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Nessa edição

JAN
F EV

Um novo ciclo
Criada há cinco anos, nossa revista acaba de cumprir seu primeiro ciclo de vida:
foram 30 edições dedicadas à promoção do transporte público urbano no Brasil e à discussão dos principais problemas e soluções para o setor; 30 edições que coincidiram com
os 30 anos de atuação da própria NTU.

tribuam para beneficiar o usuário do transporte
coletivo, por meio de descontos na tarifa.

Esse é o desafio que mais uma vez se coloca

neste início de ano, quando muitas capitais e

Iniciamos em 2018 um novo ciclo, com uma NTUrbano renovada de ponta a ponta.

cidades passam pelo previsível, mas não menos

A começar pelo nome, mais curto e direto ao ponto, passando pelo novo projeto gráfico,

conflituoso, processo anual de reajuste tarifário,

alinhado às últimas tendências do mercado editorial, moderno e de fácil leitura, com novas

que evidencia a questão central do transporte

seções e uma nova estrutura em blocos temáticos. E chegando a um time ampliado de co-

público: sem políticas que superem os problemas

lunistas convidados, que vêm se somar aos nossos tradicionais colaboradores para ampliar

crônicos de financiamento e custeio que garan-

a diversidade de visões e opiniões e enriquecer o debate. Tudo para ampliar o número de

tam o bom funcionamento dos modais coletivos,

leitores e preparar a NTUrbano para ocupar um espaço de destaque no novo contexto do

maiores serão as pressões tarifárias e maior será

país, a ser inaugurado com as eleições de outubro.

a insatisfação de todos os envolvidos – prefeitos,

A sociedade brasileira aposta na superação da crise política e na tão esperada ado-

empresários de transporte e, principalmente,

ção de políticas que efetivamente coloquem o Brasil na rota dos países de mobilidade

usuários, que tendem a buscar outras opções de

avançada e sustentável.

deslocamento, reforçando a queda de demanda

Não há mais tempo a perder: enquanto o debate mundial já está focado nas novas

e alimentando o círculo vicioso do preço do trans-

gerações de redes integradas e racionalizadas de transporte, na confiabilidade otimizada

porte público, permanentemente em luta para

e nos reflexos da flexibilização dos serviços prestados a partir de novas e revolucionárias

“fechar as contas” – assunto do artigo técnico

tecnologias que surgem a cada dia, o transporte público brasileiro ainda padece de pro-

desta edição.

blemas básicos e estruturais que se arrastam há décadas, como a contínua ampliação das
gratuidades sem as necessárias fontes de custeio, tema de nossa matéria de capa.

Teremos ainda pela frente a Copa do Mundo,
na qual todas as expectativas estarão voltadas para

Seguimos convivendo com infraestrutura inadequada, falta de planejamento e de con-

o esporte. Uma oportunidade para relembrar os

tinuidade nas ações públicas, falta de linhas de financiamento efetivas para investimentos

avanços alcançados e principalmente promessas

na melhoria contínua da qualidade do serviço e, acima de tudo, falta de um ambiente de ne-

não cumpridas em termos de mobilidade urbana

gócios que estimule o fortalecimento do setor, assegurando o cumprimento dos contratos

para a nossa Copa, que ainda seguem pendentes

e, consequentemente, o equilíbrio financeiro das operações.

de conclusão quatro anos depois. Enquanto isso,

A situação é grave e só poderá ser resolvida com ações concretas, a exemplo da

assistimos com tristeza o desmantelamento pre-

aprovação da Cide Verde, que aguarda votação no Congresso. A

coce de muitos daqueles projetos de mobilidade

proposta, apresentada pela Frente Nacional de Prefeitos, segue o

que chegaram a ter enorme êxito, como as linhas

princípio da prioridade do coletivo sobre o individual – mais especi-

de BRT do Rio de Janeiro - temas para as próximas

ficamente, faz com que as opções de deslocamento individual con-

edições que virão.
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Opinião

A priorização
ao transporte
coletivo por
ônibus
— por Alexandre Biazus

As pessoas circulam diariamente entre

cidades, enfrentando desafios muito co-

muns, com soluções distintas, dadas por gestores

diferentes. Sem planejamento, cada cidade pensa

A

o poder público, empresários e passageiros do transporte
coletivo; por outro lado, a qualidade, necessária para reconquistar o cliente, também tem um custo alto.

Investir em soluções integradas que garantam a confia-

seu sistema de forma independente, gerando a

bilidade, colocar a tecnologia a favor do sistema e vê-la como

mentos para acessar serviços e oportunidades

processo de retomada do setor.

necessidade de longos e concentrados desloca-

normalmente centralizados. Isso também é o que

um investimento e não como custo, devem fazer parte do
Essas medidas precisam ser encaradas e incluídas em

acontece na Região Metropolitana de Porto Ale-

um planejamento empresarial específico, focado em tornar

A falta de planejamento regional contribui

empresas de transporte realmente olharem para os efeitos

gre (RMPA), no Rio Grande do Sul.

para as desigualdades sociais. Por este motivo, as
empresas localizadas na RMPA passaram a encarar, nos últimos anos, o desafio de reconstruir

suas redes de transporte de forma mais racional

os deslocamentos nas cidades mais resilientes. É hora de as
do modelo de transporte praticado e tomarem atitudes que
diminuam sua vulnerabilidade, diante da falta de ações que
privilegiem o transporte coletivo.

De qualquer forma, pouco adiantará o esforço das empre-

e integrada.

sas sem o comprometimento do poder público, nas funções

como as cidades se estruturam e a dinâmica dos

o individual e oferecer infraestrutura adequada para

Essas ações têm o potencial de mudar o modo

deslocamentos e do dia a dia das pessoas. O principal desafio é analisar as tendências futuras de

que lhe são inerentes, de priorizar o transporte público sobre
a valorização do serviço prestado pelas operadoras.

transporte, promovendo a incorporação de novas
tecnologias que permitam a adaptação às mu{A} Alazur/Shutterstock.com

danças que as cidades necessitam em questões
de mobilidade.

Atualmente, no Brasil, o custo é a maior preo-

cupação do setor e por vezes compromete a qua-

ALEXANDRE BIAZUS

é membro do Conselho Diretor da NTU e
presidente da Associação dos Transportadores
Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros,
que congrega as empresas de transporte
coletivo de passageiros dos municípios da
Região Metropolitana de Porto Alegre-RMPA (RS).

lidade dos serviços. O alto preço da tarifa aflige
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Entrevista

Mudança na cultura
de mobilidade para
solucionar o transporte
Representante de comunidades
defende que mobilidade urbana
e transporte coletivo sejam
discutidos com a sociedade
— com Getúlio Vargas de Moura Junior

A Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM) é uma entidade que atua na articulação e organização do
movimento comunitário em todo Brasil. A CONAM congrega mais de 550
entidades municipais e 22 federações estaduais, associações comunitárias, entidades de bairro e similares. Em entrevista para a Revista NTUrbano, o presidente da entidade, Getúlio Vargas de Moura Junior, fala sobre as lutas da Confederação, a importância e o papel social do transporte
público coletivo, segundo o ponto de vista de usuários do serviço.
De acordo com ele, a CONAM atua com base em um tripé que inclui
a luta por um projeto nacional de desenvolvimento, com a retomada da
indústria e geração de empregos dignos; pela saúde, educação e políticas
sociais; e pelo desenvolvimento urbano, com ênfase na moradia, saneamento, transporte e mobilidade de qualidade para a população.

ED. 31
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Entrevista

Aos 36 anos, com participação em cinco gestões da CONAM em prol das demandas

articular. Aliás, devemos usar os instrumentos

das comunidades, Getúlio é enfático e persistente quanto à necessidade de planejamento

previstos no Estatuto da Cidade (Lei n°

e utilização da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/2012) para o alinha-

10.257/2001) e também na Política Nacional

mento das decisões que envolvem a mobilidade e o transporte coletivo. Ele também alerta

de Mobilidade Urbana. Eles não se submetem,

sobre a necessidade dessa construção ser em parceria entre entes públicos, privados e

ao contrário, devem se articular, se somar. E

sociedade. Confira mais detalhes dessa conversa a seguir:

todos os planos devem ser elaborados com
participação popular e controle social.

De acordo com dados da NTU, em torno de
3 milhões de usuários deixaram de utilizar
o ônibus em 2016. Ao que você atribui o
desinteresse pelo transporte coletivo?

Passa por duas questões importantes. A primeira é o valor das tarifas, que

entraram em um círculo vicioso no último período, ou seja, aumenta a tarifa, diminui os
passageiros, aumenta a tarifa do ônibus de novo, nisto ainda entram os aplicativos (de
transporte individual) que concorrem e fazem os trajetos que seriam o ‘filé’ do sistema.

Na visão da CONAM,
quais são os principais
desafios das cidades em
termos de transporte
público urbano? E
quais são as demandas
dos usuários?

Muitas residências foram construí-

Vemos o sistema de transporte como o de saneamento, as melhores linhas têm que

das fora da cidade, principalmente com o

compensar as linhas mais longas, as integrações, etc.

programa “Minha Casa, Minha Vida”. Isso já

A segunda questão é que, em muitos lugares, o sistema de transporte de bair-

estava acontecendo nos anos 1980, 1990 e

ros periféricos possui qualidade menor e é mais demorado do que nas regiões e

início dos anos 2000. O que vemos é que

bairros centrais. A falta de políticas de corredores e faixas exclusivas contribuem

existe a cidade formal, que concentra todos

para isso. Se as pessoas saíssem do transporte coletivo para outro modal cole-

os serviços e equipamentos públicos, e as

tivo ou não motorizado tudo bem, mas esse custo elevado tem feito mais pes-

comunidades que vão surgindo à margem

soas fazerem suas viagens a pé ou, até mesmo, pararem de se deslocar.

desse centro urbano, onde primeiro chegam

Na ‘Pesquisa Mobilidade da População Urbana
2017’, o uso do ônibus foi substituído por outros
meios de deslocamento, como carro individual
e a pé, sendo que a maior parte dos usuários
que passaram a andar a pé é da classe C e
D/E. Como vocês analisam essa realidade?

É uma curva que verificamos no último período. Durante um tempo a questão foi a

as pessoas e depois chega o planejamento, e
isso ocasiona alguns hiatos.
Por exemplo: existe uma malha viária
em que a rede de ônibus vai até determinado ponto; com esse formato de expansão
das cidades não são criadas novas linhas,
mas sim, estendidas o final das linhas dos
ônibus. Então, se o ônibus já era precário

migração para o transporte individual motorizado, mas de 2014 para cá a gente vê a intensifica-

para atender um determinado número de

ção da crise econômica e social contribuindo para essa realidade. Entendemos que é um grande

pessoas e passa a atender um número maior

retrocesso e que é o momento de a sociedade fazer um profundo debate e buscar implementar

é claro que isso ocasiona superlotação,

os instrumentos disponíveis na Lei de Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/12), bem como

ocasiona uma tarifa que muitas vezes está

medidas que apontamos no Pacto pela Mobilidade Urbana. As soluções passam pelo financia-

acima do poder aquisitivo dos trabalhadores.

mento, mas acompanhadas de uma mudança de estrutura e cultura de mobilidade.

