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EDITORIAL

O transporte público urbano brasi-

leiro ganhou uma inédita e merecida 

visibilidade durante o Seminário 

Nacional da NTU, realizado entre os 

dias 29 e 31 de agosto, em São Paulo. 

Além dos debates de alto nível sobre 

a qualificação dos serviços, mecanis-

mos de financiamento, investimentos 

em infraestrutura, questões jurídicas 

e inovações tecnológicas, o evento 

contou este ano com um elemento 

diferenciado, fundamental para qual-

quer decisão ou medida ligada ao 

setor – a opinião dos usuários. 

O lançamento, na abertura do Se-

minário, da pesquisa Mobilidade da 
População Urbana 2017, realizada 

em parceria pela Confederação 

Nacional do Transporte (CNT) e As-

sociação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos (NTU), trouxe 

novas perspectivas ao debate e ge-

rou enorme interesse por parte da 

mídia nacional, que compareceu em 

peso para saber o que pensa e espe-

ra o usuário, tanto do poder público 

quanto dos operadores do serviço. 

A pesquisa preenche uma lacuna 

de informação – a pesquisa anterior, 

feita pela NTU, foi realizada em 2006 

– e revela que, apesar dos padrões 

mais complexos de mobilidade e dos 

avanços tecnológicos ocorridos nos 

últimos anos, a população segue uti-

lizando majoritariamente os ônibus 

urbanos para se locomover (45,2% 

dos entrevistados), embora parcela 

considerável do público tenha deixa-

do de utilizar esse meio de transpor-

te (38,2%) nos últimos anos, devido 

à falta de flexibilidade dos serviços 

(rotas e horários), preço elevado 

da tarifa, pouco conforto e elevado 

tempo de viagem. 

A vez do usuário
Parte desses usuários (43,6%) mi-

grou para o transporte individual 

(carros e motos) devido às políticas 

de incentivo, ligadas ao modelo de 

desenvolvimento nacional forte-

mente baseado na indústria automo-

bilística – o que intensificou o caos 

urbano e contribuiu para compro-

meter ainda mais a mobilidade, num 

círculo vicioso que só poderá ser 

rompido por meio de políticas co-

rajosas, que restabeleçam as condi-

ções necessárias para um transporte 

público de qualidade. Outra parte 

dos usuários (29,1%), mais severa-

mente atingida pela recente crise 

econômica, abandonou o ônibus e 

voltou a andar a pé.

As conclusões, apontadas na matéria 

de capa desta edição, reforçam mui-

tas das bandeiras e propostas defen-

didas pela NTU ao longo das últimas 

três décadas: a necessidade de prio-

rização do transporte coletivo sobre 

o individual, por meio da adequação 

da infraestrutura viária; a adoção de 

fontes extratarifárias para o custeio 

de tarifas e gratuidades, de modo a 

oferecer preços mais acessíveis e, ao 

mesmo tempo, garantir o equilíbrio 

financeiro das empresas; a implanta-

ção de redes de transporte sustentá-

veis e racionais, que ofereçam mais 

conforto, menor tempo de viagem e 

maior segurança aos passageiros. 

São questões que demandam pla-

nejamento e políticas estruturantes, 

que vão além da responsabilidade 

dos operadores, concessionários de 

um serviço concebido e delimitado 

pelo poder público. Temas aborda-

dos no Seminário Nacional da NTU, 

cuja cobertura completa também 

integra esta edição. 
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OPINIÃO DA NTU

 Uma nova planilha de custos

muneração da prestação de serviços, 

deixando claro e transparente o lucro 

do operador. Nesse item, destaca-se 

que a taxa de remuneração do ser-

viço é obtida por meio de uma com-

plexa e detalhada análise de risco do 
negócio. Dessa forma, toda a socie-

dade passa a conhecer os riscos que 

envolvem a prestação de serviço de 

transporte público por ônibus, o que 

desmistifica a falsa alegação de que 

o lucro dos empresários encarece a 

tarifa cobrada dos usuários.

Nunca é demais repetir que custo 

de transporte é uma questão de en-

genharia e de economia; entretanto, 

tarifa tem mais a ver com questões 

políticas e sociais. Enquanto a em-

presa operadora busca prestar o 

serviço ao menor custo, fixar o valor 

da tarifa é ato discricionário do che-

fe do poder executivo. De qualquer 

forma, a qualidade dos serviços 

prestados, nos padrões exigidos 

pelo poder concedente, depende 

da capacidade de pagamento dos 

usuários e da disponibilidade de 

recursos a serem aportados, a título 

de subsídio, pelos governos munici-

pais, estaduais e federal.

Para tanto, é de suma importância 

que se tenha segurança e confiança 

nos números discutidos com a co-

munidade e apresentados à socieda-

de, para a realização de um serviço 

essencial e estratégico a toda e qual-

quer cidade. 

No caso de São Paulo, em especial, o 

Secretário Municipal de Mobilidade e 

Transportes, Sérgio Henrique Passos 

Avelleda, já manifestou sua intenção 

de adotar a nova planilha de custos 

no processo licitatório que deverá 

ser lançado, em breve, para a con-

tratação das empresas que deverão 

operar o sistema de transporte por 

ônibus na cidade. 

Do ponto de vista das empresas ope-

radoras não há dúvidas que a atual 

metodologia representa um avanço. 

A aplicação da planilha ANTP é a 

maneira mais técnica e correta de se 

chegar à realidade dos custos prati-

cados na prestação dos serviços, na 

qualidade e na quantidade deman-

dadas pelo Poder Público. 

D
esde o início da década de 

80, a maioria das prefeitu-

ras brasileiras utilizava a 

Planilha GEIPOT para ava-

liar o custo da prestação dos servi-

ços de transporte por ônibus e para 

estimar o valor das tarifas.

Ao longo do tempo, a forma de apu-

rar os dados, os critérios e os proce-

dimentos utilizados para avaliar o 

consumo e o desempenho de cada 

tipo de veículo, um melhor controle 

da variação dos índices econômicos 

e a própria evolução tecnológica 

dos ônibus e dos seus componentes 

determinaram a caducidade da me-

todologia que vinha sendo utilizada 

e impuseram a necessidade de se es-

tudar uma nova forma de avaliação 

dos custos do transporte por ônibus.

Ciente dessa nova realidade e pre-

ocupada com a importância de se 

calcular o custo real da prestação 

dos serviços, com absoluta acuida-

de, veracidade e transparência, a 

Associação Nacional de Transportes 

Públicos – ANTP desenvolveu um 

novo Manual para Cálculo dos Cus-

tos de Transporte por Ônibus. Esse 

trabalho levou mais de três anos para 

ser concluído e reuniu técnicos do 

setor público e da iniciativa privada 

de todo o Brasil, inclusive da Asso-

ciação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos – NTU. 

A grande inovação da metodologia 

de cálculo é a separação da remune-

ração do capital investido em frota, 

instalações e equipamentos e a re-

JÚLIO LUIZ MARQUES*

*JÚLIO LUIZ MARQUES

Empresário e Conselheiro da NTU, 

representante do Estado de São Paulo.
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SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA

“É preciso ampliar as 
fontes de financiamento 

do transporte público para 
oferecer serviço de qualidade”

PARA SECRETÁRIO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE SÃO PAULO AS 

CIDADES ESTÃO SEM MOBILIDADE DEVIDO AOS CONSTANTES INCENTIVOS 

FISCAIS À COMPRA DE CARROS OFERECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL

R
esponsável por conduzir a 

polêmica licitação do sis-

tema municipal de ônibus 

da maior metrópole bra-

sileira, com edital lançado no dia 19 

de setembro, o secretário municipal 

de mobilidade e transportes de São 

Paulo, Sérgio Avelleda, afirma que 

as cidades estão pagando a conta 

da política de incentivo ao transpor-

te individual. 

Ex-presidente da CPTM (Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos) e 

do Metrô, Avelleda é defensor do uso 

da bicicleta e da mobilidade ativa 

nos deslocamentos urbanos e tem 

recorrido ao vasto conhecimento e 

experiência no setor de transporte 

público para assumir os desafios da 

mobilidade urbana em São Paulo. 

Sua pasta conduzirá a licitação de 

um dos principais sistemas muni-

cipais de ônibus do Brasil. A esse 

respeito, o secretário adianta que 

vários indicadores dessa licitação 

trabalharão na direção de que as 

ENTREVISTA

empresas sejam mais transparen-

tes na gestão dos recursos que são 

pagos a elas e também dos recursos 

de todo o sistema. “Isso está no edi-

tal, com regras bastantes claras de 

transparência e demonstração de 

números”, afirma. 

Para o secretário municipal de trans-

portes, a política deveria ser de in-

centivo fiscal ao transporte público, 

“porque é ele que traz as externalida-

des positivas, traz riqueza e qualida-

de de vida. Não é o carro”, defende.

SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA*
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Ao comentar a pesquisa Mobilida-
de da População Urbana 2017, da 

CNT/NTU, divulgada no final de 

agosto, sobre o item que aponta a 

tarifa como vilão da queda de de-

manda de passageiros em todo o 

país, prefere não generalizar. “Não 

é exatamente o valor da tarifa. Tem 

um conjunto de coisas. Têm quali-

dades, atributos que o sistema de 

transporte não está entregando, 

regularidade, confiabilidade, tempo 

de viagem. Não entrega porque fal-

ta infraestrutura”, dispara.

De acordo com Avelleda, um dos 

componentes que contribui para 

espantar passageiros do sistema é 

a facilidade para a aquisição de car-

ros. “Nos últimos anos tivemos uma 

política clara de desoneração fiscal 

do setor automobilístico e de crédito 

subsidiado”, reforça, e afirma que 

houve um direcionamento do gover-

no federal dizendo: comprem carros. 

“As cidades estão pagando a conta 

disso, agora”, conclui.

O secretário também acredita que é 

preciso melhorar a infraestrutura do 

transporte - faixas exclusivas, cor-

redores e tecnologia para devolver 

esses atributos ao sistema: confiabili-

dade, regularidade e confiança. “Esse 

é o conjunto. Se houver tudo isso não 

é a tarifa que vai afugentar o usuário”. 

COM VISÃO E EXPERIÊNCIA 
DE GESTOR PÚBLICO, COMO O 
SENHOR DEFINE A RELAÇÃO 
CONTURBADA DO ESTADO COM 
AS EMPRESAS DE ÔNIBUS NO 
BRASIL? O QUE PODE SER FEITO 
PARA TORNÁ-LA AMISTOSA?
A relação é tensa porque há desequi-

líbrios. Podemos melhorar esse as-

pecto com modalidades de contra-

tos mais modernas, mais avançadas, 

que tenham alternativas jurídicas, 

como, por exemplo, de solução de 

conflitos mais atuais do que temos 

hoje. Câmaras de revisão de disputas 

e de conciliação também são bem-

-vindas. A própria perspectiva do 

uso da arbitragem talvez pudesse 

ser estudada, ter regras contratuais 

de reequilíbrio mais claras. Acho que 

o sistema jurídico brasileiro avançou 

muito nos contratos de Parcerias Pú-

blico-Privadas (PPPs) e concessões, 

especialmente nos contratos de tri-

lhos, que são estruturas mais sofisti-

cadas. Muito do que foi feito no caso 

dos trilhos poderia ser incorporado 

nos contratos de ônibus.

QUAIS SÃO OS MAIORES 
DESAFIOS DA MOBILIDADE 
URBANA NAS GRANDES 
CIDADES?
O primeiro deles é o recurso para 

investir em infraestrutura, ampliar 

a quilometragem de corredores, de 

faixas exclusivas, de pontos termi-

nais e uma renovação de frota, com 

ônibus mais confortáveis e atraentes. 

Isso custa algum dinheiro. A crise 

“ESSE DELTA ENTRE TARIFA 
MÓDICA E SERVIÇO DE 
QUALIDADE TEM QUE 
SAIR DO ORÇAMENTO 
DOS ENTES PÚBLICOS, 
PORQUE A TARIFA VAI 
CHAMAR SUBSÍDIO NUMA 
SITUAÇÃO COMO ESSA. 
E AÍ A PRESSÃO FISCAL 
É MUITO GRANDE PARA 
ACHAR ALTERNATIVAS. 
NÓS TEMOS QUE 
AMPLIAR AS FONTES DE 
FINANCIAMENTO DO 
TRANSPORTE PÚBLICO. ”
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dade é uma maior racionalidade no 

uso das gratuidades. Ninguém é con-

tra as gratuidades, mas que a política 

pública de gratuidades seja calibrada 

para que alcance diretamente seus 

objetivos e que não haja distorções 

que causem desequilíbrio no siste-

ma. Vejo que a desoneração fiscal 

dos insumos do transporte público 

também é importante nesse proces-

so, assim como diminuir a quantida-

de de tributos que incidem sobre a 

cadeia produtiva do transporte pú-

blico. São várias medidas que podem 

ser adotadas para melhorar o finan-

ciamento do transporte público. 

JÁ EXISTE CONSENSO NO SETOR 
DE QUE É PRECISO OUTRAS 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
PARA O TRANSPORTE 
PÚBLICO ALÉM DA TARIFA. 
PORQUE ESSA DISCUSSÃO 
NÃO AVANÇA NA PRÁTICA?
Porque a discussão precisa avançar 

para além dos eventos do transporte 

público. A sociedade tem seus repre-

sentantes. É com eles que a gente 

precisa conversar: a classe política, a 

própria sociedade, líderes sindicais, 

empresariais e mostrar a eles as ex-

ternalidades positivas que o sistema 

de transporte gera, como o aumento 

da competitividade, a maior vitalida-

de da economia, a melhor qualidade 

de vida e que o recurso investido 

melhora tudo isso. Mas nós também 

temos um dever de casa a fazer: pre-

cisamos ser mais racionais, mais eco-

nômicos, melhorar a qualidade, ser 

mais transparentes. Os operadores 

precisam ter os números abertos e 

saber exatamente todos os detalhes 

das contas. Porque aí vamos ter uma 

demonstração de que nós somos sé-

rios, que gastamos bem o dinheiro e 

que se nos derem mais dinheiro, se a 

sociedade capitalizar mais o sistema 

de transporte, esse sistema devolve 

mais qualidade e mais externalidades 

positivas, gerando um ciclo virtuoso. 

