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Após um 2017 difícil, setor
prevê melhorias em 2018
Crença é de que as dificuldades, que vão dos tropeços na
economia e na política à falta de investimentos, poderão
dar lugar a soluções para problemas estruturais antigos
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EDITORIAL

Que venha 2018
Apesar de enfrentar uma das mais
severas crises das últimas décadas,
o setor de transporte público urbano
por ônibus encerra o ano com algumas conquistas importantes que,
se não solucionam certos desafios
históricos, pelo menos preparam o
terreno para que novos avanços possam ocorrer no próximo ano.
O saldo é positivo: como demonstrado na reportagem de capa, o setor
reage, busca se articular, conhecer
e atender melhor seus usuários e
projetar um futuro mais promissor. A
nova planilha de cálculo dos custos
do transporte público, elaborada pela
Associação Nacional de Transportes
Públicos (ANTP), com contribuições
técnicas da NTU, veio preencher um
hiato metodológico de 20 anos, atendendo a uma das mais antigas aspirações do setor – uma fórmula que permita estipular, de modo transparente,
uma tarifa mais justa e equilibrada,
que atenda melhor às expectativas
dos gestores municipais, usuários e
operadores do sistema.
Da mesma forma, a aprovação da
PEC 159/2007 na Comissão Especial
da Câmara dos Deputados, que cria
a Cide Verde, traz boas perspectivas
para 2018. O novo tributo, proposto
pela Frente Nacional de Prefeitos
(FNP), conta com apoio da NTU; ele
incidirá diretamente sobre o transporte individual, mas poderá ser decisivo
para o financiamento do transporte
coletivo. A proposta foi defendida
como “receita extra tarifária socialmente justa” na Carta de Recife,
elaborada na 72ª Reunião Geral da
FNP, realizada em novembro; a Carta
reúne as pautas fundamentais para os

municípios e será entregue aos presidenciáveis de 2018. Agora é trabalhar
para que a Cide Verde vá à votação no
Congresso e se torne realidade.
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OPINIÃO DA NTU

O desafio de trazer
o passageiro de
volta ao ônibus
*OTÁVIO VIEIRA DA CUNHA FILHO

É

fato que os ônibus urbanos
estão perdendo passageiros. Só no período 20132016 o serviço acumula uma
perda de passageiros de 18,1% em
todo o Brasil – são três milhões de
usuários a menos por dia.
A redução ocorre mesmo num contexto de severa crise econômica,
que destroça orçamentos familiares
e adia planos de compra de bens,
como automóveis, por exemplo.
Nesse cenário, o raciocínio lógico
induz a acreditar que o número de
usuários do transporte público deveria ser maior, por tratar-se de modo
economicamente mais acessível.
Não é fácil de entender, mas há explicação. Além da elevada taxa de desemprego, que elimina a necessidade
de inúmeros deslocamentos diários e
restringe a concessão do vale-transporte, benefício trabalhista que favorece a mobilidade, outros fatores devem ser considerados, se queremos
reverter esse quadro em 2018.
O recente estudo Mobilidade da
População Urbana 2017, da CNT/
NTU, comprova que o modo ônibus
deixou de ser utilizado por parcela
considerável da população. Entre
os entrevistados, 38,2% diminuíram
o uso ou pararam de usar o coletivo
como meio de transporte público.
A constatação mais preocupante é
a de que os passageiros de classes
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com menor poder aquisitivo (C, D
e E) trocaram o ônibus pelos deslocamentos a pé (69,8%), um claro
efeito da crise. Na outra ponta, as
classes com maior renda (A e B)
substituíram o ônibus pelo automóvel; entre os entrevistados da classe
A, por exemplo, 79,1% passaram a
usar carro próprio.
A pesquisa aponta que os principais
motivos para essa substituição do
ônibus incluem a falta de flexibilidade dos serviços (30,3%), o elevado
preço das tarifas (29,5%) e o desconforto (29,2%). Os problemas são visíveis e cumulativos, gerando um efeito de bola de neve que desequilibra
economicamente o setor e agrava as
condições de operação do serviço.

um número muito maior de usuários
a um menor custo, com reduzido
impacto ambiental e uso mais racional do espaço viário. Caminhos
existem, como a priorização do
transporte público que reduz o tempo de espera e de viagem. Para isso,
autoridades e operadores precisam
trabalhar juntos para consolidar um
novo modelo de gestão, custeio e
investimentos em infraestrutura que
consiga trazer de volta a demanda
de passageiros perdida.

O efeito se traduz em novos estragos, como o aumento progressivo
do transporte individual nas vias,
especialmente de automóveis, favorecendo o surgimento de engarrafamentos que provocam a diminuição
da velocidade do ônibus e, consequentemente, o desgaste na confiança do passageiro, receoso em
optar por esse modo de transporte.
Uma autêntica situação “perde-perde”, onde a “solução” piora o problema e compromete cada vez mais a
mobilidade urbana.
*OTÁVIO VIEIRA DA CUNHA FILHO é

Cabe ressaltar que não há resposta
eficaz ao problema que não esteja
baseada nas opções coletivas de
transporte, capazes de atender a

presidente executivo da Associação
Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos (NTU).

Max Griboedov / Shutterstock.com
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FERNANDO FLEURY

Novo método de cálculo
de custos dá mais
transparência ao setor
SE MATRIZ DE RISCOS DEFINIDA EM NOVA PLANILHA DE CÁLCULO FOR
RESPEITADA EM CONTRATOS, EMPRESAS DE ÔNIBUS ATUARÃO COM MAIS
ESTABILIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EXPLICA ESPECIALISTA

C

o m o p a ss a r d o s a n o s ,
várias modificações no
serviço de ônibus coletivo ocorreram e, com isso,
surgiu a necessidade de uma nova
forma de calcular os custos do setor.
As reinvindicações da população
apontadas nas manifestações de
rua em 2013, principalmente em
torno das tarifas dos ônibus, foram
o estopim para que entidades do
setor buscassem um novo método
de cálculo do serviço de transporte
público para atender às demandas
sociais e, ao mesmo tempo, às crescentes dificuldades financeiras das
empresas operadoras.
Desde o início da década de 1980, a
maioria das prefeituras brasileiras
utilizava a Planilha do Geipot, a extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, para esses
cálculos – uma metodologia defasada. Em agosto deste ano, após quatro anos de trabalho, a Associação
Nacional de Transportes Públicos
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(ANTP) lançou, em parceria com a
Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e
com contribuições técnicas da NTU,
uma nova planilha de cálculo dos
custos do transporte coletivo que
contempla a evolução e a complexidade do setor.
Entre os vários itens de composição desses custos estão a taxa de
remuneração do capital e a taxa de
remuneração do serviço. São pontos
distintos e que precisavam ser tratados separadamente no novo método
para atender às expectativas das
empresas, dos órgãos gestores e
da sociedade quanto a uma maior
transparência nos cálculos.
Para apoiar no desenho da metodologia, a ANTP contou com a expertise de Fernando Fleury, doutor em
administração pela USP e mestre em
economia pela Fundação Getúlio
Vargas. Com mais de 20 anos de experiência, Fleury foi um dos responsáveis por definir o método de cálcu-

lo dos riscos inerentes às operações
de ônibus urbanos, peça-chave na
correta definição da taxa de remuneração desses serviços e na elaboração de contratos com os órgãos
gestores. Confira a seguir detalhes
desse processo em entrevista exclusiva para a Revista NTU Urbano.
COMO SURGIU A IDEIA
DE ALTERAÇÃO DA
PLANILHA GEIPOT PARA
MODERNIZAÇÃO DO MÉTODO
DE CÁLCULO DOS CUSTOS DO
TRANSPORTE COLETIVO?
Começou em 2013, na época das manifestações. A FNP (Frente Nacional
de Prefeitos) entrou em contato
com a ANTP (Associação Nacional
dos Transportes Públicos) para fazer
um processo de revisão da planilha
tarifária de forma a modernizá-la e
tornar o processo mais transparente.
A partir desse contato foi formada
uma comissão pela ANTP composta,
principalmente, por gestores de municípios ou órgãos estaduais.
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POR QUE E EM QUE MOMENTO
VOCÊ PASSOU A CONTRIBUIR
COM ESSE PROCESSO?
Essa discussão caminhou sem mim
até 2015, quando se chegou a um impasse em relação à alguns indicadores, de remuneração do capital e de
taxa de remuneração pelo serviço,
que é o lucro da empresa. Era necessário compreender qual seria essa
taxa de remuneração pelo serviço e
como ela deveria ser fundamentada
frente aos órgãos de controle.
Eu comecei a trabalhar com modelagem de concessões, permissões e
autorizações de projetos de mobilidade urbana há 20 anos. E de 2005
para cá tenho trabalhado com uma
série de outros setores, não só com
mobilidade urbana, mas também
com rodovias, aeroportos, PPPs de
escolas e centros administrativos.
Então, por ter experiência de outras
áreas, a coordenação da ANTP me
convidou para ajudar nesse processo. Eu entrei para tratar desses dois
pontos específicos: como trabalhar
a remuneração de capital numa ótica
mais moderna e a taxa de remuneração do serviço.
E DE QUE FORMA DEVEM SER
TRATADAS E CALCULADAS
ESSAS TAXAS?
Essas questões têm sido tratadas
no âmbito da infraestrutura de uma
forma mais ampla, inclusive pelos
setores que estão mais próximos ao
crivo do Tribunal de Contas da União
(TCU), etc. Primeiro: tudo aquilo que
é o resultado do acionista está incorporado à remuneração do capital.
Então, se eu disser que o lucro está
embutido dentro da remuneração
do capital que eu emprego, dentro
de uma hidroelétrica ou da construção de uma rodovia, isso é bastante

justo, porque a parcela de prestação
do serviço em si é uma parcela muito
pequena, eu não tenho que me preocupar muito com a remuneração do
serviço porque ela é 10%, 5%, do que
é efetivamente a remuneração que
eu tenho, e a forma como isso sempre é tratado é assim: a remuneração
total de capital está dividida entre a
parcela de remuneração livre de risco mais um prêmio pelo risco.
Essa primeira parte é o que pode ser
chamado de custo de oportunidade, ou seja, o detentor de um elevado volume de capital deixa aplicado
em alguma coisa bastante líquida,
bastante segura e que efetivamente
não dá trabalho nenhum, até resolver investir em algum negócio, aí
vai querer saber quanto o negócio
irá dar de rentabilidade. No mínimo
o que se quer é que ele cubra aquilo que você já tem garantindo na
aplicação. A segunda parte é mais
complicada, porque para ganhar
6% ao ano eu fico no Tesouro Direto,
porque não me dá trabalho, tem liquidez e não tem risco, é muito mais
confortável para mim.
E COMO FUNCIONA ESSE
CÁLCULO NA OPERAÇÃO
DE ÔNIBUS COLETIVO?
Já a operação de ônibus é complicada, é preciso conversar sobre quanto
se tem de adicional de remuneração
exatamente porque trata-se de uma
operação arriscada e muito trabalhosa. Com isso, é feito essa conceituação. Primeiro, no que se refere à
remuneração pelo capital, isso é um
custo de oportunidade. Todo o capital que está empregando dentro da
operação será remunerado pelo custo de oportunidade, pela taxa livre
de risco. Quanto se ganharia se o seu
dinheiro estivesse aplicado no Tesouro Direto? Algo em torno de 9%,