Os planos de habitação estão integrados aos
planejamentos de Transporte e Mobilidade Urbana?
De que forma deve ocorrer essa integração?

É uma questão muito interessante. No debate que realizamos conjuntamente com a

A gente também sabe que o sistema de transporte nos bairros e regiões
centrais, historicamente, até porque tem
uma demanda das universidades, dos
equipamentos e serviços públicos, muitas vezes possuem mais qualidade do que

NTU e outras entidades para a construção de uma política nacional de desenvolvimento

aqueles serviços em bairros mais periféri-

urbano, a lei principal é o plano diretor, e é a partir dele que as outras leis setoriais devem se

cos, que têm as viagens mais longas, que

NTUrbano
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Entrevista

desgastam mais os veículos. Então, as reclamações

Por exemplo, em Porto Alegre, fala-se muito em ar-condicionado e acessibilidade,

dos usuários estão muito relacionadas com essa

é óbvio que ter 100% da frota com ar-condicionado e com acessibilidade para cadei-

qualidade do serviço, por diversos fatores, princi-

rante gera uma frota mais cara do que se não tiver, mas isso é uma escolha que as ci-

palmente com as questões distância e frequência.

dades têm que fazer e os gestores têm que referendar o que as cidades vão escolher.

A redução da tarifa é suficiente
para que os usuários voltem
a utilizar o ônibus?

B

Esse é um elemento importante. Quando

bate no bolso ele é importante! Mas eu acho que
vem acompanhado de duas questões. A gente
defende, inclusive construímos junto com a NTU, o
Instituto MDT e outras entidades, o Pacto pela
Mobilidade Urbana – propostas de investimento
realizadas em 2013 –, que propõe a isenção de
determinados impostos para o transporte e a
superação de algumas contradições como o governo
subsidiar a gasolina e taxar o diesel e subsidiar a
venda do automóvel e sobretaxar os ônibus para
que, na prática, seja implementada a política de
mobilidade urbana.
Os aplicativos também irão aparecer na próxima
pesquisa com mais força que em determinadas

Como conciliar o uso do transporte individual
com o transporte público de forma a ter cidades
sustentáveis sem que as pessoas tenham
que se privar do sonho de ter um carro?
Ou a gente chama a sociedade, faz campanha de conscientização e

situações; mesmo que a tarifa seja barateada,

consegue avançar nisso ou a gente vai ter muita dificuldade de superar esse

alguns usuários ainda vão preferir o aplicativo.

gargalo. Não vejo nenhuma outra solução que não seja uma ação conjunta dos

Agora, para quem mora em bairros mais distan-

poderes públicos, das comunidades e dos empresários do transporte coletivo no

tes, o aplicativo não é solução, pois vão acabar

sentido de garantir e propagandear os benefícios do transporte coletivo em

gastando mais com o aplicativo do que com o

detrimento do transporte individual. Porque é isso, carro de passeio é carro de

transporte público coletivo, então tem que ter

passeio, todo mundo pode ter e deve ter o seu carro, não é um problema, mas o

algumas medidas que ajudem a regular isso.

ideal é que toda cidade grande tenha os seus sistemas de metrô ligados às linhas

A qualidade também é importante, porque se
não houver segurança, transporte rápido, qualificado, com frequência, o usuário não vai deixar
de usar o transporte individual, por mais precário
que ele seja, ou até mesmo o aplicativo, em favor

de transporte coletivo por ônibus.

E quais seriam essas soluções? Poderiam
acontecer de forma imediata?

Não vejo muita solução a curto prazo, acho que será uma mudança a

do transporte coletivo. Então, para a CONAM,

médio prazo, mas vai passar por um trabalho de mudança de cultura, que

estamos neste momento numa encruzilhada.

sempre é mais difícil, sempre vai encontrar resistência. No entanto, não

Daqui a pouco um sistema de transporte em que

queremos convencer todo mundo, convencendo a maior parte da sociedade já dá

a tarifa seja R$ 4,00 poderá ser muito caro para o

para implementar alguns instrumentos no sentido de educar. A partir do

tipo de rede que existe e para o tipo de serviço que é

momento em que temos o transporte mais qualificado é possível pensar em

prestado. Ou poderá ser um valor justo, se existe fre-

medidas de restrição ao transporte individual motorizado em determinados

quência e todas as condições para garantir um siste-

espaços urbanos para ter um sistema de transporte coletivo rodando. O pedágio

ma de qualidade. Até a questão do valor torna-se re-

urbano é uma dessas alternativas que sobretaxa o transporte individual

lativa, quando se consegue fazer a comparação com

motorizado para que as pessoas tenham determinada parte das cidades

o tipo de frota, com o tipo de serviço, frequência.

destinadas ao pedestre e ao transporte coletivo.

ED. 31
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Entrevista

Existe participação das
comunidades na implantação dos
projetos de mobilidade e transporte?

Getúlio Vargas participa do
Fórum Nacional de Reforma
Urbana (FNRU), em Recife.

De 2003 até 2014 houve um avanço na relação com as

comunidades e com os movimentos organizados na questão da
política urbana. De 2015 para cá houve um cenário de
instabilidade e de retrocesso nessa cultura de participação
popular. Então, nesse momento, o diálogo é muito ruim. Mas a
gente teve avanços importantes nesse último período e o nosso
desafio agora é não permitir que hajam retrocessos nas coisas
que conseguimos avançar.

Como a CONAM vem trabalhado
os temas transporte público
e mobilidade urbana com as
comunidades e quais são as
propostas para o próximo ano?

As questões de transporte, seja sobre o valor da

tarifa, sejam outras questões, sempre mobilizaram historicamente o movimento comunitário. Porém, se o poder público
não puxar para o debate o Plano de Mobilidade e não se
colocar à disposição para essa construção, é claro que o

Como você analisa a questão da
informação sobre o serviço de
transporte coletivo para a sociedade?

poder de atuação do movimento comunitário organizado vai
ficar mais direcionado não ao conjunto do transporte, mas

Existem coisas que têm investimento relativamente baixo,

mas têm um impacto importante no sistema de transporte. A questão da disposição das informações, da transparência, é uma delas.
E mais, hoje todo o sistema de transporte tem GPS e, daqui a
aumentar o número de pessoas que usam o transporte coletivo se
ônibus. Isso qualificaria um pouco a informação. E, fora isso, a
questão da informação institucional também é importante.
Temos a necessidade de informar melhor as comunidades, às vezes existem paradas nas quais passam determinados
ônibus e as pessoas não sabem qual linha e horário passam
ali. Essas informações simples são muito importantes para
que as pessoas, que não são usuárias comuns, optem pelo

iniciativa é de que não se debata só a tarifa, mas o serviço
que está sendo oferecido.
Provavelmente, a partir de abril, a gente vai começar a intensificar o debate com a base do movimento

pouco, será muito mais seguro e mais inteligente. Até poderia
fosse possível, por meio de um aplicativo, mostrar o horário dos

muito mais para a questão do valor da tarifa. Mas a nossa

comunitário, elaborar nossos documentos e cartas para
os candidatos, principalmente ao Executivo, mas também ao Congresso, para que se comprometam com essas
bandeiras históricas da luta pela mobilidade urbana.
Então, para nós, é algo que não está nem atrás, nem à
frente e sim ao lado da nossa plataforma pelo direito à
cidade, está ao lado da luta pela saúde, ao lado da luta
pelo emprego digno, que é uma campanha que a
CONAM vai desenvolver no próximo período.

sistema de transporte coletivo em vez do carro próprio. Essas
são medidas pequenas, mas que poderiam fazer uma diferen-

GETÚLIO VARGAS DE MOURA JUNIOR

ça muito grande na qualidade e na percepção do usuário.

Formado em gestão pública, atua no movimento comunitário desde 2003. É
presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM) e
da União das Associações de Moradores de Porto Alegre (UAMPA). É membro do
Conselho do Transporte em Porto Alegre. Acompanhou o Comitê de Mobilidade
nas últimas gestões do Conselho das Cidades (CONCIDADES), que define
diversas matérias relativas à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
(PNDU) e às ações e programas desenvolvidos pelo Ministério das Cidades.

NTUrbano
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Parada obrigatória

EMPRESAS DO RIO DE JANEIRO
TERÃO R$ 33 MILHÕES DO REFROTA
O estado do Rio de Janeiro foi contemplado com R$ 33 milhões do programa de

Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano de 2017 (Refrota 17).

O projeto faz parte do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade
Urbana (Pró-Transporte), financiado com recursos do Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço (FGTS). A expectativa é que o Refrota contribua para a

reativação da economia e incentive a melhoria da qualidade do transporte público.

B

Duas empresas cariocas contarão com os recursos. Uma delas é a Viação União,

que terá R$ 11,2 milhões para renovação de 30 ônibus em Duque de Caxias, Magé
e Belford Roxo. Já a Viação Ponte Coberta receberá R$ 21,8 milhões para renovar
65 ônibus nos municípios de Mesquita, Nova Iguaçu, Seropédica e Nilópolis.
A

Pagamento de passagem
com cartão bancário
Passageiros de Jundiaí (SP) podem agora

pagar a passagem com cartão de crédito,
débito ou pré-pago em toda a frota de
ônibus. O Município é o primeiro da
América Latina a oferecer essa tecnologia,
implementada em parceria com
a Autopass. No mundo, apenas Londres
conta com o sistema. A inovação aumenta a
segurança dentro do ônibus, com a menor
circulação de dinheiro, além de diminuir os
atrasos e filas para o embarque do usuário.
O cartão com a nova tecnologia pode
ser solicitado pelos próprios passageiros
em qualquer instituição bancária.

INDICADORES

Impacto da mão de obra no valor das tarifas
Além da mão de obra, outros fatores impactam

variação acumulada dos salários

diretamente na composição do custo do

de motoristas e cobradores no

transporte público e, consequentemente,

período de janeiro a dezembro

no cálculo da tarifa: diesel, peças e pneus,

de 2017 foi de 5,2% - ou 2,26%

entre outros. O reajuste das tarifas varia

acima da inflação. Considerando

de cidade a cidade porque considera ainda

a tarifa média das capitais

a defasagem tarifária acumulada em cada

(R$ 3,55), somente o impacto

caso (reajustes previstos que não foram

médio do aumento da mão

concedidos em anos anteriores), a queda do

de obra na passagem seria

número de passageiros do transporte público

de nove centavos. O gasto

(que foi de 11,4% em termos nacionais, na

com os salários do setor

comparação do primeiro semestre de 2016

responde por cerca de 50%

com igual período de 2017) e investimentos

do custo da operação.

em qualidade previstos em contrato.