A PESQUISA MOBILIDADE 
DA POPULAÇÃO URBANA 
2017, DA CNT/NTU, REVELOU 
QUE O CIDADÃO ESTÁ 
MUITO PREOCUPADO COM A 
SEGURANÇA NOS ÔNIBUS. COMO 

“SE NÓS NÃO 
SUBSIDIÁSSEMOS O 
TRANSPORTE PÚBLICO EM 
SÃO PAULO ESTARÍAMOS 
AFUGENTANDO O 
USUÁRIO. O QUE TEMOS 
QUE FAZER É BUSCAR 
OUTRAS FONTES PARA 
MANTER O SERVIÇO 
DE QUALIDADE SEM 
DEPENDER TANTO DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL.”

fiscal tem afetado bastante a capa-

cidade da União, dos Estados e dos 

municípios de dar conta de fazer essa 

infraestrutura, fundamental para os 

atributos de confiabilidade, velo-

cidade e regularidade do sistema. 

Em segundo lugar, o outro desafio é 

fazer o custeio do sistema. Não um 

investimento, mas o custeio. É fazer 

com que o usuário continue pagando 

uma tarifa módica e prestar um ser-

viço de qualidade. Esse delta entre 

tarifa módica e serviço de qualidade 

tem que sair do orçamento dos entes 

públicos, porque a tarifa vai chamar 

subsídio numa situação como essa. 

E aí a pressão fiscal é muito grande 

para achar alternativas. Nós temos 

que ampliar as fontes de financia-

mento do transporte público. 

COMO AMPLIAR AS FONTES 
DE FINANCIAMENTO E 
ATENDER À DEMANDA SOCIAL 
POR MAIS QUALIDADE NO 
TRANSPORTE PÚBLICO?
Uma das discussões que se faz no 

âmbito da Frente Nacional de Pre-

feitos (FNP) é a criação da Cide 

Municipal do Transporte, um tributo 

que incide sobre o consumo dos 

combustíveis fósseis, em que parte 

desse consumo poderia subsidiar o 

transporte público. A outra possibli-
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“NINGUÉM É CONTRA AS GRATUIDADES, MAS QUE A POLÍTICA 
PÚBLICA DE GRATUIDADES SEJA CALIBRADA PARA QUE 
ALCANCE DIRETAMENTE SEUS OBJETIVOS E QUE NÃO HAJA 
DISTORÇÕES QUE CAUSEM DESEQUILÍBRIO NO SISTEMA.”

ciar o sistema ou para investimentos. 

Dessa forma, o subsídio não é em si 

um mal. Se nós não subsidiássemos 

o transporte estaríamos afugentan-

do o usuário. O que temos que fazer 

é buscar outras fontes para manter o 

serviço de qualidade sem depender 

tanto do orçamento municipal. A 

concessão dos terminais da bilhe-

tagem, a nova licitação dos ônibus, 

estabelecendo um novo parâmetro 

de remuneração, novos indicadores 

de qualidade como fatores de re-

muneração, também vão contribuir 

para isso.

SÃO PAULO É UM MODELO COM 
RELAÇÃO ÀS FAIXAS EXCLUSIVAS 
DE ÔNIBUS. JÁ SÃO MAIS DE 
500 KM CONSTRUÍDOS. COMO 
ESTÃO ESSES PROJETOS? 
SERÃO AMPLIADOS?
Pretendemos ampliar sim. Estamos 

conversando bastante com o secre-

tário nacional de mobilidade urbana, 

José Roberto Generoso. Já temos 

RESOLVER O PROBLEMA? E O 
DA TARIFA, APONTADO PELO 
ESTUDO COMO RESPONSÁVEL 
PELA QUEDA DE DEMANDA 
DE PASSAGEIROS? 
A questão da segurança pode ser 

resolvida com tecnologia – câme-

ras nos ônibus, controle remoto, 

aplicativos para relatar ameaças à 

segurança em tempo real. Em São 

Paulo a maior preocupação do usu-

ário do ônibus é com a questão da 

regularidade do serviço, do tempo 

de viagem, da limpeza dos coletivos. 

Com relação à tarifa há um conjunto 

de coisas. Há qualidades, atributos 

que o sistema de transporte não está 

entregando, como regularidade, 

confiabilidade, tempo de viagem. 

COMO MANTER O SUBSÍDIO 
À TARIFA DO TRANSPORTE 
PÚBLICO EM SÃO PAULO, DIANTE 
DA CRISE ECONÔMICA DO PAÍS?
Nós estamos fazendo duas conces-

sões importantes para melhorar 

o financiamento do sistema: dos 

terminais de ônibus e do sistema 

de bilhetagem eletrônica. Os dois 

juntos levam quase R$ 300 milhões 

por ano. Essa concessão vai zerar a 

conta e ainda vamos ganhar algum 

dinheiro em cima disso para finan-

PERFIL

SÉRGIO HENRIQUE 

PASSOS AVELLEDA

O atual secretário de Mobilidade 

e Transportes de São Paulo nas-

ceu em Curitiba. É graduado em 

Direito pela Pontifícia Universi-

dade Católica - PUC de Campinas 

e pós-graduado em MBA Execu-

tivo pela Instituição de Ensino e 

Pesquisa – Insper.

recursos assegurados para amplia-

ção, não só de faixas, mas também 

de corredores estruturados. Vamos 

implantar um teste de corredor 

com padrão de BRT, que estamos 

chamando de Rapidão São Paulo. 

Também estamos estudando opor-

tunidades locais em que possamos 

melhorar a velocidade do ônibus 

com mais faixas exclusivas. 

Iniciou sua atuação na Adminis-

tração Pública do Estado de São 

Paulo, no setor de transporte 

sobre trilhos. Foi nomeado presi-

dente da Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos – CPTM, na 

gestão de 2007 a 2010. Na Com-

panhia do Metropolitano de São 

Paulo – Metrô SP foi advogado 

e diretor de Assuntos Corpora-

tivos. Assumiu a presidência do 

Metrô no período de 2011 a 2012.
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PARADA OBRIGATÓRIA

Com a intenção de coibir o assédio 

sexual que acontece dentro do trans-

porte coletivo urbano, empresas de 

várias cidades brasileiras investem em 

campanhas que alertam que a prática 

é crime e deve ser denunciada. 

Em São Paulo (SP), por exemplo, 

empresas de ônibus, trens e metrô se 

uniram em prol da causa e lançaram, 

no fim de agosto, a campanha #Jun-

tosContraoAbusoSexual, divulgada 

por meio das redes sociais e cartazes 

nos sistemas de transporte público 

da cidade. Já “Busão sem abuso” é 

o slogan escolhido para a campanha 

lançada, no dia 2 de outubro, na ci-

dade de Maringá (PR), na qual toda 

a frota da empresa Transporte Cole-

tivo Cidade Canção (TCCC) recebeu 

cartazes informativos. 

A empresa Capital do Agreste Trans-

portes Urbanos de Caruaru (PE) 

também lançou uma iniciativa na 

No dia 22 de setembro, data em que 

se comemora o Dia Mundial Sem 

Carro, o Instituto do Movimento 

Nacional pelo Direito ao Transporte 

Público de Qualidade para Todos 

(Instituto MDT) lançou um manifesto 

com treze itens, sendo o primeiro de-

les a proposta de criação do Sistema 

Único da Mobilidade (SUM). 

A intenção é que o SUM seja criado 

qual mais de 160 funcionários rece-

beram instruções sobre como lidar 

com situações de assédios dentro do 

transporte coletivo. Os colaborado-

res foram orientados a procurar as 

autoridades, inclusive desviar a rota 

do ônibus para uma delegacia, caso 

seja necessário. 

A NTU também pretende desenvol-

ver uma campanha contra o assédio 

sexual, a ser divulgada e disponibili-

zada a todas as empresas associadas 

e entidades filiadas. 

Legislação – Em outubro, dois pro-

jetos tratando do tema foram apro-

vados pelo Plenário do Senado Fe-

deral e seguiram para tramitação na 

Câmara dos Deputados. O primeiro, 

PLS 740/2015, cria a figura do crime 

de constrangimento ofensivo ao pu-

dor em transporte público, com pena 

de reclusão de dois a quatro anos 

para quem constranger, molestar ou 

importunar alguém de modo ofensi-

vo ao pudor, ainda que sem contato 

físico, atentando contra sua dignida-

de. Se a conduta ocorrer em trans-

porte coletivo ou em local aberto ao 

público, está previsto o aumento da 

pena, de 1/6 até 1/3. 

Já o segundo, PLS 312/2017, cria o 

crime de molestamento sexual e es-

tabelece pena de dois a quatro anos 

de reclusão para quem constranger, 

molestar ou importunar alguém 

mediante prática de ato libidinoso 

realizado sem violência ou grave 

ameaça, independentemente de 

contato físico. 

TODOS CONTRA O ASSÉDIO NO 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

nos mesmos moldes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com uma 

ação conjunta dos três níveis de go-

verno e da sociedade civil para fazer 

valer o Transporte Público como 

Direito Social, conforme garantido 

na Emenda Constitucional 90. Com 

essa proposta, seria possível dar 

viabilidade de forma contínua a pro-

jetos estruturantes de transporte 

público urbano. 

Fazem parte do manifesto reivindi-

cações como medidas que reduzam 

o número de mortos e feridos no 

trânsito, investimentos em infraes-

trutura, democratização das vias pú-

blicas para que 70% do espaço seja 

destinado ao transporte público de 

passageiros e acessibilidade univer-

sal, entre outras. Leia o documento 

na íntegra no site do Instituto MDT: 

www.mdt.org.br

INSTITUTO MDT LANÇA 
MANIFESTO E PEDE CRIAÇÃO 
DE SISTEMA ÚNICO DE 
MOBILIDADE (SUM)
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DIÁLOGO TÉCNICO

T
oda empresa está sujeita a 

algum tipo de risco, e não é 

diferente no caso do trans-

porte coletivo por ônibus. 

A partir do momento da assinatura 

do contrato entre uma empresa 

operadora e o poder concedente, a 

ocorrência de uma série de eventos 

pode impactar as atividades neces-

sárias para realização da prestação 

dos serviços à comunidade. Esses 

eventos compreendem as condições 

climáticas, sociais, políticas, eco-

nômicas e jurídicas, que produzem 

impactos diretos e indiretos nos 

insumos, custos e dimensionamento 

das atividades diárias. Na prática, 

percebe-se o risco em situações de 

desordem social, quando veículos 

(ônibus) são depredados e incendia-

dos sem que seja possível cobrar dos 

responsáveis o ressarcimento pelos 

prejuízos. Outro exemplo comumen-

te observado refere-se aos casos 

de quebra de contrato em relação 

à concessão do reajuste tarifário, 

ou seja, o poder concedente não 

reajusta a tarifa conforme acordado 

e assim impacta o equilíbrio econô-

mico-financeiro da prestação dos 

serviços, pois o aumento dos custos 

supera a receita. 

Como em todo negócio ou inves-

timento, o nível de risco está di-

retamente associado à remune-

ração. Intuitivamente, admite-se 

que negócios sujeitos a variações 

André Dantas, PhD, Diretor Técnico da NTU

consideráveis nas condicionantes 

iniciais sejam classificados como 

de alto risco e, assim, possibilitem 

uma margem significativa de re-

muneração ou lucro esperado. Os 

investimentos em ações na bolsa de 

valores representam essa situação. 

No caso dos contratos de transpor-

te público, que historicamente apre-

sentam problemas como a quebra 

de contrato ou atos de desordem 

civil ou qualquer outro evento fora 

das condições contratuais, obser-

va-se o alto risco e a necessidade 

de estabelecer a adequada remu-

neração. Por outro lado, nas cidades 

onde há garantias necessárias para 

que os eventos inesperados sejam 

minimizados e o contrato é respei-

tado ao extremo, configura-se uma 

situação de baixo risco, que aceita 

um nível de remuneração reduzido 

em relação aos outros. 

Por muitos anos, a discussão sobre o 

risco associado ao serviço de trans-

porte público foi ignorada, mas os 

desenvolvimentos técnicos recentes 

possibilitam o melhor entendimento 

e tratamento do problema. Em subs-

tituição ao método GEIPOT, que não 

contemplava a relação entre riscos e 

remuneração, a nova Planilha ANTP, 

lançada em 2017, estabelece uma 

abordagem inovadora e transpa-

rente para a questão. Formulada 

pelo Professor Fernando Fleury da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), a 

remuneração pelo risco cria uma 

provisão financeira para que a ocor-

rência de um ou mais riscos ao longo 

do contrato não comprometa a ca-

pacidade de prestação de serviços 

por parte da empresa contratada. 

Identifica 17 tipos de riscos e esta-

belece um método para quantificar 

o impacto nos custos, tendo como 

base a observação histórica dos 

eventos. Assim, a análise dos riscos 

torna-se fundamental para deter-

minar a “justa” remuneração em 

função das condições localmente 

observadas e que influenciam dire-

tamente o cálculo do valor da remu-

neração da empresa operadora. 

Tendo como base esse avanço ob-

tido por meio da Planilha ANTP, é 

possível encarar a prestação do 

serviço de transporte público como 

qualquer outra atividade remunera-

da pelos riscos assumidos. A quanti-

ficação e parametrização dos riscos 

desmistifica preconceitos equivoca-

dos e também viabiliza a discussão 

sobre a alocação dos riscos entre 

os entes contratuais (poder conce-

dente e concessionário). Será inte-

ressante a definição, por exemplo, 

de quem arcará com os prejuízos 

causados por eventuais incêndios 

de ônibus e quebras de contratos. 

Na medida em que houver a defini-

ção clara da responsabilidade pelos 

riscos, haverá maior transparência e 

cobrança por parte da sociedade. 

Discutindo o risco da 
atividade empresarial
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FOCO NO CLIENTE: AUTOPASS OFERECE SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS PARA MOBILIDADE URBANA

H
á mais de dez anos atuando no sistema 

de bilhetagem eletrônica da Grande São 

Paulo com o gerenciamento do Cartão 

BOM, a Autopass possui uma ampla gama 

de serviços, com foco em mobilidade urbana. Ape-

nas com o BOM a companhia opera 3,3 milhões de 

transações diárias, com mais de 8 milhões de cartões 

emitidos. O BOM é aceito em uma frota de 6 mil ôni-

bus, nos 39 municípios da Região Metropolitana de 

São Paulo, além da integração com os trens do Metrô 

e da CPTM. A companhia oferece ainda ATMs para 

recarga do BOM e do Bilhete Único em mais de 150 

estações do Metrô e da CPTM.