por exemplo. Então, esse percentual
é a remuneração de capital.
Do outro lado, se tem uma taxa de
remuneração pelo serviço ou uma
taxa de lucro que está diretamente ligada ao risco associado à prestação
do serviço. Então, pegamos o conceito tradicional usado na infraestrutura no primeiro momento, que é o
lucro a receber pelo custo de oportunidade, mais a remuneração pelo
risco, e separamos em duas contas
diferentes dentro da nova planilha.
QUAL A DIFERENÇA ENTRE
OS CÁLCULOS DA ANTIGA
PLANILHA E O SUGERIDO
NA NOVA PLANILHA PARA
REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO?
Existem duas diferenças fundamentais. Na primeira, era considerado
praticamente como base de remuneração só o veículo. Eram desconsiderados outros investimentos que são
importantes para as prestadoras de
serviço, como a aplicação de recursos em garagens, benfeitorias, maquinários, tecnologia embarcada que é muito importante hoje em dia -,
e outros. O que foi feito nessa revisão
foi a consideração correta de todos
os investimentos que, efetivamente,
são realizados pelas empresas operadoras de transporte público. Com
isso, muda a base de incidência.
A segunda mudança é que antes se
adotava de forma padronizada a
taxa de 12% de remuneração ao ano.
A recomendação feita foi a separação daquilo que é a remuneração
livre de risco do capital ou remuneração pura do capital. Agora ela passa
a ser feita pela taxa Selic menos a
metade da média de inflação de um
ano (inflação dividido por dois). Essa
mudança é bastante importante. A
parcela de remuneração pelo risco
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passa a incidir sobre o custo total
de prestação dos serviços e tem por
base os riscos que são incorridos
pela empresa operadora.
ESSE PERCENTUAL DA TAXA DE
REMUNERAÇÃO PODE VARIAR?
Pode e varia por uma série de condições. Pela localidade, pelos perfis de
contrato e de negócio. No caso do
perfil do contrato ocorre de acordo
com a alocação dos riscos para a
empresa operadora, se é todo o risco
ou se é um contrato que compartilha
os riscos entre o poder público e a
empresa operadora. Já em relação à
característica do negócio varia se o
contrato prevê muito investimento
em tecnologias que não são plenamente dominadas pelo mercado, se
envolve investimentos em artigos
públicos como, por exemplo, terminais, e outras coisas do gênero.
É COMUM INCLUIR OS RISCOS
DE UMA OPERAÇÃO NOS
CUSTOS DO SERVIÇO?
Em projetos em que você tem muito
capital intensivo, jogar o risco como
alguma coisa que incide sobre o capital que foi investido é algo que faz
muito sentido e essa é uma tradição
que vem sendo adotada em órgãos
de controle e na própria academia.
O grande problema disso é na hora
que se tenta transpor essa teoria
para alguma coisa que tem pouco
capital e muito trabalho intensivo.
No caso da prestação do serviço de
transporte público de passageiros o
que importa é a operação, não o investimento. Então, o risco não incide
sobre a parcela de capital investido
que é muito pequena, de 10% a 14%,
eventualmente, do seu custo total.
Ela incide sobre a operação toda,
sobre combustível, mão de obra, enfim, sobre todos os custos. Então, é
preciso rever esse prêmio pelo risco
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e não colocar como um adicional de
remuneração sobre o capital, mas
como um adicional de remuneração
sobre o serviço que você presta. A
partir daí, começamos a entrar numa
conversa que, academicamente, é
muito mais consistente, é muito mais
honesta em dizer “aqui eu sei exatamente qual é o risco que eu estou
correndo e como estou sendo remunerado por esse risco”.
DESTA FORMA É POSSÍVEL
TER MAIS TRANSPARÊNCIA
ENTRE O CUSTO DE OPERAÇÃO
E A REMUNERAÇÃO E O
LUCRO DAS EMPRESAS?
Sim, esse método traz uma transparência fora de série, como um todo,
que era o objetivo colocado em 2013.
Não é um processo simples, isso aqui
é muito mais complicado do que da
forma como era feito antes, mas é
muito mais justo, mais correto, muito
mais transparente.
QUAL O PRINCIPAL OBJETIVO
EM SE IDENTIFICAR OS RISCOS
DE UMA OPERAÇÃO?
A ideia de se fazer uma matriz de riscos começa com uma matriz qualitativa, identificando quais são as principais categorias de riscos incorridas
pelas empresas. É justificar quanto a
empresa tem que contingenciar de
verbas para quando um risco ocorrer
ela não quebrar. Por exemplo: queimam 1 ônibus a cada 100 a cada 5
anos, excelente. Então a empesa vai
colocar um adicional de 0,2 % da tarifa para contingenciar aquele risco.
Vamos supor que durante 9 dos 10
anos ela não utilizou aquela verba,
significa que está recebendo um adicional de tarifa que só está acumulando. No entanto, pode acontecer
que num determinado ano ocorra
queima de ônibus e a empresa vai
acabar usando a verba inteira para

compensar a perda. Então, de certa
forma se cria operações ou contingências que tendem a equilibrar o
que vai acontecer ao longo do prazo
de 5 ou 10 anos de um contrato.

“SE A EMPRESA NÃO TIVER UM
CONTRATO QUE TENHA UMA
CLÁUSULA COM COBERTURA
DE RISCOS DE DEMANDA,
POR EXEMPLO, SABE-SE QUE
ELA ESTÁ ENTRANDO EM UM
CONTRATO PARA PERDER
DINHEIRO A MÉDIO PRAZO.”

E COMO SE CHEGOU À MATRIZ
COM 17 RISCOS APRESENTADOS
NA NOVA PLANILHA TARIFÁRIA
PROPOSTA PELA ANTP?
Quando olhamos uma matriz de riscos
temos duas fontes de dados relevantes para apoiar. Alguns dados estatísticos e alguns dados com opiniões
de especialistas. Os únicos dados
estatísticos relevantes que achamos
para esse trabalho foram dados produzidos pela NTU, como os de perda de
demanda que aconteceram no país de
forma agregada nos últimos 10 anos,
que são extremamente expressivos.
Aquilo que não foi por compilação de
dados, foi por opinião de especialistas.
QUAIS PERIGOS AS EMPRESAS
CORREM SE NÃO TIVEREM
ESSA MATRIZ DE RISCOS
DEFINIDA EM CONTRATO?
Se a empresa não tiver um contrato
que tenha uma cláusula com cobertura de riscos de demanda, por exemplo, sabe-se que ela está entrando em
um contrato para perder dinheiro a
médio prazo, já que, de acordo com
a série histórica, a perda de passageiros é constante. Então, é importante
que a empresa contingencie essa
perda. Outro exemplo: quantos são

E N T R E V I S TA

os contratos que entraram em quebra
contratual por ação de órgão de controle ou por eventos políticos – e esse
é um risco que, efetivamente, acontece no Brasil –, quanto é a perda que a
empresa tem quando isso ocorre com
o seu contrato? Qual o valor que é
preciso contingenciar?
ENTÃO É IMPORTANTE QUE AS
EMPRESAS TAMBÉM FAÇAM
O ACOMPANHAMENTO E UM
HISTÓRICO DESSES RISCOS?
Sem dúvida! É algo que já tem sido
feito pela NTU em várias localidades.
E uma das recomendações feitas
pela NTU, inclusive muito importante, é que as empresas não só leiam e
reinterpretem as planilhas tarifárias
como estão sendo propostas hoje,
mas que elas formem uma base de
dados para a memória, para identificar exatamente quais são os eventos
que podem ter ocorrido e que não
estavam previstos no contrato original e que, eventualmente, podem
desviar o resultado daquilo que
esperavam ter e que não estavam
contemplados numa margem de
contingência. Hoje, a construção da
memória é o ponto chave para que
as empresas tenham argumentos
para rever suas posições contratuais.
COMO O NOVO MÉTODO
CONTRIBUI PARA O
PODER PÚBLICO?
A nova planilha permite que ele tome
decisões em relação ao perfil contratual porque, atualmente, existe uma
percepção equivocada que se pode
alocar todos os riscos de um contrato à iniciativa privada a custo zero.
Ou seja, o risco é transferido para
a empresa operadora que, por sua
vez, é obrigada absorver esses riscos
sem ter qualquer forma de compensação, só por ter um contrato firmado com o poder público.

Veja, se a empresa privada absorve
o risco a preço zero, significa que, no
médio prazo, essa empresa tem a
probabilidade muito grande de ir
à falência, de ter que descontinuar
os serviços, ter que voltar atrás na
questão contratual ou ter que rediscutir o contrato com o gestor público. Não existe como passar riscos
para a iniciativa privada a preço zero.
Com essa planilha, o gestor público pode enxergar o quanto custa
transferir riscos à iniciativa privada
porque cada risco não previsto no
contrato é um risco que deveria
estar incorporado à taxa de remuneração pelos serviços. Ele pode
começar a desenhar contratos que
são muito mais eficientes que os
contratos que existem hoje. Contratos, por exemplo, como os que
existem na Inglaterra, no Canadá,
que são muito mais sofisticados, na
tentativa de achar um modelo que
melhor otimize essa relação entre o
risco que é passado para o privado
e a tarifa ou o preço que ele tem que
receber em contrapartida.
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necessário que todo esse processo
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pagar pelo serviço prestado e quais
são os riscos que podem ser atribuídos à iniciativa privada.

de São Paulo.
Atuou como supervisor de Projetos
pela International Financial Corporation, IFC, e pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento. Professor da FIA
e coordenador do curso de Project
Finance da ABDIB. É sócio-diretor da
Almeida & Fleury Project Finance and
Business Development e Almeida &
Fleury North America Infrastructure,
empresas de consultoria dedicadas ao
desenvolvimento e financiamento de
projetos em infraestrutura com ênfase
em transporte público de passageiros,
rodovias, ferrovias, geração de energia,
água e saneamento com sede no Brasil,
América do Norte e África do Sul.

REVISTA NTU URBANO

11

D I Á LO G O T É C N I C O

André Dantas, PhD, Diretor Técnico da NTU

Dado Photos / Shutterstock.com

Mensagem
subliminar

O

s dados coletados na Pesquisa Mobilidade da População Urbana (CNT
e NTU, 2017) permitem o aprofundamento da discussão sobre como
recuperar a demanda do transporte coletivo
por ônibus, que caiu 18% apenas nos últimos
três anos. Em particular, as diferenças nas percepções e nas expectativas dos 3.100 entrevistados, agrupados em classes sociais (A, B,
C e D/E), são refletidas nas possíveis soluções
dos problemas atualmente enfrentados. Em
função das respectivas características (renda,
posse de veículo motorizado, grau de instrução, etc.), pode-se apontar que cada classe
social deve ser compreendida de forma diferente das outras.
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Uma das principais constatações refere-se à
migração de viagens no modo ônibus para os
modos automóvel e a pé. A pesquisa revela
que 38,2% dos entrevistados deixou de utilizar
o modo ônibus, mas esse percentual é muito
maior nas classes sociais A (47,6%) e B (43,6%).
Entretanto, em termos absolutos, o modo ônibus teve perda total de 9 milhões de usuários
apenas da classe social C, enquanto as outras,
juntas, alcançaram o total de redução de 7,7
milhões de usuários, conforme representado
na Figura 1. Esses usuários, majoritariamente,
passaram para os modos carro próprio e a pé,
que foram adotados principalmente por entrevistados da classe C. Nessa classe observou-se
a migração de mais de 5 milhões de usuários.

D I Á LO G O T É C N I C O

FIGURA 1 – PERDA E TRANSFERÊNCIA DE USUÁRIOS POR CLASSE SOCIAL
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Especificamente em relação àqueles
usuários que poderiam retornar ao
modo ônibus, o potencial de cada
classe social é bastante diferenciado. O modo ônibus possui nível de
rejeição (usuários de outro modo se

Transf. carro próprio

recusam a retornar ao ônibus) ligeiramente inferior para os usuários das
classes A, C e D/E em relação aqueles
da classe B, conforme Figura 2. Ademais, para o cenário de redução de
mais de R$1,00 na tarifa, haveria uma

Transf. à pé

aceitação de 35% e 42% das classes C
e D/E, respectivamente. Esses fatores
contribuiriam para o retorno de aproximadamente 13 milhões de usuários,
sendo mais da metade deles (7 milhões) pertencentes à classe social C.
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FIGURA 2 – RETORNO DOS USUÁRIOS EM FUNÇÃO DA REDUÇÃO DA TARIFA E REJEIÇÃO, POR CLASSE SOCIAL
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Conclui-se que as iniciativas à recuperação da demanda do transporte
coletivo têm impacto direto nas
classes menos favorecidas. Uma
parcela considerável da recuperação
depende das classes sociais C e D/E,
que principalmente em função da
crise econômica atual carecem de

Redução tarifa

medidas inclusivas voltadas para a
redução da tarifa. Os potenciais usuários das outras classes também seriam beneficiados, mas eles demandam também serviços mais rápidos,
confortáveis, seguros e integrados.
Nesse sentido, estamos trabalhando
para efetivação da priorização do

Rejeição ônibus

transporte público por ônibus, da renovação da frota e de recursos extra-tarifários, tais como a CIDE Verde.
REFERÊNCIA
CNT e NTU (2017) Pesquisa mobilidade da população urbana 2017; 96 páginas, Brasília, Brasil.
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QUANDO TUDO
ANDA BEM, SUA
EMPRESA NUNCA PARA.
REDUZA CUSTOS E GANHE
PRODUTIVIDADE COM A TACOM.

solution

A TACOM tem o sistema mais completo e moderno em gestão de transporte. Com o CIT Sao® sua
empresa tem todas as informações da frota em tempo real, podendo monitorar ocorrências
e se comunicar com os motoristas. O sistema controla as exceções e atua no momento
exato, enviando alarme e mensagens para correções imediatas. Uma solução integrada,
com módulos que podem ser adquiridos conforme sua necessidade. Com a TACOM você
tem a certeza de que sua empresa caminha com segurança e controle nas mãos. Fale com
a gente e garanta muito mais produtividade e economia para o seu negócio.