ED. 31
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Variação
acumulada
do salário
da mão de
obra em
relação
ao IPCA
em 2017

Fonte: Elaboração da
Associação Nacional das
Empresas de Transportes
Urbanos com dados do IBGE

Motorista acumulado
Cobrador acumulado
IPCA acumulado

JANEIRO — DEZEMBRO

2017

2,95%

5,10%
5,21%

{A} Felipe Gabriel;
{B} Eucalyp/Shutterstock.com

Segundo dados da NTU, a
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Palavra de Especialista

Por que as tarifas podem
aumentar acima da inflação?
As tarifas do transporte público podem ter aumentos acima
da inflação, dependendo das especificidades da atividade e

do cálculo dos reajustes. Diferente dos contratos imobiliários, por

exemplo, onde os valores dos aluguéis são reajustados apenas pelo

FILIPE LEONARDO
CARDOSO

IGP-M, a definição das tarifas do transporte coletivo por ônibus

deve ter como referência uma série de itens de custo. Para entendermos como devem ser definidos os reajustes, é importante compreen-

dermos dois aspectos fundamentais: como são calculadas as tarifas;
e o impacto da variação de custos dos principais insumos.

é engenheiro civil pela Universidade Federal
de Alagoas (UFAL) e mestre em Engenharia de
Transportes na área de Planejamento de Transportes
e Transporte Público pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). É responsável pelo
Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico da NTU.

MATTEUS
FREITAS

é geógrafo com especialização
em Mobilidade Urbana e mestre
em Planejamento Urbano
pela Universidade Federal de
Uberlândia (UFU). Coordena o
Núcleo de Transporte da NTU.

Fundamentalmente, o cálculo da tarifa é a soma dos custos neces-

sários para operação, remuneração e tributos incidentes sobre o servi-

ço dividido pelos passageiros pagantes. A Associação Nacional de Trans-

nalmente, também devem ser considerados no cálculo

Cálculo dos Custos dos Serviços de Transporte Público por Ônibus.

às condições particulares contratuais e operacionais de

portes Públicos (ANTP) consolidou esse conceito no novo Método de
De acordo com essa metodologia, os reajustes devem considerar

a variação de preços dos principais insumos do setor (combustível,

salário dos motoristas, peças e acessórios e pneus). Juntos, esses itens

representam 79% do valor da tarifa e são normalmente reajustados

acima da inflação. Em 2017, somente as variações acumuladas da mão

dos reajustes quaisquer custos adicionais relacionados
cada cidade (aquisição de novos ônibus, implantação de
ar condicionado, adoção de veículos menos poluentes,
disponibilização de internet para os usuários e novas
tecnologias, por exemplo).

Negligenciar os reajustes necessários, desconside-

de obra e do preço do óleo diesel foram 2,3% e 5,4%, superiores ao IPCA

rando a metodologia de cálculo adequada e o real impacto

décadas (1995-2017) revela diferenças de 138,5% e 239,2%, respecti-

sistema. As consequências são o endividamento e a falên-

do mesmo período, respectivamente. A mesma análise para as últimas

vamente, de acordo com acompanhamento realizado pela NTU (2018).
Nos últimos 12 meses, o aumento combinado da mão de obra e do óleo
diesel representou um impacto de 4,5% nas tarifas, acima da inflação
do período (2,9%). Além disso, o consumo desses insumos é aumen-

tado pela perda de produtividade, em função dos congestionamentos,
que implica no uso de mais recursos (veículos, pessoal e combustível)
para produzir cada vez menos (passageiros transportados e pagantes).

Compreender melhor como deve ser realizado o cálculo dos re-

ajustes nos permite chegar à seguinte conclusão: sem qualquer me-

canismo de financiamento público e sem intervenções de priorização do transporte coletivo para reduzir custos, as tarifas podem sim

aumentar acima da inflação. Simplificar o reajuste à utilização de

dos insumos que a compõe, pode levar ao colapso total do
cia das empresas operadoras. Segundo pesquisa realizada

pela FSB Comunicação (2017), entre 2014 e 2016, 25,9%
das empresas não tiveram os reajustes de tarifa previstos
em contrato, o que contribuiu para o endividamento de

três a cada dez empresas entrevistadas (a receita não

correspondia aos custos dos sistemas). Além disso, 10%
das empresas encerraram as atividades. Esse cenário
apresenta sequelas que vão além da ausência da prestação dos serviços, mas apontam para um total abandono
do transporte público, que é um direito social da
população garantido pela Constituição Federal.

um único índice, como o IPCA, além de não corresponder à realida-

de, compromete o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e,
consequentemente, impacta negativamente na qualidade do serviço.

O mais importante é que os reajustes garantam a cobertura dos custos para operação. Isso é o que tornará possível a oferta adequada do

serviço e a manutenção da qualidade do transporte público. Adicio-

NTUrbano
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Mobilidade coletiva

A Nova Mobilidade
com sustentabilidade

LUIS
ANTONIO
LINDAU
Na era da quarta revolução industrial, como nos des-

sileiros são extremamente criativos e inovadores.

caminhos e imaginar como será esse futuro a partir do nosso

citações, mentoria, aproximação com as cidades,

ainda não encontra resposta. Mas podemos percorrer alguns

comportamento atual. Hoje, a dinâmica do deslocamento nas

cidades acompanha a do trabalho, estudo, lazer e outras atividades cotidianas. Ao olharmos para o tecido urbano como

uma rede, é possível identificar pontos de maior interesse,

também definidos como Polos Geradores de Viagens (PGV),
que atraem um grande número de pessoas e causam grande
impacto na vida da cidade.

Historicamente, no Brasil, várias cidades buscaram

remediar os impactos ambientais, de mobilidade e no uso

Com o Desafio InoveMob, vamos promover capa-

e oferecer premiações que totalizam US$ 200 mil.
Cinco finalistas vão executar seus projetos-piloto. O objetivo é retomar o protagonismo do Brasil

em inovações de mobilidade urbana. Abre-se

uma oportunidade para colocar os municípios
brasileiros no mapa da inovação mundial, e a

participação deles será fundamental para chegarmos ao sucesso.

A Nova Mobilidade tem a capacidade de ofer-

do solo causados por esses PGVs a partir de licenciamentos

tar soluções não convencionais capazes de aten-

dores. Porém, é comum que contrapartidas acabem mais

um olhar holístico, como forma de garantir a inte-

condicionados a contrapartidas por parte dos empreendeagravando do que solucionando o problema: ao exigirem a
expansão da capacidade viária e a ampliação de vagas de
estacionamento, incentivam o uso do automóvel particular.

Para contribuir com uma vida urbana mais sustentável e

começar a traçar hoje o futuro da mobilidade urbana, o WRI
Brasil e a Toyota Mobility Foundation lançaram no final de
janeiro o concurso InoveMob

WWW.DESAFIOINOVEMOB.ORG ,

der os desejos das pessoas, mas cabe aos governos

gração desses serviços com os existentes. Novas
ideias podem tanto contribuir para melhorar o
acesso ao transporte coletivo e reduzir o número
de veículos privados ocupados apenas pelo moto-

rista, quanto o contrário – agravando a poluição e
os congestionamentos.

As cidades têm papel importante a desempe-

que vai apoiar empreendedores no desafio de construir a

nhar junto aos criadores ao estimular o diálogo e

transporte se espalhassem pelo mundo exponencialmente nos

um ambiente favorável às inovações é funda-

Nova Mobilidade. A inovação fez com que os aplicativos de

últimos anos. Esse foi apenas o começo. Ainda há muito espaço
para soluções inovadoras, sustentáveis, inclusivas e viáveis

que possam se tornar pilotos e ser escalonadas com sucesso no

Brasil e na América Latina – com benefícios adicionais como
a promoção do compartilhamento de veículos, a contribuição

para a acessibilidade de pessoas com deficiência, idosos e
crianças e o fomento à igualdade de gênero na mobilidade.
ED. 31

Sabemos que, na área da mobilidade, os bra-

locaremos nas cidades? A pergunta, evidentemente,

NTUrbano

oportunizar avanços nas regulações. Propiciar

mental para não desperdiçar oportunidades de
prosperar e melhorar a qualidade de vida de seus
habitantes. Se no futuro teremos a necessidade

de deslocamentos diários, como fazemos hoje,
não podemos prever. Mas não chegaremos lá com
sucesso se continuarmos presos apenas a
soluções do passado.

{A} GoodStudio/Shutterstock.com

PhD, diretor
do programa
de Cidades do
WRI Brasil
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GRATUIDADES: DÓI NO
BOLSO (DOS OUTROS) E
GERA INJUSTIÇA SOCIAL
Essa é a síntese das gratuidades no transporte público, da
forma como são concedidas atualmente. Além de elevar
a tarifa, o formato atrapalha a evolução do setor. Dividir
as responsabilidades por toda a sociedade e incluir novas
fontes de custeio são as propostas mais defendidas

Quem utiliza ônibus e paga para girar a roleta, em geral, não
sabe que está bancando também a viagem de diversos grupos

sociais contemplados com isenção total ou parcial da passagem. Esta-

mos falando das gratuidades, benefícios concedidos a determinadas
classes de usuários que, por força de leis ou decretos, tornam-se
isentos do pagamento da tarifa do transporte público coletivo urbano.

No Brasil, segundo o Anuário 2014/2015 da Associação Nacional das

Empresas de Transportes Urbanos (NTU), o número de passageiros que

{B} venimo/Shutterstock.com; {C} Bloomicon/Shutterstock.com

circula de graça ou com algum desconto aumenta cerca de 1% anualmente, com acréscimo de impressionantes 120 milhões de viagens a
cada ano desde 2013.

A Constituição Federal de 1988 determina apenas uma gratui-

dade nos transportes coletivos urbanos: para maiores de 65 anos,
prevista no artigo 230. Há, ainda, três legislações federais que conce-

dem benefícios tarifários a carteiros, fiscais do trabalho e oficiais de
Justiça Federal. Entretanto, como existe a abertura para que estados

e municípios possam legislar sobre o assunto, atualmente são inúmeros os tipos de gratuidades, que variam de um local para o outro.

NTUrbano
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Entre os que mais impactam no setor estão os passes estudantis. In-

Para piorar o que já não está bom, há uma ten-

tegrais ou parciais, os passes são concedidos principalmente a alunos dos

dência forte, no Brasil, de ampliação da faixa etária

dade de cada local. Existem cidades que levam em consideração o critério

contemplar também aqueles com idade entre 60 e 64

ensinos fundamental, médio e superior, e estão sujeitos às regras e à realieconômico, de forma que só têm direito os estudantes com renda familiar

pré-determinada, e outras que estabelecem distâncias mínimas entre a
casa e a instituição de ensino para que seja feita a concessão, por exemplo.

Mas a lista não termina aí. Hoje, é extensa a relação de categorias com

benefícios previstos em leis, especialmente municipais. Entre elas estão
bombeiros, oficiais de justiça, policiais civis e militares, agentes penitenciários, guardas municipais, fiscais das empresas de transporte, pessoas

com necessidades especiais e seus acompanhantes. Em algumas cidades,

há até datas especiais em que é obrigatória a concessão de passe livre, a
exemplo de dias de vacinação e celebrações de santos padroeiros locais.

