida de seus
habitantes. Mesmo com cerca de 2/3
da população das grandes cidades

brasileiras caminhando ou utilizando
o transporte coletivo, um grande número delas ainda segue planejando e
implantando projetos que privilegiam
a circulação de automóveis e motos.
Felizmente, bons ventos começam a
soprar de várias frentes. O relatório
de 2015 da Nova Economia do Clima(4) aponta que é possível conciliar
práticas ambientais com o avanço
econômico, inclusive nos países em
desenvolvimento. Cidades compactas e conectadas, resultantes da
adoção de um padrão urbanístico
mais sustentável, estimulam atividades econômicas, atraem investimentos, melhoram a qualidade do ar e a
saúde pública, promovem a segurança, reduzem a pobreza e evitam
os elevados custos do espraiamento.
Recente estudo da London School
of Economics(5) com moradores de
Berlim e Londres mostra como novas
atitudes e tecnologias reduziram a
menos de um em cada seis o número
de residentes dessas cidades fortemente identificados com o uso e
propriedade do automóvel. Entre as
causas do baixo interesse pelo veículo particular estão não só os custos
de manutenção, mas também a existência de alternativas para realizar
os deslocamentos, além da preocupação ambiental.

Os Planos de Mobilidade, ora em elaboração no Brasil, apresentam uma
grande oportunidade de trabalhar
com a população na construção de
cenários mais adequados aos seus
anseios. A percepção dos planejadores de transportes de que todos querem dirigir automóveis não mais prevalece. Embora a ligação com o clima não seja evidente para a maioria
das pessoas, ações de transportes
que promovam a equidade, a melhor
ocupação do solo, a segurança viária
e pública, e o uso mais eficiente do
espaço viário, reduzem significativamente as emissões locais e globais.
No ano passado foi lançado o Compact of Mayors(6), a maior coalizão
de prefeitos voltada para a mudança
climática. A iniciativa objetiva comunicar os impactos de medidas aplicadas em diferentes cidades do planeta
de forma a inspirar outras a se comprometerem com a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Até
agora, 197 cidades, entre elas 15 brasileiras, já participam dessa coalizão,
que estimula os países a determinar
metas climáticas mais agressivas nos
próximos anos. Quanto mais cidades
aderirem, maior será a chance de mitigar as mudanças climáticas e promover a adaptação e resiliência que
as gerações futuras necessitam para
sua sobrevivência.

Referências:
(1) http://www.cop21paris.org/
(2) http://www.c40.org/
(3) http://www.wri.org/publication/cities-safer-design
(4) http://2015.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2014/08/NCE2015_workingpaper_cities_final_web.pdf
(5) http://lsecities.net/publications/reports/towards-new-urban-mobility/
(6) http://www.compactofmayors.org/
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Grupos de discussão de trabalho
buscam melhoria para empresas
de transporte urbano

Melk Foto

A criação dos Colégios da NTU objetiva um diálogo permanente e
alinhado entre os operadores do serviço de ônibus coletivo

O presidente executivo da NTU, Otávio Cunha, fala na
abertura dos Colégios ao lado dos coordenadores
Dimas Barreira, Paulo Eduardo Zampol e Décio Caetano.

O

s Colégios de Comunicação e Marketing, Gestão
de Pessoas, Técnico e
Advogados, criados pela
NTU, retomaram suas atividades no
dia 1º de setembro, em São Paulo. Os
encontros dos colégios contaram
com a presença de empresários e
colaboradores das empresas associadas e entidades filiadas à NTU. Os
Colégios surgiram na década de 90
na intenção de proporcionar a troca
de experiências e conhecimentos
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sobre o setor de transporte coletivo
urbano de passageiros.
Para o presidente executivo da NTU,
Otávio Cunha, reativar esse trabalho
é fundamental para que as empresas
que operam o serviço de ônibus coletivo no Brasil estejam em sintonia.
“Com esse trabalho, buscamos alinhar o modelo de gestão em que o
transporte coletivo seja respeitado
e visto como prioridade pelos governos e sociedade”, defende.

NT U em a ç ã o

Durante o Colégio de Comunicação e Marketing, foi

“Gestão de Conflitos” foi o tema abordado pelo consultor Gui-

realizada uma análise de imagem do setor de trans-

lherme Miziara no encontro do Colégio de Gestão de Pessoas,

porte público e foram debatidas soluções de comu-

sob a atenção e orientação da coordenadora do colégio a em-

nicação e marketing com o palestrante convidado

presária baiana Maria Silvana González Cal.

Luiz Felipe Gabriel, do instituto de pesquisa Verus.

Em torno desse tema, Miziara aprofundou conceitos de Técnicas

O “Marketing de serviços e a satisfação do cliente”

de Negociação para aprimorar as habilidades de condução do

também foi tema de discussão com Rafael Vascon-

processo negocial de forma planejada, consciente e bem estru-

celos, da Live Work, e do consultor Roberto Sgan-

turada. Relação com a equipe, aprimoramento e capacitação de

zerla, que relataram suas experiências e como con-

profissionais envolvidos com atividades que exijam negociação

quistar o cliente. Já a forma de se relacionar com a

clara, assertiva e argumentação estratégica também foram ex-

imprensa e conseguir espaço na mídia foi abordada

postas na reunião.

por Evandro Spinelli, da FSB Comunicações.

Outro ponto abordado na primeira reunião desse colégio foi a

Para dirigir o encontro, a NTU contou com a expe-

atualização do valor agregado da NTU aos stakeholders, no qual

riência do empresário Décio Caetano, vice-presi-

ocorreu uma avaliação do que faz bem e deve continuar e o que

dente do Sindicato das Empresas de Transporte

deve diminuir ou deixar de existir em relação a essas relações da

Coletivo de Passageiros de Goiânia (Setransp), que

NTU. Além disso, como aumentar a produtividade dos stake-

também foi nomeado coordenador das atividades

holders; como evoluir na vitalidade das redes e estabelecer um

do Colégio de Comunicação e Marketing.

plano de metas, objetivos e ações.

A aplicação das Cotas Sociais, referentes aos de-

O Colégio Técnico da NTU busca estabelecer um formato atuali-

ficientes físicos e ao Jovem Aprendiz, no setor de

zado e direcionado ao momento vivido pelo setor de transporte

transporte coletivo, foi tema da palestra do advoga-

público por ônibus no Brasil e construir uma plataforma de ações

do Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, que explo-

práticas, dentro da rede social da NTU, para vitalizar os trabalhos

rou algumas decisões judiciais do Tribunal Superior

dos colégios. No encontro, os participantes contaram com a pre-

do Trabalho (TST) sobre do tema. Coordenando

sença do coordenador do grupo Dimas Barreira, presidente do

o colégio, a NTU contou com o empresário Paulo

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado

Eduardo Zampol Pavani, da empresa Transportes

do Ceará (Sindiônibus) e do moderador Paulo Monteiro. Além

Urbanos Piratininga (Tupi), de São Paulo. Depois

disso, os integrantes deram sugestões de como as empresas asso-

da palestra, ainda foi realizado um debate sobre as

ciadas podem melhorar o seu relacionamento com a área técnica

próximas ações do Colégio de Advogados.

da NTU e como deve ser a estrutura de funcionamento do grupo.