CONHEÇA OS MÓDULOS DO CIT Sao®
RASTREAMENTO – MAIS CONTROLE
Acompanhamento de toda a operação e detalhamento da localização dos veículos
e ocorrências por meio de mapas digitais e sinóticos. Permite a importação de dados
para sistemas de informação ao usuário.
GESTÃO OPERACIONAL – MAIS PRODUTIVIDADE
Controle e ajuste dinâmico da programação, melhorando a relação entre oferta e
demanda. E sistema de gestão de alarmes com configuração de procedimentos de ação.
TELEMETRIA – MAIS ECONOMIA
Acompanhamento em tempo real e registro para análise posterior dos principais
parâmetros do veículo como, por exemplo: velocidade, RPM, excessos em curvas, freadas
e arrancadas. Tudo com alerta imediato para o motorista e CCO, mantendo os padrões
ideais de dirigibilidade, que reduzem acidentes, consumo e desgaste da frota.
GESTÃO DO CONDUTOR – MAIS SEGURANÇA
Monitoramento permanente da atividade do condutor e avaliação automática
do desempenho com sistema de pontuação e relatórios diários.

BUSZOOM®
AUMENTE O CONTROLE DE SUA FROTA
Conheça o sistema de segurança embarcado com
filmagem digital que leva mais eficiência para a sua
empresa e muito mais proteção para a sua frota e
passageiros. E agora com uma novidade: a coleta wi-fi.

www.tacom.com.br | 31 3348.1000
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Após um 2017 difícil, setor
prevê melhorias em 2018

Arquivo NTU

CRENÇA É DE QUE AS DIFICULDADES, QUE VÃO DOS
TROPEÇOS NA ECONOMIA E NA POLÍTICA À FALTA DE
INVESTIMENTOS, PODERÃO DAR LUGAR A SOLUÇÕES
PARA PROBLEMAS ESTRUTURAIS ANTIGOS

S

e fôssemos comparar a mobilidade urbana a
uma plantação, diríamos que a safra de 2017 foi
complicada. Repleta de altos e baixos, registrou
alguns avanços, mas ficou marcada por um certo nível de estagnação e perdas. É um consenso entre
representantes do setor a ideia de que o ano que se despede foi longo e difícil. No entanto, ainda dentro dessa
analogia entre transporte e agricultura, é justo dizer que
2017 foi, também, um período de preparação do terreno
para colheitas melhores em 2018 e nos anos seguintes.
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A crise econômica e política teve impacto importante nos resultados. O
desemprego e as medidas de ajuste
impactaram negativamente o já elevado custo de operação do sistema, o
contínuo aumento no preço do diesel
(acima do IPCA), o problemático
valor das tarifas e a falta de investimentos: tudo isso afetou diretamente
a demanda de passageiros, que já vinha de uma queda de 18,1% entre 2013
e 2016, segundo o Anuário 2016-2017
da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).
A instabilidade no meio político, por
sua vez, prejudicou o andamento de
projetos importantes para o setor.
Enquanto isso, salvo raras exceções, a
tarifa segue como única fonte de custeio do transporte público, inviabilizando melhorias no serviço e afastando cada vez mais a população. Com
isso, há perda na produtividade das
empresas (de 1993 a 2016, a queda
foi de 37,3%). De olho nesse cenário,
a NTU firmou parcerias ao longo do
ano para realizar pesquisas com o objetivo de analisar os problemas e buscar, em conjunto, soluções para eles.
Em maio, foi feito um levantamento
sobre a situação econômico-financeira das empresas de transporte
público urbano. Conduzido pelo
Instituto FSB Pesquisa, que realizou
entrevistas com 225 empresas grandes, médias e pequenas em 115 municípios, o estudo revelou que 67,6%
dos operadores possuem algum tipo
de dívida. Desses, 29,1%, possuem
débitos que ultrapassam 40% do faturamento anual. Um total de 28,4%
das companhias está em programas
de recuperação fiscal.
“Nos últimos 22 anos, tivemos queda
de 42% na demanda. E a economia,
apesar de ter começado a dar sinais

de melhora, ainda não deslanchou.
Isso tem prejudicado a manutenção
do equilíbrio econômico das empresas. Mais de 84% da população vive
nos grandes centros urbanos e boa
parte dessas pessoas utiliza o transporte público. Precisamos sair desse
ciclo vicioso e oferecer um serviço
de qualidade”, afirma o presidente
da NTU, Otávio Cunha.
A importância do transporte público
ficou comprovada na pesquisa Mobilidade da População Urbana 2017, realizada em parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT),
em agosto. Segundo o estudo – que
revela hábitos da população brasileira em relação aos deslocamentos e
suas principais reclamações e necessidades, baseados em 3.100 entrevistas realizadas em 35 cidades com
mais de 100 mil habitantes –, o transporte ocupa o 4º lugar na lista de
principais problemas sociais, atrás
de segurança, saúde e desemprego.
A pesquisa mostra que 38,2% dos
entrevistados deixaram de utilizar o
ônibus, sendo que 16,1% dos usuários
pararam de usar totalmente e 22,1%
reduziram seu uso. A boa notícia é
que a maioria (62,9%) dos entrevistados que deixou de utilizar o transporte público garante que voltaria a
usá-lo se houvesse redução da tarifa
– no caso, de até R$ 1,00, segundo
34,6% dos entrevistados. Ainda de
acordo com a pesquisa, 35,8% dos
ex-usuários entrevistados migraram
para o carro próprio; por outro lado,
outros 29,1% passaram a andar a pé,
um dos efeitos da crise. O ônibus ainda lidera os modais mais utilizados,
com 45,2%, especialmente nas viagens para o trabalho (53,3%). Entretanto, a demanda segue despencando e o setor teme um colapso. Como
resolver essa situação?

CIDE: AVANÇOU, MAS PAROU
Parte da resposta para a pergunta
acima pode estar em apenas duas
palavras: Cide Municipal, agora renomeada como Cide Verde. Que,
por sinal, foi motivo de comemoração em março deste ano, quando
foi aprovada, por unanimidade, em
comissão especial da Câmara dos
Deputados, dez anos após ter sido
sugerida ao Congresso Nacional. A
proposta de emenda à Constituição
autoriza municípios e o Distrito Federal a criarem uma contribuição
para custeio do transporte público.
A proposta da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP) é que o tributo recaia sobre a venda a varejo de gasolina, etanol e gás natural veicular,
diretamente no valor pago pelos
consumidores ao abastecerem seus
carros particulares nos postos. A
arrecadação irá para um fundo exclusivo do transporte público. Assim,
acabaria a total dependência da tarifa cobrada dos usuários e os custos
seriam divididos de forma mais justa,
além de fortalecer soluções coletivas de mobilidade urbana ao invés
do transporte individual. Não custa
lembrar: os carros ocupam 75% das
vias e carregam somente 20% dos
passageiros, enquanto os ônibus
ocupam 20% do espaço urbano para
transportar 70% da população.
O problema é que, desde essa conquista, a proposta segue a espera
da votação em plenário. Para o vice-presidente de mobilidade urbana
da Frente Nacional de Prefeitos, Felício Ramuth, falta vontade política.
“A importância da Cide Verde já foi
atestada por diversos especialistas.
Ela é um instrumento para melhorar
o sistema de transporte público,
contribuindo para reduzir a tarifa e
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viabilizar investimentos. Não vamos
esmorecer”, ressalta Ramuth.
Para começar a valer, a proposta
precisa ser votada em dois turnos na
Câmara dos Deputados. De lá, segue
para o Senado Federal, onde também
deve ser aprovada em dois turnos.
Nas duas Casas, é necessário que a
aceitação da PEC seja por maioria
qualificada, ou seja, por dois terços
dos votos possíveis. “Seguiremos
com a missão de explicar aos legisladores a importância disso. Apesar de
ser um tributo, a Cide Verde tem apelo de cunho social importante, pois
faz com que o transporte individual
financie o público. Vamos nos mobilizar para tentar aprová-la ainda em
2018”, reforça Otávio Cunha.
INDÚSTRIA: QUEDA
E CRESCIMENTO
As dificuldades de 2017 também
foram sentidas pela indústria. Especialmente por empresários de ramos
ligados ao sistema de transporte
público. Relatório da Associação
Nacional dos Fabricantes de Ônibus
(Fabus) mostra que, até setembro
deste ano, a produção teve queda de
8,9% na comparação com o mesmo
período de 2016. Ao avaliar os últimos
três anos, os números assustam muito
mais: de lá para cá, as unidades fabricadas caíram de 17.944 em 2014 para
7.089 em 2017 – uma redução de 70%.
Por outro lado, se no setor urbano
as coisas não fluíram muito bem,
no mercado de ônibus rodoviários
houve reação positiva devido à
proibição de ônibus dessa categoria
com mais de cinco anos. “Com uma
frota cuja idade média é de 9,8 anos,
calculamos que haverá troca de 2
mil a 2,5 mil veículos até 2020. Isso
trará uma melhora substancial ao
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setor”, avalia o presidente da Fabus,
José Antonio Martins. Além disso, o
governo federal prorrogou para 1°
de julho de 2018, o prazo para que as
empresas passem a utilizar ônibus
com Dispositivo de Poltrona Móvel,
usado no embarque de pessoas com
deficiência. O que deve movimentar
ainda mais essa área.
Outra boa notícia para os fabricantes
de ônibus foi o anúncio do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) de que será lançada, ainda este ano, uma licitação para
aquisição de 6 mil ônibus escolares.
Em relação às exportações, há razões
para comemorar. “Com o dólar girando em torno de R$ 3,15, as vendas
para fora continuarão em um bom
ritmo. Em 2017, o crescimento foi de
12,7% em relação a 2016, e quase 40%
maior que em 2014”, conta Martins,
que está otimista quanto a 2018:
“Sofremos uma queda violentíssima
e, agora, estamos vendo melhorar
devagarzinho. Esperamos que o mer-

cado como um todo dê um salto de
pelo menos 15% no ano que vem”.
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea) – que inclui um leque mais
amplo de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus),
máquinas agrícolas e rodoviárias
autopropulsadas (tratores de rodas
e de esteiras, colheitadeiras e retroescavadeiras) – registrou ótimos
números em 2017. Com um total de
27 empresas associadas atualmente,
a entidade está fechando o ano com
uma média de vendas acima de 9,5
mil unidades por dia.
“Ainda não é o número dos melhores
momentos do setor, mas retrata o
recomeço de um ciclo de crescimento para a indústria automobilística.
Os índices de exportações indicam
a possibilidade de recorde histórico
em 2017, quando poderemos atingir
cerca de 750 mil unidades enviadas
ao exterior. Somada, a produção

Queiroz Galvão
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estabilidade no cenário político será
fundamental para manter o ritmo de
retomada do crescimento. Implementar uma mobilidade urbana de
qualidade no país é um processo longo e difícil, mas acredito que estamos
no caminho certo ao buscar projetos
com maior planejamento”, conclui.
2018: O ANO DA VIRADA

deve chegar à faixa de 2,7 milhões de
veículos”, comemora o presidente
da Anfavea, Antonio Megale.
De acordo com Megale, a redução
da inflação, da taxa de juros e do
desemprego; o crescimento das exportações, da produção agrícola e
do índice de confiança; e o aumento
do fluxo no comércio e da movimentação de caminhões nas estradas
foram fatores determinantes para a
recuperação das empresas, que estão em fase de ampliação e modernização. De 2016 para 2017, o aumento
na produção foi de 28,5%.
“Os últimos anos foram extremamente desafiadores para os fabricantes, pois vivemos quedas seguidas
de vendas e produção. Nesse aspecto, 2017 foi muito importante, tanto
pela recuperação do mercado e das
exportações quanto pelos inúmeros
investimentos anunciados por várias de nossas associadas”, conta o
presidente da Anfavea. “Em 2018, a