“As gratuidades e os benefícios tarifários têm impacto direto no

de idosos com direito à gratuidade, com o objetivo de
anos. Em 22 de dezembro do ano passado, a NTU fez

um levantamento que revelou um total de 62 cidades

com gratuidade a partir dos 60 anos. Não há como
saber quantas pessoas estão sendo efetivamente
beneficiadas, já que, entre as cidades que implanta-

ram a modalidade ampliada, 23 não possuem cartão
específico para esse fim e não controlam o acesso de
idosos, 22 trabalham com cartão próprio e apenas

17, além de cartão, fazem controle da quantidade de
pessoas contempladas.

Em Aracaju, foi aprovado por unanimidade, em

custo do sistema de transporte público urbano, pois, na grande maioria

19 de dezembro, no apagar das luzes de 2017, o Proje-

para custeá-lo. Assim, o cálculo do preço das tarifas leva em conta so-

parcela da população. Apoiada no artigo 39 do Esta-

dos casos, as legislações estabelecem o direito, mas não indicam fontes
mente os passageiros pagantes, de forma que o serviço é ofertado para
a totalidade de pessoas, mas apenas parte da sociedade arca com os

custos. Isso significa que, quanto mais gratuidade houver, sem fonte de

custeio, mais caro será o transporte para a população comum”, lamenta
o diretor administrativo e institucional da NTU, Marcos Bicalho.

to de Lei 102/2017, que inclui a gratuidade para essa
tuto do Idoso (Lei 10.741/2013) – que além de asse-

gurar os maiores de 65 anos, abre a possibilidade de

legislações locais incluírem pessoas com 60 a 64 anos

na lista de beneficiados. A proposta de Aracaju ainda
precisa de aval do prefeito para entrar em vigor.

Em Brasília, a Câmara Legislativa do Distrito Fe-

deral aprovou a medida, em dois turnos, também em

Transporte caro, desigual
e sem qualidade

dezembro passado. Por ser uma emenda à Lei Orgâ-

Levantamento realizado pela NTU em 28 cidades mostra que o impacto

dessas gratuidades nos custos da tarifa chega a 18%, em média, no país.
Em outras palavras, a tarifa para usuários pagantes poderia ser reduzida

em quase um quinto do valor se houvessem outras fontes que cobrissem
esse impacto. Boa parte dos municípios sequer prevê subsídios para custear esses benefícios. Dessa forma, as tarifas ficam mais caras e o sistema,

engessado em termos de investimentos em infraestrutura e melhorias no
serviço. Mesmo as cidades que destinam recursos públicos para arcar

com as gratuidades enfrentam, muitas vezes, problemas com a demora nos
repasses ou recursos insuficientes para cobrir todos os custos envolvidos.

E, claro – como não poderia deixar de ser –, quem mais sofre com isso

é a parcela mais pobre da população. Isso fica comprovado na Pesquisa

nica do DF, não depende da aprovação do governador.
Para o diretor Nacional do Instituto Movimento Nacional

pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade (MDT) e
diretor do Instituto da Mobilidade Sustentável (Rua Viva),
Nazareno Stanislau Affonso, a ampliação da faixa
etária é inoportuna. “Apenas parte da população

paga pelas gratuidades, isso representa mais peso.

São injustiças sociais que perduram no país há muito
tempo. A gratuidade virou, na verdade, um capital

político, uma espécie de moeda de troca. Quem propõe

um benefício como esse, normalmente, deseja e recebe
um retorno da sociedade”, critica o urbanista.

Além disso, as propostas para incluir idosos

Mobilidade da População Urbana 2017, realizada pela NTU em parceria

com idade entre 60 e 64 anos entre os beneficiados

população se desloca diariamente. Desse total, 69,8% são das classes C e

porque a expectativa de vida dos brasileiros tem

com a Confederação Nacional do Transporte. Segundo o estudo, 59% da

D/E, enquanto 27,3% ocupam a classe B e 2,9%, a classe A. “A gratuidade
sem fonte de recurso significa, na prática, que os mais pobres é que estão
bancando essa política social do governo”, observa Marcos Bicalho.
ED. 31
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nada contra a maré do desenvolvimento do país. Isso
crescido vertiginosamente ao longo dos anos. De

1940 a 2016, aumentou em 30,3 anos, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
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chegando a 75,8 anos em média, conforme dados de dezembro do ano

tiça, policiais militares, estudantes de todos os níveis

estão entre os fatores que contribuíram para a evolução. Assim, as pes-

além de datas especiais nas quais o trânsito livre nos

passado. As melhorias em campanhas de saúde e em saneamento básico
soas estão vivendo mais, se cuidando mais e trabalhando por um prazo

prolongado, de modo que não se justifica a concessão ao grupo – que
reúne muitas pessoas ainda ativas economicamente.

Marcos Bicalho também é contrário à redução da faixa etária. “O

de ensino, fiscais da EPTC e guardas municipais,

ônibus é obrigatório, como dias de vacinação, feriado
de Nossa Senhora dos Navegantes e períodos de eleições municipais e do conselho tutelar.

O que não falta na capital gaúcha são gratuidades

Brasil acaba regredindo, pois, ao mesmo tempo em que aumenta a ex-

– e isso porque já houve revogação de algumas. Por

mais cedo. Esse é um fator negativo, tanto na questão da justiça social,

que, é claro, não fecha. Na cidade, há uma tarifa única,

pectativa de vida, começa a conceder vantagens à população cada vez

por jogar o custo dessa benesse nas costas da parcela mais pobre da população; quanto por oferecer um benefício desnecessário em termos de
assistência ao idoso. A qualidade de vida está aumentando e as pessoas
estão vivendo mais. Não há sentido nisso”, ressalta.

outro lado, faltam subsídios para pagar essa conta,
que atualmente custa R$ 4,05. Sem as isenções, adivinhem qual seria o valor da passagem? Quem respon-

de é o coordenador de regulação de transportes da
EPTC, Márcio Saueressig: “Sem os benefícios, a eco-

nomia seria de R$ 1,40, ou seja, os usuários pagariam
R$ 2,65 para se deslocar. O único aporte que temos é
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, o

SEM SUBSÍDIO
Porto Alegre
Valor da tarifa:
R$

4,05

Valor da tarifa se houvesse
custeio dos benefícios:
R$

2,65

Economia para
o passageiro:
R$

1,40

ISS, do qual a prefeitura abriu mão em 2013, e desde

COM SUBSÍDIO
São Paulo

então vem sendo usado. Se não fosse isso, a passagem
seria 10 centavos mais cara, fecharia em R$ 4,15”.

(cálculo anterior ao
reajuste de 2018)

Mas não é só a população que responde pelo pre-

Valor da tarifa:
R$

juízo. Em Porto Alegre, o sistema de transporte público

3,80

coletivo é composto por 501 linhas, nas quais operam

Valor da tarifa se não houvesse
custeio dos benefícios:
R$

1.656 ônibus (dados colhidos em novembro de 2017).

6,65

As empresas operadoras também sofrem com essa
distorção pois a população tem uma capacidade de pa-

Gasto extra que o
passageiro teria:
R$

gamento e quando a tarifa sobe a demanda cai. “Há em-

2,85

presas com déficit operacional. O que diminui um pouco os impactos é a venda antecipada de tíquetes, já que

as pessoas abastecem seus cartões para uso durante
todo o mês. Isso gera uma receita”, pondera Saueressig.
“A verdade é que a gratuidade deveria existir apenas

“Pendura na conta
do cidadão!”

para quem realmente precisa, com cálculo conforme a
B

Lendo, assim, o título acima causa a sensação de algo injusto e errado.
Mas, quando o assunto são as gratuidades e demais benefícios tarifá-

rios, é exatamente assim que o jogo funciona. Em Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, não há subsídios para custear os passes livres, que não
são poucos. De janeiro a novembro de 2017, a média mensal de passagei-

ros do transporte público foi de 22.203.628. Dentro desse total, as gratui-

renda da pessoa ou da família. Aqui, estamos encami-

nhando uma série de projetos para a Câmara a fim de
limitar. Já há comissões avaliando”, acrescenta.

Subsídio: mais ou menos
com ele, pior sem ele

dades somaram 7.927.016. Um impacto de 35,64% na tarifa, segundo a

São Paulo é a cidade com maior subsídio tarifário do

lar e fiscalizar o trânsito e os transportes no município.

de 65 anos e com idade entre 60 e 64 anos, pessoas com

Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), responsável por reguSão idosos acima de 65 anos, idosos entre 60 e 64 anos, pessoas com

necessidades especiais e seus acompanhantes, carteiros, oficiais de jus-

NTUrbano

país. Por lá, são concedidas gratuidades a idosos acima
deficiência e estudantes de baixa renda. Apesar da

lista mais enxuta de categorias, a demanda é grande:
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a média, por dia útil, é de 9,6 milhões de passageiros transportados, sen-

E, uma vez que as gratuidades são idealizadas, é

do que, destes, cerca de 25% circulam atualmente sem pagar. Os dados

essencial definir e prever, ainda nos projetos de lei,

público no município, reunindo 15 mil veículos em mais de 1,3 mil linhas.

A inserção desses valores no orçamento público,

são da São Paulo Transportes S.A. (SPTrans), que faz a gestão do transporte
Em 2017, foram destinados cerca de R$ 2,9 bilhões em subsídio ao

transporte coletivo na cidade. Para 2018, o orçamento municipal aprovado para este fim é de R$ 2,1 bilhões. No entanto, o valor pode vir a sofrer

alterações, conforme reajustes de contratos, medidas para redução de
custos, entre outros.

No município, se os recursos para bancar os benefícios tarifários

fossem divididos apenas entre os passageiros pagantes, o custo da tarifa
do sistema de transporte coletivo municipal – incluindo aí investimentos

em infraestrutura – seria de R$ 6,65. O cálculo, divulgado em planilha no
site da SPTrans, é referente a dezembro de 2017, quando a tarifa custava
R$ 3,80. Ou seja, não leva em consideração o valor atual da passagem,
reajustado em 7 de janeiro de 2018 para R$ 4,00 – um aumento de 5,26%.

a origem dos recursos que garantirão os benefícios.
conforme o perfil dos beneficiários, é a sugestão mais
defendida. “Se o estudante de baixa renda não deve

pagar a passagem, o que o transporte tem a ver com
isso? A fonte para custear as viagens dele deveria
vir da área de educação. Educar não é só ministrar

aulas, é preciso assegurar que o estudante chegue

às escolas, como já ocorre em programas que contemplam áreas rurais. O idoso se encaixa no âmbito
assistência social, assim como os atletas estão ligados

a esporte e lazer. Todas as tentativas de gratuidades

que assistimos por aí, algumas delas bem absurdas,

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano

de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss), Francisco Christovam, conside-

ra o subsídio repassado importante, porém insuficiente. “Nem sempre o
valor cobre todos os custos das gratuidades, e isso impacta nos demais
gastos das empresas, diretos e indiretos. As operadoras precisam ser

muito eficientes pelo menor preço possível. Nas cidades onde as gratuidades são bancadas pelas empresas, então, há uma completa distorção
do processo. É um erro e precisa parar”, defende.