Com o intuito de atender as necessidades dos clientes 

e usuários do transporte coletivo, a empresa busca 

constantemente soluções inovadoras para mobilida-

de urbana que tragam comodidade para a população 

ao se locomover para o seu destino. “Acreditamos que 

o poder de escolha é do cidadão, que deve poder op-

tar pela forma de pagamento que melhor se adeque 

ao seu estilo de vida, seja com o cartão de transporte, 

cartão bancário de crédito ou débito, passagem uni-

tária por meio de QR Code, ou do seu smartphone”, 

conta Rubens Gil Filho, CEO da Autopass.

Buscando cada vez mais conceitos de inovação, a 

companhia oferece soluções personalizadas, por 

meio da tecnologia, para facilitar a vida do cidadão 

e contribuir para a construção de cidades inteligen-

tes. Operando em teste, em cidades como São Pau-

lo (Corredor Diadema/Berrini SP) e Porto Alegre, 

o sistema de pagamento de passagens de ônibus 

com cartões contactless (sem contato) de crédito, 

débito e pré-pago, é pioneiro na América Latina. O 

sistema de pagamento com cartões bancários pos-

sui inúmeras vantagens, como o uso simplificado, 

o tempo de validação mais rápido e a alta durabili-

dade, tanto do cartão quanto das leitoras, já que o 

plástico não necessita ser inserido, somente encos-

tado no validador.

“Este serviço agiliza o processo de pagamento e 

oferece um atendimento mais prático aos passagei-

ros. Não será preciso que o cliente digite a senha. 

É uma inovação a favor da mobilidade urbana e do 

cidadão”, explica o executivo. O meio de cobrança 

com cartões bancários já é usado no sistema de 

transporte de Londres desde 2012. Estimativas 

apontam que cerca de 1 milhão de passagens são 

pagas por esta forma todos os dias, o que repre-

senta mais de 25% 

das viagens na ca-

pital da Inglaterra. 

O que se preten-

de, especialmente 

numa cidade mui-

to movimentada 

como Londres, é 

que os cidadãos 

não tenham que 

fazer fila para com-

prar ou carregar o 

bilhete de trans-

porte e que pos-

sam usar o cartão 

com que pagam as 

suas compras para entrarem, diretamente, no metrô 

ou nos ônibus.

Para otimizar a rotina dos passageiros, a empresa 

desenvolveu para o transporte sobre trilhos o paga-

mento de passagens unitárias via QR Code (Quick 

Response - resposta rápida). A tecnologia foi tes-

tada por seis meses, em linhas da METRA e CPTM, 

tendo mais de 200 mil bilhetes emitidos no período.

O QR Code proporciona agilidade e praticidade aos 

passageiros do transporte coletivo e redução de cus-

tos operacionais à empresa. O seu formato permite 

aquisição através de diversos pontos de venda como 

internet, máquinas de autoatendimento, smartpho-

nes e bilheterias, dando mais liberdade e flexibilida-

de para o usuário no momento de pagar a tarifa do 

transporte. 

A Autopass está em constante evolução tecnológica. 

O desafio da companhia é buscar soluções inova-

doras que, aliadas à tecnologia possibilitem uma 

melhor experiência para os clientes e usuários do 

transporte, seja através de novas possibilidades de 

pagamento ou de parcerias que tragam benefícios 

para os passageiros. 

“Pensando no futuro, nosso foco é oferecer soluções 

convergentes que permitam desde a integração 

entre modais, benefícios para nossos clientes por 

meio de descontos em estabelecimentos comerciais 

como farmácias, até as multi-plataformas de paga-

mento, para a melhor experiência do cliente na hora 

de escolher a forma de acessar o transporte”, conclui 

o executivo.
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CAPA

População quer tarifa mais barata 
e transporte de qualidade

PESQUISA REVELA EXPECTATIVA DOS USUÁRIOS POR UM SERVIÇO 

MELHOR. ENQUANTO ISSO, SETOR LUTA PARA NÃO DEPENDER 

SOMENTE DAS PASSAGENS PARA CUSTEAR OS SERVIÇOS
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CAPA

Q
uando estamos diante de 

um problema, devemos 

parar, analisar suas cau-

sas e consequências, 

pensar em soluções, e então agir. 

Com o transporte público, que passa 

por uma crise histórica, a receita não 

poderia ser diferente. Para avaliar a 

satisfação e as expectativas de usu-

ários, entender melhor os desafios 

do setor e identificar soluções, a As-

sociação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos (NTU) e a Con-

federação Nacional do Transporte 

(CNT) realizaram a pesquisa Mobili-

dade da População Urbana 2017.

Lançada no fim de agosto durante 

o Seminário Nacional NTU 2017, em 

São Paulo, ela traz dados importan-

tes sobre os hábitos da população 

brasileira em relação aos desloca-

mentos, suas principais reclamações 

e necessidades no que diz respeito 

ao transporte público, além, é claro, 

de possíveis caminhos para resolver 

os entraves. A pesquisa é inédita por 

ter ido diretamente à fonte – os ci-

dadãos, usuários, ex-usuários e não 

usuários do sistema. Ao todo, foram 

3.100 entrevistas em 35 cidades com 

mais de 100 mil habitantes.

Para começar, o transporte público 

aparece em quarto lugar na lista 

dos principais problemas sociais, 

atrás apenas de segurança, saúde 

e desemprego. Isso, por si só, já de-

monstra a importância de melhorar 

as condições do serviço, que foi se 

deteriorando e perdendo parte de 

seu público ao longo do tempo – so-

mente nos últimos três anos (2014 

a 2016), a demanda encolheu 18%, 

segundo dados do Anuário da NTU 

2016-2017. Uma realidade comprova-

da pela pesquisa de mobilidade rea-

lizada pela NTU em 2006, segundo a 

qual 70% da população se deslocava 

diariamente, sendo 79% das viagens 

para trabalho, compras ou estudo, e 

85% por meios motorizados. 

Na pesquisa deste ano, apenas 59% 

dos entrevistados realizam deslo-

camentos em todos os dias úteis da 

semana, enquanto 11,6% se deslocam 

entre três e quatro dias, também de se-

gunda a sexta. O ônibus permanece na 

liderança dos modais mais utilizados, 

com 45,2%, seguido do carro próprio 

(22,2%) e da locomoção a pé (21,5%), 

sendo este último o modo mais utiliza-

do pelas classes C e D/E – as mais atin-

gidas pela crise econômica, uma das 

causas da retração da demanda.

A principal motivação para as via-

gens, segundo a nova pesquisa, 

continua sendo o trabalho (53,3%). 

O segundo colocado nesse quesito 

é “fazer compras”, com 13,7%. Na se-

quência, vêm os estudos, acumulan-

do 9,7%. É importante ressaltar que 

esses dados sobre deslocamentos 

levaram em consideração apenas 

os dias úteis, o que justifica a baixa 

representatividade dos programas 

de lazer e cultura.

Na pesquisa NTU de 2006, os pas-

sageiros estavam mais interessados 

em conforto e viagens mais rápidas. 

“HÁ UMA PARCELA AINDA 
MAIS EXIGENTE, E QUE 
NÃO NECESSARIAMENTE 
SE IMPORTA COM O PREÇO 
DA TARIFA. MESMO DE 
GRAÇA E COM SERVIÇOS 
EXTREMAMENTE 
AVANÇADOS, ESSAS 
PESSOAS NÃO ANDARIAM 
DE ÔNIBUS, ESSA PALAVRA 
SEQUER FAZ PARTE DO 
VOCABULÁRIO DELAS. E 
NÃO HÁ PROBLEMA, NÓS JÁ 
SABEMOS DISSO. A NOSSA 
LUTA É PARA OFERECER UM 
TRANSPORTE DE QUALIDADE 
ÀQUELES QUE PRECISAM, 
QUE SÃO A GRANDE 
MAIORIA”. ANDRÉ DANTAS

PRINCIPAIS PROBLEMAS URBANOS (2017)*

*PERGUNTA FEITA SOMENTE AOS CHEFES DOS DOMICÍLIOS. 
OS ENTREVISTADOS PODERIAM CITAR ATÉ DOIS ITENS NESSA QUESTÃO.
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CAPA

Onze anos depois, a maior preocu-

pação da população se concentra 

no bolso: todos querem uma tarifa 

mais barata. Não é que a comodida-

de dentro dos ônibus e a agilidade 

nos percursos não interessem mais. 

O valor cobrado é que passou a ser 

prioridade. De acordo com o estudo, 

a maioria dos entrevistados (62,4%)

voltaria a usar transporte público 

caso houvesse redução de tarifa. 

Outro ponto sensível é a flexibilida-

de do serviço em relação a opções 

de horários e rotas. Para 30,3% dos 

entrevistados, a atual oferta de ser-

viço do sistema é muito limitada. “A 

população tem sentido os impactos 

do cenário econômico ruim, com de-

semprego e dificuldades financeiras. 

Além disso, são pessoas com acesso 

a tecnologias (69,8% dos entrevista-

dos acessam a internet). Portanto, 

estamos diante de um usuário com 

perfil mais exigente. É fundamental 

recuperar parte dessa demanda para 

reduzir a tarifa”, avalia o presidente 

executivo da NTU, Otávio Cunha.

PROBLEMA ANTIGO

Apesar de ter ganhado força nos 

últimos anos, a queixa a respeito da 

tarifa não é a única. A pesquisa Mo-

bilidade da População Urbana 2017 

mostra que há outras necessidades 

importantes, apontadas como con-

dições para o retorno ao transporte 

público: mais rapidez das viagens 

(25,4%), flexibilidade dos serviços 

(24,6%), mais conforto (22,1%), 

pontualidade (15,4%) e mais segu-

rança (14,1%). 

“Há uma parcela ainda mais exigen-

te, e que não necessariamente se im-

porta com o preço da tarifa. Mesmo 

de graça e com serviços extrema-

mente avançados, essas pessoas não 

andariam de ônibus, essa palavra se-

quer faz parte do vocabulário delas. 

E não há problema, nós já sabemos 

disso. A nossa luta é para oferecer 

um transporte de qualidade àque-

les que precisam, que são a grande 

maioria”, destaca o diretor técnico 

da NTU, André Dantas.

Mas, antes de sonhar com o retorno 

dos passageiros perdidos, é preciso 

voltar no tempo e fazer uma retros-

pectiva dos problemas que levaram 

a esse cenário de queda constante 

na demanda. Lá atrás, quando as 

pessoas começaram a migrar para 

as áreas urbanas, a falta de planeja-

mento levou a uma ocupação inade-

quada, com formação de periferias 

lotadas, ao mesmo tempo em que os 

serviços básicos se concentravam 

no centro. Assim, com a falta de in-

vestimento em infraestrutura de mo-

bilidade urbana, os deslocamentos 

foram ficando cada vez mais longos 

e ineficientes.

Depois, vieram as políticas de incen-

tivo ao transporte individual, com 

isenção de impostos para compra de 

automóveis e aumento da gasolina 

muito inferior ao do diesel – 191,3% 

menor ao longo dos últimos 18 anos. 

Ou seja, passou a ser mais vantajoso 

ter carro próprio. O que levou o trân-

sito a ficar mais congestionado, e as 

viagens de ônibus, mais demoradas 

e caras. A crise econômica não aju-

dou em nada: usuários das classes A 

e B adquiriram carros, ao passo que 

a parcela das classes C, D e E passa-

ram a fazer seus trajetos a pé.

Segundo a pesquisa, 35,8% dos en-

trevistados migraram para o carro 

próprio; 29,1% passaram a andar a 

pé; 7,9% aderiram às bicicletas; 7,8%, 

às motos; e 3,5%, aos metrôs. Outras 

opções, como táxis, serviços de ca-

rona e de aplicativos de celulares, 

somados, chegam a 10%. Levanta-

mento da Associação Nacional de 

Transportes Públicos (ANTP) apon-

ta que, em 12 anos, os números do 

transporte coletivo não saíram do 

lugar, enquanto o transporte indivi-

dual saltou 16% e o transporte não 

motorizado cresceu 7,2%.

1. Crescimento 
urbano 
desordenado

2. Maior número 
de viagens e 
maior distância 

3. Menor frequência 
do transporte 
público coletivo

4. Maior dependência 
do veículo particular

5. Aumento do tráfego, 
da poluição e dos 

congestionamentos

6. Necessidade 
de construir 

mais vias

CÍRCULO VICIOSO DA FALTA DE 
PLANEJAMENTO URBANO

FONTE: ADAPTADO DE MINISTÉRIO DAS CIDADES (2008)
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E não para por aí: as constantes que-

bras de contrato, quando o poder 

público, por pressão popular, não 

concede os aumentos tarifários pre-

vistos, também contribuem para o 

endividamento das empresas opera-

doras, piorando, e muito, a situação. 

Sem conseguir competir, o transpor-

te público passou a “respirar com a 

ajuda de aparelhos” e, agora, corre o 

risco de entrar em colapso. “Se algo 

muito sério não for feito, o sistema 

todo vai despencar. E não é um pro-

blema técnico. São problemas polí-

ticos que geram a insustentabilidade 

do serviço”, avisa Dantas.

HÁ INVESTIMENTOS, 
MAS É PRECISO MAIS

Dados divulgados no Anuário da NTU 

2016-2017 revelam que, nos últimos 

nove anos, houve uma retomada 

importante dos investimentos em 

mobilidade urbana. Isso após 30 anos 

sem qualquer investimento relevante 

em infraestrutura para transporte 

público por ônibus. Entre os anos de 

2009 e 2017, foram cadastrados 614 

empreendimentos. Desse total, 219 

já estão em pleno funcionamento, ou 

seja, 35,7%. Os projetos que mais re-

ceberam recursos, por sua vez, foram 

os de BRT e os corredores e as faixas 

exclusivas, que, juntos, representam 

80,8% das intervenções.