Além da esperança depositada na
aprovação da Cide Verde e do otimismo de empresários em relação a crescimento e vendas, há, ainda, aquelas
novidades que, apesar de serem de
2017, produzirão efeitos práticos
somente a partir de 2018. Um bom
exemplo disso é a nova planilha de
cálculo dos custos do transporte público. Lançada em agosto deste ano,
após quatro anos de intenso trabalho,
a metodologia ensina a calcular as
tarifas de modo mais realista e transparente, levando em conta todos os
custos envolvidos na operação.
Entre os diferenciais da nova planilha, que atualiza a versão usada
desde 1996, está o fato de que ela
pode ser adaptada à realidade de
qualquer município. A planilha também permite separar a remuneração
do capital (investimentos feitos
pelas empresas) da remuneração
pela prestação do serviço (o lucro
propriamente dito), propõe também
a divisão mais clara entre tarifa de
remuneração (ressarcimento dos
operadores pelos reais custos) e tarifa pública (preço pago pelo usuário).
Na realidade atual, as tarifas cobrem
todos os custos envolvidos, inclusive
gratuidades e benefícios, por serem
a única fonte de custeio do sistema.
Outra contribuição para as empresas é a matriz de avaliação de riscos,
que permite calcular os possíveis

impactos negativos de determinada
operação e ser remunerado para suportá-los. Ao todo são 17 tipos de riscos, entre eles, a perda de demanda,
gratuidades, atos do poder público
e a obrigatoriedade de implantação
de novos veículos e sistemas.
“Sempre houve muita desconfiança
sobre a tarifa e como as empresas
operadoras são remuneradas. Essa
nova planilha deixa transparente o
processo de cálculo desses custos
operacionais e dá segurança às operadoras. Isso pode ajudar na discussão
pública sobre como formar os preços,
que é um dos grandes motivos de debate e a principal dificuldade das empresas, reféns do preço da passagem,
que, além de tudo, ainda banca gratuidades”, explica o superintendente da
Associação Nacional de Transportes
Públicos (ANTP), Luiz Carlos Néspoli,
o Branco. Estão previstos cursos da
ANTP sobre a utilização da nova planilha em todo o país no próximo ano.
Para o presidente da NTU, Otávio
Cunha, o importante, nesse momento, é divulgar a planilha e promover a
capacitação dos gestores públicos
e operadores sobre como usar esse
recurso na elaboração ou renovação
dos contratos de concessão. “A planilha é uma boa notícia, sobretudo para
os próximos anos, mesmo porque ela
pode ser atualizada sempre. A aplicação e os resultados práticos virão ao
longo do tempo”, observa Cunha.
INVESTIMENTOS DEVEM
RETOMAR FÔLEGO
Em dezembro de 2017, o Programa
Refrota completa seu primeiro aniversário. E, apesar de ter sido muito
celebrado na época de seu lançamento, os resultados do programa
ainda são tímidos. Criado pela Secre-
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taria de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades (Semob) em parceria com a Caixa Econômica Federal (Caixa) e a Associação Nacional
das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), além dos fabricantes de
chassis e carrocerias, o Refrota prevê
R$ 3 bilhões em recursos do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) para renovação e ampliação
da frota brasileira de ônibus urbano.
A meta é financiar 10 mil veículos.
Segundo a Semob, 1.836 veículos estão em fase de análise e aquisição no
momento. Desse total, 167 já foram
contratados e devem começar a circular em breve. Para representantes do
setor, a demora na aprovação de financiamentos é um gargalo do Refrota. “O
programa ainda não surtiu os efeitos
esperados. O dinheiro está com a Caixa, mas é preciso vencer a burocracia
para que esses recursos possam fluir.
Esperamos que haja uma resposta positiva já nos próximos meses, e que tenha Refrota todo ano”, destaca o presidente da Fabus, José Antonio Martins.
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O presidente da NTU, Otávio Cunha,
concorda. “O programa chega em um
momento muito bom, por ser específico para financiamento, mas ainda
não atendeu as necessidades do setor. A Caixa não tem a cultura de emprestar para empresas de transporte,
pede garantias além do necessário.
Há demora na área de avaliação de
risco e de crédito por desconhecimento mesmo sobre o nosso setor.
Enquanto isso, assistimos ao envelhecimento da frota”, lamenta.
Mas, por mais que haja pressa, o setor como um todo apoia o Refrota,
que, segundo o secretário Nacional
de Mobilidade Urbana, José Roberto Generoso, ganhou fôlego com a
entrada de novos agentes financeiros como o Banco Mercedes e deve
deslanchar em 2018. “Esperamos
que a taxa de contratação do programa cresça significativamente
no próximo ano, considerando o
cenário econômico promissor e o
aumento da divulgação do programa”, analisa.

Além disso, a secretaria atualizou o
Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte) de 2008, conforme os termos da Política Nacional de Mobilidade
Urbana (Lei nº 12.587/2012). Entre outras vertentes, ele prioriza o transporte
público sobre o transporte individual,
permite o financiamento de Planos
de Mobilidade Urbana e de estudos e
projetos executivos do setor – antes, os
recursos só eram liberados para obras.
O Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, por sua vez, tem como
objetivo proporcionar mais qualidade de vida à população por meio de
investimentos em projetos e ações do
setor. Estão previstos recursos de R$
3,7 bilhões em financiamentos pelo
Programa Pró-Transporte. Até agora,
já foram inscritas 1.442 propostas
por 153 municípios de 22 estados. O
processo seletivo é contínuo. “Trabalhamos em 2016 e em 2017 para que
2018 seja o ano da retomada de investimentos em mobilidade urbana”,
finaliza Generoso, otimista.

C A PA

Em 2017, a NTU completou três décadas de existência e atuação em busca de melhorias na mobilidade urbana no Brasil. Para celebrar esse momento especial, a entidade lançou, em novembro, o livro NTU 30 Anos,

André Conti

30 ANOS DE NTU

que conta a trajetória do transporte público por ônibus no país. Com 200
páginas, a obra registra as várias mudanças vividas pelo setor e as personalidades que contribuíram para seu crescimento. (Veja a cobertura completa do lançamento na seção “NTU em Ação”, página 26)

NTU HOMENAGEIA PERSONALIDADES QUE CONTRIBUÍRAM COM O
DESENVOLVIMENTO DA ENTIDADE E DO SETOR NOS ÚLTIMOS 30 ANOS.

Em vias de iniciar mais um ano de muita luta, a Associação criou um grupo
de estudos estratégicos composto por integrantes do setor, especialistas

“Podemos nos envolver em campanhas como Outubro Rosa, Novembro

e representantes de atividades relacionadas ao transporte para debater

Azul, Um Dia Sem Automóvel, além de contribuir para o combate ao as-

e articular soluções novas para problemas estruturais e antigos do setor

sédio sexual no transporte público e para a redução da emissão de gases

de transporte público urbano no Brasil. O esboço de plano estratégico de

poluentes, por exemplo. O ano de 2018 pede mais atuação dos empresá-

longo prazo, elaborado pelo grupo, está estruturado em 10 eixos princi-

rios do setor e, para isso, estamos firmando até uma parceria com a ONU”,

pais de atuação e vai orientar as ações e propostas a serem executadas

revela Otávio Cunha, que exalta a necessidade de “pensar fora da caixa”

no decorrer de 2018. Um deles chama a atenção: o maior diálogo com a

para resolver os problemas de mobilidade urbana que tanto afetam a po-

sociedade, o que inclui a criação de uma agenda positiva de ações sociais

pulação: “As soluções para o transporte público estão fora das garagens

para aproximar o setor de usuários e não usuários.

das empresas. E nós seguiremos atrás delas”.

SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO

e produtos de
Muito além d
.
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nda assegura
ve
Nosso póspo a sua
por mais tem
racional.
confiança ope

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

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

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.

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

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.

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

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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Empresas de ônibus incentivam
a leitura com campanha
de doação de livros
A COLETA DAS PUBLICAÇÕES É FEITA EM ÔNIBUS COLETIVOS E O MATERIAL
SEGUE PARA DOAÇÕES EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. A AÇÃO INCENTIVA
PESSOAS DE VÁRIAS IDADES A CRIAREM O HÁBITO DA LEITURA

E

m outubro deste ano, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo
Horizonte (SetraBH) iniciou a
segunda etapa da campanha “O Livro
Acolhe, Abriga e Ensina”, de doação de
livros. O projeto ganhou reforço com o
enorme sucesso da primeira etapa lançada em 15 de dezembro de 2016.
Na fase inicial a campanha conseguiu arrecadar 81.427 livros, que foram encaminhados a 249 entidades
e instituições como creches, escolas,
faculdades, casas de atenção à terceira idade, bibliotecas municipais
e comunitárias e unidades de ressocialização, responsáveis pela distribuição do material.
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Os livros arrecadados beneficiaram
53.370 pessoas em Belo Horizonte,
Ribeirão das Neves, Paraopeba e São
Joaquim de Bicas. Os livros coletados na segunda etapa serão distribuídos a partir de março de 2018 para
entidades e instituições cadastradas.
A doação de livros feita através de
ônibus coletivos da capital mineira
surgiu de uma inspiração do presidente do SetraBH, Joel Jorge Paschoalin, de usar a capilaridade do
sistema de transporte coletivo urbano por ônibus de Belo Horizonte para
coletar doações em todo o município.
A ação, segundo ele, está voltada
para a questão da educação. “Entendemos que este é o caminho para

uma sociedade melhor”, defende
Paschoalin. “Ao possibilitar que, por
generosidade dos belo-horizontinos,
os livros circulem, o SetraBH contribui para o conhecimento, para a
ampliação do saber, o que, em última
instância, torna-se um instrumento
de transformação social”.
REMIÇÃO DE PENA
A campanha envolveu toda a frota
de 3.000 ônibus da capital mineira
na coleta dos livros. A ação contou
também com doações de autores
como Rogério Procácio da Silva e
Sérgio Coelho de Medeiros, além de
instituições como a Fundação Itaú
Social, a Faculdade de Letras da Uni-
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versidade Federal de Minas Gerais, a
Faculdade Pitágoras e o Centro Universitário Uninter.
Parte das obras arrecadadas foi levada para a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), que encaminhou
o material para o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto (PIEP)
para utilização no projeto “Remição
de Pena pela Leitura”. A unidade da
DPMG de Sete Lagoas também recebeu publicações para projeto semelhante no Presídio de Paraopeba.
A remição (redução do tempo de
encarceramento) pode ocorrer mediante trabalho, estudo ou leitura. A
pessoa sentenciada tem o prazo de 22
a 30 dias para a leitura de uma obra,
apresentando ao final do período uma
resenha a respeito do assunto, que
deverá ser avaliada pela comissão organizadora do projeto. Cada obra lida
possibilita a remição de quatro dias de
pena, com o limite de doze obras por
ano, ou, no máximo, 48 dias de remição por leitura a cada doze meses.
O presidente da SetraBH lembra ainda que a campanha tem pretensões
mais amplas e pretende se tornar uma
campanha estadual, em primeiro lugar, e, no futuro, numa ação nacional,
"com apoio da NTU e participação da
sociedade", explicou o presidente.
E a ideia já está se espalhando por
outras cidades: o Consórcio Transoeste, da cidade de Divinópolis (MG),
se espelhou no projeto do SetraBH
e lançou sua própria iniciativa de
coleta de livros. A campanha “Doe
seu Livro Usado e Ganhe um Sorriso
Novo” também motivou o engajamento dos usuários e tornou-se um
sucesso, com mais de 16 mil livros
arrecadados em Divinópolis e 15 mil
livros em Governador Valadares.

ESTÍMULO À LEITURA
A campanha do Consórcio Transoeste foi realizada em Divinópolis
de junho a outubro deste ano, e em
Governador Valadares a iniciativa
foi realizada de agosto a novembro.
Os livros arrecadados foram doados
para escolas públicas municipais,
presídios, bibliotecas públicas e instituições de caridade.

DOAÇÕES DE BRINQUEDOS
E ALIMENTOS PARA
CRIANÇAS
Em Fortaleza (CE), a Federação das

O objetivo da campanha foi inserir
cada vez mais as empresas no contexto onde atuam, utilizando a própria
estrutura da empresa em benefício
da comunidade. “Pretendemos continuar com campanhas de estímulo à
leitura, principalmente das crianças.
Faremos um concurso anual de redação entre as crianças das escolas
públicas com premiação como uma
viagem com a família a museus de São
Paulo”, contou o diretor do Consórcio
Transoeste, Felipe Carvalho.

