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Chegamos a mais um momento decisivo no País com

buem para tornar ainda pior o serviço que se degrada

o processo eleitoral a caminho. No setor de transporte

a cada ano.

público por ônibus não é diferente. Sempre que nos de-

Longe de se esquivar da parcela que é de respon-

paramos com os resultados de desempenho do setor,

sabilidade das empresas, é notório que o setor sozi-

como os apresentados neste Anuário 2017/2018, sabe-

nho não conseguirá inverter a lógica perversa que

mos que precisamos refletir e buscar novos rumos.

atrela a qualidade do transporte público por ônibus

O apelo por mudanças é urgente, em especial
quando os indicadores de desempenho do transporte

urbano ao valor da tarifa que recai basicamente sobre os usuários.

público por ônibus continuam despencando. A nova

Cientes da gravidade da situação, os empresários

queda de 9,5% na demanda de passageiros em 2017, a

iniciaram um movimento de autoavaliação no final de

terceira maior da série histórica, é uma séria ameaça.

2017. O processo, pautado por criterioso mapeamento

Independentemente dos inúmeros e recorrentes mo-

do cenário interno das empresas, desafios e oportuni-

tivos que levam o passageiro a trocar o ônibus por outra

dades para o setor, gerou um plano estratégico propo-

opção de deslocamento, uma coisa é certa: continuare-

sitivo, com mais de 200 ações necessárias à reabilitação

mos perdendo essa batalha se nada for feito.

do transporte público urbano por ônibus no País.

A falta de investimentos em infraestrutura viária e

Trata-se de ações de curto, médio e longo prazo que

a equivocada decisão do poder público de privilegiar o

deverão ser realizadas em parceria entre poder público,

transporte individual estão na contramão de todas as

empresas e sociedade. Nesse sentido, o setor já deu um

referências mundiais de sucesso nessa área. Só contri-

passo à frente, oferecendo sua experiência e conheci-
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EDITORIAL

mento para a elaboração de propostas para a recupera-

mobilidade urbana – foi concebido como contribuição

ção e requalificação do serviço de ônibus urbano.

objetiva e viável aos programas de governo de todos os

Esse processo de comprometimento dos empresá-

candidatos e candidatas nas eleições de 2018, tendo

rios culminou com a Carta de Brasília, documento en-

como base modelos de sucesso de transporte público

viado em março deste ano ao Governo Federal. A Carta

por ônibus de várias partes do mundo, além de experi-

propõe um pacto nacional pela reabilitação desse ser-

ências brasileiras exitosas.

viço essencial, reconhecido como direito social, com a
mesma importância de educação e saúde.

No momento em que o Brasil busca a renovação
e abraça novos projetos, o setor se alinha a esse mo-

Mesmo com esse esforço, o setor entendeu que era

vimento. É hora de participar, sugerir, acompanhar e

preciso ir além. E foi. Diante da relevância de um serviço

cobrar resultados, ter propostas reais sobre a mesa e

que transporta quase 40 milhões de passageiros todos

trabalhar para concretizá-las.

os dias, mas que perdeu 40% da sua produtividade nos

Mais do que um simples debate, o segmento de

últimos 20 anos, os operadores do serviço aprimoraram

ônibus urbano promove uma oportunidade de reparar

suas propostas e elaboraram um conjunto conciso de

equívocos e avançar na construção de soluções defini-

seis programas necessários para tirar o transporte cole-

tivas para dar um basta no caos que mina a qualidade

tivo da sua crise estrutural e histórica, de modo que se

do serviço e afugenta passageiros do transporte pú-

ofereça o transporte que a sociedade almeja e merece.

blico no Brasil. Nós estamos provocando esse debate,

O documento resultante – Construindo hoje o novo
amanhã: contribuições do transporte público para a

mas a responsabilidade pelo alcance desse objetivo
comum é de todos.