Os grandes eventos realizados no 

país nos últimos anos, a exemplo 

da Copa do Mundo de 2014 e das 

Olimpíadas de 2016, no ano passado, 

estimularam boa parte desses inves-

timentos. Em seminário realizado 

pela NTU no início de junho deste 

ano, em Brasília, a Secretaria Nacio-

nal de Mobilidade Urbana do Minis-

tério das Cidades (Semob) revelou 

que há recursos; somente em 2016, 

havia R$ 84,33 bilhões destinados 

para investimentos na área. Faltam, 

porém, projetos de qualidade para 

utilizar essa verba: a pasta recebeu 

136 projetos que não se sustentavam 

e, com isso, o recurso de cerca de R$ 

23 bilhões não foi aproveitado.

“A implementação dos planos de 

mobilidade e diretor urbano inte-

grados são pilares para o enfrenta-

mento do caos urbano que vivemos. 

Aprimorar o planejamento e investir 

em itens que promovam ganhos de 

qualidade dos sistemas de transpor-

te, melhorando o conforto do cida-

dão e tornando o transporte público 

coletivo mais atraente, devem ser os 

norteadores da atuação do poder 

público, de forma a combater o co-

lapso no setor”, reconhece o secre-

tário nacional de Mobilidade Urbana 

do Ministério das Cidades, José Ro-

berto Generoso.

A atual carteira de investimentos da 

Semob possui 194 empreendimen-

tos, dos quais 119 de infraestruturas 

de transporte coletivo sobre pneus 

(faixas exclusivas, BRTs e corredo-

res de ônibus). Ao todo são mais 

de R$ 22 bilhões, dos quais R$ 15,1 

bilhões de financiamentos com ju-

ros subsidiados e R$ 6,98 bilhões do 

Orçamento Geral da União (OGU). 

Dos 119 empreendimentos, 6 fo-

ram concluídos entre maio de 2016 

e agosto deste ano, 65 estão em 

obras e 40 não foram iniciados. A 

má notícia é que, a partir deste ano, 

a previsão é de queda no orçamento 

destinado ao setor (ver quadro). É 

preciso lembrar também que a falta 

de crédito para concessão de em-

préstimos aos municípios não faci-

lita em nada a obtenção de recursos 

para o transporte.

Apesar da queda nos investimentos, 

o governo federal tem buscado alter-

nativas para que o transporte público 

saia da zona de perigo. Entre as inicia-

tivas estão o Programa de Renovação 

de Frotas (Refrota 17), que prevê 

financiamento para 10 mil novos 

ônibus, e o Programa Avançar Cida-

des – Mobilidade Urbana, cujo foco é 

justamente o transporte coletivo por 

ônibus, com recursos para pavimen-

tação e implantação de terminais, 

estações e abrigos, por exemplo.

Pedestres e ciclistas também têm 

sido observados com atenção. Antes, 

o acesso a valores do FGTS para es-

truturas que atendessem a esses pú-

blicos só era possível se estivessem 

ligadas a grandes obras de infraestru-

tura, como metrô e BRT. Agora, já é 

possível priorizar esses modais, com 

projetos específicos. “Compreender 

a política de mobilidade urbana inse-

rida no contexto do desenvolvimento 

PREVISÃO DE 
INVESTIMENTOS 
EM MOBILIDADE 

URBANA – 2017 / 2020*

*DADOS DA SECRETARIA NACIONAL 
DE MOBILIDADE URBANA DO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES

2017
R$ 10 BILHÕES

2019
R$ 8 BILHÕES

2018
R$ 8 BILHÕES

2020
R$ 7 BILHÕES
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urbano integrado é o maior desafio 

do setor. E esse desafio é grande, 

mas só assim será possível garantir a 

todos, em especial aos grupos mais 

vulneráveis, o acesso às oportunida-

des da vida urbana de forma digna e 

segura”, conclui Generoso.

NEM SÓ DE PROBLEMAS 
É FEITO O SETOR

Mas de nada adianta falar apenas 

em problemas e não apontar so-

luções. Por isso, a pesquisa Mobi-

lidade da População Urbana 2017 

lista alguns caminhos que podem 

dar fôlego ao transporte público. 

O principal deles é a aprovação da 

chamada Cide Municipal. Idealizada 

pela Frente Nacional de Prefeitos 

(FNP), a proposta prevê a criação 

de um imposto sobre a venda a va-

rejo de gasolina, etanol e gás natural 

veicular, para custeio exclusivo do 

transporte público.

A cobrança será feita diretamente 

sobre o valor pago pelos consumi-

dores ao abastecerem seus carros 

particulares nos postos. O valor 

arrecadado irá para um fundo com 

um único fim: custear o serviço de 

transporte público coletivo. A ideia é 

criar novas fontes de recursos para o 

setor e dividir de forma justa a conta: 

hoje, os carros ocupam 75% das vias 

e carregam somente 20% dos usu-

ários, enquanto os ônibus ocupam 

20% do espaço urbano para trans-

portar 70% da população.

Após aprovação da proposta de 

emenda à Constituição em comissão 

especial da Câmara dos Deputados, 

por unanimidade, a Cide Municipal 

aguarda atualmente votação no Ple-

nário daquela casa. Com a agenda po-

lítica conturbada da Casa, repleta de 

pautas ligadas à economia, reformas 

e escândalos de corrupção, não sobra 

muito espaço para o transporte.

“Não há um ambiente favorável para 

a votação da Cide Municipal, que é 

uma alternativa importante e aten-

deria justamente à principal deman-

da da população, apontada pela 

pesquisa, que é de redução da tarifa. 

Com o tributo, poderíamos custear 

em até 30% o serviço”, ressalta o 

presidente executivo da NTU, Otávio 
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SERVIÇOS E 
MANUTENÇÃO

Consultoria -  Orientamos desde a 
manutenção da sanfona e do sistema 
de articulação e peças de reposição até 
programas de treinamentos individua- 
lizados.

Peças de reposição – A experiência 
técnica e a vivência que temos são 
incorporadas à entrega de nossos 
produtos, com garantia de um longo 
período de vida útil. 
 
Manutenção - Nossa manutenção é 
completa para a articulação do seu 
ônibus com uma inspeção detalhada, 
preventiva e corretiva, limpeza, 
lubrificação e troca de componentes 
mecânicos, hidráulicos e elétricos.

Inspeções –  Já que vários fatores 
externos influenciam nos intervalos entre 
manutenções, avaliamos os componen-
tes criteriosamente, focando sempre em 
durabilidade e redução de custos.

Reparos - Oferecemos manutenção e 
reparos in company para seus 
componentes HUBNER,  assegurando 
que permaneçam em plena condição 
de funcionamento.

Treinamento - Sessões de treinamento 
prático, na sua empresa ou em salas de 
treinamento na fábrica da Hubner. 
Consulte nossos programas individuais 
de treinamento.

Muito além de produtos de 

primeira linha. 

Nosso pós-venda assegura 

por mais tempo a sua 

confiança operacional.

HÜBNER Sanfonas Industriais Ltda.
Av. Adhemar Pinto Siqueira, 412

Bairro da Grama - Caixa Postal 76
12286-325 - Caçapava - SP - Brasil

Tel. +55 12   3653-3622
info@hubner-brasil.com.br
www.hubner-brasil.com.br
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Cunha. O vice-presidente de mobili-

dade urbana da FNP, Felício Ramuth, 

concorda: “A Cide Municipal pode 

ajudar bastante a trazer essas me-

lhorias que a população tanto quer”.

Desistir? De forma alguma. A NTU e 

as demais entidades interessadas em 

oferecer um transporte público de 

qualidade para a população continu-

arão o trabalho de intermediar essas 

discussões nos âmbitos dos poderes 

Executivo e Legislativo. “Para nós, foi 

uma satisfação ver que nossas lutas 

estão alinhadas com as expectativas 

da população, o que ficou muito claro 

com a pesquisa. Sabemos o que essas 

lutas representam na vida de milhões 

de pessoas”, defende o diretor técni-

co da NTU, André Dantas. 

Para além da Cide Municipal, a NTU 

também aposta no Programa Emer-

gencial de Qualificação dos Serviços 

Convencionais. Voltado para cida-

des com população superior a 250 

mil habitantes, prevê investimentos 

de R$ 1 bilhão ao ano na constru-

ção de 3.300 quilômetros de faixas 

exclusivas em até 110 municípios, 

beneficiando 86 milhões de pessoas 

no prazo de dois anos. Isso sem falar 

na expectativa de reduzir a emissão 

de CO2 em mais de 1 milhão de tone-

ladas ao ano. O projeto foi elaborado 

pelo setor e entregue para avaliação 

do governo federal.

A pesquisa também deixa clara a 

urgência em conscientizar a socie-

dade sobre a situação do transpor-

te público e sua importância para a 

qualidade de vida de todos, e não 

apenas dos usuários. As gratuida-

des, concedidas a estudantes e ido-

sos, por exemplo, têm um impacto 

de 16,2% no valor das tarifas, de 

acordo com dados do Anuário NTU 

2016/2017. São os usuários que 

pagam essa conta também, pois 

o benefício está incluído no preço 

das passagens.

“Precisamos de um modelo de de-

senvolvimento urbano sustentá-

vel, evitar ações que incentivem o 

transporte individual, criar um fundo 

para investimentos em mobilidade 

urbana e custeio de gratuidades, re-

formulando de vez a política tarifária 

atual”, argumenta Dantas. 



SOLUÇÕES INTEGRADAS E MAIS 
FACILIDADE PARA OS USUÁRIOS.

O FUTURO DO TRANSPORTE 
PÚBLICO PERTO DE VOCÊ.

TCC
Compra de créditos com 

cédulas, moedas e cartões

TVC
TCC + Dispensa de 

cartões

TPC
TVC + Troco em cédulas 

e moedas

TPC 1600
TPC + Dispensa até 4 

tipos de cartões

TERMINAIS DE PAGAMENTO

PERTOKIOSK TAS - TERMINAL DE 
AUTOATENDIMENTO

DG-830

TERMINAIS DE CONSULTA E PAGAMENTO

Consulte todas as nossas soluções para a sua empresa. (51) 3489-8826            /pertotecnologia            www.perto.com.br

SOFTWARE DE GESTÃO

Plataforma de gestão e venda de 
crédito desenvolvida e customizada 
de acordo com as exigências e 
equipamentos da sua empresa. 

FULL OUTSOURCING

Gerenciamento total de 
processos e manutenção 24 horas 
por dia através do nosso Centro de 
Operações de Rede (NOC), para a 
sua empresa que não pode parar.

EQUIPAMENTOS

Terminais de consulta e 
pagamento de créditos para 
transportes, atendendo sua 
demanda e facilitando a vida 
dos seus clientes.

Exp.  Appraisal #240972018-05-22

Leitura, gravação e dispensa de 
cartões, com alta capacidade 
de armazenamento.

Pagamentos com cédulas, 
moedas e cartões. Troco em 
cédulas e moedas.

Interface touchscreen 
de fácil utilização, com 
monitor LCD de 15”.

Acessibilidade através de 
entrada para fones de ouvido.

PER-0005-17A-Anuncio-technibus-420x275mm-Af.indd   1 10/9/17   18:21
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ESPECIAL SEMINÁRIO NACIONAL NTU

Especialistas apresentam soluções 
para o transporte coletivo urbano

SEMINÁRIO NACIONAL NTU 2017 REUNIU 609 PESSOAS EM SÃO PAULO. ENTRE 

OS TEMAS DEBATIDOS ESTÃO QUALIDADE DO TRANSPORTE, CUSTOS, FONTES 

DE FINANCIAMENTO, CONTRATOS DE CONCESSÃO E TECNOLOGIAS

E
m 2016, o transporte coletivo de pas-

sageiros teve uma redução de quase 3 

milhões de usuários por dia, segundo 

dados do Anuário 2016-2017 da NTU. 

E, de acordo com pesquisa realizada entre 

os dias 12 e 23 de junho deste ano, pela Con-

federação Nacional do Transporte (CNT) em 

parceria com a NTU, cerca de 62% das pessoas 

que abandonaram os ônibus voltariam para 

o transporte coletivo se o valor da passagem 

fosse menor. 

No entanto, o alto preço da tarifa é apenas um 

dos itens que estão no rol de preocupações 

dos passageiros do transporte coletivo urbano 

no Brasil. A qualidade no transporte público é 

hoje uma demanda social, razão pela qual foi 

escolhida como tema para o Seminário Nacio-

nal NTU 2017. 

No decorrer do Seminário, promovido no mês 

de agosto de 2017, as discussões mostraram 

que é possível transformar o serviço de trans-

porte coletivo urbano, tornando-o melhor, 

mais atrativo e acessível. Para isso, o esforço 

deve partir de todos os lados: governo, socie-

dade e empresários. O evento da NTU, em sua 

31ª edição, colocou todos esses atores frente a 

frente para dialogar e buscar soluções. A Re-

vista NTU Urbano traz os principais destaques 

dos dois dias de debates que ocorreram no 

Transamerica Expo Center em São Paulo.
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ESPECIAL SEMINÁRIO NACIONAL NTU

FINANCIAMENTO E QUALIDADE 
DO TRANSPORTE COLETIVO

Existe a necessidade de novas fontes 

de recursos para o custeio do trans-

porte coletivo, já que, atualmente, 

os custos do serviço – incluindo gra-

tuidades e benefícios tarifários – são 

cobertos, exclusivamente, pela pas-

sagem paga pelos usuários que utili-

zam o serviço. A questão foi tratada 

no primeiro painel do Seminário, que 

abordou o tema “Financiamento ver-
sus qualidade nos serviços de trans-

porte público”. 

Além disso, a racionalização do trans-

porte coletivo, com medidas de prio-

rização do ônibus, foi uma das estraté-

gias citadas na abertura do encontro 

pelo presidente executivo da associa-

ção, Otávio Cunha, como alternativa 

para mais qualidade no transporte.  

“Para tarifas mais acessíveis, deve 

ser feita a flexibilização das rotas e 

a atualização das redes de transpor-

te, para que os passageiros tenham 

mais opções de linhas e horários. E 

dar preferência nas vias aos coleti-

vos. A CIDE – proposta de taxação 

adicional sobre os combustíveis 

para repasse a um fundo destinado 

ao transporte público coletivo – 

também pode ser um dos caminhos 

para resolver essa questão”, propôs 

Cunha durante a abertura. 