Empresas de Transporte de Passageiros
do Ceará, Piauí e Maranhão (FETRANS)
realizou a sétima edição da Campanha
“Ônibus Encantado”, em comemoração
ao Dia das Crianças. A ação teve como
objetivo arrecadar brinquedos, alimentos não perecíveis, roupas e livros. Os
produtos foram angariados em parceria
com os sindicatos locais, que serviram
como posto de coleta das doações. A
campanha foi divulgada com cartazes
nos terminais de integração do transporte público. O Sest-Senat também
entrou na parceria e serviu como posto
de coleta, e alunos do Senat também se
engajaram na campanha.
Como resultado da ação, o Orfanato
Cristo Rei foi contemplado com as
doações: ao todo, foram arrecadados
345 kg de alimentos, 320 peças de
roupas, 543 brinquedos, além de li-

PRESTANDO CONTAS

vros, materiais didáticos e de higiene.
As crianças e adolescentes fizeram um

O SetraBH disponibilizou um link para

passeio no Centro Cultural do Trans-

que os doadores da campanha “O Livro

porte da FETRANS, onde puderam

Acolhe, Abriga e Ensina” possam saber

conhecer a história do transporte cole-

quais entidades ou instituições recebe-

tivo no estado e, ao final, participaram

ram as publicações doadas. Para locali-

de brincadeiras e dinâmicas.

zar o endereço e o telefone de todas as
249 beneficiadas e o total de livros rece-

O Orfanato Cristo Rei foi fundado há 66

bidos por cada uma delas basta acessar

anos e se mantém através de doações.

www.olivroacolhe.com.br. Lá também

A casa cuida de cerca de 20 crianças

podem ser encontrados o total de obras

na faixa etária de 5 a 18 anos (internos)

arrecadas por gênero literário e nível de

e mais 20 que frequentam a instituição

ensino e a faixa etária dos beneficiados.

como creche.
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NTU EM AÇÃO

NTU lança livro que conta a
evolução histórica do transporte
coletivo por ônibus no Brasil
LANÇAMENTO DO LIVRO NTU 30 ANOS FOI MARCADO PELA
PRESENÇA DE PERSONALIDADES IMPORTANTES PARA O SETOR

A

história do transporte coletivo urbano por ônibus no Brasil foi contada
no livro NTU 30 anos, lançado pela
Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos (NTU), no dia 8 de
novembro de 2017, em Brasília. A publicação
registra o desenvolvimento e as mudanças
ocorridas nesse setor nas últimas três décadas,
que tornaram o transporte por ônibus urbanos
o modal responsável por transportar 86,3%
dos usuários do transporte público, cerca de
33 milhões de passageiros por mês.
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Durante o evento de lançamento para autoridades, empresários, gestores de transporte
coletivo urbano e outros convidados, o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha, relatou
as conquistas da entidade ao longo desses
anos. “Nesses 30 anos tivemos alguns marcos
importantes como o vale-transporte, a meu ver
a maior conquista social do trabalhador brasileiro depois da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho)”, defendeu. O benefício passou a ser
obrigatório em 1987 e atualmente beneficia 35%
dos usuários do transporte público urbano.

NTU EM AÇÃO

O presidente do Conselho Diretor,
Eurico Galhardi, marcou presença
no lançamento escrevendo as dedicatórias nos livros para os convidados. O empresário, que ajudou a
construir esse legado, falou sobre a
importância do transporte por ônibus urbanos ter sido documentada
em livro. “Trinta anos não são 30
dias, nem 30 horas. Temos aqui uma
vida contada. Tivemos publicações
semelhantes nos 10 e nos 20 anos
da instituição. Porém, esta publicação se diferencia das demais por

não estar focada apenas na descrição de fatos históricos que marcaram o setor, mas em uma narrativa
dos eventos e realizações desses
últimos 30 anos”, conta.

A acessibilidade ganhou importância
no livro e nas discussões da NTU, que
participou ativamente do grupo de
trabalho da ABNT que formulou a NBR
15570 – norma que define os padrões
de fabricação de ônibus acessíveis.

A PUBLICAÇÃO
Com 200 páginas repletas de fotografias que ilustram a evolução do
setor ao longo dos anos, a publicação é dividida em dez capítulos.
Entre os relatos está a história da
criação do vale-transporte e de sua
obrigatoriedade, uma das maiores
conquistas da NTU.
A publicação traz também os avanços tecnológicos das últimas décadas, como os Sistemas Inteligentes
de Transportes (ITS). Com eles vieram a bilhetagem eletrônica e o uso
de cartão magnético para o pagamento das passagens, uma grande
evolução em relação ao tíquete de
papel utilizado antes. Hoje, a bilhetagem eletrônica está presente em
mais de 86% das cidades brasileiras
onde existem sistemas de ônibus.
Ônibus acessíveis, que dão espaço
aos deficientes físicos, também fazem parte do progresso nesse setor.

PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA
NTU, EURICO GALHARDI, AUTOGRAFA
LIVROS DURANTE EVENTO DE LANÇAMENTO.

Thay Souto

O livro NTU 30 anos aborda também
os avanços ocorridos na adaptação
dos ônibus para atender aos passageiros com necessidades especiais,
com destaque para a aprovação
da Política Nacional de Mobilidade
Urbana (Lei 12.587/2012); o reconhecimento do transporte público como
um direito social, conforme determina a Constituição, no Artigo 6º (EC
90/2015); a adoção de tecnologias
que hoje permitem pagamentos por
meio eletrônico, proporcionando
maior segurança, rapidez e conforto
aos passageiros; e outras histórias
relacionadas à entidade que participou dos principais acontecimentos
do setor nas últimas três décadas.

A prioridade ao ônibus, uma das
principais bandeiras defendidas pela
entidade, é tratada como medida
essencial para as cidades se tornarem cada vez mais acolhedoras e
eficientes. Com projetos mais elaborados de sistemas BRTs, faixas e corredores exclusivos, as vias urbanas
tornam-se mais democráticas, já que
os ônibus ocupam um espaço 17 vezes menor que os carros para transportar o mesmo grupo de pessoas.
Atualmente existem 397 empreendimentos de priorização ao ônibus em
78 cidades do Brasil, sendo que 179
estão em operação, 75 em obras e
143 em fase de projetos.
Ao longo dos anos, a legislação brasileira incorporou várias conquistas
relacionadas à área de transporte
coletivo urbano, quase todas com
contribuições e participação da
NTU. Entre elas estão, além da obrigatoriedade do vale-transporte, a
Lei Geral de Concessões, o Código
de Trânsito Brasileiro, a Política
Nacional de Mobilidade Urbana, a
regulamentação da profissão de
motorista, a desoneração da folha de
pagamentos das empresas e a transformação do transporte em Direito
Social na Constituição.
O livro NTU 30 anos traz ainda um
levantamento de notícias em que a
entidade foi fonte e também outros
textos relevantes sobre o setor. Faz
também uma compilação de eventos
importantes e publicações da NTU,
além de depoimentos de funcionários da instituição.
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As empresas de transporte urbano
coletivo no Brasil e os usuários do
serviço chegam ao mês de dezembro
de 2017 com 343 ônibus coletivos a
menos em circulação. Isso porque
esses veículos foram incendiados ao
longo do ano em ataques de vandalismo nas cidades brasileiras. As cidades que registraram maior número
de ocorrências este ano foram Rio
Janeiro (RJ), Fortaleza (CE) e Natal
(RN). O estado com maior incidência
foi o Rio de Janeiro, com 87episódios
de queima de ônibus, e a região com
o maior número de casos foi a Sudeste, com 186 ônibus queimados.
Nos últimos 18 anos foram queimados 2.123 ônibus. O maior número
de ocorrências nesse período foi
registrado no estado de São Paulo,
672 no total. Em seguida vem o Rio
de Janeiro, com 515 casos, e Minas
Gerais, com 266.

Bonezboyz / Shutterstock.com

CRESCE O NÚMERO DE ÔNIBUS
INCENDIADOS NO BRASIL

PERÍODO
INFORMAÇÕES

2004-2017

2016

2017*

Total de
ocorrências

2.123

262

343

1ª) São Paulo-SP

1ª) Brasília e Entorno-DF

2ª) Rio de Janeiro-RJ

2ª) São Paulo-SP

3ª) Belo Horizonte-MG

3º) Rio de Janeiro-RJ

15

22

Estado com
mais ocorrências

São Paulo

São Paulo

Rio de Janeiro

Região com
mais ocorrências

Sudeste

Sudeste

Sudeste

426 (20,1%)
Cidades com
mais ocorrências

312 (14,7%)
78 (3,7%)

672 (31,7%)
1.506 (70,9%)

39
24

54

127

1ª) Rio de Janeiro-RJ

49

2ª) Fortaleza-CE

30

3ª) Natal-RN

87

186

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU (Empresas associadas e entidades filiadas)/Mídia.
* Dados até: 04 de dezembro de 2017.

VITÓRIA EXPANDE
RECARGA DE
BILHETAGEM
ELETRÔNICA
Cerca de 85 mil usuários do transporte coletivo de Cariacica, Região
Metropolitana de Vitória (ES), serão beneficiados com a expansão
dos pontos de venda do Cartão
Cidadão usado no pagamento de
passagens. O Passe Fácil Transcol
foi lançado em novembro deste
ano pelo Sindicato das Empresas
de Transporte Metropolitano da
Grande Vitória (GVBus).
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Ao todo, 37 farmácias foram cadastradas e já contam com o sistema em funcionamento. A estimativa é que em breve 75 lojas estejam aptas a realizar a venda.
Antes, a única forma de colocar créditos no cartão era indo até um dos postos dentro dos terminais, na loja central ou na Universidade Federal do Espírito Santo. O
Cartão Cidadão pode ser adquirido por qualquer passageiro para dispensar o pagamento em dinheiro nos ônibus e dá o direito à tarifa reduzida aos domingos.

PRIORIDADE

Faixas exclusivas
revolucionam
transporte público
em Fortaleza

P

arte importante do tripé
que reúne os projetos de
priorização do transporte
público, ao lado do BRT
(transporte rápido por ônibus) e
dos corredores, as faixas exclusivas
já estão presentes em pelo menos
39 cidades de 20 estados, com um
total de 1.416,2 km em 154 empreendimentos (125 em operação, oito em
obras e 21 no papel). Os dados são da
Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos (NTU), em
documento divulgado em novembro
deste ano.
Um bom exemplo do sucesso das
faixas exclusivas está em Fortaleza. Atualmente, a capital cearense
ocupa a terceira posição no ranking
de cidades com mais projetos, com
128,4 km em vias operantes e previstas, atrás apenas de São Paulo
(513,1 km) e Belo Horizonte (144,3
km). Desse total, 101 km já estão em
pleno funcionamento, beneficiando
um milhão de passageiros que hoje
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utilizam o sistema. Até 2012, eram
apenas 3,3 km de faixas exclusivas.
Apesar de não contemplar todas as
linhas em sua totalidade, as faixas
exclusivas transformaram a realidade
do transporte público em Fortaleza,
que se tornou referência nacional no
tema. “Muitas vezes, a faixa é aplicada
somente nos pontos mais críticos. Mas,
onde ela existe, a velocidade comercial
chega a dobrar, o que reduz o tempo
das viagens pela metade. As vias exclusivas contribuem para um transporte
mais regular. Fortaleza tem uma curva
de crescimento da frota individual
muito acentuada. Sem as faixas, o nosso transporte já estaria inviável, teria
entrado em colapso”, observa o presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros do Estado
do Ceará (Sindiônibus), Dimas Barreira.
Estamos falando de uma velocidade
que já foi de 10,5 km/h em 2012, antes
das faixas, e hoje chega a 22,03 km/h
dentro delas. Assim, o transporte

Rafael Moura

REDUÇÃO NO TEMPO DE VIAGEM,
AUMENTO DA VELOCIDADE MÉDIA
DOS ÔNIBUS E REGULARIDADE
DE 99,7% NO SERVIÇO SÃO
ALGUNS DOS BENEFÍCIOS DO
PROJETO DE PRIORIZAÇÃO QUE
REDUZIU A QUEDA NA DEMANDA

público ganha regularidade: desde janeiro, o setor está conseguindo cumprir 99,7% das viagens, sendo que algumas delas têm alcançado redução
de tempo que chega a 40 ou 50 minutos por viagem. Ganha o passageiro,
com mais tempo para lazer, estudo e
outras coisas, ganham as empresas,
que economizam na operação, e ganha a cidade, com mais mobilidade e
menos emissões de poluentes.
“O ganho da velocidade média é muito grande. Ela estava caindo ano após
ano, com o aumento de automóveis
nas ruas. Então, o ônibus levava um
tempo expressivo em uma única viagem, disputando espaço com muitos
carros particulares. Agora, esse mesmo ônibus consegue fazer até duas
viagens no mesmo prazo em que
fazia apenas uma. O tempo que os
usuários estão economizando, esse é,
com certeza, o maior benefício”, comemora o vice-presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza
(Etufor), Antônio Ferreira.