ARTIGO

FINANCIAMENTO
DO CUSTEIO DO
TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO URBANO

11
É senso comum entre autoridades e gestores públicos, operadores e especialistas em mobilidade urbana que o atual modelo utilizado para cobertura dos custos das redes de transporte por ônibus na grande maioria
das cidades brasileiras encontra-se totalmente ultrapassado e esgotado.
No Brasil, com raras exceções, prevalece a antiga regra pela qual a receita da tarifa pública cobrada dos usuários pagantes deve cobrir a totalidade dos custos de prestação dos serviços e, além disso, cobrir também
os custos das gratuidades e benefícios tarifários criados por um emaranhado de leis originadas nas três instâncias de governo.
Essa arcaica prática brasileira está na contramão da tendência mundial, na qual o transporte público coletivo é reconhecido como insumo
essencial das atividades econômicas e do desenvolvimento social e, por
isso, seus custos devem ser suportados por toda a sociedade, que dele se
beneficia, e não apenas pelos usuários diretos.

Por Marcos Bicalho dos Santos
Eng. Civil e MSc em Engenharia de Transportes,
é Diretor Adm. e Institucional da NTU.
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A injustiça com os brasileiros usuários do trans-

Para atender a esse anseio social, é fundamental

porte público coletivo não para por aí. Fruto de uma

mudar o atual modelo de f inanciamento do custeio

equivocada política do governo federal que incentivou

dos serviços. A regra atual, que atrela os custos do

a população a adquirir e utilizar automóveis e motos,

transporte ao preço pago pelos usuários, é o grande

a frota nacional aumentou vertiginosamente nas úl-

limitador da qualidade dos serviços ofertados à socie-

timas décadas, sobrecarregando uma infraestrutura

dade. Vale lembrar que esse desatrelamento já é prati-

urbana sem capacidade e provocando o crescimento

cado em todos os sistemas metroferroviários em ope-

incontrolável dos congestionamentos de trânsito nas

ração no País, existindo alguns casos em que a receita

cidades do País.

tarifária cobre apenas 10% dos custos operacionais.

Na falta de uma política de priorização do trans-

Qualquer transporte de boa qualidade custa caro e

porte coletivo no sistema viário, essa ocupação irra-

não consegue ser suportado somente pela tarifa. Essa

cional das vias urbanas ocasionou a perda de desem-

é a realidade observada em vários países mundo afora,

penho e da qualidade dos serviços de transporte por

onde a receita tarifária é complementada com outras

ônibus, originada na queda da velocidade de circula-

fontes de receita não tarifária para cobrir os custos to-

ção, que representa aumento dos custos e do tempo

tais dos serviços prestados.

de viagem.

Do ponto de vista legal, esse mecanismo já está previs-

Na realidade, o usuário do transporte coletivo pas-

to na Lei nº 12.587/2012, que instituiu as diretrizes da Políti-

sou a pagar mais caro por um serviço de pior qualidade,

ca Nacional de Mobilidade Urbana, na qual, no artigo 9º, se

ou, ainda, passou a pagar, injustamente, um sobrepre-

diferencia tarifa pública (preço cobrado dos usuários) de

ço pelo uso indiscriminado e irracional do transporte

tarifa de remuneração da prestação do serviço (valor pago

individual realizado em automóveis e motos que não é

ao operador concessionário ou permissionário).

de sua responsabilidade.