Rede Social Corporativa
Para fomentar o debate, a NTU disponibilizará uma Rede Social Corporativa voltada para os Colégios. No espaço, os membros terão uma interação maior com a
realização de fóruns, troca de arquivos digitais, mensagens privadas e a realização de atividades diversas que beneficiem todos os grupos.
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Banco Mundial patrocina
projetos de mobilidade
sustentável no Brasil

Tom Braga

Ao participar do “Programa de Transporte Sustentável e Qualidade do Ar”,
três capitais brasileiras investiram em projetos por um transporte mais limpo

SISTEMA BRT MOVE, EM
BELO HORIZONTE (MG).

O

Brasil encerra em dezembro deste ano a participação em uma iniciativa
importante na área de mobilidade urbana. Após cinco anos de
trabalho em conjunto com o Banco
Mundial, o país comemora alguns
avanços para um transporte mais limpo nas cidades graças ao Programa de
Transporte Sustentável e Qualidade do
Ar (Sustainable Transport and Air Quality – STAQ), promovido com recursos
do GEF (Global Environment Facility).
No total, foram investidos US$ 8,532
milhões - cerca de R$ 26 milhões -
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em 17 projetos envolvendo obras,
serviços de consultoria, treinamentos e custos operacionais. Os principais objetivos são reduzir as emissões de gases de efeito estufa e
incentivar meios de transporte mais
limpos. Atualmente, 73,9% dos lançamentos de dióxido de carbono na
atmosfera são feitos por veículos
terrestres, segundo o Banco Mundial.
Três capitais brasileiras foram selecionadas para participar do projeto:
São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba,
que receberam a doação dos recursos e colocaram em prática projetos

que prezam por uma mobilidade
mais sustentável.
A escolha do país e das cidades se
deu por critérios estratégicos, segundo o engenheiro e especialista
em Transporte Urbano do Banco
Mundial Georges Darido. “Identificamos no Brasil barreiras grandes
no transporte e um aumento na
poluição, mas também uma alta
capacidade para inovar. Então, selecionamos cidades com iniciativas e
propostas concretas para, assim, trazer recursos que pudessem acelerar
processos”, explica.
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De acordo com o programa, cada
capital deveria desenvolver projetos
dentro de cinco tópicos: Gestão do
transporte de cargas; Coordenação
das políticas de transporte e de uso
do solo; Melhoria do transporte público; Estímulo ao transporte não
motorizado; e Gestão da demanda
do transporte motorizado individual.
Entre as metas traçadas, encontramse: desencadear ações relacionadas
à eficiência no transporte, redução
de automóveis nas vias, evolução
do transporte coletivo, incentivo às
bicicletas e deslocamentos a pé e
políticas de racionalização do uso de
veículos particulares.
“Em nossa visão, a mobilidade urbana
sustentável passa por um conjunto de
medidas em todas as áreas, não apenas em um ou outro modal. É essencial aumentar a qualidade do transporte público, pois, embora tenha
melhorado, ela ainda é baixa no Brasil.
O programa tem justamente essa função, de derrubar barreiras e apontar
caminhos”, afirma Bianca Bianchi,
engenheira e especialista em Transporte Urbano do Banco Mundial.
Sustentabilidade em prática
Na capital mineira, foi convidada a
Empresa de Transportes e Trânsito
de Belo Horizonte (BHTRANS). Em
Curitiba, o escolhido foi o Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba (IPPUC). Já São Paulo
contou com a participação de três órgãos: a Companhia de Engenharia de
Tráfego de São Paulo (CET); a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da
Prefeitura de São Paulo (SVMA); e a
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU).
Em Belo Horizonte, os esforços se
concentraram em estudos e obras de

infraestrutura de transporte público,
treinamentos e sistemas de banco de
dados. “Também financiamos projetos para a construção de 20km de
ciclovias e a implantação de outros
10km. O programa trouxe apoio e expertise que se refletem em melhorias
na mobilidade urbana e, consequentemente, na qualidade de vida da população”, ressalta o diretor de Planejamento da BHTRANS, Célio Freitas.

elétricos e movidos a hidrogênio, por
exemplo”, completa. Atualmente, a
EMTU é responsável pela gestão do
sistema de transporte público em
quatro regiões metropolitanas de
São Paulo, em um universo composto por 107 municípios e 40 milhões
de passageiros por mês.

As bikes ganharam lugar de destaque nos projetos executados por
Curitiba com a revisão do plano
cicloviário do município, elaboração de projetos executivos para a
construção de 31km de pistas exclusivas e implantação de 2,1km de ciclofaixas. A cidade também investiu
em capacitação ao criar um curso
de pós-graduação em Transporte e
Meio Ambiente e realizou estudos de
políticas preventivas no setor.

O STAQ começou a ser executado no
Brasil em 2010 com a assinatura de
um convênio entre o Banco Mundial
e a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). A entidade
brasileira assumiu a responsabilidade
pela gestão dos recursos e pela interface com as entidades participantes
do programa dentro de cada cidade.

A capital paulista, por sua vez, aplicou
os recursos em pesquisas sobre o
transporte de cargas na cidade com o
objetivo de conhecer o sistema e agir
de forma a evitar congestionamentos
e reduzir a emissão de gases poluentes. O transporte público também
teve atenção na cidade com estudos
sobre os impactos da poluição para o
meio ambiente e alternativas de tecnologias e combustíveis limpos.
“Avaliamos todo o ciclo de poluição,
o que é muito importante, já que
no próximo ano renovaremos concessões de transporte e, com essas
informações, poderemos impor
limitadores ambientais”, observa o
gerente de Desenvolvimento, Planejamento e Meio Ambiente da EMTU,
Ivan Carlos Regina.
“Também estamos avaliando inovações tecnológicas como ônibus

Viabilidade
dos projetos

A ANTP acompanhou os processos
de licitação para o desenvolvimento
dos projetos e realizou o repasse da
doação para executá-los. “O programa enriqueceu o acervo técnico da
Associação e deu ainda mais sentido
ao nosso papel no desenvolvimento
de políticas para uma mobilidade
mais sustentável, que é uma das nossas bandeiras”, destaca o engenheiro e superintendente da ANTP, Luiz
Carlos Mantovani Néspoli.
Para o especialista do Banco Mundial Georges Darido, mesmo após
o fim do programa, as cidades devem ter em mente a importância
da integração no transporte. “O
modal mais limpo sempre será a locomoção a pé ou de bicicleta, mas
elas não são a solução para todas as
cidades e situações. É preciso evitar
viagens motorizadas não necessárias e, se possível, fazê-las do modo
mais limpo possível. Um transporte
público bem integrado é um bom
caminho”, aponta.
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Economia

Reoneração da folha de
pagamento expõe necessidade
de tributação diferenciada no
setor de transporte urbano
Expectativa é que governo reavalie a alíquota de 3% determinada
pela reoneração para o segmento de transporte urbano

E

m meio à crise econômica
que assola o Brasil, mais
uma medida visando o ajuste fiscal nas contas do governo federal atinge negativamente
o setor de transporte público urbano
de passageiros. Após uma negociação entre governo e Congresso que
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durou quase seis meses, a presidente
Dilma Rousseff sancionou em 31 de
agosto a Lei nº 13.161, que determina
o aumento da contribuição previdenciária de 56 setores da economia
ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), que passa a vigorar a
partir de dezembro deste ano.