Sobre os benefícios tarifários, que 

têm implicações no valor da tarifa, 

ele disse que: “é necessário encon-

trar formas de mantê-los sem onerar 

ainda mais o passageiro que paga a 

tarifa”. Essa opinião teve reforço na 

fala do senador Acir Gurgacz, que 

destacou que representa o setor 

com conhecimento de causa e sus-

tentou que a tarifa é quem banca o 

serviço. “É o trabalhador quem paga 

pela gratuidade do jovem e do ido-

so”, destacou. 

Sobre essa questão, uma das pro-

postas é que os custos das gratuida-

des e benefícios passem a ser custe-

ados por fundos educacionais ou de 

assistência social já existentes, como 

o Fundo Nacional do Idoso e o Fun-

do Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE).

Contribuíram ainda para a discus-

são do tema o jornalista e editor do 

jornal Valor Econômico Cristiano 

Romero, o prefeito de São José dos 

Campos (SP) e vice-presidente de 

Mobilidade Urbana da Frente Nacio-

nal de Prefeitos (FNP), Felício Ra-

muth, o secretário Municipal de Mo-

bilidade e Transporte de São Paulo, 

Sérgio Avelleda, e o diretor técnico 

da NTU, André Dantas.

INFRAESTRUTURA: É 
PRECISO INVESTIR EM 
PROJETOS DE QUALIDADE

A priorização do transporte público 

coletivo urbano, com a participação 

do governo federal, dos estados e 

dos municípios, é o caminho para en-

frentar os desafios do setor. A neces-

sidade de articulação entre todos es-

ses entes para um transporte melhor 

também foi consenso entre os deba-

tedores do painel “Infraestrutura do 

transporte público: como garantir a 

continuidade dos investimentos”. 

O secretário nacional de mobilidade 

urbana do Ministério das Cidades, 

José Roberto Generoso, admitiu 

que o governo federal não é capaz 

de cumprir a promessa de tratar o 

transporte coletivo como prioridade. 

Generoso, que abriu esse debate, ex-

plicou que é preciso ter condições e 

projetos melhores. “Precisamos aca-

bar com essa onda de maus projetos. 

Com projetos bem estruturados, o 

custo será menor”, completou. 

Generoso também defendeu que a 

operação de transporte público tem 

que ser feita pelo setor privado: “A 

realidade hoje é que com a crítica 

situação econômica do país, o go-

verno federal não é capaz de cumprir 

a promessa de tratar o transporte 

coletivo como prioridade”.

O secretário citou que as regras que 

regiam o financiamento com recur-

sos do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) mudaram e que 

agora existe uma nova linha de crédi-

to para o transporte, o Refrota 17, que 

faz parte do Programa Pró-Transpor-

te. Criado em conjunto com a NTU e 
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GARANTIA DOS CONTRATOS 
DE CONCESSÃO 

Outro tema de grande preocupação, 

o cumprimento dos contratos de 

concessão, foi abordado por empre-

sários e especialistas no assunto que 

debateram medidas que possam 

solucionar esse problema. O terceiro 

painel foi mediado pelo empresário 

e conselheiro da NTU Edmundo de 

Carvalho Pinheiro, que enfatizou a 

necessidade de os contratos serem 

respeitados pelo poder concedente. 

“Ou o setor se resigna ou enfrenta a 

situação. Temos que melhorar para 

fazer este enfrentamento de ordem 

jurídica, o setor deve estar mais pre-

parado”, enfatizou.   

O painel foi apresentado pelo sócio 

da Rhein Schirato, Meireles e Caiado 

Advogados, o professor doutor em 

direito administrativo da Faculdade 

fabricantes de ônibus, o programa 

busca oferecer mais disponibilidade 

e condições de financiamento para 

a renovação da frota. “O governo 

federal está liberando R$ 3 bilhões 

por meio do programa Refrota para 

a compra de 10 mil ônibus”, informou.

Investimentos privados no setor 

e parcerias público-privadas po-

deriam melhorar a infraestrutura 

necessária para que o transporte 

público funcionasse com mais efici-

ência e qualidade. Essa é a opinião 

do presidente executivo do Sindi-

cato das Empresas de Transporte 

Coletivo Urbano de Passageiros de 

São Paulo (SPUrbanuss), Francisco 

Christovam. “Fazer PPP é uma forma 

de trazer a iniciativa privada para se 

responsabilizar também pela infra-

estrutura”, ressaltou. “Hoje não con-

seguimos tratar da questão de mobi-

lidade urbana sem falar em qualida-

de da infraestrutura”, afirmou.

O mediador do painel, Marcos Bica-

lho, exibiu um vídeo sobre a qualida-

de do transporte coletivo depois da 

implementação das faixas exclusivas 

para os ônibus em Fortaleza (CE). 

Contou que as faixas dão mais agi-

lidade aos trajetos e que o projeto 

cearense conseguiu uma redução do 

tempo de viagem de até 200%. “Pro-

jetos simples dão resultado imedia-

to, com custo muito barato”, exaltou 

Bicalho, que é diretor administrativo 

e institucional da NTU.

Célio Freitas Bouzada, presidente da 

Empresa de Transportes e Trânsito 

de Belo Horizonte (BHTrans), elo-

giou as propostas para a mobilidade 

urbana apresentadas pelo secretário 

de mobilidade urbana do Ministério 

das Cidades e observou: “O financia-

mento desses projetos representa 

um avanço que vai ajudar os muni-

cípios”. Bouzada também ressaltou 

a importância de os municípios 

contarem com fontes de recursos e 

programas contínuos.

Já o especialista em planejamento da 

mobilidade urbana e meio ambiente 

Renato Boareto deu uma visão mais 

geral sobre o financiamento da in-

fraestrutura e afirmou: “Todos aqui 

temos interesse que o sistema de 

transporte público dê certo. Isso é 

fundamental. O transporte público é 

o único que pode ser universalizado”. 

Boareto acredita que está na hora de 

colocar o transporte público no cen-

tro das discussões e que o setor tenha 

a sua importância reconhecida. 

ESPECIAL SEMINÁRIO NACIONAL NTU
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TECNOLOGIAS AJUDAM O SETOR

A oficina de ITS (Sistemas Inteligen-

tes de Transporte), que acontece 

sempre no último dia dos Seminários 

da NTU, discutiu soluções que bus-

cam aprimorar a oferta de serviços 

aos usuários. Dividida em três pai-

néis, abordou temas que impactam 

diretamente a operação do transpor-

te coletivo urbano brasileiro, como 

a produtividade das empresas, a 

retirada do dinheiro dos ônibus com 

novas formas de pagamento e as ino-

vações para o processo de transfor-

mação da mobilidade urbana.

Com o tema ”Produtividade, produti-

vidade e produtividade”, moderado 

por Velton Pereira, do Consórcio 

BRT/RJ, os participantes do primeiro 

de Direito da USP, Vitor Rhein Schira-

to, que destacou a necessidade de se 

construir contratos que de fato tra-

gam a segurança necessária para as 

organizações privadas não ficarem à 

mercê do poder concedente.

“Se existe um contrato, ele deve ser 

cumprido, afinal as regras devem 

ser respeitadas por ambas as partes. 

No meio do contrato o concessioná-

rio não pode permitir que o poder 

público mude as regras. Antes de o 

concessionário assinar, deve fazer 

uma avaliação criteriosa para avaliar 

inclusive se tem condição de cumpri-

-lo”, esclareceu Schirato, que foi en-

trevistado pela Revista NTU Urbano 

- edição 28.   

A procuradora do Estado de São 

Paulo, Camila Rocha Cunha Viana, 

acrescentou que é sempre bom re-

visar o contrato que está sendo feito 

e que ainda pode melhorar. “A so-

lução é amarrar bem as partes pelo 

contrato. Também pode discutir se 

cabe alguma alteração, inclusive 

uma modelagem sofisticada com 

regras, revisão e normas que podem 

ser feitas no futuro. Este é um dos 

caminhos”, sugeriu.

Para o assessor jurídico do Sindi-

cato das Empresas de Transporte 

Coletivo Urbano de Passageiros de 

São Paulo (SPUrbanuss), Antônio 

Sampaio Amaral Filho, a garantia 

do setor de ver o contrato cumpri-

do está cada vez mais complicada, 

mesmo com a melhoria da qualidade 

do serviço oferecido pelas empre-

sas. “O caminho é árduo, mas temos 

confiança na pujança do operador”, 

acredita Sampaio.

painel concordaram que a tecnologia 

é essencial para alavancar o setor.

Um dos debatedores – Maurício Cor-

te, representante da empresa Clever 

Devices – alertou para a necessidade 

de investimento em soluções inte-

gradas e afirmou que é a tecnologia 

que garante confiabilidade ao servi-

ço. “Precisamos colocar a tecnologia 

a favor do empresário. Planejamento 

para isso é essencial”, ressaltou. Cor-

te ainda sugeriu que o setor encare a 

tecnologia como investimento e não 

como um custo.

Contribuíram para esse debate: Val-

ter Luiz da Silva, da BGM Rodotec; 

Paulo Fraga, da Cittati; Jefferson 

Arrivabene, da Giro; Marco Muniz, da 

M2M; Alexander Hammerschmidt, 

da Transoft; e Victor Celada de Car-

valho, da Goal Systems.

O segundo painel discutiu como a 

tecnologia pode ser utilizada para 

a retirada do dinheiro de dentro 

dos ônibus. Rubens Gil Fernandes 

Filho, representante da Autopass/

SP, mediou e aproveitou o gancho 

do primeiro painel para introduzir o 

tema “revolução digital” e como isso 

vai impactar a bilhetagem. Entre os 

participantes estavam: Jaílson Felis-

bino, da Dataprom; Abel Alarcon, da 

Digicon; Milton Silva Jr., da Empresa 

1; Júlio Grillo, da TACOM; Rafael Te-

les, da TransData; e Leonardo Cera-

gioli, da Prodata.

Os painelistas concordaram que o 

principal desafio é a integração de 

todas as tecnologias no sistema de 

bilhetagem. Abel Alarcon tocou num 

ponto que preocupa o setor, a redu-

ção na quantidade de passageiros, e 

sugeriu que as novas tecnologias aju-

darão a trazer de volta os usuários se 

levar em consideração todos os perfis 

de público e criar meios de pagamen-

to apropriados para cada um. “Facili-
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tar o acesso para todos, para que esse 

usuário volte ao transporte público, 

volte a andar de ônibus”, argumentou 

o representante da Digicon.

O último debate da oficina foi em 

torno do tema “O futuro começa 

agora” e contou com a presença de 

Dimas Barreira, presidente do Sindi-

cato das Empresas de Transporte do 

Estado do Ceará (Sindiônibus), que 

mediou e iniciou a discussão pergun-

tando como o setor pode usar a tec-

nologia para atender às expectativas 

dos usuários.

Os participantes Ernesto Peso-

chinsky, da Mobileye; Gabriel Ferian-

cic, professor da Poli-USP; Francisco 

Giacomini Soares, da Qualcomm; 

Gregório Pires da Silva, da Telit; e 

John Krumheuer, da Trimble, expli-

caram que uma das melhores formas 

de uso da tecnologia no setor é a 

adoção de um protocolo padroniza-

do e métodos compartilhados para 

obter dados.

De acordo com Gregório Pires da Sil-

va, “Se todos colaborarem e compar-

tilharem os dados, teremos sistemas 

mais seguros e custos mais baixos”. 

Gabriel Feriancic afirmou que, no 

Brasil, o custo é a maior preocupa-

ção do setor atualmente e com isso 

esquecemos da qualidade dos ser-

viços. Ele também deixou claro que 

nem todos os usuários têm acesso a 

smartphones e outros dispositivos, 

como é o caso em outros países, o 

que dificulta a implementação de 

certas tecnologias.

FEIRA TRANSPÚBLICO

Com 49 empresas expositoras, a Fei-

ra Transpúblico, realizada em parale-

lo ao Seminário Nacional NTU 2017, 

contou com 2.422 visitantes. Reali-

zada a cada dois anos, a feira sem-

pre busca mostrar as inovações da 

indústria do transporte por ônibus. 

ESPECIAL SEMINÁRIO NACIONAL NTU
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N
a comemoração dos 60 

anos da empresa Trans-

porte Colet ivo Glór ia , 

quem ganhou o presente 

foram os funcionários. A homena-

gem aconteceu em julho deste ano, 

quando mil fotos de rostos de tra-

balhadores foram estampadas nas 

laterais de um veículo biarticulado 

de 28 metros de comprimento. As 

fotos escolhidas representam as 

2.344 pessoas que fazem parte do 

quadro de funcionários da Glória. 

Entre elas estão pessoas que ajuda-

ram a construir a história da empresa 

ACONTECE NAS EMPRESAS

Empresa comemora 60 anos com 
homenagem especial a funcionários

COM AÇÃO SIMPLES E INUSITADA, A COMEMORAÇÃO ENVOLVEU MAIS 

DE MIL COLABORADORES DA EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO 

GLÓRIA, QUE HÁ SEIS DÉCADAS FORNECE O SERVIÇO EM CURITIBA 

e têm acompanhado a sua trajetória 

ao longo de anos.

Na ocasião, os funcionários foram 

surpreendidos pelo ônibus que en-

trou na garagem com suas imagens. 

O veículo ficou em exposição por três 

dias para os funcionários tirarem fotos 

e identificarem o seu retrato. Após a 

exposição, o biarticulado entrou em 

operação na linha Santa Cândida–Ca-

pão Raso, na cidade de Curitiba (PR). 

O diretor executivo Gilson Forlin 

lembra que quando o ônibus entrou 

na garagem ele conseguiu entender 

a dimensão da homenagem. “Essa 

ação foi muito significativa, pois a 

reação deles foi impressionante, co-

meçaram a tirar fotos e ligar para os 

parentes, foi emocionante”, recor-

dou Gilson.

Roseli Jientara é uma das 15 mo-

toristas mulheres da empresa. Ela, 

que ama dirigir ônibus, se sentiu 

grata pela homenagem. “Foi um 

reconhecimento que poucas em-

presas dão aos funcionários”, disse 

emocionada. 
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ACONTECE NAS EMPRESAS

O projeto precisou da autorização do 

órgão gestor municipal, a empresa 

URBS (Urbanização de Curitiba S.A), 

já que as operadoras não podem mo-

dificar o layout dos coletivos.