PRIORIDADE

FAIXAS REDUZEM QUEDA
DA DEMANDA
As faixas exclusivas ainda não alcançaram a façanha de aumentar o número de passageiros do transporte
público, na avaliação do Sindiônibus.
Entretanto, elas tiveram e ainda têm
o importante papel de estancar a
perda de demanda que assola o sistema em todo o país há vários anos.
“Fortaleza, assim como o restante do
Brasil, enfrenta essa queda, resultado de uma economia desfavorável e
da falta de investimentos. Mas posso
dizer que a redução por aqui está
abaixo da média. O serviço regular é
mais atraente para o nosso público,
por isso perdemos menos demanda
que a maior parte do país”, pondera
Dimas Barreira.
Essa regularidade tão celebrada
conta com a contribuição do controle operacional, realizado em duas
frentes: em um centro onde o acompanhamento ocorre em tempo real,
via GPS, e pela equipe de 200 pessoas que atua em campo, a fim de
evitar os chamados comboios (formação de grupos de ônibus). Assim,
por meio da comunicação, é possível
evitar que um congestionamento
faça um ônibus ficar muito próximo
a outro. Com as faixas exclusivas,
esse trabalho fica facilitado, levando
a uma melhor distribuição da oferta
e redução no tempo de espera dos
passageiros nos pontos de ônibus.

ter efeito positivo no orçamento das
12 empresas que operam as 270 linhas existentes na cidade, essa redução no consumo do combustível preserva o meio ambiente e a saúde das
pessoas – já que o CO2 é um dos responsáveis pelo aquecimento global e
por várias doenças respiratórias.
E, com a fiscalização, as regras de
circulação nas faixas exclusivas –
liberadas apenas aos domingos e
feriados – já se tornaram um hábito.
Mesmo porque o trânsito irregular
nessas vias passou a ser considerado
infração gravíssima em janeiro do
ano passado, por determinação da
Lei Federal nº 13.154, que alterou o
Código de Trânsito Brasileiro. Dessa
forma, quem não respeita as faixas
está sujeito à multa de R$ 191,54 e
sete pontos na carteira de habilitação, além de remoção do veículo.
“Os benefícios da priorização são
muito significativos aqui em Fortaleza. Percebemos, em nossas pesquisas feitas no dia a dia, uma melhora
na satisfação do usuário, tanto com a
regularidade do serviço quanto com
a mudança que fizemos na tecnologia veicular para atender à mudança.

Colocamos veículos articulados nas
ruas, com ar-condicionado, câmbio
automático e outros componentes
que dão mais conforto. A resposta
tem sido excelente”, destaca o presidente da Etufor, Antônio Ferreira.
Matheus de Farias Paula, 21 anos,
concorda. Ele utiliza duas linhas e
trafega diariamente pela faixa exclusiva da Avenida Domingos Olímpio,
que reduziu em pelo menos 20 minutos cada viagem do assistente administrativo. “Com a implantação das
faixas exclusivas, os ônibus ficaram
mais rápidos. Considero o transporte
da minha cidade um dos melhores
do país, pois, além de tudo, os veículos ainda têm um ambiente limpo e
confortável”, elogia Matheus.
Usuário de uma linha que passa pela
Avenida Gomes Matos – com faixa
exclusiva em toda a extensão –, o
estatístico Marcos Henrique, 28 anos,
utiliza o transporte público de segunda à sexta. A velocidade, para ele, é
o maior ganho. “O tempo de viagem
fica menor. Todos que conheço e que
usam ou já usaram as faixas exclusivas são unânimes ao falar da melhoria nos deslocamentos”, conta.

ADEUS ANO VELHO, FELIZ ANO NOVO
Fortaleza não para. Para abril do ano que vem, estão previstos mais 6,5 km de faixas exclusivas. O presidente da NTU, Otávio Cunha, ressalta o projeto de priorização como um
grande avanço: “A capital cearense conseguiu dar ao transporte convencional por ônibus
uma ótima regularidade, ganhando, assim, a confiança da população. Agora, a meta deve

Mas os benefícios não cessam aí.
Segundo informações da Empresa
de Transporte Urbano de Fortaleza,
a priorização por meio das faixas
exclusivas leva a uma economia de
3,7 mil litros de diesel por dia, o que,
por sua vez, elimina o lançamento de
9,2 toneladas de dióxido de carbono
(CO2) na atmosfera. Ou seja, além de

ser ambiciosa, de completar toda a rede com essas faixas”.
Além disso, há outros projetos interessantes em mobilidade urbana para 2018. Entre eles, a
implementação da quarta geração de sistema de bilhetagem – o que significa que a cidade
está atualizando sua tecnologia de embarque pela terceira vez. A ideia é oferecer, já no primeiro trimestre do ano que vem, wi-fi gratuito em toda a frota e possibilidade de recarga
online imediata pelo aplicativo já existente, no qual os usuários também acessam informações sobre as linhas.
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T E C N O LO G I A E I N O VA Ç Ã O

Tecnologia brasileira de
veículo autônomo poderá
chegar ao transporte coletivo
O PROJETO SURGIU NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO PARA
EQUIPAR CARROS E PODE SER ADAPTADO PARA ÔNIBUS URBANOS

U

ma inovação tecnológica que permite
o carro circular sem intervenção humana na direção pode ser o primeiro
passo para que, num futuro não tão
distante, o transporte coletivo urbano brasileiro
seja realizado por ônibus autônomos. O ousado projeto, que utiliza inteligência artificial, faz
parte de estudos da Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes) e resultou em um veículo
que funciona com êxito conhecido por IARA
(Intelligent Autonomous Robotic Automobile
– tradução literal: Automóvel Robótico Autônomo Inteligente).
Exibido em agosto na Feira Transpúblico, em
São Paulo, o veículo autônomo chamou atenção de empresários que prometem alavancar
o mercado de robótica e inteligência artificial
no Brasil e também iniciar testes com essa tec-
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nologia em ônibus coletivos urbanos. Nesse
sentido, a NTU apoia e incentiva a adoção de
novas tecnologias para o setor e pretende participar das discussões sobre esse modelo de
transporte de pessoas, testado atualmente em
várias partes do mundo.
“É um software totalmente nacional, vamos
prestigiar a ciência e a pesquisa do Brasil. É
importante buscarmos novas tecnologias para
conseguirmos ofertar um serviço de melhor
qualidade, com um custo efetivamente mais
barato”, pontua Otávio Cunha, presidente executivo da NTU.
A TECNOLOGIA
A tecnologia IARA foi instalada num carro híbrido automático modelo Ford Escape, importa-

T E C N O LO G I A E I N O VA Ç Ã O

do, e começou a funcionar em 2009,
quando o veículo fez o seu primeiro
trajeto autônomo no Campus da
Ufes. O modelo híbrido possui um
sistema de baterias que permite alimentar os equipamentos instalados
no veículo como também fazê-lo circular. O carro recarrega a bateria nos
momentos de frenagem e aceleração.
O “cérebro” do veículo é composto
por um computador de alta performance que faz leituras complexas,
identifica volumes e segue por caminhos pré-programados, podendo
tomar decisões e fazer ajustes de rota
conforme necessário. Um feixe de
laser instalado na parte superior externa do veículo é o que permite fazer
o mapa do ambiente. Duas câmeras
estéreo, que simulam o olho humano,
possibilitam que o carro tenha uma
noção de profundidade, e um GPS de
alta precisão mostra onde está a sua
localização. O sistema também identifica e desvia de obstáculos e possui
botões de emergência internos e externos para a parada do veículo.
O projeto da IARA conta também
com um controle remoto que pode
ser acionado a qualquer momento e
com um carro de apoio que a acompanha para qualquer intervenção, caso
haja necessidade. Em maio de 2017,
durante primeira viagem de 74 km/h,
no percurso de Vitória a Guarapari, no
Espírito Santo, o carro percorreu todo
o trajeto em uma velocidade média de
42,3 km/h, atingindo um máximo de
50km/h, sendo que 99,9% do trajeto
foi sem intervenção humana.
Os estudos estão sendo desenvolvidos pelos pesquisadores do
Laboratório de Alto Desempenho
(LCAD) da Ufes, sob o comando do
professor Alberto Ferreira de Souza.
Segundo o professor, a ideia foi estu-

dar como o cérebro humano funciona para ser usado como referência;
a pesquisa foi fragmentada e eles
decidiram iniciar pela visão.
TESTES EM ÔNIBUS
Segundo informações apuradas pela
Revista NTU Urbano, é possível que
uma fabricante nacional forneça um
chassi para que se iniciem os testes
de adaptação da tecnologia em
ônibus coletivos urbanos. O veículo
pode andar com segurança a uma
velocidade de até 60 km/h, suficiente
para um ônibus convencional transportar passageiros, caso a tecnologia
seja realmente implementada no
transporte coletivo. Para o acadêmico, é totalmente viável dar autonomia
para os ônibus coletivos urbanos.

sores, tem ponto cego; o chassi tem
que ter transmissão automática, direção elétrica, é preciso sincronizar
o abrir e fechar das portas e programar para que ele encoste perto das
estações”, revela Lozer.

PELO MUNDO
ALEMANHA: o projeto desenvolvido
pela Mercedes-Benz foi apresentado em
julho de 2016, na cidade de Hannover,
Alemanha. O veículo batizado de “City
Pilot” foi testado em uma das maiores
rotas de BRT da Europa. A tecnologia autônoma realiza viagens com até 70 km/h
e utiliza dispositivos de monitoramento
para que o veículo reconheça placas de
sinalização e semáforos, além de abrir e
fechar portas nas paradas e frear automaticamente ao detectar obstáculos.

“É uma tecnologia de fácil adaptação para ônibus. Se implantada,
dentro de 2 a 3 anos, no máximo, é
possível ter coletivos autônomos no
mercado”, explica. Como a IARA é
capaz de identificar qualquer tipo de
obstáculo – pessoas, quebra-molas,
semáforos, etc –, será possível que
os coletivos circulem em qualquer
via urbana sem, necessariamente,
depender de pistas ou faixas exclusivas, como acontece atualmente com
ônibus semelhantes fora do Brasil.

INGLATERRA: o veículo recebeu o
nome “Gateway” e deve atender cerca
de 100 pessoas na região de Greenwich, em Londres. O protótipo, com capacidade para quatro pessoas, circula em
fase de testes e deve ser definitivamente adotado em maior escala a partir de
2019, podendo ser levado posteriormente para outras regiões. Completamente controlado por computador, o
Gateway possui um eficiente sistema
de sensores com cinco câmeras e três
lasers que permitem detectar auto-

Segundo Luiz Eduardo Lozer, diretor
da Geocontrol - empresa de tecnologia que atua nas áreas de mobilidade
urbana, transporte, defesa nacional
e segurança, e que está investindo
nessa inovação -, a ideia é trabalhar com um ônibus de 11 metros de
comprimento. De acordo com Lozer,
serão necessárias várias adaptações.

maticamente qualquer obstáculo que
exista até cem metros à frente.
FINLÂNDIA: Helsinque, capital e maior
cidade finlandesa, aderiu à onda de
testes com veículos de transporte coletivo sobre pneus que podem operar
sem motorista. A partir de setembro de
2016, dois miniônibus, com capacidade
para nove passageiros, iniciaram os ser-

“O que muda no salto do automóvel
para o ônibus é que, por ser um veículo maior, ele precisa de mais sen-

viços entre duas estações do distrito de
Hernesaari.
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A RT I G O J U R Í D I C O

Segurança jurídica dos contratos
ANTONIO SAMPAIO AMARAL FILHO*

U

m tema instigante do último Seminário Nacional NTU, realizado em São
Paulo, foi o que tratou da segurança
jurídica dos contratos. E por que
instigante? Por conta dos vários conceitos e
possibilidades ali levantadas e discutidas, e das
dificuldades práticas envolvidas na questão.

se estabilizar, entram em cena as manifestações de junho de 2013. Interessante notar que
os descontentamentos sobre as mais variadas
questões sociais foram sendo canalizados para
a questão das tarifas e seu congelamento se
transformou em instrumento político de aquietação das ruas.

Mas antes de entrar no tema em si, é importante olhar um pouco o passado e também a atual
realidade do setor de transportes no país, suas
relações com o Poder Executivo, com o Poder
Judiciário, e mesmo adentrar nas suas associações e sindicatos.

Acontece que, historicamente, a tarifa sempre
foi a grande garantia dos contratos. Aqui e acolá a demagogia política sempre esteve presente, mas mesmo com variações de rentabilidade
os contratos possuíam certo equilíbrio. Havia o
parâmetro da planilha GEIPOT para verificação
de custos e, consequentemente, a determinação da tarifa.