Economia

O texto inicial do projeto estabelecia
que as empresas que pagavam alíquota de 1% de contribuição previdenciária ao INSS passaram a pagar 2,5%,
enquanto as empresas que pagavam
2% teriam que pagar 4,5%. Durante a
tramitação no Congresso Nacional, a
proposta abriu exceção para alguns
setores, o segmento de transporte urbano de passageiros, que tinha alíquota de 2%, passará a contribuir com 3%
sobre faturamento bruto. Com essa
reoneração, o governo deverá arrecadar cerca de R$ 10 bilhões anuais.
O presidente executivo da NTU,
Otávio Cunha, defende que o transporte público tenha um tratamento
diferenciado, tendo em vista que é
um serviço público, que transporta
diariamente cerca de 40 milhões de
passageiros e gera mais de 537 mil
empregos diretos. A expectativa é
de que, por meio de medida provisória, o governo mantenha a alíquota
de 2% ou a reduza para 1,5% no âmbito do transporte coletivo. “O setor
aéreo, que é um setor elitista, tem

Impactos da
reoneração
para o setor

uma alíquota de 1,5%, ou seja, menor
que a do transporte público, que é
um transporte para a população de
baixa renda. Então, não é justo que
isso ocorra e, portanto, reduzir a
alíquota para o transporte urbano é
também uma questão de justiça social”, argumenta.
Apesar da vitória do governo, muitos
parlamentares votaram contra a proposta. A insegurança jurídica para os
empresários com mudanças na carga
tributária foi um dos pontos citados
pelos senadores que criticaram o
projeto, já que o governo retirou a
desoneração menos de um ano depois de confirmar a continuidade da
medida. O risco de desemprego também foi ponto recorrente nas críticas.
Na opinião do senador Acir Gurgacz,
o transporte foi incluído recentemente pelo Congresso Nacional como um
direito social na Constituição — por
meio da PEC 74/2013, de iniciativa da
deputada federal Luiza Erundina —,
o que reforça a necessidade de que

o setor também tenha uma alíquota
de caráter social. “Neste momento,
estamos trabalhando pelo retorno da
alíquota de 2%, e, com o reconhecimento do transporte coletivo como
direito social, poderemos chegar sim
numa alíquota menor ainda. Nossa
meta é igualar a alíquota do transporte coletivo a do setor aéreo, mas
entendemos que essa redução pode
ser gradual”, ressalta o parlamentar.
O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo
(SPUrbanuss), Francisco Christovam, explica que a majoração da
alíquota não afetará somente as
empresas de transporte coletivo,
mas principalmente o passageiro.
“É lamentável que o aumento da arrecadação, para cobrir déficit orçamentário, tenha que onerar o custo
de produção dos serviços de transporte. Mais cedo ou mais tarde, esse
acréscimo terá que ser repassado ao
usuário por meio do aumento das tarifas”, argumenta Christovam.

As consequências da reoneração da folha de pagamentos vão
muito além do aumento da tarifa. Confira os principais impactos
previstos nas nove principais regiões metropolitanas* do país:

Redução de

Redução de

Redução de

Aumento de

74 milhões

R$ 26 milhões por

4.300 postos

1,7 milhão de

de viagens

ano na arrecadação

de empregos

viagens por mês

por ano no

total do Governo

diretos

por automóveis

transporte de

Federal (mesmo com o

e 12.900

particulares e

passageiros

aumento da alíquota)

indiretos

motocicletas

Fonte: NTU

*O estudo avaliou os impactos em nove capitais brasileiras: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife,
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo — essas cidades juntas representam 40% da demanda nacional do transporte coletivo.
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Transporte passa
a ser direito social
na Constituição
Inclusão do setor no rol de serviços
essenciais ao cidadão possibilita
melhorar a mobilidade em todo o
território nacional, com mais recursos e
possibilidade de fundos de investimentos

A

sociedade brasileira acaba
de obter uma importante conquista. Após passar por duas votações em
cada uma das casas do Congresso
Nacional, a proposta de inclusão do
transporte na lista de direitos sociais
da Constituição Federal foi aprovada
por unanimidade. Agora, a mobilidade urbana ganha destaque no
artigo 6º, ao lado de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia,
lazer, segurança, previdência social,
proteção à maternidade e à infância e
assistência aos desamparados.
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Na prática, a inclusão representa
mais fôlego na luta por um transporte mais digno com novas possibilidades de desenvolvimento para o setor.
Autora da Proposta de Emenda à
Constituição, que permitiu a mudança na redação do texto (PEC 90/11),
a deputada Luiza Erundina (PSB-SP)
comemora a vitória. Para ela, esse era
o empurrão que faltava para que os
problemas de mobilidade começassem a receber a atenção necessária.
“A definição do transporte como
um direito social pela Constituição
Federal obriga o Estado a garantir
esse serviço a todos os cidadãos
brasileiros. Significa, portanto, uma
conquista importante, sobretudo
para aqueles que dependem do
transporte coletivo para ter acesso
aos outros direitos sociais”, afirma
a parlamentar, que buscou na experiência como prefeita de São Paulo,
entre 1989 e 1993, o estímulo para
sugerir a pauta.
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No comando de uma cidade que, à
época, tinha 12 milhões de habitantes,
e de uma região metropolitana com
mais de 20 milhões de pessoas, ela
não conseguiu se manter alheia às
dificuldades de locomoção. “Convivi
com o grave problema da mobilidade, que sacrifica os trabalhadores e
prejudica o funcionamento da cidade, penalizando o conjunto da população paulistana”, relembra Erundina,
que, como deputada federal, viu a
oportunidade de mudar esse cenário,
não apenas no Estado de São Paulo,
mas em todo o território brasileiro.
Mais investimentos
A falta de investimentos está entre
as principais queixas quando o assunto é transporte. Na época em que
atuou no Executivo, Luiza Erundina
diz ter enfrentado problemas para
atender de forma satisfatória as
demandas do setor. Agora, como direito social resguardado pela Consti-

tuição Federal, o transporte ocupará
espaço também na partilha do bolo.
Ou seja, a partir de agora, a União
terá o dever de incluir o segmento no
orçamento anual.
Dessa forma, a mudança não ficará
apenas no papel. Daqui para frente,
o poder público deverá elaborar novas políticas públicas de transporte,
“sobretudo no nível dos municípios,
com a criação de mecanismos de
financiamento do serviço de modo
que os custos não recaiam exclusivamente sobre os passageiros”, observa Erundina. “Assim, haverá melhoria
do transporte coletivo, e não apenas
público, cabe ressaltar, com mais
qualidade e eficiência”, completa.
Para o deputado Júlio Lopes, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) da Câmara dos
Deputados, na medida em que as
cidades cresceram, o direito de ir e
vir precisa ser complementado pelo

C a pa

a avaliação do presidente da NTU,
Otávio Cunha. De acordo com o dirigente, a classificação do transporte
como direito social trará os recursos
que faltam.