Resolvendo
os impasses
Diante do problema, torna-se fundamental uma discussão consciente e
lúcida sobre as possíveis soluções para corrigir as distorções existentes,

tanto na concessão das gratuidades quanto na ausência de fontes ade-

quadas de custeio, que não onerem tanto a população usuária. Sobre os
critérios para a criação dos benefícios, é unânime a conclusão de que é
preciso se guiar pelo fator necessidade. É beneficiar idosos e estudantes
que realmente não tenham condições de arcar com os custos do transporte. Uma das opções é a definição de uma renda familiar máxima.

Para o diretor Nacional MDT e diretor do Rua Viva, a questão finan-

ceira deve ser levada em consideração em todos os casos. “Mesmo para
as gratuidades federais, precisa discutir isso. Em um país com tanta

desigualdade em termos de renda, não é justo o usuário subsidiar o fi-

lho da pessoa que é rica, o idoso que é rico. Tenho mais de 65 anos e não

acho justo que eu não pague a tarifa, pois tenho condições de pagá-la”,
pondera Nazareno Stanislau Affonso.
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não são do transporte. Quem tem que bancar a gratuidade é o setor

que responde por aquela parcela da população, para que o transporte possa fazer o que é, de fato, sua competência: transportar as

pessoas de um lugar a outro”, sentencia o presidente do SPUrbanuss,
Francisco Christovam.

O diretor administrativo e institucional da NTU, Marcos Bicalho,

reforça: “Temos de continuar insistindo para que esses valores este-

C

FRAUDES:

COMO EVITÁ-LAS?
Além da preocupação com a origem dos recursos que

jam no orçamento público. E não podemos permitir que o legislador

custeiam as gratuidades, há outra dificuldade: eliminar as fraudes.

máxima de que não existe almoço grátis? Sempre haverá alguém

estudantes: são benefícios aplicados para escolas que sequer exis-

mais carente, formada justamente pelos usuários do transporte pú-

necessidade, ou ainda o uso de cartões cadastrados [pessoais e

financiar outras políticas públicas das áreas de educação,

última também é muito comum em outras categorias, como a de

dê a gratuidade sem definir de onde vai sair o dinheiro. Sabe aquela

Infelizmente, há uma porção delas. As principais ocorrem entre os

pagando a conta e, nesse caso, está caindo nas costas da população

tem, duplicidade de cartões, aumento no número de viagens sem

blico. O transporte coletivo, como serviço público essencial, não pode

intransferíveis] por terceiros, que não têm direito ao benefício. Esta

assistência social e saúde, que têm orçamentos próprios.

pessoas com deficiência. Como o cálculo da tarifa leva em conta o
número de passageiros transportados, as fraudes também contribuem para onerar o transporte dos usuários pagantes.
Estamos falando em crimes, que, como tais, devem ser levados à polícia. E é sério: os “espertinhos” podem responder por uso
de documento falso, falsidade ideológica e estelionato, por exem-

20,9%

plo. E, apesar de não ser tão simples combater as fraudes, são

Belém (PA)

24,8%
São Luís (MA)

12,1%
15,4%

Fortaleza (CE)

8,7%

Palmas (TO)

Aracaju (SE)

10%

19,7%
17,4%

Goiânia (GO)

8,3%
Belo Horizonte (MG)

35,1%
17,6%
14,3%
14,9%

Campo Grande (MS)

São Paulo (SP)

14,6%
Recife (PE)

12,2%
Maceió (AL)

mento 100% eletrônico, com a possibilidade de cruzar os dados
com outros cadastros como o da Receita Federal é um deles. Aumentar a fiscalização presencial em áreas e horários de pico também é uma estratégia que vem sendo utilizada na capital do país.
A iniciativa mais trabalhosa, mas igualmente interessante, é
o uso de sistemas de biometria facial. Os testes no DF começaram em maio do ano passado, com a instalação de câmeras acima
linhas. Para facilitar a identificação dos usuários pelas câmeras,
está sendo feita a atualização dos cadastros com fotos em alta

10,2%

resolução. Se as capturas das imagens na biometria não batem
com o perfil do cartão, uma equipe técnica avalia. O bloqueio do

Vitória (ES)

cartão não é imediato, ocorre apenas se for comprovada a fraude.
Em São Paulo, uma análise mais detalhada de toda a docu-

Rio de Janeiro (RJ)

mentação apresentada, em especial as autodeclarações de renda, tem feito a diferença. Para isso, a SPTrans firmou, em setem-

Curitiba (PR)

34,7%

há alguns bons exemplos. A adoção de um sistema de cadastra-

dos validadores que realizam a leitura dos cartões, em uma das

Salvador (BA)

Brasília (DF)

25,5%

27,0%
Natal (RN)

Teresina (PI)

14,6%

muitas as formas de identificá-las e coibi-las. No Distrito Federal

bro do ano passado, um convênio com a Secretaria de Assistência
Social do município que começa a valer em 2018. Funciona assim:

Florianópolis (SC)
Fonte: NTU

Porto Alegre (RS)

se o estudante não fizer parte de programas como ProUni, Fies,
Escola da Família ou de cotas sociais, ele deverá elaborar uma
autodeclaração que comprove a renda familiar de até 1,5 salário
mínimo. Só assim passará a ter direito ao passe livre.
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O Natal
solidário
dos ônibus

Durante as festas de final de
ano, empresas operadoras de
transporte coletivo urbano
de várias cidades brasileiras
realizaram ações em prol
da comunidade, levando
solidariedade e alegria
para crianças e adultos

Ajudante de
Papai Noel

Rio de Janeiro

RJ

A campanha Seja Um Ajudante de Papai Noel, do Grupo
Salineiro, do Rio de Janeiro, chegou à sua 5ª edição. A ação teve o
objetivo de arrecadar brinquedos para doações e alegrar o Natal de
crianças assistidas por ONGs e instituições de caridade dos bairros
carentes da Região dos Lagos, no Rio. O evento de Natal acontece
desde 2013 e já beneficiou 14.182 crianças.
Para divulgar a campanha de arrecadação de brinquedos, um
ônibus adesivado e iluminado circulou por sete municípios do Rio;
os terminais também se tornaram pontos de coletas para as do-

Ônibus de Natal
Goiânia

ações. Para cada brinquedo recebido em bom estado, a empresa
doou mais um. Na edição do fim de ano de 2017 foram doados, no

GO

total, 1.386 brinquedos nos veículos da empresa e nos terminais de

A Cantata de Natal, realizada anualmente pela HP Trans-

ônibus da região.

portes, em Goiânia, foi uma das iniciativas que estimulou o espírito
natalino na população dos municípios onde a empresa atua.
A 6ª edição da Cantata de Natal contou com a participação do
Coral Vozes da HP, do Grupo Cantoria e do Coral Infantil AVA, sob a
regência da musicista Elen Lara. Foram apresentadas canções natalinas que fizeram o público cantar e se emocionar. No fim do evento,
foram acesas luzes que iluminaram a Avenida dos Alpes no setor Vila
União, em Goiânia. Participaram 22 integrantes da empresa envolvidos diretamente na realização da ação e cerca de 300 convidados.
A diretora executiva da HP Transportes, Indiara Ferreira, falou
durante o evento sobre a importância do Natal como um período
para pensarmos no nosso papel na sociedade e para a formação de
novos seres humanos que tenham como essência valores como o
amor, o perdão, a verdade e a sinceridade.
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Ônibus iluminado e
doação de alimentos
para crianças
Fortaleza

CE

O Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus)
promoveu a campanha Faça a Diferença com Solidariedade, com a finalidade de arrecadar alimentos não perecíveis durante o mês de dezembro. A
ação, que contou com o apoio do Criarht (grupo de

Desfile dos ônibus
iluminados
São Paulo

profissionais de Recursos Humanos das empresas
de ônibus), conseguiu arrecadar junto à população
de Fortaleza (CE) cerca de 300kg de alimentos. A

SP

doação foi entregue ao Orfanato de Crianças Cristo Rei por um ônibus todo iluminado da Empresa

Uma carreata de ônibus iluminados e com o Papai Noel de motorista

Vitória. As crianças do orfanato ainda puderam

está virando tradição pelas ruas de São Paulo, no mês de dezembro. A inicia-

dar um passeio no ônibus decorado e dirigido por

tiva começou em 2013, quando apenas um ônibus iluminado circulou na ci-

um Papai Noel.

dade, como iniciativa isolada da empresa concessionária Sambaíba.
A partir de 2014, outras empresas – incentivadas pelo SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São
Paulo) – passaram a instalar as luzes de led em seus veículos, com autorização da SPTrans, mas o evento ainda não estava institucionalizado.
Em 2015, com um número maior de adesões, das empresas concessionárias e permissionárias, foi possível organizar o desfile de 50 ônibus iluminados pelas ruas da cidade, em carreatas nos finais de semana oferecidas
gratuitamente aos passageiros.
Em 2016, cerca de 30 ônibus participaram nas carreatas natalinas. No
Natal passado, 80 veículos decorados desfilaram pelas avenidas e ruas de São

O Sindiônibus também realizou a campanha

Paulo durante a semana, e em três carreatas nos sábados que antecederam o

“Natal da Paz nos Terminais”, em parceria com

Natal, levando, cada uma, mais de cinco mil passageiros. A organização das

a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza

empresas para o evento dos Ônibus Iluminados compete ao SPUrbanuss, que

(Etufor). O evento possibilitou que as crianças que

conta com o apoio da SPTrans e da CET na preparação das carreatas.

passavam pelos terminais de integração pudessem

No dia 16 de dezembro passado, 10 veículos partiram em comboio pelas Avenidas Dr. Arnaldo e Paulista e pelo Parque do Ibirapuera, com interva-

escrever uma cartinha ao Papai Noel pedindo algum brinquedo.

lo de 15 minutos cada um. No dia da carreata os ônibus fizeram a viagem de

Entre os presentes solicitados havia bonecas,

forma gratuita, mas durante a semana os ônibus com decorações natalinas

carrinhos, bolas, material escolar e jogos, entre

circularam nas suas linhas regulares, com pagamento de tarifa.

outros. A missão dos organizadores do evento era

Todos os ônibus iluminados possuem autorização e revisão de equipa-

conseguir padrinhos para cada uma das cartinhas,

mentos, atendendo exigências da SPTrans (São Paulo Transporte S/A), para

com a finalidade de promover o espírito natalino

que o material elétrico externo funcione sem comprometer o veículo, a ope-

no ambiente dos terminais. Ao todo, foram entre-

ração da linha e a saúde dos clientes do transporte urbano.

gues cerca de 600 presentes.
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Maior flexibilidade
tarifária em sistemas
de bilhetagem.

Prevenção de fraudes
com o auxílio da
biometria facial.

Cartões de crédito (EMV)
diminuem o fluxo
de dinheiro a bordo.

19 3515.1100
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B

ADAMO
BAZANI

jornalista
especializado
em transportes

Otimismo e realismo para
o setor de transportes

Para muitos, uma simples virada no calen-

na ocupação das cidades é o transporte individual finan-

momento de renovar as forças e a esperança. O

gógicos. Tudo tem um custo, depende de dinheiro. Um

dário. Para outros, supersticiosos ou não,

ano de 2018 está em seu início, mas já é recheado de

notícias e expectativas. A frase “Ano Novo, Velhos
Problemas” infelizmente é real na mobilidade.