CELEBRAÇÃO

Várias atividades foram realiza-

das para comemorar o aniversário 

da empresa. No dia do Motorista 

(25/07) e do Cobrador (15/01), todos 

os ônibus que saíram da garagem 

foram abençoados para celebrar a 

data. Um culto ecumênico foi reali-

zado no pátio da empresa, em agra-

decimento a mais um aniversário.

Nas três unidades da Glória, um tra-

dicional bolo comemorativo foi dis-

tribuído a todos os funcionários, das 

diversas escalas. Durante o período 

de exposição do biarticulado nas 

unidades, também foi entregue um 

cordão para crachás personalizado 

para cada funcionário, com o novo 

logotipo da empresa.

Já o motorista Miguel Taborda, de 

67 anos, é um exemplo de vitalidade 

e animação, ele está na Glória há 45 

anos.  Miguel dirige o biarticulado 

desde que foi implantado, e sabe 

exatamente onde está sua imagem. 

“Me senti honrado com a homena-

gem, foi muito bom ver a imagem da 

gente, fiquei muito contente com o 

reconhecimento”, declarou Miguel.

Não foram escolhidos apenas fun-

cionários veteranos para terem os 

rostos estampados no ônibus. A com-

pradora do setor de Suprimentos e 

Compras, Jakeline Lee Garcia Fábio, 

de 32 anos, tem menos de 5 meses de 

empresa e também foi contemplada 

com a sua imagem no biarticulado. 

PREPARAÇÃO 

A iniciativa foi proposta pela área de 

comunicação da Glória, que orga-

nizou uma sessão de fotos entre o 

fotógrafo e os funcionários em cada 

uma das três unidades da empresa. 

HISTÓRIA

A empresa foi fundada em 13 

de junho de 1957, pela família 

Gulin, como Mecânica Glória. 

Apenas em 1964 recebeu o nome 

de Transporte Coletivo Glória e 

em 2016 uniu-se a outra empresa 

da família, a Auto Viação Mare-

chal.  Atualmente a frota possui 

415 ônibus que operam em 107 

linhas de Curitiba. A empresa 

BOAS PRÁTICAS COM 
O FUNCIONÁRIO

A interação com os funcionários é 

uma atividade rotineira na empresa 

Glória. Foi implantada neste ano 

a Estação Bate-Papo, um café da 

manhã com a diretoria, presidência 

e os trabalhadores, no qual os fun-

cionários têm a oportunidade de dar 

sugestões e fazer críticas numa con-

versa informal. Uma estratégia que 

procura promover o envolvimento 

dos colaboradores. Além disso, to-

dos os anos a empresa realiza o Ou-

tubro Rosa e o Novembro Azul, uma 

programação especial que busca 

conscientizar os funcionários sobre 

o diagnóstico precoce do câncer de 

mama e do de próstata. 

também contabiliza a maior frota de 

ônibus híbridos (movidos a eletrici-

dade e a diesel) do país, totalizando 

18 unidades. A frota percorre quase 

70 mil km e realiza quase 4 mil via-

gens diariamente, nos dias úteis. 

O mecânico Carlos Indalécio Chiqui-

to de Castro, de 63 anos, conta que a 

empresa sempre se preocupou com 

a qualificação dos funcionários, pro-

movendo cursos e oficinas. Com sua 

foto no biarticulado, ele conhece 

bem de perto a evolução da frota, 

pois tem mais de 40 anos de em-

presa. “Eu vi várias frotas novas 

ficando velhas e a gente foi reno-

vando, e a mecânica evoluindo, 

então tivemos que nos adequar”, 

falou Carlos. Ele entrou na Glória 

em 1967; depois foi para a Viação 

Marechal. Com a união das em-

presas, voltou a ser funcionário 

da Glória. 

GILSON FORLIN, DIRETOR 

EXECUTIVO DA TRANSPORTE 

COLETIVO GLÓRIA. 
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“ME SENTI HONRADO COM A HOMENAGEM, FOI MUITO BOM 
VER A IMAGEM DA GENTE, FIQUEI MUITO CONTENTE COM 
O RECONHECIMENTO”. MIGUEL TABORDA, MOTORISTA
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VALE-TRANSPORTE

C
om 30 anos de existência, o 

vale-transporte tem se fir-

mado como um instrumen-

to eficaz de redistribuição 

de renda, ao garantir o deslocamento 

de milhões de trabalhadores brasilei-

ros de suas casas até o local de traba-

lho e vice-versa. O benefício propor-

ciona um subsídio direto do sistema 

produtivo formal à classe trabalha-

dora, caracterizando-se como um 

direito social cujo resultado positivo 

pode ser constatado diariamente em 

todas as cidades brasileiras.

Ao longo de sua existência, a legis-

lação que instituiu o vale-transporte 

sofreu pouquíssimas alterações, um 

Vale-transporte, o direito social 
do trabalhador brasileiro e 

a reforma trabalhista

IVO CARLOS DE A. PALMEIRA*

grande ganho em um país em que as 

leis são alteradas a todo o momento, 

inclusive mediante medidas provisó-

rias; isso demonstra que o direito ali 

regulado em 1985 é incontestável e 

bem aceito pela sociedade brasileira.

Mesmo assim, existem iniciativas que 

tentam denegrir esse direito social e 

até mesmo extingui-lo, seja por atos 

negociais, pareceres jurídicos ou 

decisões judiciais, permitindo a sua 

substituição por pecúnia. 

Devemos observar que a Lei nº 7.418, 

de 1985, estabelece de maneira clara 

e objetiva a obrigação do emprega-

dor em adquirir o vale-transporte e 

disponibilizá-lo ao seu empregado, 

ou seja, uma obrigação de dar a coi-

sa certa, na definição jurídica. 

Essa obrigação se constitui a partir 

de um corpo certo e concreto, seja o 

vale-transporte em papel ou em cré-

dito eletrônico, e estabelece entre 

o empregador e o empregado uma 

relação obrigacional, um vínculo em 

que uma parte entrega à outra uma 

coisa individualizada.

Dessa forma, não haveria como as 

partes – empregador e empregado – 

cumprirem com essa obrigação se a 

coisa certa que é o seu objeto, no caso 

o vale-transporte, fosse substituída 
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VALE-TRANSPORTE

por dinheiro ou qualquer outra forma 

de benefício, pois estaríamos transfor-

mando uma simples obrigação legal 

em uma obrigação alternativa ilegal. 

É importante observar que a condi-

ção de obrigação alternativa ilegal 

deve-se à inexistência de previsão 

legal de substituição da obrigação 

principal, ou seja, na legislação do 

vale-transporte não há previsão de 

substituição legal expressa do be-

nefício por dinheiro. A única exceção 

que o legislador permitiu quanto à 

obrigação de conceder o vale-trans-

porte está prevista no artigo 8º, 

quando o empregador proporcionar, 

por meios próprios ou contratados, 

em veículos adequados, o transporte 

coletivo dos seus trabalhadores.

Se o legislador tivesse a intenção de 

permitir que o vale-transporte fosse 

substituído por dinheiro ou outra 

obrigação alternativa de mesma va-

loração, o teria feito no texto da lei. 

Se não o fez, não cabe às partes en-

volvidas transacionarem obrigações 

alternativas em substituição, salvo 

mediante autorização legislativa 

para este fim.

O Decreto nº 95.247/1987 regula-

menta a obrigatoriedade da conces-

são do vale-transporte. Seu artigo 

5° proíbe expressamente o forneci-

mento do benefício em pecúnia, com 

base no entendimento implícito da 

legislação originária, tornando essa 

compreensão mais clara e mais di-

dática para o intérprete no momento 

de aplicar a norma legal. 

O entendimento de que o vale-trans-

porte pode ser substituído por di-

nheiro, uma vez que a lei que o criou 

não veda tal substituição, e que o 

artigo 5º do Decreto nº 95.247/1987 

não deveria ser considerado por 

ter regulado uma matéria que não 

estava prevista na lei original, é uma 

interpretação equivocada, pois caso 

assistisse a devida razão, o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do 

ED RE 478.410, não teria decidido 

que a concessão do Vale-Transporte 

em dinheiro “é um ilícito que deve ser 

reprimido por meios próprios”.

Recentemente, em decorrência do 

processo legislativo da Reforma 

Trabalhista, foi sancionada a lei nº 

13.467, de 13 de julho de 2017, que 

altera a CLT e que entrará em vigor 

neste mês de novembro. 

Na nova lei, constata-se que o legis-

lador estabeleceu o rol de direitos 

que podem ser objeto de negocia-

ção entre empregado e empregador, 

mediante convenção e acordo cole-

tivo de trabalho, e que o vale-trans-

porte não foi incluído entre os direi-

tos que poderão ser negociados. 

É possível que surjam alguns afoitos 

afirmando que o artigo 611-A da nova 

legislação permite a inclusão de ou-

tros direitos, face à expressão “entre 
outros”, e dessa forma o vale-trans-

porte poderia ser incluído como um 

outro direito, tornando-se assim ob-

jeto de negociação coletiva.

Essa possível interpretação está 

longe da legalidade necessária, pois 

o vale-transporte é um direito regu-

lado mediante legislação específica 

fora da CLT, ou seja, não está incluso 

no rol de direitos do trabalhador na 

CLT como férias, salário, abonos e 

gratificações, entre outros; dessa 

forma, haveria a necessidade de 

uma previsão legal expressa na nova 

lei da Reforma Trabalhista quanto 

a esse direito, visando afastar qual-

quer dúvida em relação à aplicabili-

dade da norma ao caso concreto.

Mais uma vez, se o legislador tivesse 

a intenção de permitir que o vale-

-transporte fosse objeto de negocia-

ção entre empregado e empregador, 

teria incluído no texto da nova lei tal 

possibilidade, alterando expressa-

mente a Lei n° 7.418/85. 

Dessa forma, não há outra interpreta-

ção que não seja a de que a Reforma 

Trabalhista, Lei nº 13.467/2017, não in-

cluiu o vale-transporte como direito a 

ser objeto de negociação ou acordo 

coletivo entre empregador e empre-

gado, e que a Lei nº 7.418/1985 en-

contra-se em plena vigência, deven-

do ser cumprida em sua totalidade.

O vale-transporte, como direito so-

cial do trabalhador de ter o transpor-

te público diário de sua casa até o lo-

cal de trabalho e vice-versa, contribui 

para o exercício dos valores sociais 

do trabalho (artigo 1° da Constituição 

Federal), estando em harmonia com 

os demais direitos fundamentais e 

sociais (artigos 5° e 6° da Constitui-

ção Federal). 

*IVO CARLOS DE A. PALMEIRA é Ad-

vogado, especialista em Direito Público 

e Gestão de Negócios em Transporte 

Público, Coordenador Jurídico da 

Associação Nacional das Empresas de 

Transporte Urbanos – NTU.
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PLANILHA ANTP

N
ão é pelos 20 centavos”, 

muitos diziam na épo-

ca das manifestações de 

2013. E estavam certos. 

A mobilização popular não serviu 

apenas para fazer o poder público 

voltar atrás no aumento da tarifa 

do transporte público em algumas 

cidades. Acabou por revelar pro-

blemas históricos da mobilidade 

urbana, entre eles o uso de métodos 

ultrapassados no cálculo do preço 

das tarifas por parte do poder pú-

blico, comprometendo o equilíbrio 

financeiro das empresas concessio-

nárias e a prestação de serviços de 

qualidade aos usuários. Agora, esse 

Nova planilha de custos do setor 
traz transparência e segurança

COM CÁLCULOS QUE PODEM SER APLICADOS EM QUALQUER PARTE DO 

PAÍS, REGRAS MAIS CLARAS E PREVISÃO DE CUSTOS BEM DEFINIDOS, 

METODOLOGIA VAI BENEFICIAR MUNICÍPIOS, EMPRESAS E POPULAÇÃO

impasse pode ser solucionado: após 

quatro anos de muito trabalho, a 

Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP) lançou, em agosto, 

a nova planilha de custos do setor.

Em linhas gerais, a publicação en-

sina a elaborar os cálculos para 

fixação de tarifas. Para isso, leva em 

consideração 36 itens que cobrem 

todos os custos envolvidos na ope-

ração de um sistema de transporte 

público coletivo. Mais moderna, a 

metodologia se propõe a substituir 

a antiga planilha Geipot, da década 

de 1980, cuja última atualização foi 

feita em 1996.

A nova planilha está dividida em 

seis capítulos. O primeiro lista 

dados operacionais, como passa-

geiros, quilometragem percorrida 

e frota, entre outros. O segundo 

traz a metodologia do cálculo de 

custos, com a estrutura da planilha, 

as fórmulas e os índices, parâme-

tros e preços a serem utilizados. O 

capítulo três trata dos preços dos 

insumos usados para o cálculo dos 

custos e como obtê-los, por meio 

de fontes confiáveis. No quarto ca-

pítulo, há um esboço sobre a políti-

ca tarifária a ser definida em cada 

município, com conceitos de custo 

por passageiro transportado, tarifa 

“
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pública e tarifa de remuneração. O 

capítulo cinco apresenta a planilha 

resumo, com a composição do custo 

total. Por fim, o capítulo seis destaca 

recomendações sobre a metodolo-

gia, índices e parâmetros.

Para facilitar o cálculo, a planilha 

vem acompanhada de um segundo 

volume com instruções práticas 

sobre a utilização do material. O de-

senvolvimento da planilha foi feito 

pela ANTP com a participação da 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 

do Fórum Nacional de Secretários e 

Dirigentes de Mobilidade Urbana e 

da Associação Nacional das Empre-

sas de Transportes Urbanos (NTU). 

Para o presidente da NTU, Otávio 

Cunha, a planilha veio num momento 

importante. “É uma resposta positi-

va às reivindicações da população 

por mais transparência. Além de 

estabelecer regras claras, permite 

que as operadoras recebam por 

investimentos que antes não eram 

remunerados – como a bilhetagem 

eletrônica, por exemplo – e abre uma 

porta para acabar com o descumpri-

mento de contratos, muito comum 

no Brasil”, afirma.