Geraldo Magela/Agência Senado

Mas, apesar de celebrar a responsabilidade conferida ao Estado com a
inclusão do transporte na relação de
direitos sociais, Otávio Cunha destaca, por outro lado, a necessidade
de um incentivo à participação da
iniciativa privada. Como representante das empresas de transporte
coletivo, o dirigente reconhece o que
vem sendo feito, com investimentos
em infraestrutura pelo poder público
e em novas tecnologias por parte dos
empresários. No entanto, ele aponta a
urgência da criação de políticas públicas inovadoras e de fundos nacionais
que viabilizem o desenvolvimento.

O presidente do Senado Federal,
Renan Calheiros cumprimenta
a deputada Luiza Erundina.

direito de usar o transporte público.
“O que estamos fazendo é dotar
esse transporte de mais capacidade
e criar um fundo nacional em que
os Estados e Municípios possam ser
indenizados pelas gratuidades. A
gente sabe que sempre o usuário final que paga a conta. Por essa razão,
a gente precisa prover os estados e
municípios de mais capacidade de
investimentos no setor urbano e assim melhorar a mobilidade urbana”.
O presidente-executivo da NTU,
Otávio Cunha, concorda. Para ele, a
inclusão do transporte como direito
social representa uma chance real de

mudar a realidade do setor a partir da
raiz. “É preciso criar fundos nacionais
para o setor. Hoje, a obrigação de alocar esses recursos é dos municípios,
que, em geral, têm a limitação da Lei
de Responsabilidade Fiscal. Agora, o
governo terá de incluir o transporte
no orçamento da União”, ressalta.
O público e o privado, juntos
A PEC 90/11 veio somar à Lei Federal
12.587/2012, mais conhecida como
Lei da Mobilidade Urbana, que traz
instrumentos fundamentais para
garantir a sustentabilidade e a eficiência nos deslocamentos. Essa é

“A iniciativa privada já tem respondido positivamente às demandas
por projetos na área de mobilidade,
com a construção e manutenção de
corredores exclusivos e a compra de
ônibus articulados e biarticulados,
por exemplo. À medida que tivermos
vontade política e recursos para elaboração de bons projetos, veremos
uma mudança efetiva na matriz da
mobilidade. E quando os cidadãos
perceberem a melhoria, será maior a
possibilidade de migração do transporte individual para o coletivo”,
garante o presidente da NTU.
Clamor popular
Protocolada em 2011, a PEC 90 ficou
em banho-maria durante um tempo,
até ganhar força total em 2013 com as
manifestações populares em várias
partes do país contra o aumento da
tarifa do transporte público. No centro
dos holofotes, a proposta foi adiante e
não enfrentou grandes resistências no
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Legislativo. Além disso, conquistou,
naturalmente, o apoio dos mais diversos segmentos da sociedade.

ou seja, dependam de formulação de
políticas públicas para se tornarem
exigíveis”, explica Nagib.

O advogado Romulo Nagib, membro
da Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Distrito
Federal), considera a emenda um
ganho para a sociedade. “Ela insere
o transporte como um autêntico direito fundamental do cidadão, e os
direitos sociais previstos no artigo 6º
da Constituição são importantes na
medida em que consolidam uma democracia social efetiva”, avalia.

Gestão inteligente, arrecadação e
uma economia em crescimento são
alguns dos fatores essenciais para
que as políticas públicas sejam desenvolvidas e executadas. Caso o
dever de fornecer o serviço seja descumprido, é possível buscar a Justiça.
Compatíveis com o interesse coletivo
ou difuso, os direitos sociais podem
gerar uma ação civil pública, pois a
Constituição os resguarda. Mas não
para por aí. “Quando o transporte for
essencial para que determinado indivíduo faça um tratamento de saúde,
por exemplo, existe a possibilidade
de que o cidadão, individualmente,
ingresse com uma ação cobrando do
Estado a prestação do direito social
suprimido”, afirma o advogado.

Mas, para o advogado, a insuficiência
de recursos do poder público é um
dos grandes entraves para o atendimento pleno ao direito de acesso
ao transporte. “Infelizmente, nós
vivemos num país onde os recursos do governo, a quem incumbe a
promoção desses direitos, são escassos. Assim, essa dependência de
recursos econômicos faz com que os
direitos sociais previstos na Constituição sejam normas programáticas,
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Expectativas
De acordo com levantamento da
NTU, atualmente, há 700 projetos
relacionados à mobilidade urbana

em execução por todo o país, como
corredores e faixas exclusivas, metrô, etc. Todos com tempos variados
de execução, entre médios (3 a 4
anos) e longos prazos (10 a 15 anos).
Com a nova emenda, a expectativa
da entidade é que, nos próximos
10 anos, o cenário do transporte no
Brasil mude significativamente, com
mais projetos.
“Hoje em dia o veículo individual
ocupa 70% das vias urbanas. Está
na hora de inverter esse quadro e
priorizar o transporte público. Acredito que, com investimentos e o
bom funcionamento da mobilidade,
as pessoas tenderão a deixar seus
carros em casa. Mesmo porque,
como haverá recursos, os custos do
serviço não recairão somente sobre
a população. Assim, com tarifas menores e serviços melhores, a lógica
voltada ao transporte individual se
inverterá. E toda vez que um cidadão
consegue se locomover bem, toda a
economia ganha. Não apenas uma
pessoa, isoladamente, mas todo o
setor econômico”, diz Otávio Cunha.

C a pa

Fundo Orçamentário
para o Transporte
A criação de um fundo específico para garantir recursos direcionados ao setor de ônibus
urbano foi a sugestão levada pela Associação
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) à Comissão de Desenvolvimento
Urbano da Câmara dos Deputados em audiência pública realizada em 30 de setembro. A
proposta foi anunciada pelo presidente executivo da Associação, Otávio Cunha, convidado a
discutir formas de implementação de faixas e
corredores exclusivos para ônibus urbanos.

Na avaliação do presidente da NTU, somente
com recursos próprios, assegurados por rubrica específica no orçamento da União, será
possível manter o nível de investimentos necessários para a construção de mais corredores e faixas exclusivas de ônibus e suprir outras
necessidades do segmento. “Precisamos colocar na pauta do governo federal a necessidade
de priorizar o transporte público”, frisou, e
também que recursos da Cide Combustíveis
(Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sejam utilizados para subsidiar investimentos em mobilidade urbana.

Depois de expor a situação do segmento, no
atual cenário de crise econômica do país, com
acentuada queda de demanda de passageiros e
descontinuidade de investimentos por parte do
poder público, Otávio Cunha lançou a proposta
como forma de assegurar uma das principais
demandas do setor, que defende medidas urgentes de priorização ao coletivo urbano.