Há cerca de 30 anos o grande obstáculo enfrentado pelas empresas de todo o país foi a
invasão do transporte ilegal e clandestino. Um
serviço sem nenhum tipo de regulamentação,
que destruiu várias empresas e desorganizou o
sistema de transporte na maioria das cidades.
Com muito trabalho e investimento parte do
setor conseguiu se manter e, com o tempo, começou a se reorganizar e dar demonstrações
de vigor. Quando as empresas começavam a
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Mas, a partir das manifestações de junho de
2013, o que se observa na política de transportes? O setor começa a entrar no pior dos mundos. Por um lado, pressão para a melhoria dos
serviços, com a obrigatória inclusão de tecnologias das mais variadas e aprimoramento dos
equipamentos rodantes. Por outro lado, pressão
também forte para que as tarifas fiquem baixas.
Assim, o setor vê seus custos subirem e as tarifas

A RT I G O J U R Í D I C O

ficarem congeladas ou mais defasadas. E o subsídio, tão importante para
a melhoria dos transportes, praticamente deixou de ser implantado com
o advento da severa crise fiscal que
está empurrando municípios à falência e afastando passageiros.
Apesar de determinações claras da
Lei de Concessões e de leis específicas para a área de mobilidade o meio
ambiente dos contratos é instável,
pois existem questões que contribuem para a insegurança jurídica do
setor: é o justo receio das empresas
em acionar judicialmente as administrações públicas que não cumprem seus contratos. O setor sabe
que, em resposta a estes processos,
muitos governos acabam por retaliar
as empresas com as mais variadas
ações destrutivas.
Observa-se também um temor real
de procurar tutela jurisdicional. É
notório que parcela importante da
jurisprudência dos tribunais é fruto
de interpretações autoritárias do
conceito da supremacia do interesse
público. Em nome deste pretenso
interesse público se desprezam
cláusulas contratuais ou se ignoram
as aberrações perpetradas por um
Poder Público populista e mal preparado. Some-se a isto o longo tempo
em que se processam as ações, o que
também contribui em larga escala
para o distanciamento do setor dos
enfrentamentos judiciais.

de custos, existência de subsídios,
prazos longos para a amortização do
capital, bem como a possibilidade de
prorrogação dos contratos. E assegurar que não haverá gratuidade sem a
respectiva fonte de recursos.
Deve prever rendas assessórias, o
sistema de bilhetagem, se haverá
manutenção do viário e dos terminais de embarque e desembarque.
E, mesmo já inserida na Constituição
de 1988, é importante a existência de
artigos que tratem da manutenção
do equilíbrio econômico financeiro e
de revisão periódica obrigatória dos
contratos. A revisão dos contratos
em períodos mais curtos começa a
se fazer necessária tendo em vista
a velocidade com que as mudanças
estão acontecendo.
Em muitos contratos o que se observa são cláusulas genéricas e
conceituais que dão margem a in-

terpretações confusas. A introdução
de cláusulas que estabeleçam regras
claras e objetivas para os pedidos
de reequilíbrio e de revisão seria um
grande passo.
Uma coisa que logo estará sendo
imposta nos editais será a necessidade da existência de cláusulas
relativas às políticas de integridade - compliance - como as que
estabelecem compromissos da alta
direção, as instancias responsáveis
pelas ações e pelo monitoramento
contínuo. Tudo expresso em regras e
instrumentos de verificação, além de
auditorias internas e externas com
consequentes penalizações.
Por tudo isto, ganha importância a
união do setor em torno de suas entidades representativas, para o aprimoramento técnico dos colaboradores, o
aperfeiçoamento nas relações institucionais e com os próprios usuários.

Mas então como traduzir estas preocupações em cláusulas contratuais?
É isso que procuraremos responder.
Um bom contrato se inicia com a elaboração de uma lei municipal específica para tratar do transporte na cidade. Esta lei deve assegurar princípios
técnicos para elaboração da planilha

*ANTONIO SAMPAIO AMARAL FILHO é advogado do Sindicato das Empresas de Transporte
Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo – SPUrbanuss. Atua há mais de 25 anos no setor.
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PONTO DE ÔNIBUS

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Uma lição para 2018:
“botar a boca no trombone”
EM TODOS OS CASOS EM QUE OS OPERADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO FALARAM COM A
SOCIEDADE E NÃO REPUDIARAM A IMPRENSA HOUVE, NO MÍNIMO, UM EQUILÍBRIO DE VERSÕES
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Rafael Greca assumiu a prefeitura,
as discussões já tinham sido colocadas. Depois de três anos sem novos
ônibus, hoje o sistema já anuncia um
cronograma de renovações, além de
outros investimentos.

O

ano de 2017 foi um dos
mais emblemáticos no setor de transportes de passageiros e pode ser considerado, sim, um divisor de águas.
Para 2018, uma das lições que ficam
é: o setor de transportes deve “botar
a boca no trombone” e não apanhar
mais quieto. Quando entidades do
setor levam a público o que acontece
muita coisa muda, para o bem de todos (em especial do passageiro). Ou,
ao menos, as versões se equilibraram. Cito alguns exemplos:
A NTU, ao protagonizar discussões
como o peso dos custos operacionais dos ônibus, o financiamento de
gratuidades e a perda de demanda
no transporte público, consegue
atingir parte da sociedade que antes
só tinha as “versões oficiais dos governos” ou as versões irresponsáveis
que usam clichês como “máfias dos
transportes” e “caixas pretas” - que
acontecem com uma pequena parcela de maus empresários, assim
como existem maus trabalhadores,

maus jornalistas e até maus lideres
religiosos que falam de ônibus.
A despeito de toda a situação das
investigações criminais sobre os
transportes no Rio de Janeiro, o Rio
Ônibus começou um diálogo sobre
questões como congelamentos irresponsáveis de tarifas, concorrência
com as vans e necessidade de melhor
gestão pública na reformulação das
linhas. Foram chamados jornalistas,
distribuídas notas e cartas abertas
à população, feitas reuniões com influenciadores digitais e blogueiros,
inclusive busólogos – que adoram
ônibus. Hoje, a sociedade começa a
ponderar e até o irredutível prefeito
Marcelo Crivella se reuniu com os
empresários em dezembro.
Em Curitiba, desde o ano passado,
o Setransp, sindicato que reúne as
companhias de ônibus, começou
também a trabalhar com a opinião
pública e a mostrar questões como
defasagem de tarifa técnica ou possíveis erros de dimensionamento de
demanda pela gestora local. Quando

Na capital paulista, o SPUrbanuss
sempre atende aos jornalistas e conseguiu explicar para a imprensa, por
exemplo, que os bilionários subsídios na cidade vão para o sistema de
transportes e não para as empresas
de ônibus.
O empresário reclama, com razão,
que é vítima de preconceito por parte dos jornalistas, que já vêm com a
imagem pré-concebida na sociedade
de que “dono de empresa de ônibus
é bandido”. Mas o setor também tem
preconceito contra jornalistas e pensa que os profissionais são “abutres”
que querem atacar com a caneta.
Esta visão mútua está mudando, mas
ainda tem muito caminho pela frente.
O importante é ser transparente e
sincero. Não adianta só investir em
bonitas campanhas, com foto de
gente sorrindo de orelha a orelha.
Campanhas são legais, mas vamos
também falar de problemas, para
poder resolvê-los.

UM 2018
COM SAÚDE, PAZ
E PROSPERIDADE.
REVISTA NTU URBANO
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Divulgação

C A PA C I D A D E S

Programa de capacitação
de municípios deslancha
PORTAL CAPACIDADES JÁ CONTA COM 118,4 MIL CADASTRADOS E TEM AJUDADO GESTORES EM TODO O PAÍS.
META É CRESCER AINDA MAIS E CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DE BONS PLANOS DE MOBILIDADE

N

ão é novidade que os municípios brasileiros enfrentam
grandes desafios na área de
mobilidade urbana. A infraestrutura já não atende a população,
o sistema de transporte público tem
dificuldades para operar e as cidades
crescem sem planejamento. As prefeituras precisam de recursos para
investir, mas, sem projetos consistentes, não conseguem financiamento.
Além disso, muitas ultrapassaram sua
capacidade de endividamento, o que
dificulta a contratação de novos empréstimos. A solução para o impasse
pode estar no Programa Nacional de
Capacitação das Cidades (PNCC),
criado pelo Ministério das Cidades
com o objetivo de promover o fortalecimento institucional dos municípios
e a gestão urbana. Como? Capacitando gestores e aperfeiçoando a Administração Pública.
Em um país com dimensões continentais como o nosso – que, apesar
da extensão, concentra 84% da
população nos centros urbanos –,
o programa precisou ser ambicioso em sua estruturação. Assim, em
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2012, surgiu o Portal Capacidades,
com oferta de ensino a distância
para formação das equipes técnicas
das prefeituras, órgãos estaduais
ou federais. O portal disponibiliza
ainda assessoria para elaboração de
planos, programas e ações locais;
oficinas e seminários para discussão e troca de ideias inovadoras em
gestão; divulgação de experiências
bem-sucedidas e articulação de programas do governo, entre outros.
Atualmente, o portal conta com 118,4
mil cadastrados ativos, isto é, que
acessam a página regularmente.
Apesar de ter sido um ano conturbado, 2017 registra o recorde de inscrições em atividades do Capacidades,
com 60,7 mil pessoas. E a evolução
não para aí. Enquanto o ano de 2016
fechou com 13,6 mil cidadãos capacitados, a perspectiva é terminar 2017
com mais de 20 mil certificados.
O coordenador do Programa Nacional de Capacitação das Cidades,
Paulo Ávila, acredita que a união
entre os avanços tecnológicos e o
estímulo à qualificação é o principal

ingrediente para essa receita de
sucesso. “As ações de capacitação
do PNCC estão cada vez mais centradas no portal, na internet, pela
restrição de recursos para atividades
presenciais, mas, principalmente,
pela disseminação crescente das
plataformas digitais, que também
representam um ótimo custo-benefício para os usuários. O trabalho de
acompanhamento e estímulo dos
participantes também contribui para
esse crescimento”, afirma.
O programa reúne desde gestores
públicos até acadêmicos, estudantes, agentes sociais e a população em
torno de uma única meta: a elaboração de políticas públicas eficazes
para a construção de cidades com
mais mobilidade, maior qualidade
de vida e menos desigualdades no
acesso aos benefícios econômicos e
sociais oferecidos em áreas urbanas.
“A resposta sobre os cursos tem sido
bem positiva. Esperamos que todos
possam ampliar seus conhecimentos
e participar mais ativamente e de
forma qualificada no planejamento”,
destaca o coordenador Paulo Ávila.

C A PA C I D A D E S

UMA SOLUÇÃO CHAMADA
PLANO DE MOBILIDADE
A Política Nacional de Mobilidade
Urbana (Lei nº 12.587/2012) determinou que todos os municípios
brasileiros com mais de 20 mil habitantes elaborassem seus planos
de mobilidade. O prazo inicial era
abril de 2015, mas, com a Lei 13.406
(26/12/2016), passou a ser de seis
anos – ou seja, as cidades têm até
2018 para planejar e definir as metas
para o transporte urbano local. No
entanto, segundo levantamento do
Ministério das Cidades, somente 171
dos 3.342 municípios que devem
elaborar seus planos, isto é, 9% do
total, informaram ter concluído o trabalho até o fim de 2016. E sem planos
de mobilidade, muitas das soluções
para o transporte público urbano,
como faixas exclusivas e sistemas integrados, não podem se concretizar.
Belo Horizonte é um dos municípios
que já cumpriram a legislação. A capital mineira concluiu seu primeiro Plano de Mobilidade (batizado de PlanMob_BH) em 2010. Recentemente,
entre 2015 e 2016, revisou o documento, que agora prevê metas para 2030.
Foram, ao todo, dois anos para criar e
outros dois para revisar e atualizar.
De acordo com o gerente de Planejamento da Mobilidade (GEMOB) da
Empresa de Transporte e Trânsito de
Belo Horizonte, Marco Antônio Silveira, o principal desafio na elaboração
do plano foi atrair a sociedade civil e
os agentes públicos para a discussão.
A prefeitura, por meio da BHTrans,
criou o “Observatório da Mobilidade”,
instrumento importante para promover a discussão e proposição de soluções para a mobilidade urbana.

“O plano de mobilidade é fundamental, pois faz com que os
investimentos em obras viárias,
sinalização, fiscalização, educação,
operação e gestão da mobilidade
passem a ser canalizados de forma
mais eficiente, com metas previamente estabelecidas”, explica o
gerente. Em Belo Horizonte, o plano
prevê ações de curto, médio e longo
prazo, sendo os anos de 2020, 2025
e 2030 os horizontes programados,
respectivamente.
Apesar de faltar alguns poucos anos
para o primeiro horizonte, é possível
destacar algumas iniciativas que foram implementadas na cidade e que
já começam a apresentar efeitos positivos. Entre elas, a implantação do
sistema BRT em avenidas da cidade,
a instalação de 82 km de ciclovias e
de sistemas de controle e monitoramento do tráfego, com foco em
segurança no trânsito, além do início
da renovação da frota de ônibus,
com aquisição de veículos com ar-condicionado e suspensão a ar.
Não tão distante de Belo Horizonte,
a cidade de São José dos Campos
(SP) também conta com um plano
de mobilidade. Apesar de ele ter
sido concluído pela gestão anterior,
em 2015, o atual prefeito da cidade,
Felício Ramuth, reconhece a relevância do documento para nortear
as decisões de qualquer gestor.
“Todo planejamento tem o objetivo
de direcionar o futuro, fazendo com
que as cidades construam projetos
melhores e apliquem os recursos de
maneira eficiente, além de contribuir
para um diagnóstico da situação”,
argumenta. “Defendo que os municípios tenham um plano de cidade, e
não um plano de governo”.