Um novo modelo de financiamento do custeio do

Não é, portanto, sem razão que grande parte da po-

transporte público coletivo deve ser construído com

pulação brasileira está a exigir um transporte público

base em alguns princípios que possam garantir a sua

de boa qualidade, com transparência e preços acessí-

sustentabilidade, perenidade, efetividade e aprovação

veis aos passageiros.

pela sociedade. Dentre eles, destacam-se:
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ARTIGO

PARTICIPAÇÃO DOS TRÊS
NÍVEIS DE GOVERNO

CONTRIBUIÇÃO DO TRANSPORTE
INDIVIDUAL MOTORIZADO

Em face do pacto federativo em vigor e das competências

É prática mundial taxar o uso do transporte individual nas

de cada ente federativo na implementação de políticas

áreas urbanas e destinar esses recursos para melhorar a

públicas e outras medidas que interferem diretamente

qualidade do transporte coletivo, em busca de avançar

no desempenho e nos custos dos sistemas de transporte

para uma mobilidade urbana mais sustentável.

público, é fundamental dividir entre eles as responsabilidades pelo provimento dos recursos extratarifários.
Essa co-participação é reforçada considerando as
inúmeras legislações que estabelecem gratuidades e

Essa taxação geralmente é realizada por meio de
tributos sobre os combustíveis, pedágios urbanos, cobrança sobre estacionamentos e sobretaxas nos licenciamentos dos veículos.

benefícios tarifários no transporte público, que sobre-

Além de gerar várias externalidades negativas

carregam os preços das passagens e são originadas

como aumento da poluição, dos acidentes de trânsito

nas três esferas de governo.

e dos congestionamentos, o transporte individual
ocupa muito mais espaço viário urbano por passageiro

TARIFA PÚBLICA E TARIFA
DE REMUNERAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

transportado, portanto é justo que pague por isso. Pesquisas realizadas em algumas capitais brasileiras mostram que, nas vias estruturais, os automóveis chegam
a ocupar 70% do espaço viário, transportando apenas

É fundamental a total desvinculação entre as duas tari-

20% dos passageiros.

fas, cabendo ao poder público concedente a sua gestão.
A tarifa pública é uma decisão política da autoridade pública responsável pelos serviços, a quem cabe

DESONERAÇÃO
TRIBUTÁRIA

também estabelecer seus reajustes periódicos.
A tarifa de remuneração da prestação do serviço

Definido como serviço público essencial (Art. 30 CF) e

origina-se no processo licitatório e também cabe à

como direito social dos brasileiros (Art. 6º CF), o trans-

autoridade pública responsável pelos serviços os seus

porte coletivo urbano ainda está sujeito a uma elevada

reajustes e revisões de acordo com as regras estabele-

carga tributária, que varia de 36% a 41% da receita aufe-

cidas em contrato.

rida pelas empresas operadoras.

14

Pelas regras atuais, em que a tarifa pública cobre a
totalidade dos custos, é claro que o ônus dessa pesada
carga tributária é, em grande parte, transferida para os
usuários do serviço.
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rentes nas costas da parcela mais carente da população que normalmente usa transporte público.
Definir fontes extratarifárias para cobertura desses
custos é parte fundamental do novo modelo.

Ao considerar a participação dos orçamentos públicos no custeio dos serviços, fica sem sentido o governo
destinar recursos para cobrir custos onerados por tri-

PRODUTIVIDADE, QUALIDADE
E TRANSPARÊNCIA

butos instituídos por ele próprio.
Nesse sentido, é prioritário considerar no novo

São três os requisitos fundamentais para os serviços de

modelo a desoneração tributária do serviço público de

transporte público coletivo urbano dentro do novo mode-

transporte coletivo, a exemplo da política tributária ado-

lo de financiamento, pois eles vão garantir as condições

tada para outros direitos sociais como saúde e educação.

econômicas, sociais e políticas para sua implementação:
▶▶ Produtividade, evitando-se a aplicação de recur-

FONTES DE CUSTEIO
PARA GRATUIDADES E
BENEFÍCIOS TARIFÁRIOS

sos públicos em serviços irracionais e de baixo
desempenho. Nesse sentido, é fundamental que a
implantação do presente modelo venha acompanhada de um programa de qualificação da infra-

A atual prática de concessão de gratuidades e bene-

estrutura do transporte público e da implantação

fícios tarifários a grupos sociais no transporte público,

de redes de transporte público integradas, otimi-

sem definir a fonte dos recursos para cobertura dos res-

zadas e econômicas.

pectivos custos, cria sérias distorções para o setor.