A falta de prioridade ao transporte coletivo,

corredor de ônibus do tipo BRT, um ônibus mais moderno

com ar-condicionado, uma parada ou estação mais adequada...tudo isso é caro.

Os subsídios não podem ser encarados como “bicho de

tanto no espaço urbano como na destinação dos

sete cabeças”. Subsídio ao transporte público não é apenas

arrasta ano após ano. É verdade que após clamo-

garantir, principalmente, às pessoas de mais baixa renda e

investimentos públicos, é um problema que se
res sociais e uma participação maior da imprensa
no tema, os responsáveis pelas gestões públicas

começaram a ver o transporte coletivo e o não

política de mobilidade, mas política social. É uma forma de
que moram mais longe acesso à saúde, educação, trabalho,
renda e lazer.

Um cálculo da tarifa de ônibus de São Paulo elucida

motorizado com mais atenção. Várias ações fo-

bem isso. De acordo com dados oficiais da prefeitura, se não

Uma das formas de diminuir as injustiças

bilhões e R$ 2,3 bilhões, a tarifa que atualmente é R$ 4, iria

ram tomadas, mas ainda são insuficientes.

no uso de verbas públicas para a mobilidade e
ED. 31

ciar o transporte coletivo. Não adiantam discursos dema-

fossem os subsídios, que em 2018 devem ficar entre R$ 2,1
para R$ 6,66. Mas no mesmo levantamento é evidenciado

NTUrbano

{A} Olivier Le Moal/Shutterstock.com; {B} Rafael Munhoz / Autoesporte

A

Integração

que, sem o transporte público por ônibus, a maior cidade
do País teria gastos a mais na ordem de R$ 750 milhões em
combustível para carros, acidentes e poluição do ar. Apesar

de, corretamente, o poder público tentar regular a poluição
pelos ônibus ( isso tem de ser feito mesmo), o vilão do ar é o
excesso de veículos nas ruas, em especial carros e motos.

Assim, o subsídio em si não deve ser encarado como pro-

blema, mas como solução. A questão é saber de onde saem
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OS SUBSÍDIOS NÃO PODEM SER ENCARADOS
COMO “BICHO DE SETE CABEÇAS”. SUBSÍDIO AO
TRANSPORTE PÚBLICO NÃO É APENAS POLÍTICA
DE MOBILIDADE, MAS POLÍTICA SOCIAL. É
UMA FORMA DE GARANTIR, PRINCIPALMENTE,
ÀS PESSOAS DE MAIS BAIXA RENDA E QUE
MORAM MAIS LONGE ACESSO À SAÚDE,
EDUCAÇÃO, TRABALHO, RENDA E LAZER.

esses subsídios aos transportes. Em cidades e estados carentes de saúde, educação, segurança e infraestrutura, destinar

grandes recursos para tarifas de transportes nem sempre é

Muitos podem questionar que a qualidade dos transportes

uma decisão acertada. O ideal é gerar recursos novos e uma

nesses locais é superior. Mas qualidade tem um custo. Veja as

individual, que ocupa mais espaço e polui mais, financie o

subsídios chegam a 60% dos custos. O problema no Brasil não

das maneiras mais prudentes é fazer com que o transporte
transporte público.

A proposta da Cide Municipal ou Cide Verde, que se

arrasta há anos no Congresso, parece ser a alternativa mais
concreta. O imposto terá incidência sobre o litro da gasolina,

álcool ou gás veicular do transporte individual. A arrecada-

tarifas dessas cidades que são mais altas; em alguns casos, os

é o subsídio em si, mas de onde tirar o dinheiro. Se esses recursos vierem do transporte individual, é a maneira mais justa

de “pagar de forma proporcional” a ocupação e os impactos no
trânsito das cidades.

Outro aspecto importante para 2018 é que o ano é eleitoral.

ção financiaria as tarifas dos transportes coletivos, tornan-

A despeito de todas as discussões sobre a tão esperada sucessão

Pode parecer estranho criar mais um tributo num país

Palácio do Planalto, ora no Palácio do Jaburu) há também as elei-

do-as mais baratas ou refreando os aumentos futuros.

cuja carga tributária é elevadíssima, mas, de uma maneira
indireta, hoje o mais pobre, que pega o transporte coletivo, é
tributado pela tarifa para dar condições para os carros con-

tinuarem congestionando as vias. Não se esqueça que além

presidencial, após anos conturbados no Planalto Central (ora no

ções estaduais. Quais as plataformas sobre mobilidade dos candidatos aos governos? E os postulantes a deputados estaduais? –
um cargo importante que nem sempre é levado a sério pelo eleitor.

O deputado estadual faz as leis, por exemplo, sobre mais

das gratuidades na maior parte do País, as tarifas embutem

transportes intermunicipais, mais transportes metropolitanos,

E grande parte desses impostos do transporte público

çamentos do Estado, ou seja, o quanto o governador pretende

também impostos.

indiretamente vai também para o transporte individual. A
Cide Verde só vai fazer com que haja o caminho inverso: o

gratuidades, integrações, etc. Também aprova ou rejeita os orgastar em cada aérea.

O país precisa renovar na política. Mas nem sempre o can-

individual financiar o coletivo.

didato (a) jovem ou que se lança nas eleições pela primeira vez

público, obtiveram os recursos para esses investimentos

tico numa embalagem nova.

Diversas cidades do mundo, que investem em transporte

criando pedágios urbanos, zonas de restrição cujo acesso de

tem a mentalidade renovada. Não adianta o velho costume polí-

Em relação à economia, os sinais são de melhorias, o que im-

carro é paga, e taxando de forma mais elevada os estaciona-

pacta na área de transportes também. Se a economia começar a

plesmente convertidas as moedas, as tarifas de transportes

papel obras paradas. Com mais passageiros, por causa da esperada

mentos nas vias. E em muitas dessas cidades, se forem simpúblicos ainda são mais caras que as praticadas no Brasil.

Dados de 2016 dos sites jornalísticos de alguns países

mostram que a tarifa em Olso (Noruega) é de US$ 5,12;

girar, prefeituras, estados e União arrecadam mais e podem tirar do
retomada no nível de emprego (ainda muito lenta), as empresas de
ônibus começam a ter mais entradas para investir. Todos ganham.

Mas a recuperação é lenta e o país ainda está com a ferida

Copenhague (Dinamarca) é de US$ 4,88, Zurique (Suíça)

aberta da política, que ainda pode influenciar na economia. Por

(Inglaterra) de US$ 3,70.

sária dose de realismo.

é de US$ 4,66; Estocolmo (Suécia) de US$ 4,52; em Londres

isso, que o momento é de otimismo sim, mas com a neces-
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Florianópolis investe
em monitoramento de
ônibus em tempo real

Inauguração do Centro de Controle Operacional e lançamento do
aplicativo Floripa no Ponto agradaram a população, que agora tem acesso
a informações precisas sobre linhas e horários. Mas, para que o serviço
avance em qualidade, poder público precisa construir vias exclusivas
Saber o horário exato em que o ônibus vai passar e não ficar

mais do que um minuto esperando é o sonho de qualquer usu-

ário do transporte público coletivo. Em Florianópolis, esse sonho se

Benefícios
do CCO

tornou realidade em novembro do ano passado, com a inauguração do

Informação precisa sobre horários de chegada dos

mações precisas e em tempo real dos ônibus para os usuários por meio

que mais se destacam com o monitoramento em

Centro de Controle Operacional (CCO) da cidade, que proporciona infordo aplicativo Floripa no Ponto.

O Centro de Controle Operacional, que funciona no bairro Capo-

eiras, conta com monitoramento de 4h30 às 0h12 e acompanha um total
de 8.800 viagens diárias. Lá, são geradas informações sobre horários,

saídas dos ônibus, atrasos, adiantamentos e até mesmo dados sobre

congestionamentos e eventuais acidentes. Toda a frota, formada por 537

ônibus, já está inserida no sistema. Para isso, foram instaladas câmeras
e aparelhos de GPS em todos os veículos, que atualmente circulam

em 184 linhas (159 convencionais e 25 executivas). As imagens ficam

gravadas por 60 dias e ajudam a gerar estatísticas que contribuem para
melhorias na logística do transporte.
ED. 31
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ônibus nos pontos de parada é um dos benefícios
tempo real realizado pelo CCO. Além do aplica-

tivo, os passageiros podem conferir esses dados
pela web, no site

WWW.FLORIPANOPONTO.COM.BR .

Lá,

a população encontra a relação de linhas e seus

percursos, além de um mapa com todos os pontos de

parada da cidade. Ao clicar em um desses pontos,
é possível saber quais linhas passam por ali. Na
sequência, ao selecionar a linha desejada, o usuário
tem acesso ao horário previsto para que o próximo

ônibus passe pelo ponto selecionado. O horário é
baseado na partida programada.

{A} Consórcio Fênix
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O app conta também com o campo “Como Chegar”, que permite ao

barque. “A intenção é que o Floripa no Ponto fun-

usuário inserir a origem e o destino, de forma que é possível descobrir

as linhas ideais para o trajeto desejado, com os respectivos horários. A
otimização do tempo de espera do passageiro e a oportunidade que ele

tem de conhecer melhor as possibilidades do sistema de transporte pú-

blico são os principais benefícios da tecnologia, na avaliação de Rodolfo

cione como um hub de serviços para a mobilidade
urbana”, revela Rodolfo Guidi.

Limitações

Guidi, coordenador técnico do Consórcio Fênix – formado por cinco em-

A regularidade no serviço e a economia do tempo

o aplicativo já teve 70 mil downloads e está disponível para download

ripa no Ponto. No entanto, é preciso admitir que as

presas responsáveis pela operação do transporte na capital. Até agora,
gratuito nas versões para Android e IOS.

“A população já consegue se programar para sair de casa, já que agora

conta com informações em tempo real. E com a função de planejamento

do deslocamento, passa a ter acesso a mais sugestões de linhas. Assim, as

pessoas não ficam presas às opções já conhecidas e podem buscar outras
mais viáveis, de acordo com o momento. Isso é bom, tanto para os moradores que desejam ir a locais com os quais não estão habituados, quanto para
os turistas que não conhecem a cidade”, destaca o coordenador Guidi.

O estudante de Sistemas de Informação Clayton Santos, de 26 anos,

aprova a melhoria. O jovem, que utiliza o transporte público há seis anos

dos passageiros são pontos muito positivos do Flofuncionalidades do aplicativo ainda não estão sendo
exploradas em todas as frentes. Por não ter corredores e faixas exclusivas, Florianópolis sai perdendo

em termos de controle de tráfego, por exemplo. Sendo

assim, o monitoramento de câmeras e da localização
dos veículos por meio do GPS permite o controle

de horários e até mesmo interferências em alguns

itinerários, mas, infelizmente, ainda não é possível
contribuir para a fluidez no trânsito.