VANTAGENS DO NOVO SISTEMA

Entre os diferenciais da nova planilha 

em relação à anterior está a divisão 

entre remuneração do capital (inves-

timentos feitos pelas empresas) e re-

muneração pela prestação do servi-

ço (o lucro propriamente dito), o que 

leva também à separação mais clara 

entre tarifa de remuneração (ressar-

cimento dos operadores pelos reais 

custos) e tarifa pública (preço pago 

pelo usuário). A separação evita a 

ideia equivocada de que as empre-

sas ficam com o valor integral das 

passagens para si. Esses itens vão ao 

encontro de diretrizes estabelecidas 

pela Política Nacional de Mobilidade 

Urbana (Lei n° 12.587/2012). 

Durante o lançamento da nova pla-

nilha, o prefeito de Campinas (SP) e 

presidente da FNP, Jonas Donizetti, 

destacou que o novo método per-

mitirá aos gestores públicos melhor 

embasamento para a definição dos 

custos da operação do serviço e da 

necessidade de aumentos tarifários. 

“Esta planilha apresentada deverá 

servir como um guia para o debate 

social, para que, através da transpa-

rência, possamos mostrar para a so-

ciedade que o transporte público co-

letivo precisa de estabilidade e fontes 

de financiamento perenes”, opina.

Outra contribuição para as empresas 

está na matriz de avaliação de riscos, 

que permite às empresas calcular 

os possíveis impactos negativos de 

situações locais e ser remuneradas 

por eles. Ao todo, são 17 tipos de 

riscos, entre eles perda de demanda, 

gratuidades, atos do poder público, 

incêndio de veículos e outros. E o 

melhor: toda a metodologia de cál-

ITENS ENVOLVIDOS NA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

VARIÁVEIS
üCombustíveis
üLubrificantes
üRodagem
üPeças e Acessórios

ARLA 32
Custos Ambientais

üDepreciação
üRemuneração do Capital
üDespesas com pessoas
üDesp. Administrativas

Bilhetagem
ITS

üComercialização de bilhetes e créditos de viagem
üServiços em Corredores, Terminais e Estações
üOperação de Centrais de Controle Operacional
üLocação de equipamentos, veículos de apoio e garagem

ü Remuneração da prestação dos serviços
»Taxa de remuneração incidente sobre o somatório dos custos variáveis e fixos

FIXOS

OUTROS

GESTÃO

NOVO

NOVO

NOVO
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culo possui fórmulas e equações de-

senvolvidas justamente para serem 

adaptadas às mais diversas realida-

des. Isso beneficia especialmente os 

municípios que não dispõem de uma 

equipe técnica para esse fim. Assim, 

basta aplicar os dados operacionais 

da rede local nas fórmulas.

A planilha considera todos os aspec-

tos que impactam os custos, como a 

evolução tecnológica (com modelos 

variados e cada vez mais modernos de 

veículos, sistema de bilhetagem ele-

trônica, centros de controle, entre ou-

tros), manutenção e depreciação da 

frota, preço do óleo diesel e inflação.

“É importante deixar claro que há 

demandas e investimentos no fun-

cionamento operacional do sistema, 

e que isso gera um custo. Podem 

querer ter mais qualidade, incluir ar-

-condicionado, aumentar a frequên-

cia de viagens, mas isso vai incidir no 

custo. A análise da rede de transpor-

te pode elevar o custo operacional 

ou reduzir”, explica o superintenden-

te da Associação Nacional de Trans-

portes Públicos (ANTP), Luiz Carlos 

Néspoli (Branco).

Agora, na avaliação do superinten-

dente, é fundamental divulgar a 

planilha por todo o país e pensar na 

possibilidade de formular treina-

mentos e capacitações com agentes 

públicos responsáveis pelo setor. “A 

planilha será aplicada e, à medida 

que houver novidades tecnológicas 

e atualizações de legislações ou na 

lei tributária, será revista e atualiza-

da. Mas o maior benefício, para mu-

nicípios, empresários e população, 

é, sem dúvida, a transparência, pois 

não haverá dúvidas do que está ou 

LINHA DO TEMPO

1975
Lei 6.261 autoriza a 
criação da Empresa 

Brasileira dos 
Transportes Urbanos 
(EBTU), órgão central 
do Sistema Nacional 

dos Transportes 
Urbanos (SNTU)

EBTU começa a 
ajudar municípios 

nas questões 
tarifárias, já 
que muitos 

desconheciam 
os cálculos

1981
EBTU é extinta

1991

Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, 
instituída pela Lei 

12.587, de 3 de 
janeiro, diferencia 
a remuneração dos 
serviços prestados 

pelo operador da tarifa 
fixada pelo poder 

público, a ser paga pelo 
usuário do serviço

2012

ANTP lança a nova 
planilha de custos 
em agosto, após 
muito trabalho 

envolvendo diversas 
entidades do setor, 

representantes 
dos municípios, 
economistas e 

outros especialistas 

2017

1983
Em parceria com a 
Empresa Brasileira 
de Planejamento 
de Transportes 

(GEIPOT), a EBTU 
lança o primeiro 

manual para ensinar 
a elaborar cálculos 

para fixação de tarifas

1996
A planilha, que ficou 

conhecida como 
planilha Geipot, 

recebe sua última 
atualização

2013
As manifestações 
populares contra o 

aumento das tarifas 
do transporte público 

e as diretrizes da 
Política Nacional 

de Mobilidade 
Urbana levam à 

criação de um grupo 
de trabalho para 

atualizar a planilha

não incluído no valor da tarifa ou de 

onde vêm os lucros das operadoras. 

Será um facilitador inclusive na se-

gurança jurídica e diante de órgãos 

de controle”, destaca.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

A nova planilha possibilita contemplar 

as necessidades que os órgãos ges-

tores levantaram, antecipadamente, 

junto à comunidade local. Esse item 

também faz parte da Lei de Mobilida-

de Urbana (Lei n° 12.587/2012), que 

garante a participação da sociedade 

mediante as ouvidorias do órgão ges-

tor do transporte público. 

As publicações já estão disponíveis para 

uso pelos municípios. Faça o download  

no site da ANTP: www.antp.org.br .
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O 
mercado de ônibus co-

meça a expressar uma 

reação diante dos três 

anos de queda acumula-

da, no entanto, os números positivos 

ainda não podem ser considerados 

suficientes para que o quadro seja 

revertido em curto prazo.

Segundo balanço da Anfavea – As-

sociação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores, entre 

janeiro e setembro deste ano foi re-

gistrada alta de 11,6% na produção de 

chassis de ônibus no Brasil em com-

paração com igual período de 2016. 

Saíram das montadoras 16.155 chas-

sis nos primeiros nove meses deste 

ano, contra 14.482 chassis, em 2016. 

A alta foi puxada pela produção de 

chassis para ônibus urbanos (12.416 

chassis em 2017).

Entre agosto e setembro, as linhas 

de montagem tiveram uma redu-

ção de ritmo, com queda de 23% na 

atividade. Em agosto, saíram das 

fábricas 2.192 chassis, dos quais 342 

rodoviários e 1.850 urbanos. Em 

setembro, foram 1.687 plataformas 

para ônibus, das quais 270 rodoviá-

rias e 1.417 urbanas.

Já o número de licenciamentos re-

gistra queda de 7,9% no acumulado 

do período. Entre janeiro e setembro 

deste ano foram emplacados 8.562 

veículos de transporte coletivo. 

Queda nos licenciamentos 
de ônibus novos no Brasil. 
Será só a crise econômica?

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

No mesmo período de 2016, foram 

licenciados 9.295. Entre agosto e 

setembro, a queda no total de licen-

ciamentos de ônibus novos foi de 

44,5%, passando de 1.558 unidades 

para 865.

As exportações de ônibus montados 

no acumulado do ano registraram 

queda de 3,3%; entre janeiro e se-

tembro deste ano, foram embarca-

dos 2.316 ônibus rodoviários e 4.424 

ônibus urbanos.

Como as exportações de ônibus 

montados estão em queda, embora 

menor do que no mercado nacional, 

a diferença entre a alta de produção 

e a queda de licenciamento pode ser 

explicada pelo tempo necessário 

entre a produção do chassi, o encar-

roçamento e o emplacamento, que 

pode variar entre dois e seis meses. 

Tanto é que, após o registro dos pri-

meiros licenciamentos da fase que 

indica recuperação nas vendas, o 

ritmo industrial voltou a cair.

Isso acaba revelando alguns sinais: 

já é possível falar em reação, mas 

não em recuperação ainda. Além da 

questão econômica global do País, o 

setor de transporte coletivo enfrenta 

algumas especificidades.

Apesar de o Refrota, programa de 

financiamento de ônibus urbanos 

novos com recursos do FGTS (que só 

começou a deslanchar nove meses 

depois do anúncio) e do Finame, com 

juros convidativos, os donos de em-

presas de ônibus ainda se queixam de 

restrições de acesso a financiamentos.

Também pela crise econômica, 

mas por fatores como falta de prio-

ridade ao transporte coletivo no 

espaço urbano e nos investimentos 

públicos, a queda do número de 

passageiros, que ocorre de maneira 

consecutiva há cinco anos, retira a 

capacidade das empresas de reno-

var a frota.  Sem investimentos em 

corredores e faixas de ônibus e ges-

tão eficiente dos sistemas, os ônibus 

continuarão presos nos congestio-

namentos, lotados e pouco eficien-

tes, o que afugenta passageiros, 

ainda mais agora com opções como 

financiamentos de baixo custo e par-

celas reduzidas de motos e a oferta 

de transportes por aplicativos.

Problemas localizados também 

explicam a capacidade reduzida de 

as empresas de ônibus investirem: 

há locais onde o poder público não 

cumpre os contratos de reajustes 

tarifários, com congelamentos ou 

mesmo reduções nos valores; au-

mento do total de gratuidades sem 

o custeio equivalente e demora para 

a conclusão de processos licitatórios 

estão entre os exemplos. Enquanto 

não forem solucionados, o setor não 

poderá avançar. 

PONTO DE ÔNIBUS
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Novas tecnologias permitem 
redução de combustível
LANÇAMENTOS RECENTES DA INDÚSTRIA DE CHASSIS DE ÔNIBUS 

URBANOS FOCAM EM TECNOLOGIAS QUE MELHORAM O DESEMPENHO 

DO MOTOR, PROPORCIONANDO BAIXO CONSUMO DE DIESEL

E
m tempos de crise, em que 

empresas de transporte co-

letivo têm passado por situ-

ação econômico-financeira 

difícil, o mercado oferece novas 

tecnologias que buscam contribuir 

para a redução do consumo de die-

sel - o segundo maior item de custo 

das operadoras de ônibus urbano. 

Esse insumo representa 23% das 

despesas do setor, segundo dados 

da NTU. 

Levantamento do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) 

revela que, nos últimos 18 anos (1999-

2017), a variação acumulada dos 

preços do óleo diesel foi 214,1% maior 

que a variação acumulada do Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA). Em comparação ao custo da 

gasolina, principal combustível do 

modo de transporte individual e mo-

torizado, a variação acumulada do 

óleo diesel foi 191,3% superior. 

Diante desse cenário, a Revista NTU 

Urbano conversou com a indústria 

para saber as últimas tendências de 

mercado e novidades sobre produ-

tos e serviços que contribuem para a 

redução do consumo de combustível 

e, consequentemente, dos custos das 

operadoras do transporte urbano.

NOVOS MOTORES

Novos chassis, com tecnologia que 

favorece um melhor desempenho 

do motor, contribuem para a redu-

ção no consumo do diesel. É o caso 

do novo ônibus B250R da Volvo, 

que, com o motor MD8, chega a 

economizar até 3% no consumo de 

combustível em relação ao modelo 

anterior. Por ser fabricado em Curi-

tiba (PR), proporciona uma redução 

de até 4% no custo de manutenção, 

segundo o fabricante. 

De acordo com Renan Schepanski, 

engenheiro de vendas da Volvo, a re-

dução acontece devido à otimização 

do mapa de injeção de combustível 

do motor para as aplicações urba-

nas. O hardware de motor (com-

ponentes construtivos do motor 8 

litros), potência e torque também 

são otimizados. Dependendo da 

aplicação, o intervalo de troca de 

óleo do motor pode chegar a até 40 

mil quilômetros. 

“Torque plano em uma larga exten-

são de rotação do motor garante re-

dução do consumo de combustível. 

Com isso, motoristas menos expe-

rimentados também podem obter 

performance próxima aos motoristas 

de referência da frota. Além de tudo 

isso, as caixas de câmbio e eixos tra-

tivos também são otimizados para a 

aplicação urbana. A interação entre 

motor, caixa e eixo garantem menos 

trocas por quilômetro e trocas em 

menores rotações. A somatória de 

tudo isso ao grande desenvolvimen-

to de engenharia, incluindo testes e 

simulações, garantem a performance 

e economia”, explica Schepanski. 

Outra tecnologia que chegou no 

mercado, em agosto deste ano, foi 

o sistema de desligamento automá-

tico do motor chamado de EIS (En-
gine Idle Shutdown), da Mercedes-

-Benz. Os novos modelos de ônibus 

fabricados pela empresa sairão de 

fábrica com o sistema de desliga-

mento automático do motor, que 

funciona da seguinte forma: após 4 

minutos com o motor ligado, com 

o câmbio no ponto morto e freio de 

mão acionado, sem que o motorista 

acelere o veículo ou acione o freio de 

serviço, ocorre o desligamento. Esse 
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sistema pode proporcionar até 2% 

de economia de combustível. 

Segundo Walter Barbosa, diretor 

de Vendas e Marketing de Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil, esse 

sistema colabora para minimizar 

uma situação bastante comum em 

garagens, rodoviárias, terminais ur-

banos e pontos de parada. “Nessas 

circunstâncias, o EIS entra em ação, 

proporcionando economia no consu-

mo de combustível, além de reduzir 

as emissões de poluentes e de ruídos. 

Essa solução acaba por contribuir 

para a conscientização do motorista 

quanto à necessidade de se desligar 

o motor se o veículo ficar parado por 

um tempo prolongado”, explica.