Durante a explanação, Cunha destacou ainda a
urgência do setor por medidas de baixo custo
e retorno rápido. E como exemplo de inciativas
com esse perfil, listou os benefícios das faixas
exclusivas de ônibus, como vem ocorrendo em
São Paulo. “Foram mais de 400 km de faixas
implantadas no ano passado, com ganho de
tempo nas viagens”, destacou.

Consenso
As medidas propostas pela NTU foram bem recebidas pelo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o deputado Júlio Lopes (PP/RJ). O parlamentar anunciou que vai incluir no livro de recomendações aos municípios que
os gestores públicos tenham acesso ao guia para implantação de faixas exclusivas de ônibus elaborado pela Associação. Lopes também é sensível à criação
de recursos vinculados para o setor. “A falta de subsídios ao transporte público
contribuiu para a perda de mobilidade urbana nesses anos todos”, reconhece.
Os benefícios de investimentos em faixas seletivas e corredores para BRT
também foram destacados na exposição feita pelo secretário nacional de
Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Dario Rais
Lopes. “A busca de novas fontes para financiamentos da infraestrutura de
mobilidade urbana está entre os desafios que temos para viabilizar esses
investimentos”, destacou o secretário, que também se mostrou favorável à
utilização de recursos da Cide Combustíveis para a mobilidade urbana.
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Especial

Ministro das Cidades atende
reivindicações e se compromete
com setor de transporte público

Melk Foto

Seminário Nacional NTU reúne 800 participantes em
São Paulo com presença de autoridades, empresários
e especialistas do setor de transportes.

O

apelo do setor de transporte
urbano por ônibus pela continuidade nos investimentos
federais em projetos de mobilidade urbana com prioridade ao coletivo surtiu efeito. Na abertura do Seminário Nacional da NTU, realizado nos dias 2
e 3 de setembro em São Paulo, o ministro
das Cidades, Gilberto Kassab, anunciou a
disposição do governo de manter incentivos ao segmento, na forma de linhas
de financiamentos, que já existem, por
intermédio da Caixa Econômica Federal
(CEF), mas que não estavam acessíveis
diante da burocracia para liberação dos
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recursos. “O governo está revendo a linha de financiamento de veículos, que já
existe, mas não é utilizado por falta de integração do Ministério com as empresas
e a Caixa”, esclareceu.
Kassab prontamente anunciou um grupo de trabalho, coordenado pelo ministério das Cidades, a fim de atender a
essa e outras demandas da mobilidade
urbana no país. “Sugiro que a NTU faça
parte dessa mesa de trabalho para trazer as reivindicações do setor. Os recursos estão escassos, mas eles existem”,
admitiu o ministro.

Especial

Empresas de Transporte Coletivo
Urbano de Passageiros de São Paulo
(SPUrbanuss), Francisco Christovam,
o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais Carlos
Alberto Valera e o coordenador do
Movimento Nacional pelo Direito ao
Transporte Público de Qualidade
para Todos (MDT), Nazareno Affonso.

Com o tema “Prioridade ao coletivo
urbano para uma mobilidade sustentável”, o seminário da NTU trouxe à
discussão uma série de demandas
do setor. Na ocasião, o presidente
executivo da NTU, Otávio Cunha,
informou a situação econômica do
setor e foi enfático: “O cenário de
crise econômica e ajuste fiscal não é
motivo e nem serve de discurso para
impedir ou cessar investimentos em
mobilidade urbana. Pelo contrário,
é um alerta para que se faça mais e
melhores investimentos”.
O presidente também alertou para o
alto preço de não investir nesse segmento. “Apenas em 2013, os congestionamentos nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro
geraram um gasto extra de combustível e a produção não realizada, o que
equivale a 2% do PIB nacional”, informou e lançou o desafio de se investir
em seis mil quilômetros de faixas exclusivas e quatro mil quilômetros de
BRT, nos próximos cinco anos.
Nas discussões promovidas no
evento o secretário municipal de

Transportes de São Paulo, Jilmar
Tatto, corroborou o posicionamento da NTU, da urgência de políticas
públicas que deem prioridade ao
coletivo urbano e reforçou os benefícios que as faixas exclusivas de
São Paulo trouxeram para o trânsito
local. E o secretário estadual dos
Transportes Metropolitanos de São
Paulo, Clodoaldo Pelissioni também
endossou a importância dos investimentos em projetos de mobilidade
urbana, reconhecendo que são iniciativas que se traduzem em mais
qualidade de vida.
Prioridade ao coletivo
O Seminário Nacional da NTU iniciou
o debate com o tema “Prioridade ao
coletivo por uma mobilidade sustentável”. O jornalista George Vidor mediou o painel que contou ainda com
a participação do presidente da NTU,
Otávio Cunha, o secretário nacional
de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Dario
Rais Lopes, o secretário municipal
de Transportes de São Paulo, Jilmar
Tatto, o presidente do Sindicato das

Para o secretário Jilmar Tatto, a
prioridade ao transporte público
é urgente, pois 80% dos espaços
públicos são ocupados pelos carros. Segundo o secretário, existem
muitas resistências para realizar as
mudanças necessárias na mobilidade urbana, entre elas estão a própria
população, o comércio e motoristas
dos carros. “Nós fizemos as faixas
porque a lei diz que temos que priorizar o transporte coletivo. Hoje, nas
faixas, temos velocidade de 23 km/h,
antes era 12 km/h. O usuário está
ganhando até 4 horas no seu deslocamento diário. Isso significa maior
qualidade de vida”, afirmou Tatto.
Na opinião do presidente da NTU,
Otávio Cunha, faltam investimentos
na infraestrutura. Um exemplo disso
foi que a velocidade média comercial
do ônibus urbano reduziu de 20 km/h
para 16 km/h. “Ficamos anos sem
fazer investimento no setor. Agora
precisamos retomar isso. A classe
empresarial está a postos, mas não
podemos ficar na discussão de tarifa.
Um serviço de maior qualidade custa
mais caro e isso requer subvenção”.
Cunha reforça que mais de 200 projetos, obras e operações de sistemas
BRT, corredores e faixas exclusivas
se tornaram realidade no Brasil, a
partir de junho de 2013, quando tiveram início as manifestações de ruas
por melhorias nos serviços públicos
do país.
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O coordenador do MDT, Nazareno Affonso, afirma que a política de estado
adotada pelo Brasil foi a universalização do automóvel, incluindo diversos
subsídios para o carro e a gasolina.
Para ele, não há solução para os congestionamentos com fluidez para os
automóveis. “É importante democratizarmos as vias. Estamos defendendo um foco no sistema convencional,
com faixas exclusivas e priorizando o
transporte público”, comenta.
Sustentabilidade
e economia
A NTU convidou a diretora do projeto
Smart da Universidade de Michigan
(EUA), Susan Zielinski, e o jornalista e
comentarista econômico da Rede Globo e CBN Carlos Alberto Sardenberg
para serem os palestrantes dos painéis
do Seminário Nacional da NTU 2015.
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A resposta, ainda tímida, mas significativa, está registrada em estudo feito pela NTU, no momento em que o
setor ainda luta para superar a queda
de 300 mil passageiros por dia. “São
projetos de longa maturação, estruturantes, mas que já estão em curso.
Isso é um excelente sinal para o país”,
avalia o presidente executivo.