“Conseguimos atuar em tempo real com moto-

e realiza viagens cinco vezes por semana, fez questão de baixar o apli-

ristas e despachantes nos terminais, para regular

panhar as linhas que fazem parte de seu trajeto de ida e volta ao estágio.

alguns trechos no caso das enchentes que atingiram

cativo assim que ele foi disponibilizado. Agora, ficou mais fácil acom“O Floripa no Ponto me auxilia na tomada de decisões em relação ao uso

do transporte. Na maioria das vezes, antes de sair de casa, eu vejo se o

ônibus está próximo ou já passou. Os horários também me ajudam a
definir as melhores linhas para pegar. Passo menos tempo nas paradas
de ônibus”, comemora Clayton, que só sentiu falta de um tutorial sobre
como usar o aplicativo, especialmente para aqueles que não estão acostumados a lidar com novidades tecnológicas.

O fator segurança é outra vantagem do monitoramento em tempo

real. Desde que toda a frota foi integrada e ganhou câmeras, houve ape-

nas um assalto a coletivo em Florianópolis. Foi necessário cerca de um
ano e meio para que o sistema fosse desenvolvido e testado. Para o enge-

velocidade ou fazer desvios na rota, como fizemos em
a cidade. Mas otimizações operacionais mais avançadas, como regular vias e evitar ‘buracos’ ou comboios, por exemplo, ainda não são possíveis”, lamenta
Guidi. “Se continuarmos fazendo investimentos em

tecnologia, mas os ônibus não tiverem preferência
nas vias, vamos continuar perdendo passageiros.
Transporte público, para ser competitivo, não tem

que ter só segurança, conforto e frequência. Precisa

ter velocidade comercial, reduzir o tempo das viagens”, defende.

Da mesma forma, a integração com outros mo-

nheiro Victor Luiz Crespi, de 59 anos, o aplicativo é “bom e amigável”:

dais, como as bicicletas, também depende de obras de

ro. E eu não espero no ponto, saio de casa quando o ônibus já está quase

do estado. O presidente da Associação Nacional das

“uso ônibus de duas a cinco vezes por semana, intercalando com o carchegando. O melhor é o mapa interativo”, elogia.

O retorno que os usuários têm deixado nas lojas de download de

aplicativos tem sido repassados à empresa de desenvolvimento, que,
por sua vez, vem implantando melhorias no desempenho. Entre as
mais recentes está a inclusão de outros dois idiomas além do portu-

guês: o inglês e o espanhol. Para 2018, o plano é incluir novos serviços

no aplicativo, como consulta de crédito e recarga dos cartões de em-

NTUrbano

infraestrutura por parte da prefeitura e do governo
Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Otávio Cunha,

reforça a necessidade de investimentos maciços em
priorização do transporte público. “O transporte por

ônibus precisa ter preferência, e um dos caminhos

para isso é a construção de corredores e faixas exclusivas. São obras fundamentais para dar
regularidade e agilidade ao serviço”, explica.
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A

Passageiros conectados

O acesso pode ocorrer de várias for-

geiros, empresas de transporte coletivo e municípios

sem fio está cada vez mais disseminado na

e em terminais e estações o acesso à internet por meio

ário, mas a realidade é que o uso da internet

vida do brasileiro. E o celular já é o principal

meio de entrada, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

ED. 31

Para melhorar a experiência de viagem dos passa-

mas, ser de graça ou não para o usu-

estão disponibilizando em alguns ônibus de suas frotas
de Wi-Fi, ou internet sem fio. A disponibilidade desse
recurso é feita de várias formas e, em alguns casos, em
parceria com empresas provedoras da tecnologia.

NTUrbano

{A} Pretty Vectors + Mascha Tace/Shutterstock.com; {B} Ulisses L. Bigaton/NTU; {C} rumruay/Shutterstock.com

O uso da internet pelos brasileiros cresce a cada ano, assim
como o uso a bordo dos coletivos ou nos terminais de ônibus

Tecnologia e inovação

Em uma pesquisa por amostragem realizada pela NTU com

Já em Cuiabá (MT), a internet pode ser

um grupo de empresas de 15 cidades brasileiras (das quais 12

acessada nos ônibus da frota desde 2016. Atu-

algum tipo de serviço. Destas, seis (todas de capitais) disponibi-

rentes dão acesso aos usuários que possuem

capitais), 14 informaram utilizar comunicação via internet para

lizam o serviço de Wi-Fi aos passageiros, sendo três nos ônibus
da frota e as outras três em terminais e estações.

No entanto, em muitos casos esse serviço diferenciado é

bancado totalmente pelo operador, aumentando os custos do

almente, 115 veículos de cinco empresas dife-

o cartão de bilhetagem eletrônica do sistema.

Uma média de 3.500 usuários faz uso do Wi-Fi
por dia, viajando com mais comodidade.

Para Ricardo Caixeta, presidente da As-

transporte. Em Florianópolis (SC), seis terminais de ônibus

sociação Matogrossense dos Transportadores

operadoras de R$40.427,00 por mês. Lá, cerca de 120 mil clientes

instalar o Wi-Fi nos ônibus foi deixar a via-

que oferecem o Wi-Fi geram um custo adicional para as cinco

Urbanos (AMTU), a intenção das empresas em

utilizam a internet sem fio e têm acesso limitado a uma hora por

gem mais atrativa e acabar com o tempo ocioso

dia para cada terminal, segundo o Consórcio Fênix.

A criação do aplicativo Floripanoponto – que fornece infor-

mação em tempo real aos usuários – foi o principal motivo para

do usuário. Sobre o custo, ele diz que a ideia
inicial era de gerar receita com esse serviço.

“Quando decidimos pela instalação do

a disponibilização do Wi-Fi aos passageiros. Porém, esse tipo de

Wi-Fi achávamos ser possível explorar a pu-

ativação de cadastro e troca de senha, demandas exigidas pelo

para pagar o custo mensal, ficando as empre-

oferta traz alguns problemas. “As principais dificuldades são de
Marco Civil da Internet, que obriga o cliente do transporte a ter

que fazer um login para acessar a rede ao invés de se conectar
automaticamente”, disse o consórcio.

31

blicidade através do serviço, gerando receita
sas apenas com o custo de implantação. Hoje
o custo ainda está sendo bancado totalmente

pelas empresas; em virtude disso, temos al-

B

NTUrbano

JAN/FEV 2018

32

Tecnologia e inovação

gumas restrições para o uso com objetivo de não deixar o

Em Fortaleza (CE), o Sindicato das Empresas de Trans-

custo subir muito”, explicou.

porte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) infor-

aprovado pelos usuários. De acordo com pesquisa da Agência

979 ônibus da frota. Já a internet dos terminais é dispo-

Apesar do custo para o operador, o serviço tem sido

Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC), as linhas que possuem Wi-Fi são

as que apresentam o menor índice de reclamação. “Com base
na Pesquisa de Satisfação realizada pela Arsec em 2017, foi

mou que, atualmente, as empresas fornecem Wi-Fi em

nibilizada pela prefeitura. No caso dos ônibus, a internet

é liberada sempre que o carro está em operação, ou seja,
quando a viagem é iniciada.

Os usuários têm acesso aos seguintes conteúdos:

possível destacar que, dentre as 38 linhas pesquisadas no

redes sociais; jornais locais; site das operadoras de

usuários dessas linhas consideram o serviço oferecido de

namentais (.gov) e Webmail (Hotmail, Gmail, Uol). Os

município, 16 delas possuem internet, sendo que 20% dos
boa ou ótima qualidade”, disse Alexandre Bustamante, presidente da Arsec.

transporte, Sindiônibus e vale-transporte; site goverônibus são conectados por meio de chips de operadora de
celular e o serviço é custeado pelo próprio Sindiônibus.

O que é Wi-Fi?
Wi-Fi é uma rede sem fio (também chamada de wireless) na qual podemos ter acesso à internet apenas por sinal de ondas de rádio, assim
como as televisões e os celulares, não sendo necessária a utilização de
fios conectores.
As redes Wi-Fi, utilizadas para fornecer acesso sem fio à internet,
operam de forma análoga: um adaptador (sem fio) para computadores
capta as informações e as traduz na forma de sinais de rádio, as quais

Fonte: www.sofisica.com.br

são transmitidos com o auxílio de uma antena.
A distribuição dos sinais da rede é feita por um roteador, também
sem fio. Além de “escolher” o melhor caminho para o envio de um conjunto de dados, é o roteador que recebe o sinal e o decodifica, disponibi-

C

lizando-o aos usuários.

Uso da internet no
transporte coletivo
• Sistemas de Bilhetagem
Eletrônica

O uso
do Wi-Fi

• Sistemas de

monitoramento

Nos dados da ‘Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no

Brasil (TIC Domicílios), mais de 100 milhões pessoas tiveram acesso ao mundo virtual
por meio de Wi-Fi em 2016. O estudo desenvolvido pelo Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br) revela ainda que as classes D/E
são as que mais utilizam os acessos públicos de internet. A Pesquisa Mobilidade da

População Urbana 2017, realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em

parceria com a NTU, mostra que essas classes sociais (D/E) são as mesmas que mais
utilizam o transporte coletivo pelo modal ônibus para se locomover nas cidades.
ED. 31
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• Sistemas de informações
aos usuários

• Comunicação com o
Centro de Controle

Operacional (CCO)
• Wi-Fi para
o usuário
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Faixas exclusivas
de ônibus estão
ameaçadas em Aracaju

{A/B} Setransp-AJU

Viagens na capital sergipana passaram a
ser 30% mais rápidas após as medidas de
prioridade. No entanto, o Ministério Público
de Sergipe tenta derrubar a medida na justiça

Implantadas com êxito em 2016, as faixas azuis ou

A liminar foi aceita, mas não determina-

faixas exclusivas de ônibus de Aracaju correm o risco

va a retirada imediata. Para evitar que isso

de desaparecer. Isso porque, em 18 de novembro de 2017, o

ocorresse, a Superintendência Municipal de

Ministério Público de Sergipe buscou na justiça, por meio de

Transportes e Trânsito (SMTT) entrou com um

liminar, a retirada das placas de identificação das faixas, permi-

recurso contra a decisão e o processo segue

tindo, assim, a volta do uso do espaço pelos carros particulares.

em tramitação na justiça. A SMTT esclareceu

A ação movida alega que a sinalização de exclusividade de faixa

em nota que “enquanto o processo não for fi-

só deve valer após iniciadas e concluídas as obras, ainda em

nalizado, a dinâmica de circulação de veículos

fase de licitação, de implantação do sistema BRT.

nas faixas (priorização ao ônibus) continua”.