Como exemplo, a montadora fez um 

comparativo de cálculo utilizando a 

frota de ônibus da capital paulista, 

que é de, aproximadamente, 14.700 

veículos, e um preço do diesel de R$ 

2,60 o litro, ainda sem a elevação da 

tributação do PIS/Cofins. Se todos os 

ônibus ficassem 30 minutos parados 

com o motor funcionando, todos 

os dias, seriam gastos três litros por 

hora. Esse consumo representa, ao fi-

nal de um ano, um gasto de R$ 21 mi-

lhões, dinheiro suficiente para com-

prar 40 novos ônibus tipo Padron.

OUTRAS TECNOLOGIAS 
E SERVIÇOS

Recentemente, a Volvo lançou uma 

consultoria para orientar as empre-

sas de ônibus no uso da ferramenta 

Fleet Management, lançada em 2012. 

O serviço auxilia os operadores de 

transporte no acompanhamento da 

operação e da posição dos veículos 

em tempo real. Os dados gerados 

pelo sistema oferecem ao transpor-

tador uma visão completa da ope-

ração, por veículo e por motorista, 

o que permite adotar uma série de 

ações que contribuem para garantir 

maior eficiência à operação e redu-

ção dos custos operacionais.  

De acordo com informações de 

Vinícius Gaensly, responsável por 

serviços conectados da Volvo Bus 

Latin America, a ferramenta foi apri-

morada para emitir relatórios ainda 

mais inteligentes e automatizados; 

o formato da consultoria consiste 

em avaliar a operação do cliente e 

identificar o potencial de redução de 

combustível de acordo com os da-

dos gerados pelos veículos. 

Caso seja identificada condução 

inapropriada, por parte dos moto-

ristas, que eleve a média de consu-

mo dos veículos, esses profissio-

nais são treinados para terem uma 

condução mais econômica. “Du-

rante 90 dias, com as informações 

geradas no sistema, é identificado 

tudo o que é possível ser melhora-

do na operação da empresa e na 

redução de combustível, para que 

a eficiência e o resultado sejam me-

lhores”, explica. 

Durante seis meses foram feitos tes-

tes com quinze ônibus da empresa 

Visate, de Caxias do Sul (RS). Os 

resultados apontaram uma redução 

de 7% no uso de combustível. Esse 

percentual, representaria, em uma 

frota de 100 veículos, uma economia 

de R$ 876 mil em um ano.  

Já a MAN Latin America está tra-

balhando com a tecnologia EGR 

(Exhaust Gas Recirculation) desde 

a obrigatoriedade de redução de 

emissões do Proconve P7, em 2012; a 

tecnologia dispensa o uso de Arla 32 

– reagente que é usado para reduzir 

quimicamente as emissões de óxidos 

de nitrogênio presentes nos gases de 

escape dos veículos a diesel – e bene-

ficia não só a redução de custos e de 

operação do veículo, mas também a 

infraestrutura e o tempo de abasteci-

mento nas garagens. 

“Mesmo diante dos benefícios da 

tecnologia EGR, e cientes da espe-

cificidade de cada operação nesse 

grande território, temos equipes 

especializadas e procedimentos que 

auxiliam no desenvolvimento contí-

nuo de ações visando a redução do 

consumo e melhoria do custo opera-

cional dos nossos parceiros”, relata 

Ricardo Yada, supervisor de marke-

ting da MAN Latin America.

A tecnologia EGR está presente 

em seis modelos de chassis da Man 

(15.190 OD, 15.190 ODR, 17.230 OD, 

17.230 ODS, 17.280 OT, 18.280 OTS 

LE) e a economia gerada varia em 

função da rota, quantidade de pas-

sageiros e outras variáveis. 
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PELO MUNDO

UITP AMÉRICA LATINA PROMOVE 1° HACKATHON 
NACIONAL DE TRANSPORTE NA ARGENTINA 

TRANSPORTE PÚBLICO EM ADELAIDE 
PODERÁ SER PAGO POR APLICATIVOS

A cidade de Adelaide, na Austrália, iniciou testes com dois aplicativos 

diferentes que poderão facilitar o uso do transporte público para 

os usuários. O primeiro funciona como uma plataforma de emissão 

de bilhetes chamada ’JustRide’, que permite que os passageiros 

comprem e armazenem ingressos em uma “carteira virtual”, que 

podem ser usados mesmo quando estão offline. O segundo, da Xerox 

Seamless, permite a cobrança de tarifas através do aplicativo ‘Travel 

Seamlessly’ em um smartphone habilitado para NFC, tecnologia que 

permite o “pagamento por aproximação”, sem contato com o vali-

dador. Uma pesquisa pública – que vai até o dia 4 de dezembro – foi 

lançada para saber se há demanda suficiente. 

Segundo o governo, a maioria dos smartphones será capaz de suportar 

os bilhetes móveis e, de acordo com a eventual solução, as máquinas de 

validação já existentes no transporte público po-

derão ser usadas. A Austrália do Sul, cuja capital 

é Adelaide, poderá se tornar o primeiro estado 

australiano a oferecer o serviço de cobrança do 

transporte público por meio de dispositivos mó-

veis, que já está operando em grandes cidades 

como Chicago, Nova York e Londres. 

AUSTRÁLIA

ARGENTINA

ANEL SERÁ USADO COMO MEIO DE PAGAMENTO 
DO TRANSPORTE PÚBLICO EM MOSCOU 

Em breve os passageiros do transporte público de Moscou, na Rússia, po-

derão pagar a passagem apenas com o toque de um anel. O ‘Payring’ dá 

aos usuários as mesmas funcionalidades do cartão de bilhetagem eletrô-

nica ‘Troika’. A previsão é que no final de outubro se inicie a distribuição 

dos anéis que permitirão o acesso aos sistemas de ônibus, trem e metrô, 

atualmente usados por cerca de 10,5 milhões de pessoas. De acordo com 

testes da empresa Payring, o uso dos anéis poderia acelerar o fluxo de 

passageiros no embarque. De acordo com o porta-voz do metrô da ca-

pital, será a primeira vez em todo o mundo que um anel será usado como 

meio de pagamento do transporte público. 

RÚSSIA

Entre os dias 30 de setembro e 1° de outubro de 2017, a União Inter-

nacional de Transporte Público (UITP) América Latina promoveu o 1° 

Hackathon Nacional em Rosário, na Argentina. O tema escolhido para a 

competição foi “Transporte Público Sustentável e Acessível como Centro 

das Soluções de Mobilidade Multimodal”. 

O Hackathon é uma atividade intensiva em que um conjunto de pessoas, 

empreendedores em geral, principalmente da área de inovação e tecnolo-

gia, se reúnem com o objetivo de gerar, em um curto espaço de tempo, so-

luções e propostas para um problema proposto. O objetivo do Hackathon 

argentino foi pensar de modo inovador a forma de produzir e consumir o 

transporte público por meio do desenvolvimento de protótipos, softwares 

e outros projetos que possam ser aplicados com esse propósito. 

A equipe ganhadora escolherá um integrante que participará do 2° Y4PT 

Global Transport Hackathon 2018, evento que será realizado durante o 

MENA Transport Congress and Exhibition, entre os dias 20 e 25 de abril de 

2018, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 
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EMBARQUE NESSA IDEIA

S
e há um consenso no setor 

de transporte coletivo urba-

no brasileiro, este reside na 

necessidade de melhorar a 

qualidade do serviço para recuperar 

os clientes perdidos para o transpor-

te individual. Será necessário mais 

compromisso entre os atores para 

chegar ao que a sociedade almeja. 

Isso fica claro quando observamos 

as licitações recentes. Os contratos, 

quase sempre questionados, não 

trazem incentivos a quem cumpre 

todas as exigências, que dirá aos 

que fazem mais do que o prometido. 

Assim, que estímulo teria um opera-

dor para aprimorar a produtividade, 

a pontualidade e a regularidade de 

suas linhas?

O mundo desenvolvido percebeu, 

nas últimas décadas, a necessidade 

de atrelar cláusulas aos contratos 

que incentivem o desempenho ope-

racional. Isso permite que os me-

lhores concessionários de Londres, 

por exemplo, ganhem até 15% sobre 

o valor inicialmente previsto caso 

superem o padrão mínimo de con-

fiabilidade de suas linhas. Por outro 

lado, os piores podem receber até 

10% menos. Ainda, quem desem-

penha melhor é favorecido em uma 

futura renovação.

Atualmente, diversas cidades brasi-

leiras trabalham para elevar a qua-

lidade do transporte coletivo com 

base em avaliações periódicas e 

monitoramento do desempenho de 

seus sistemas de transportes. O es-

forço é fundamental, mas a falta de 

tradição e de padronização impõe 

uma limitação importante. Justa-

mente pela ausência de um método 

consagrado e reconhecido, alguns 

municípios tiveram contestadas suas 

iniciativas de incluir indicadores de 

qualidade nos contratos de con-

cessão do transporte coletivo. Ficar 

preso ao número de passageiros 

transportados ou à quilometragem 

rodada é pouco e não traduz o dese-

jo dos clientes.

O processo de melhoria da qualida-

de do transporte coletivo é longo e 

não depende apenas da regulamen-

tação. Nos últimos 10 anos, o WRI 

Brasil está debruçado sobre o tema. 

Os estudos conduzidos estão reuni-

dos na série QualiÔnibus, disponível 

para download na internet. As pu-

blicações Dia Um de Operação, Pes-

quisa de Satisfação e Segurança em 

Primeiro Lugar ajudaram a construir 

a base teórica para a fase em que nos 

encontramos agora: a de formação 

do Grupo de Benchmarking Quali-

Ônibus, composto por municípios, 

regiões metropolitanas, federações 

de empresas de transporte e ou-

tras organizações que acreditam 

que o aprimoramento da oferta de 

serviços passa pela comparação e 

troca de experiências. O processo 

de benchmarking nasceu no mundo 

corporativo e consiste em reco-

nhecer problemas internos de uma 

organização, constatar que alguém 

está realizando um trabalho melhor, 

aprender como processos podem 

ser aprimorados e, em seguida, in-

corporar os métodos de sucesso.

Para que indicadores de desempe-

nho sejam comparáveis, os partici-

pantes do Grupo de Benchmarking 

utilizarão um procedimento padrão 

de medição. Além disso, participarão 

de reuniões periódicas, organizadas 

e facilitadas por especialistas do WRI 

Brasil, para debater desafios comuns 

enfrentados pelo setor. Oito municí-

pios já confirmaram a participação, 

mas outros ainda podem aderir. En-

tendemos que as cidades têm muito 

a aprender umas com as outras.

A experiência internacional conso-

lidada pelas discussões técnicas na 

série de conferências Thredbo revela 

que o caminho rumo a um desejável 

“contrato perfeito” de concessão do 

transporte coletivo, que contemple 

os interesses conflitantes dos dife-

rentes atores, passa por uma espiral 

ascendente. No nosso caso, ainda es-

tamos próximos do ponto de origem, 

marcado por um cenário de penalida-

des e quase nada de incentivos. 

O caminho da qualidade 
passa por indicadores

Luis Antonio Lindau, Ph.D em transportes, diretor do WRI Brasil Cidades Sustentáveis
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Apps Publicações

Evento

FLORIPANOPONTO PESQUISA MOBILIDADE DA 
POPULAÇÃO URBANA 2017

A Pesquisa Mobilidade da População 

Urbana 2017 faz um panorama da mo-

bilidade urbana brasileira, identificando 

os perfis dos usuários e não usuários do 

transporte coletivo urbano, assim como 

as principais demandas da população 

para o transporte urbano de passagei-

ros. Identifica os modos de transporte 

utilizados, os motivos das viagens, as 

frequências dos deslocamentos, as 

principais preocupações dos usuários, 

entre outras questões. O trabalho foi desenvolvido pela Confederação 

Nacional do Transporte (CNT), em parceria com a NTU. Tem 96 páginas e 

está disponível para download no site www.ntu.org.br. 

VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
FROTAS & FRETES VERDES

Nos dias 22 e 23 de no-

vembro, o Instituto Besc 

promoverá o VI Semi-

nário Internacional Fro-

tas & Fretes Verdes com 

uma proposta de trabalho 

composta por apresen-

tações e discussões de 

técnicas que aumentem 

a eficiência no uso de re-

cursos energéticos por 

transportadores de car-

gas e passageiros, visando o desenvolvimento sustentável. As discussões 

que acontecem durante o evento são sintetizadas em um relatório final, 

que resume o cenário apresentado pelos palestrantes, conselheiros e 

debatedores. Esses documentos são posteriormente encaminhados a 

parceiros para revisão e ficam disponíveis na página do Instituto Besc 

(www.institutobesc.org). Para mais informações e inscrições acesse o 

site: www.frotas.institutobesc.org/2017.

SIMRMTC (NOVA VERSÃO)

Com o aplicativo ‘SiMRMTC’ é possível saber o horário em 

tempo real de qualquer ônibus na região metropolitana de 

Goiânia. A nova versão do app permite ao usuário consultar 

quantos minutos faltam para o ônibus chegar no ponto de 

embarque; também é possível programar um alarme para 

ser avisado quando o veículo estiver próximo e até avaliar 

a viagem nos quesitos limpeza e conservação, segurança, 

conforto, comportamento do motorista e tempo de espera. 

Pensando em contribuir ainda mais com a usabilidade e re-

levância do aplicativo, todas as funcionalidades receberam 

atualizações e agora o aplicativo conta com uma conexão 

direta com diversos serviços oferecidos pela RMTC. O app 

está disponível para sistemas Android, iOS e Windows Phone. 

O aplicativo ‘Floripanoponto’ dis-

ponibiliza informações em tempo 

real sobre o transporte coletivo da 

capital catarinense. A ferramenta 

tem o apoio do Centro de Controle 

Operacional (CCO), que reúne informações como dados de 

localização e previsão de chegada dos ônibus do sistema, 

permitindo melhor desempenho do aplicativo. 

Com a funcionalidade de ‘Previsão de Embarque’, o app 

permite aos usuários acompanhar o tempo de chegada 

do seu ônibus no ponto selecionado, diminuindo a espera. 

Além disso, por meio da função ‘Como Chegar’, pode-se 

consultar as melhores opções de linhas para o seu destino. 

Por enquanto, estão disponíveis informações das 26 linhas 

executivas operadas pelos ônibus Amarelinhos; mas, em 

breve, estarão disponíveis as mesmas informações sobre a 

frota convencional. O aplicativo está disponível para siste-

mas Android e iOS. 

NTU RECOMENDA
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