EXPECTATIVAS PARA 2018
Diante dos bons números em 2017, a
meta do Programa Nacional de Capacitação das Cidades para o próximo ano é reorganizar o Portal Capacidades e modernizar sua linguagem
visual, incluindo novas funcionalidades. Há, ainda, a expectativa de ampliar o número de cursos à distância,
de 20 para 40, por meio de acordos
de cooperação técnica com entidades nacionais e internacionais, como
o TCU, a Caixa, o BID, o Lincoln Institute of Land Policy e a Rede Siconv.
Além disso, está prevista uma parceria com o IPEA para desenvolver uma
nova área com sistemas de dados e
informações estatísticas. O objetivo
é fortalecer a gestão e a tomada de
decisões em processos de planejamento urbano, incluindo as regiões
metropolitanas. “Com a recuperação
econômica que se inicia no país, esperamos aumentar ainda mais nossa
demanda por capacitação. Também
queremos, na medida do possível, retomar as atividades presenciais, que
ainda são bastante demandadas”,
adianta o coordenador Paulo Ávila.
Para o presidente da Associação
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Otávio Cunha,
o PNCC está se desenvolvendo em
um bom momento. “O programa
retoma treinamentos e trabalhos de
qualificação que foram extintos há
muitos anos, junto com a Empresa
Brasileira de Transportes Urbanos
(EBTU). O programa preenche a
lacuna na capacitação das cidades
e gera frutos não apenas em termos
de planejamento, mas também de
justiça social, já que atinge todos os
municípios”, comemora.

REVISTA NTU URBANO

39

EMBARQUE NESSA IDEIA

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

Porque as cidades – e não o governo federal –
devem regular os aplicativos de transporte

O

espaço público pertence
às pessoas e os gestores
têm por obrigação regular
o uso para maximizar a
utilidade. Passou o tempo em que não
havia regulamentação da circulação
viária. Todas as ruas permitiam tráfego nos dois sentidos e livre estacionamento. Com a explosão da posse e do
uso de carros, chegou-se ao consenso
sobre a necessidade de regular.

No limite da desregulamentação,
apareceriam muitos entrantes ofertando uma variedade de soluções
que acabariam por inviabilizar o
transporte coletivo. Reproduziríamos nas vias um paralelo com a
proliferação de ambulantes nas calçadas, com o agravante de não dispormos de capacidade viária urbana
para acomodar, em carros, todos
que hoje usam o transporte coletivo.

Hoje, quase todas as cidades brasileiras
exercem esse poder, embora de maneira tímida quando comparadas às cidades mais desenvolvidas do planeta.
Não foi fácil introduzir faixas exclusivas
para ônibus quando a métrica vigente
era maximizar o volume de veículos
por hora. Há uns 40 anos, centros
urbanos que hoje são referência em
qualidade de vida voltaram seu planejamento para as pessoas, priorizando
a qualificação de calçadas, a implantação de ciclofaixas, o controle do estacionamento e a consolidação de redes
integradas de transporte coletivo.

A solução passa necessariamente
pela regulação. Não a convencional,
estilo táxi, focada em concessão de
licenças, mas uma mais inteligente
que contribua para reduzir congestionamentos, emissões e acidentes e
melhorar a qualidade do transporte
coletivo. São inúmeras as tentativas,
embora com sucesso ainda relativo.
No Texas, os gigantes dos aplicativos, insatisfeitos com a regulação
imposta por uma cidade, conseguiram que o governo estadual limitasse o alcance de leis municipais. Algo
semelhante ocorre aqui, agora que
o Congresso Nacional discute lei
que relegaria às cidades brasileiras
o mero papel de agente fiscalizador.

Eis que surge a grande revolução na
mobilidade urbana com o advento
dos serviços de transporte por aplicativos, realizados em automóveis
privados. O impacto deles é tanto
maior quanto menor for a qualidade e
a diversidade dos serviços regulados
existentes. Naturalmente, alcançaram imediato sucesso no Brasil. Se
por um lado oferecem tarifas atrativas, por outro tiram clientes do transporte coletivo e introduzem mais carros na corrente de tráfego, tornando
a mobilidade menos sustentável.
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Quando compete à cidade estabelecer sua regulamentação, os serviços
por aplicativos podem ser regrados
dentro de uma visão integrada da mobilidade. Em eixos com elevado volume de tráfego, não faz sentido permitir uma competição predatória entre o transporte coletivo e o ofertado por carros via aplicativos. Seria
justificável taxar tais serviços pelo uso
do espaço viário nos casos de sobre-

posição das rotas consolidadas, assim
como poderia haver um mecanismo
financeiro para fomentar o seu papel
alimentador das linhas de bairros com
baixa densidade populacional.
Em novembro de 2017, Chicago [1],
que já taxava os serviços por aplicativos como São Paulo, aprovou um
aumento destinado a angariar recursos exclusivos para o transporte
coletivo. Também recentemente, um
estudo da universidade californiana
UC Davis [2] analisou sete grandes
cidades americanas e concluiu que
os apps substituíram viagens antes
feitas a pé, de bicicleta ou transporte
público e aumentaram a quilometragem percorrida pelos cidadãos em
carros com baixa ocupação.
Outras tantas possibilidades se abrem
caso a lei federal não impeça as cidades brasileiras de estabelecer regras
próprias. Nesse sentido, cobrar financeiramente o impacto das externalidades do transporte por aplicativos
despertaria na sociedade uma discussão que já se impõe: a de estender a
taxação a todos os veículos de uso privado para subsidiar um serviço integrado de transporte coletivo de maior
qualidade, esse sim capaz de tornar
nossa vida urbana mais sustentável.
[1] Chicago: https://chicago.suntimes.
com/chicago-politics/uber-lyftfees-fund-cta-improvements/
[2] UC Davis: https://itspubs.ucdavis.
edu/wp-content/themes/ucdavis/
pubs/download_pdf.php?id=2752

P E LO M U N D O

INGLATERRA
TAXA DIÁRIA PARA
CONTER POLUIÇÃO
DE VEÍCULOS
Em Londres, na Inglaterra, os motoristas de
veículos a diesel agora vão pagar taxa de
toxicidade para circular pela região central
da cidade. A iniciativa pretende melhorar a
qualidade do ar da capital inglesa, que é considerada uma das mais poluídas da Europa.
A taxa é para veículos registrados antes de
2006 e os carros poderão ser taxados mensalmente. Essa é uma das medidas adotadas pela prefeitura londrina para alcançar a
meta de zerar as emissões de todo o sistema de transporte até 2050.

CHINA
PRIMEIRO SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO
RODOVIÁRIO SEM MOTORISTA

A estratégia é limitar as emissões de gases
de efeito estufa pelos transportes com a expansão do sistema de transporte público elétrico. A iniciativa londrina vai ao encontro de
medidas adotadas na União Europeia para
reduzir a emissão de gases poluentes.

No último mês de outubro o primeiro sistema rápido de transporte público rodoviário
sem motorista foi testado com sucesso na
cidade de Zhuzhou, na província de Hunan,
na China. O veículo, que é uma mistura de
ônibus, trem e bonde, chega a transportar
até 300 passageiros. Ele possui três vagões
com sensores, mede 32 metros de comprimento e atinge a velocidade máxima de 70
quilômetros por hora.
Durante o teste, o veículo levou os passageiros em um percurso de três quilômetros ao
longo de pistas virtuais nas ruas de Zhuzhou
durante 24 horas. O veículo foi desenvolvido
pelo CRRC Zhuzhou Locomotive, empresa
que produz peças para a ferrovia de alta velocidade da China.
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#NTURECOMENDA

Apps

Publicações

CADÊ O ÔNIBUS?

PLANILHA: CUSTOS DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS

Buscando facilitar a vida das pessoas que
usam o transporte público, o aplicativo Cadê

A Associação Nacional de Transportes Públicos

o Ônibus ajuda o usuário de ônibus, trem e me-

(ANTP) lançou, em agosto, a nova metodologia de

trô a acompanhar a previsão de chegada dos modais nas para-

cálculo dos custos das empresas do transporte coleti-

das. Ele pesquisa linhas de ônibus e oferece o melhor trajeto para

vo urbano por ônibus. A planilha ‘Custos dos serviços

onde o usuário deseja ir e também mostra, em tempo real, o ca-

de transporte público por ônibus’ está detalhada

minho do transporte. O aplicativo está disponível para as regiões

em dois cadernos: um com o método do cálculo e o

de São Paulo, Rio de Janeiro, Teresina e Curitiba. Gostou? Então

outro com instruções práticas contendo 36 itens que

é só baixá-lo nas plataformas Android, IOS ou Windows Phone.

podem compor os custos do serviço. As publicações
já estão disponíveis para uso pelos municípios, e in-

CITYMAPPER

corporam novos elementos decorrentes das grandes
transformações ocorridas no setor e no país nas últi-

Acompanhe tudo sobre o transporte público de São Paulo

mas décadas. Faça o download das publicações no

apenas pela tela do celular. Com o aplicativo Citymapper, você

site da ANTP: www.antp.org.br

fica sabendo a previsão de chegada do seu ônibus. O itinerário
é sempre atualizado, com alertas sobre qualquer problema nas

LIVRO NTU 30 ANOS

vias. O app ainda contribui com informações para quem pega o
transporte público na capital paulista. Está sem internet? Não

O livro NTU 30 anos foi lançado em novembro

tem problema. Você pode salvar as rotas do ônibus e usá-lo

de 2017, pela Associação Nacional das Empre-

mesmo off-line, sem ficar per-

sas de Transportes Urbanos, em comemoração

dido no itinerário. Ele ainda tem

às três décadas de atuação da entidade em

cobertura internacional; se você

prol do transporte coletivo urbano. A publica-

estiver viajando por lugares

ção traz as principais pautas defendidas pela

como Nova Iorque, Barcelona

Associação, a história e evolução do transporte

ou Paris, é só abri-lo e descobrir

público por ônibus. O livro, com 200 páginas, é

qual o melhor trajeto para você.

rico em fotografias e dividido em dez capítulos. A publicação esta disponível

Disponível para IOS e Android.

para download no site da NTU: www.ntu.org.br.

Site
FUTURE TRANSPORT
Future Transport é um portal de notícias sobre o
mundo dos transportes. Ele aborda assuntos sobre
tecnologia, ônibus, automóveis, inovação, indústria
e aviação e conta com a coluna Mobilidade Inteligente e Conectividade, que fala sobre soluções
inovadoras para facilitar a locomoção de pessoas e
cargas. O portal informa ainda sobre o mercado de
ônibus, traz entrevistas, análises e opiniões sobre
produtos e muito mais. Para conhecer a página
acesse www.futuretransport.com.br
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A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA TODOS OS
PROBLEMAS DO BIODIESEL

A ECOX Fuel Solutions traz para o Brasil o exclusivo ADITIVO MULTIFUNCIONAL ECOCLEAN®
desenvolvido pela Innospec (USA), líder mundial em tecnologia para tratamento de diesel. Com
ECOCLEAN® é possível extrair a máxima potência e desempenho dos novos motores diesel que
funcionam com combustíveis S10 / S500 e com até 20% de biodiesel. Ao evitar o entupimento dos
injetores, a obstrução dos filtros e aumentar a estabilidade do combustível, ECOCLEAN® ajuda a
recuperar a potência perdida do motor, aumentando sua eficiência e confiabilidade além de
reduzir a emissão de poluentes e fumaça preta com a otimização do consumo de combustível.
ECOCLEAN® é a solução completa, limpa, protege e estabiliza qualquer combinação entre os
diferentes tipos de combustíveis, motores e sistema de injeção do mercado mundial. O resultado é
um desempenho ótimo do motor com menores custo de operação e manutenção. A ECOX lidera o
mercado com esta tecnologia inovadora e continua a definir o padrão na tecnologia de aditivos de
combustível hoje.

Distribuidor exclusivo no Brasil
TEL: (47) 3361-6376 (47) 2125-2513

www.ecoxfs.com.br

AGORA

É POSSÍVEL ANUNCIAR
REVISTA NTU
URBANO

NO SITE
O produto ou serviço da sua empresa
visto por quem realmente atua no setor de
Transporte Público Urbano no Brasil.
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