A palestrante
internacional
Suzan Zielinski fala
sobre mobilidade
sustentável.

Susan Zielinski falou sobre o futuro da mobilidade sustentável e as
tendências mundiais. Segundo ela,
o transporte é apenas um dos aspectos da vida. “Essa geração está
procurando não ter mais um carro,
ele não é mais um objeto de status.
O transporte da nova geração é sustentável”, afirmou Zielinski.
Para ela, isso trará mais eficiência, menor custo, além da criação de novos
empregos, principalmente na área de
desenvolvimento de tecnologias da
informação e aplicativos. No debate,
também estiveram presentes o presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana e da Urbs, de Curitiba (PR),

Roberto Gregório da Silva Júnior, e o
presidente da BHTrans, de Belo Horizonte (MG), Ramon Victor Cesar.
Já o comentarista econômico Carlos
Alberto Sardenberg palestrou sobre
o cenário econômico nacional, os
desafios e as perspectivas para o
país neste momento de crise. Para o
especialista, o grande erro do governo foi não entender que o ciclo de
crescimento estava no fim e, durante
o ciclo, não foram feitos os investimentos necessários na infraestrutura.
“Temos um problema emergencial
que é pagar as contas e a solução (do
governo) é aumentar a carga tributária em um momento de recessão. Não
vai dar certo”, pontuou Sardenberg.
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Especial

Carlos Alberto
Sardenberg, jornalista e

Chassi de ônibus da MAN exposto

comentarista econômico.

na Feira Transpúblico 2015.

Tecnologia veicular
As montadoras estão em um momento de cautela e de ajuste por causa
do cenário econômico nacional. Essa
discussão permeou a Oficina de Tecnologia Veicular, promovida no Seminário da NTU. No primeiro tema de
debate, sobre chassis para o ônibus
urbano no Brasil, foi convidado como
mediador o consultor em engenharia
automotiva Wagner Fonseca.

Em outra avaliação, o gerente de
Sistema de Transporte da Mercedes
-Benz, Gustavo Nogueira, também
reforçou o cenário de crise nessa área
e chamou a atenção para a queda nas
vendas. Mesmo assim, o especialista
se mostrou otimista ao apostar na
recuperação do setor. Estima que o
quadro deve durar até 2016 ou 2017.
Segundo Nogueira, os projetos da

Mercedes-Benz na área de mobilidade urbana continuam em andamento,
mas em ritmo mais lento. Com relação ao tema mobilidade urbana, o
gerente destacou a necessidade de
as empresas se manterem atentas às
questões ambientais. Como exemplo,
citou o desenvolvimento de projetos
que reduzem as emissões de gases,
item que preocupa a empresa.
Chassi de ônibus
da Mercedes-Benz
exposto na Feira
Transpúblico 2015.

Melk Foto

Segundo ele, o país precisa fazer
uma profunda reforma no setor público, pois hoje o gasto do governo
representa 20% do Produto Interno
Bruto (PIB). “Precisamos pegar todo
o gasto público e verificar para onde
está indo o dinheiro. Existe um enorme desperdício”, completou.

Para se ter uma dimensão da crise nesse segmento, o supervisor de Marketing do Produto da MAN, Roberto
Pavan, revelou que a queda na produção já chega a 30%. “Estamos readaptando as condições dentro de casa. As
perspectivas não nos mostram uma
recuperação este ano”, antecipou.
Como exemplo de avanços na linha de
produção, o supervisor da MAN citou
melhorias do sistema de freio e o auxílio em partida em rampas.
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Combustíveis
alternativos

Para o gerente de Mobilidade Urbana da Volvo, Airton Amaral, a indústria está fazendo ajustes, principalmente no quadro de pessoal, mas
com o compromisso de manter os
profissionais e assegurar a qualidade
dos produtos. “É um momento para
pensarmos e procurarmos melhorar
e ajustar as condições de trabalho”,
pontuou Amaral.
A adequação das carrocerias e chassis para atender às demandas dos
empresários e os requisitos dos órgãos gestores foi tema para debate,
no decorrer do segundo painel da
manhã. O assunto foi amplamente
discutido por um grupo de especialistas de empresas do ramo: gerente
de Design e Inovação da Marcopolo,
Petras Amaral Santos; o gerente de
Engenharia e Desenvolvimento da
Caio, Pedro Botejara; o engenheiro
de Vendas da Comil, Luciano Tedesco e o gerente Comercial da Mascarello, Antonio Carlos Capecce. Como
mediador da conversa todos contaram com a presença do presidente
do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do
Ceará (Sindiônibus) e Conselheiro
da NTU, Dimas Barreira.
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Na avaliação do grupo, é importante que a empresa esteja atenta ao
projeto em desenvolvimento para
adequá-lo ao sistema viário urbano
disponível. Outro ponto debatido
foi a questão da manutenção dos
veículos. A padronização de peças,
inclusive entre modelos novos e antigos, é um fator fundamental que as
empresas já oferecem aos operadores e facilita a manutenção diária dos
ônibus dentro das garagens.

O último tema discutido na oficina
foi a necessidade de se investir em
novas tecnologias alternativas de
combustíveis menos poluentes. A
discussão veio ao encontro do tema
central do seminário, que alerta para
a urgência em medidas de prioridade
ao ônibus urbano. Especialistas no
assunto destacaram os benefícios de
ter veículos com combustíveis menos agressivos ao meio ambiente rodando nas vias. Entre eles, convidado
para estimular o debate, o gerente de
operações da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do
Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), Guilherme Wilson.
Para o diretor de marketing e assuntos governamentais da BYD, Adalberto Maluf, “o mundo caminha para
a mobilidade elétrica e o Brasil também tem avançado nesse item, com a
adoção dessas tecnologias em veículos coletivos que circulam em faixas e
corredores exclusivos”, explicou.

Especial

Os avanços nessa área também fazem
parte da estratégia de vendas das
grandes empresas do setor que estão
investindo cada vez mais em veículos
sustentáveis. É o caso de São Paulo,
que terá a primeira frota de ônibus

FEIRA
TRANSPÚBLICO

elétricos do país. Para Airton Amaral,
gerente de Mobilidade Urbana da
Volvo, essa é a melhor solução para as
grandes metrópoles, porque traz melhores resultados para a sociedade,
com benefícios para a saúde.

Na mesma toada tecnológica, a BgmRodotec lançou três
aplicativos baseados nas funções do sistema ERP Globus. O
APP “Escala de motorista” possibilita acompanhar a escala

A Feira Transpúblico, realizada paralelamente ao Seminário

de horário e demais informações da operação das empresas

Nacional NTU, reuniu 50 expositores e recebeu cerca de

de transporte; o “Abertura de OS” busca agilidade na aber-

3.500 visitantes no Expo Center Transamérica, em São Paulo.

tura de ordens de serviços; por fim, o “Checklist” permite

Os fornecedores da indústria, revendas e serviços se uniram

realizar uma verificação do veículo.

para motivar os negócios no setor num período de grande
conturbação econômica. O evento foi uma oportunidade

Já a Tacom apresentou o funcionamento em tempo real de

para lançar novos produtos, destacar as inovações e oferecer

um sistema integrado para a gestão da operação do trans-

aos empresários soluções de gestão que podem otimizar a

porte público, que chama atenção pela possibilidade de

operação e reduzir despesas.

ganhos em produtividade e redução de custos operacionais.