▶▶ Qualidade, com a adoção de padrões mínimos de

Na realidade, o setor econômico responsável pelo

qualidade dos serviços que atendam às necessi-

serviço público essencial de transporte coletivo está

dades e aos anseios da população usuária. Aqui

externalizando recursos para execução de políticas pú-

também se insere o programa de qualificação da

blicas de outras áreas que nada têm a ver com o transporte, como as áreas de educação e assistência social
aos idosos.
Além disso, essa prática gera uma enorme injustiça
social, na medida em que joga todos os custos decor-

infraestrutura.
▶▶ Transparência, em termos de oferta dos serviços, receitas auferidas e custos envolvidos, de modo que se
assegure o uso adequado dos recursos públicos aplicados e conquiste a confiança de toda a sociedade.
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ARTIGO

SEGURANÇA
JURÍDICA

nismos de segurança, a exemplo dos fundos
garantidores existentes nos contratos de PPPs.
Ao longo deste artigo, procurou-se trazer as

A implantação de um modelo de f inanciamento do

justificativas políticas e sociais que comprovam

transporte público urbano que passará a contar com

a necessidade de um novo modelo de financia-

fontes de receitas extratarifárias para atingir o equilíbrio

mento do custeio do transporte coletivo por ôni-

econômico-financeiro das redes de serviço, inclusive

bus, que atende hoje a cerca de 86% das viagens

com fontes originadas nos orçamentos públicos dos

urbanas em transporte público no Brasil.

três níveis de governo, deve conter mecanismos de

Buscou-se também lançar as bases do novo

garantia que forneçam segurança jurídica às empresas

modelo que naturalmente precisam ser apro-

prestadoras dos serviços, seja no que tange ao cumpri-

fundadas e avaliadas em seus aspectos técnicos

mento das diversas obrigações contratuais, seja no que

e políticos.

se refere especificamente ao adimplemento nos repasses dos recursos extratarifários nos prazos pactuados.
Dessa forma, os contratos, a serem celebrados
nesse novo cenário, deverão contemplar esses meca-

Fica a expectativa de que essa semente possa contribuir para a recuperação do transporte
público urbano brasileiro, alinhado com os anseios de grande parte da sociedade.

POLÍTICAS PÚBLICAS [1]

O ÓLEO DIESEL E O
ÔNIBUS URBANO –
PROPOSTAS DO SETOR
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Principal insumo do transporte urbano por ônibus,

nas cidades brasileiras, que têm, praticamente, como

depois da mão de obra, o óleo diesel representa na atu-

única opção energética o óleo diesel.

alidade cerca de 22% dos custos totais do setor. Essa par-

Ressalta-se que a renovação dessa f rota de ôni-

ticipação situava-se em 10% dos custos totais até pouco

bus se baseia em forte mercado de veículos usados,

antes da virada do século, quando foi sancionada a Lei

cujos preços são computados nos cálculos de custos

do Petróleo (Lei n° 9478/1997) que alterou a política ener-

e tarifas, o que representa dificuldades a serem con-

gética nacional e acabou com o monopólio da Petrobras

sideradas em possíveis mudanças futuras na matriz

no mercado nacional de combustíveis, eliminando

energética setorial, principalmente em função da

subsídios cruzados na cadeia do petróleo e provocando

diversidade da infraestrutura de energia entre as regi-

mudanças na estrutura dos preços dos derivados.

ões do País.