NTUrbano
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A Superintendência frisou ainda que “as faixas exclusivas reduziram o tempo de viagem dos veículos de trans-

Infraestrutura

Benefício para o usuário
e para a cidade

porte público e têm boa receptividade entre os usuários
do serviço”, e que a SMTT “estuda como aperfeiçoar este

As faixas exclusivas para ônibus colaboram com a mobilidade urbana e garantem

recurso nas áreas onde elas já existem e aplicá-lo em outras

aos motoristas e passageiros maior rapidez e segurança. Com 35 quilômetros de

vias da cidade”.

extensão, passando pelos trechos Porto Dantas/ Beira Mar e Tancredo Neves, a

Alberto Almeida, presidente do Sindicato das Empre-

faixa exclusiva de Aracaju beneficia 80 mil passageiros por dia e reduz o tempo

sas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp),

de deslocamento nas viagens de 40 minutos para 25 minutos. Em média, 19 mil

destacou que a retirada das placas de identificação das fai-

pessoas são transportadas pelos ônibus por hora nos momentos de pico.

xas exclusivas a ônibus, solicitada pelo Ministério Público

“É preciso entender que o transporte público serve a 70% da população em

Estadual, descaracteriza a evolução em mobilidade urbana

uma cidade e conta com somente 20% das vias para um fluxo livre. As faixas são

que Aracaju conquistou com a implantação de uma via

uma evolução que prioriza a maioria, pensando no bem coletivo, e que geram

prioritária para o transporte coletivo.

previsibilidade de chegada para o passageiro”, destaca o presidente do Setransp.

“Sem as placas de identificação, os veículos particula-

Para ele, quando são fiscalizadas nos horários de pico, só contribuem para o

res estarão à vontade para circular nas vias destinadas aos

aprimoramento do tráfego, tendo em vista que um automóvel leva 1,2 pessoas

ônibus, que tanto beneficiaram o deslocamento dos passa-

enquanto um ônibus, 50 a 60 pessoas cada. “Imagine se cada pessoa dessas pre-

geiros em suas rotinas diárias”, disse Alberto.

cisasse de um veículo particular para se deslocar?”, ponderou.

B
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Multa

Para o trabalhador Marcos Luiz o ganho no tempo de viagem
é o principal benefício, mas ainda é preciso que motoristas dos
carros respeitem a prioridade na via que é destinada ao ônibus.

O motorista de carro individual que transitar pelas faixas

“O que falta é cada um respeitar e fazer a sua parte”, frisou ele.

exclusivas pagará multa no valor de R$ 88,38. Além da

Já o carteiro Helder de Araújo, que utiliza ônibus o dia todo,

multa, o condutor que desrespeitar as faixas perderá três

destaca que “o trânsito sempre foi um empecilho para mim, mas

pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O horário de

com as faixas exclusivas isso mudou. Esse foi um passo certo

fiscalização será de 6h às 20h, de segunda a sexta-feira.

para o transporte”.

Nos finais de semana e feriados, a circulação é livre.

Panorama de
faixas no Brasil
As principais capitais brasileiras têm desenvolvido e implantado projetos de priorização, com objetivo de desestimular o uso de carros e incentivar o uso do transporte
público. As faixas exclusivas de ônibus fazem parte dessas alternativas que têm dado
certo, assegurando melhor fluência ao trânsito. No total, estão presentes em 38 cidades, totalizando 1.395,7 quilômetros de extensão.

126

Em operação

38

Cidades

151

Empreendimentos

9

Em obras

1.395,7

16

Fonte: NTU

FAIXA
EXCLUSIVA

Em projeto

Quilômetros de extensão

Para o especialista em transporte e diretor técnico da NTU, André Dantas, a
implantação de faixas exclusivas para ônibus representa um avanço significativo para
a melhoria da mobilidade urbana. “As faixas favorecem uma grande parte da população que tem o ônibus como principal modo de transporte cotidiano. Além disso,
contribuem com o meio ambiente, pois reduzem o consumo de combustível,
e, consequentemente, a emissão de gases poluentes”, defende.

NTUrbano
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Pelo mundo

Cingapura
ÔNIBUS DE CINGAPURA TÊM
AROMA PARA ATRAIR USUÁRIOS
Já pensou em sentir um agradável cheiro

de menta ao entrar em um ônibus? Essa é
a novidade adotada por uma empresa de

Cingapura para incentivar seus habitantes

a utilizarem mais o transporte público e desafogar o trânsito. O aroma foi desenvolvido

Espanha

pela empresa AllSense e está sendo testado
em 100 ônibus da frota local. Cheirinhos de

BARCELONA CRIA “SUPERQUARTEIRÕES”
PARA REDUZIR POLUIÇÃO DO AR

pimenta, eucalipto, hortelã, rosa de damasco
e sândalo estão entre os que os passageiros
sentem ao embarcar nesses ônibus.

A capital catalã baniu recentemente a circulação de carros anti-

gos em sua região central como medida para reduzir a poluição do
ar. Agora é a vez dos “superquarteirões”, conjuntos que possuem

calçadas mais largas e abrem mais espaço para pedestres e ciclistas

conviverem. A cidade criou nove desses quarteirões para remodelar
o tráfego de veículos. A velocidade é de até 10km/h e estacionar nas

ruas é proibido. A prioridade dos espaços é totalmente dos pedestres
e, por isso, os motorizados podem passar por ali só brevemente.
Barcelona também mudou o itinerário de algumas linhas

de ônibus, que agora percorrem os “superquarteirões” horizontal e verticalmente, facilitando o acesso ao comércio da região.
Dessa forma, a cidade ganha mais lugares silenciosos e de ar
mais limpo. A meta é cercar a cidade com esses espaços.

Portugal
SINAL VERDE PARA O TRANSPORTE PÚBLICO
Para garantir mais confiabilidade e

do que o coletivo não perca

pessoas a deixarem o carro, o transporte

recuperação de algum tempo

regularidade aos ônibus e convencer as
de passageiros de Lisboa passará a ter

prioridade nos semáforos. A partir de fe-

vereiro, quando um dos autocarros (como
são conhecidos os ônibus lá) da empresa

velocidade e possibilitando a
perdido. Isso será possível

porque o semáforo poderá ler

um sensor instalado no ônibus.

O sistema Gertrudes, usado

Carris estiver atrasado ao circular no

nas vias da capital portuguesa,

reconhecê-lo e passarão à cor verde

tempo real, garantindo a sincro-

eixo central da capital, os semáforos vão
se o sinal estiver vermelho, garantinED. 31

permite o controle de tráfego em
nização entre os semáforos.
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Nossas
dicas

Bogotá realiza feira e congresso
internacional sobre mobilidade e transporte
EVENTO

A CORFERIAS e a TransMilenio, empresa operadora do sistema de transporte público metropolitano
de veículo leve sobre pneus de Bogotá, Colômbia, realizam, entre os dias 4 e 6 de abril, a Feira
Internacional de Transporte de Passageiros e o 8º Congresso Internacional de Mobilidade e
Transporte. O evento acontecerá no Centro Internacional de Negócios e Exibições de Bogotá e pretende
reunir representantes da indústria, distribuidores e operadores do transporte público de passageiros.
O 8º congresso reunirá palestrantes de vários países que discutirão a evolução e os
atributos dos sistemas BRT (Bus Rapid Transit) no mundo, as experiências de outras cidades,
o desenvolvimento urbano orientado para transportes públicos, novas tecnologias e
fatores de competitividade associados à mobilidade, entre outros temas de interesse.
Para mais informações e inscrições, visite o site do evento:

Meu
Destino Vix
APP

O Meu Destino Vix ajuda
você a se deslocar entre
as cidades do Espirito
Santo e a Grande
Vitória com fácil acesso
a horários de todas as
empresas de ônibus.
Com o aplicativo você
consegue baixar todas
as linhas que desejar
para consultá-las sem

WWW.FERIAMOVILIDADYTRANSPORTE.COM

internet, fica por dentro

Line Bus:
Horário de Ônibus
APP

das notícias em tempo
real do trânsito com
links, imagens e vídeos
e ainda conta com a

Facilite o seu deslocamento pela cidade com o aplicativo Line Bus,

atualização automática

que dispõe de informações sobre linhas e horários de ônibus em

dos horários dos ônibus.

quatro cidades de Minas Gerais: Timóteo, Coronel Fabriciano,

Chega de imprevistos!

Ipatinga e Itabira. Com o app você consulta os cartões aceitos

Receba notificações

pelas operadoras do transporte público, acessa dados

de engarrafamentos e

atualizados pelas próprias empresas de ônibus, fica sabendo das

mude a rota. Tudo isso de

tarifas aplicadas nos municípios e tem acesso a legislação do

graça e na tela do celular.

transporte público. E o melhor, não precisa de acesso à internet.

Baixe-o agora pelos

Disponível gratuitamente nas plataformas Android e IOS.

sistemas Android e IOS.
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LIVRO

“Ninguém entra,
ninguém sai.
Mobilidade urbana
e direito à cidade
no Complexo
do Alemão”

Smart City Business
America Congress & Expo 2018
EVENTO

A publicação é resultado da pesquisa
“Mobilidade Urbana como Direito

De 16 a 18 de abril, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, em São Paulo, acontecerá
o maior evento relacionado ao ecossistema das Smart Cities da América Latina:
o Smart City Business America Congress & Expo. Este é o evento onde especialistas
e líderes de iniciativas inovadoras e transformadoras podem compartilhar experiências,
conhecimentos, ideias, visões, soluções e casos de sucesso sobre cidades inteligentes. O
congresso terá 11 fóruns temáticos, incluindo o painel organizado pela NTU, “Soluções
Disruptivas no Transporte Público”, mediado pelo presidente da entidade, Otávio Cunha.
As inscrições podem ser feitas através do site

WWW.SMARTCITYBUSINESS.COM.BR

“Transporte,
Mobilidade e
Desenvolvimento
Urbano”
LIVRO

O livro busca resgatar o protagonismo da
mobilidade e valorizar a acessibilidade como
instrumento de transformação dos padrões de
viagens visando a sustentabilidade. A obra, com
360 páginas, apresenta ainda estratégias focadas
na redução da violência no trânsito, preservação
ambiental e garantia de um serviço de transporte
mais igualitário para a população. A publicação,
lançada pela editora Elsevier e apoiada pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), tem como
organizador o professor do Programa de
Engenharia de Transportes da COPPE/
UFRJ, Licinio da Silva Portugal, e conta com
a colaboração de 22 pesquisadores. O livro
já está à venda em diversas livrarias.

ED. 31
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à Cidade”, feita pelos autores
do livro, Sérgio Veloso e Vinícius
Santiago, em parceria com a
Fundação Henrich Böll Brasil. No
decorrer das 42 páginas são mostrados o
mapeamento e as dificuldades
enfrentadas por moradores do Complexo
do Alemão, no Rio de Janeiro, sobre
a maneira como se deslocam pela
cidade, assim como suas demandas
e propostas. O livro ainda apresenta
imagens do cotidiano da comunidade e
ilustrações que ajudam na compreensão
dos dados da pesquisa. Leia o livro
disponível na internet pelo site
WWW.BR.BOELL.ORG

/BRTBRASIL

WWW.BRTBRASIL.ORG.BR
REPRESENTANTE COMERCIAL

Evidence
Publicidade

contato@evidencepublicidade.com

@BRTBRASIL

(61) 3321-0944

Chegamos
no quinto
ano com
a revista
renovada.

ANUNCIE
CONOSCO

Reestruturamos
a NTUrbano.
Design e seções
repensadas para
o seu conforto
durante a leitura.

Fale com o nosso
representante comercial:

61 3321-0944
contato@evidencepublicidade
Evidence
Publicidade