O superarticulado O 500 UDA Low Entry, juntamente com

A nova geração de validadores e as aplicações Sigom Mo-

o chassi OF 1519, foram as atrações da Mercedes-Benz. Com

bile, desenvolvida pela Empresa 1, busca viabilizar o uso de

23 metros, o superarticulado é um veículo ideal para o trans-

smartphones nos processo de venda, validação e utilização

porte de grande volume de passageiros em corredores e

de crédito no transporte coletivo. O Sigom Mobile Pass

faixas exclusivas. Já o OF 1519, que otimiza a instalação de ar

transformam os smartphones com tecnologia NFC em vali-

condicionado, é indicado para linhas alimentadoras e para o

dadores embarcados. Instalado em um dispositivo mobile,

interior dos bairros.

o aplicativo oferece desde funcionalidades mais básicas da
bilhetagem eletrônica, com a leitura e débito do cartão do

A montadora MAN exibiu o chassi 18.280 OT Low Entry, de-

usuário, até operações mais específicas, como por exemplo,

senvolvido para atender às novas legislações de transporte

o cálculo de tarifa seccionada.

de São Paulo, e o Volksbus 17.230 OD, equipado com suspensão pneumática integral.

Já o Sigom Mobile Pay foi desenvolvido para facilitar o acesso ao crédito eletrônico, transformando o smartphone dos

A Volvo inovou e trocou os chassis por soluções de telemá-

usuários de transporte em um meio de pagamento. Subs-

tica na exposição de 2015. A empresa apresentou os progra-

titui o pagamento em dinheiro ou cartão de transporte por

mas de gerenciamento de tráfego e de frota, que já estão

tickets eletrônicos avulsos, atacando o problema dos pas-

disponíveis em várias cidades do mundo e contribuem para

sageiros eventuais. A solução, que usa tecnologia NFC e QR

decisões que garantem maior eficiência e segurança à ope-

Code, também foi pensada para atrair o usuário através de

ração e rentabilidade às empresas.

programas de fidelidade e gamification.
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H o me n a g em

NTU homenageia destaques
do transporte urbano
Medalhas foram entregues a personalidades importantes que têm
colaborado para evolução do transporte público coletivo no Brasil

Homenageados da Medalha
do Mérito do Transporte

Melk Foto

Urbano Brasileiro 2015.

A

NTU realizou, em 2 de
setembro, a cerimônia
de entrega da Medalha
do Mérito do Transporte
Urbano Brasileiro 2015 em reconhecimento às iniciativas de pessoas
físicas e jurídicas que atuam para
melhorar o setor. Na categoria Empresário, foram condecorados os
empresários Florival Alves (Transporte Fábio’s, do Rio de Janeiro-RJ);
Vera Maria Silva (Viação Via Máxima,
de Fortaleza-CE) e Wilson Reis Couto (Laguna Auto Ônibus, de Belo
Horizonte-MG). No decorrer da solenidade, foram destacadas ações que
motivaram a escolha dos agraciados
com as comendas.
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Antes de iniciar as condecorações, o
presidente executivo da NTU, Otávio
Cunha, fez questão de registrar a importância das contribuições para o
momento que o setor vive, em busca
de investimentos em políticas públicas que deem prioridade ao coletivo
nas vias e que atendam às demandas
por um transporte sustentável. Essa
foi a linha dos debates realizados
durante o Seminário Nacional NTU
2015. Com o tema “Prioridade ao
coletivo para uma mobilidade sustentável”. Na ocasião, o presidente
destacou a importância de medidas
de prioridade ao ônibus para tornar
o serviço mais eficiente e garantir
maior qualidade de vida ao cidadão.

H o me n a g em

Em destaque, também foram listados os feitos de homenageados que
superaram limitações físicas e realizaram ações em prol do segmento
de ônibus urbano, como a deputada
federal Mara Cristina Gabrilli (PSDB/
SP), integrante da categoria Especial, que inclui personalidades de
outros segmentos ligados ao setor.
Foi o caso do secretário executivo
de Planejamento e Gestão de Pernambuco, Nelson Barreto Coutinho
Bezerra de Menezes e de Renato
Gianolla, diretor-presidente da Urbes - Empresa de Desenvolvimento
Urbano e Social de Sorocaba-SP.

sua contribuição ao setor. Ele foi
fundador da Viação Teresópolis Cavalhada Ltda. (mais conhecida pela
sigla VTC), empresa de transporte
coletivo, fundada em 1958, com sede
em Porto Alegre, no estado do Rio
Grande do Sul.

Por fim, a empresa Mercedes-Benz
recebeu a Medalha Social por seus
trabalho em prol do desenvolvimento do transporte público urbano no
Brasil e no exterior. A empresa está
associada ao primeiro ônibus a diesel a circular no Brasil.

Melk Foto

A categoria In Memoriam, que também emocionou familiares e amigos
dos agraciados, condecorados por
meio de representantes, ressaltou
inciativas de Fernando Ferreira
Amado, o doutor Portugal, que viveu
no Rio de Janeiro e criou a Auto Viação Jabour. Também representado
por descendentes, nessa categoria,
estava o empresário Lourival Hermes Bandeira de Mello, que criou a
empresa Pedrosa, de Recife (PE).
E, para fechar a lista In Memoriam,
Odilon Santos foi lembrado com
destaque. O empresário goiano foi
responsável pela criação das empresas Pontual e Rápido Araguaia.
Mérito Social
Na ocasião, a NTU realizou outras
três homenagens com a Medalha
do Mérito Social do Transporte Urbano. O governador do Piauí, José
Wellington Barroso de Araújo Dias,
recebeu a condecoração por iniciativas na área de infraestrutura da
mobilidade urbana.
O empresário Jean Vardaramatos
foi homenageado In Memoriam
com a Medalha do Mérito Social por

Troféu David Lopes de Oliveira
Em 2014, a NTU criou o Troféu David Lopes de Oliveira, que é uma réplica em miniatura do primeiro ônibus a diesel do Brasil, um Daimler. A
comenda tem por objetivo homenagear pessoas, empresas e entidades que, por sua atuação, têm destaque na história do setor.
O troféu foi entregue pela primeira vez, justamente, à Daimler AG no
jantar comemorativo da Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro. Neste ano, a empresa alemã comemora os 120 anos do primeiro
ônibus a circular no mundo.
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Pe lo mu n d o

Turquia
Ônibus opera com uso
da energia solar
Istambul colocou em operação no mês de setembro um
ônibus que opera com uso da energia solar. O veículo não é
movido por essa energia, mas as telas implantadas no teto
fornecem força para as catracas, câmeras, internet wi-fi e
som. O modelo foi anunciado em uma coletiva de impressa
pela Istanbul Electric Tram and Tunnel Company (IETT), empresa que gerencia os transportes da cidade.