Como consequência do novo marco legal, os pre-

Apesar de alto peso do óleo diesel nos custos de

ços do óleo diesel dispararam se comparados com a

transporte, na fase atual da evolução tecnológica,

inflação medida pelo IPCA e com os preços da gasolina:

não existe solução mais econômica que o diesel para

acompanhamento realizado pela NTU indica que no

os ônibus urbanos, seja pelo alto preço dos veículos

período de 1999 a 2018 o óleo diesel teve um aumento

híbridos e elétricos, seja pelo custo da energia elétrica

de preço 193,4% superior à variação do preço da gasoli-

e das baterias.
Dessa forma, devemos coexistir ainda por um bom

na e 248,8% superior à variação do IPCA. (GRÁFICO 1)
Tal realidade reflete diretamente nos custos do

tempo com os ônibus a diesel, que também têm evo-

transporte público urbano por ônibus que opera no

luído tecnicamente para motores de baixa emissão de

País com uma frota de 107 mil ônibus e é responsável

poluentes e utilização de combustíveis com mistura

por 86% dos deslocamentos em transportes coletivos

de biodiesel.

TRANSPORTE
PÚBLICO

TRANSPORTE
PRIVADO

CUSTO DOS INSUMOS
ÓLEO DIESEL X GASOLINA X IPCA
(1999-2018)

500%

O preço do óleo diesel
sofreu um aumento

193,4%

superior ao preço
da gasolina e
250%

248,8%

maior que o IPCA nos
últimos 19 anos.

0%
1999 – 2018
Elaboração: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) com dados
publicados até abril/2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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POLÍTICAS PÚBLICAS [1]

Nesse cenário, convivemos recentemente com a

urbano por ônibus, considerando tratar-se de um servi-

política de preços dos derivados do petróleo adotada

ço público essencial (Art. 30 CF) e um direito social dos

pela Petrobras, com reajustes quase diários em função

cidadãos brasileiros (Art. 6° CF). São elas:

dos preços internacionais, que provocou graves dese-

▶▶ Preço especial para óleo diesel consumido pelo

quilíbrios econômico-financeiros nas principais redes

transporte público urbano por ônibus, com uma

de transporte público urbano do País. Isso sufocou as

tributação diferenciada (já aplicada em alguns esta-

empresas operadoras, sujeitas a preços administrados

dos), considerando a dependência do setor por falta

pelo poder público que obedecem a reajustes anuais.

de alternativas viáveis;

A greve dos caminhoneiros de maio de 2018, em

▶▶ Periodicidade anual para os reajustes do óleo diesel

reação à política de preços da Petrobras, agravou a

consumido pelo setor, considerando que os servi-

situação ao interromper o fornecimento regular de

ços públicos de transporte coletivo têm suas tarifas

óleo diesel para os ônibus urbanos, resultando em pa-

administradas pelo poder público com periodicida-

ralisação do transporte público em diversas cidades

de de reajustes anuais. Só dessa forma será possível

brasileiras; foram apurados prejuízos de cerca de R$

dar estabilidade e equilíbrio econômico-financeiro

190 milhões somente para as empresas operadoras
de ônibus.

aos contratos do setor; e
▶▶ Prioridade no fornecimento de óleo diesel para a

Diante desse quadro preocupante, a Associação

frota de ônibus urbanos do País, em casos de crise

Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU)

de abastecimento, com o objetivo de manter a

apresentou à Agencia Nacional de Petróleo (ANP), por

continuidade da oferta dos serviços que são funda-

ocasião da Tomada Pública de Contribuições, três pro-

mentais para as atividades socioeconômicas que

postas específicas para o setor de transporte público

acontecem nas cidades.

POLÍTICAS PÚBLICAS [2]