Paris
Projeto valoriza o espaço público
e incentiva caminhada à população
Paris possui 11 km de raio e pode ser atravessada em uma caminhada de duas
horas. A cidade luz tem melhorado a mobilidade urbana desenvolvendo
novas leis, arquitetando espaços para pedestre e promovendo incentivos à
população. Buscando incentivar essa maneira de deslocamento, a prefeitura
de Paris criou o programa "Paris Piéton", que estimula a população a valorizar
suas viagens a pé. O projeto pretende reunir empresas de estradas e transportes para pensar em demandas que atendam o pedestre e provocar uma
mudança de visão em relação ao espaço público.

Amsterdã
Stand Up Paddle como
meio de transporte
Amsterdã possui vários canais de água que foram criados
para evitar inundações na cidade e o resultado disso foi a
criação de vias para locomoção. Ônibus circulam pelas hidrovias e barcos funcionam como restaurantes e até residências.
Mas a grande novidade agora é o Stand Up Paddle como
meio de transporte pela cidade. O novo modo de se locomover se espalhou pela cidade que, agora, até promove uma
competição entre os participantes que remam pelos canais.
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P o n t o d e ô n i b us

Adamo Bazani, jornalista da Rádio CBN, especializado em transportes

Quer crescimento de 2,83% no PIB? Reduza
o tempo de deslocamento dos cidadãos
Levantamento revela que país ganharia R$ 156 bilhões se congestionamentos
fossem menores na Região Metropolitana de São Paulo

C

rise econômica, má administração das contas
públicas, queda no PIB
– Produto Interno Bruto,
recessão…Enquanto os olhos dos
brasileiros e de todo o mundo se voltam para a economia, e a busca para
gerar renda, emprego e crescimento
econômico se torna mais intensa,
parte da resposta pode estar na mobilidade urbana.
Se as redes de transportes públicos
fossem mais eficientes, poderia
haver uma redução no tempo de
deslocamento das pessoas e um aumento de produtividade e renda. É o
que comprova o estudo “Mobilidade, Acessibilidade e Produtividade:
Nota sobre a Valoração Econômica
do Tempo de Viagem na Região Metropolitana de São Paulo”, realizado
pelo Departamento de Economia da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).
De acordo com o documento, se os
tempos principais de deslocamento
na região metropolitana de São Paulo fossem reduzidos de uma média
de 100 minutos ao dia para meia hora
por dia, haveria um ganho de geração de renda e riquezas de 2,83% no
País. A conta leva em consideração
o fato de a região metropolitana de
São Paulo representar em torno de
20% do PIB brasileiro.

O PIB de 2014 no Brasil foi de cerca de
R$ 5,5 trilhões. A produtividade gerada pela redução do tempo de deslocamento poderia gerar R$ 156,2 bilhões a mais ao Produto Interno Bruto
– mais do que é buscado pelo ajuste
fiscal do governo federal. Para o cálculo, o estudo levou em consideração
as horas paradas do trabalhador no
trânsito com base no valor médio de
R$ 12,60 o salário-hora.

Com mais tempo, o trabalhador
poderia procurar uma ocupação
extra, ganhar mais e consumir mais
aquecendo a economia, ou mesmo
se qualificando em cursos técnicos e superiores para buscar renda
maior. Assim, não é exagero dizer
que transporte público eficiente
também é uma forma de combater a
pobreza e gerar renda.
O estudo tem como diferencial não
apenas mostrar o que o País perde
com a falta de mobilidade na Região
Metropolitana de São Paulo, mas
o que ganha quando o transporte
coletivo é levado a sério. Um dado
importante retratado no estudo é de
que a produtividade sobe cerca de
15% se o tempo de viagem do trabalhador cair em torno de 27%.
Além de uma rede de transportes
eficientes, a redução de tempo de
deslocamentos e a maior produtividade dos trabalhadores também
estão relacionadas à maior oferta
de emprego e renda mais próxima
da casa das pessoas. Assim, a descentralização dos investimentos de
indústrias, comércios e prestação
de serviços, além do home office
(trabalhar em casa), também são soluções para a mobilidade.
Mais informações sobre o
estudo, confira no endereço
www.blogpontodeonibus.wordpress.com
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# n t u r e c o me n d a

Sites

Apps

Busão feliz

Botão ante pânico

Bikoo

A campanha Busão Feliz incentiva gentileza no

Buscando trazer mais segurança ao usuá-

Está precisando enviar uma encomenda?

transporte público, estimulando o passageiro

rio do transporte coletivo de Salvador foi

O aplicativo “Bikoo” é uma ferramenta que

a ser mais solidário, respeitar os idosos e filas,

criada uma ferramenta dentro do aplica-

propõe o envio e transporte de encomendas

ceder lugares a gestantes e outros atos que

tivo CittaMobi. A opção “incidente grave”

pelo mundo. Ele funciona como rede cola-

podem deixar as viagens mais agradáveis. Na

possibilita que o passageiro avise a polícia

borativa, o usuário informa para onde quer

página do Facebook Busão Feliz, que já possui

sobre um assalto ou tipo de violência

enviar o seu pacote e combina com outro

mais de 4 mil seguidores, você pode encontrar

dentro do transporte público. O Centro de

usuário que possa realizar a sua entrega,

notícias, dicas de como ser mais gentil e posts

Controle Operacional recebe a denúncia

combinando os preços por aquele serviço. A

com muito humor. Para conhecer a página bas-

online, localiza o veículo e aciona a polícia.

cada entrega realizada com sucesso o usuá-

ta acessar www.facebook.com/busaofeliz

As pessoas que estiverem no ponto de ôni-

rio vai ganhado pontuações, o que pode dar

bus ou passando pela rua e avistarem algo

credibilidade ao seu serviço. Qualquer um

suspeito podem informar. O aplicativo está

pode participar, basta se inscrever. Esse app

disponível para a plataforma Android.

está disponível para IOS e Android.

Nova plataforma online
de vendas Volvo
A Volvo lançou um novo site para anunciar
vendas de veículos novos e seminovos de seus
clientes. A plataforma de vendas e compra
permite o contato direto entre comprador e
vendedor e ainda fornece ofertas exclusivas,

Vídeo

financiamentos e preços especiais. Os anúncios
de veículos usados podem ser feitos gratuitamente, inclusive os de marcas diferentes.
Basta entrar em contato com a empresa Volvo mais perto. Para saber mais, acesse o site

Prioridade ao
coletivo por
uma mobilidade
sustentável

seminovosonibusvolvo.com.br
O vídeo produzido pela NTU
e lançado no Seminário Nacional NTU 2015 retrata a importância da prioridade ao coletivo e
ainda destaca algumas medidas que já estão em desenvolvimento em algumas cidades brasileiras e que já demonstram potencial para melhorar a qualidade do transporte público. Ao todo
o Brasil já possui 18 sistemas BRT em operação; 19 em obras; e 57 em planejamento. Além disso,
outros projetos como faixas exclusivas e corredores estão sendo inaugurados e planejados.
Para ver o vídeo é só acessar o canal do Youtube: NTUBrasil.
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