SOBRE A
REGULAMENTAÇÃO
DO TRANSPORTE
POR APLICATIVOS

21
O segmento empresarial de ônibus urbanos vê de forma positiva a regulamentação do transporte sob demanda por aplicativos, aprovada pelo
Congresso Nacional. Merece destaque a competência exclusiva dos municípios e do Distrito Federal para regulamentar e fiscalizar esses serviços, conforme estabelecido no texto sancionado, bem como as diretrizes
para que a medida traga eficiência, eficácia, segurança e efetividade na
prestação dos serviços.
Porém, para que a Lei nº 13.640/2018 não gere graves distorções, é
fundamental que, no processo de regulamentação, as administrações
municipais e o Distrito Federal deem especial atenção à necessidade de
preservar a viabilidade econômico-financeira das redes de transporte
público coletivo, evitando que os serviços sob demanda por aplicativos
promovam uma concorrência predatória. Cabe às redes de transporte
coletivo urbano e de caráter urbano, como um serviço público essencial, garantir a prestação de um serviço universal (que atenda à grande
parte do território urbano e da população), com preços módicos (acessível a todas as classes sociais), e que seja ofertado de forma contínua
(mesmo nos períodos de baixa demanda).

Por Otávio Cunha
Presidente executivo da NTU.
Artigo publicado no jornal Correio
Braziliense no dia 12 de junho de 2018.
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Para assegurar essas características de universa-

Cabe também ao transporte público absorver os

lidade, modicidade e continuidade, o serviço público

custos dos passageiros que têm direito às gratuidades

de transporte coletivo urbano está sujeito a um regi-

e a outros benefícios, como os estudantes, por exem-

me regulatório específico que restringe a livre inicia-

plo, no cálculo tarifário. Tais procedimentos são incom-

tiva de exploração e a inserção da concorrência. Além

patíveis com a Lei de Livre Comércio, que é adotada

da obrigação de assegurar ao cidadão o direito social

pelo transporte sob demanda por aplicativos. Nesse

ao transporte, segundo determina o Artigo 6º da Cons-

caso, não há interferência do governo.

tituição Federal, esse serviço público está diretamente

O transporte coletivo urbano, enquadrado como

vinculado ao planejamento de uso e ocupação do

serviço público essencial na Constituição Federal, tam-

solo urbano, tornando-se assim parte fundamental do

bém difere totalmente do transporte público individu-

desenvolvimento urbano sustentável.

al de passageiros realizado pelos táxis, que se enquadra

Outro ponto importante a ser observado é que,

como uma atividade privada sujeita à regulação estatal,

para cumprir as obrigações de serviço público essen-

denominada pela Lei nº 12.587/2012 (Lei da Mobilidade

cial, as redes de transporte coletivo urbano precisam

Urbana) como serviço de utilidade pública.

incorporar mecanismos como os subsídios cruzados,

Tanto é assim que os serviços de táxi não obedecem

em que serviços def icitários são remunerados pelos

aos princípios do serviço público, segundo o direito

serviços superavitários. Por exemplo, os usuários de

administrativo ̶ de universalidade, modicidade e con-

curta distância pagam, proporcionalmente, mais que

tinuidade. Isso fica claro quando se observa que um ta-

os usuários de longa distância que, normalmente, são

xista pode escolher livremente a região da cidade e os

de menor poder aquisitivo.

horários nos quais prefere ofertar o serviço. São realida-
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des completamente diversas que devem receber trata-

evitar isso, é fundamental que o transporte por aplica-

mento diferenciado pelo poder público, especialmente

tivo coletivo seja incorporado à rede regular do trans-

a partir de agora, no momento em que o mercado

porte público e submetido aos mesmos critérios de

de transporte urbano absorve novos atores regulariza-

concessão e operação.

dos do transporte sob demanda por aplicativos.

Em suma, para garantir a prestação do serviço

É necessário ainda que legisladores, ao regula-

de transporte coletivo urbano para a população, como

mentarem essa atividade, levem em conta certas mo-

determina a Carta Magna, é fundamental que o Estado

dalidades do transporte por aplicativo que possuem

proteja esse mercado altamente regulado, de qualquer

características coletivas, como os serviços comparti-

tipo de concorrência que venha a ameaçar o tênue

lhados. Essas modalidades, certamente, serão mais

equilíbrio desses sistemas. Do contrário, a concorrência

ofertadas nas áreas de maior demanda, levando a uma

predatória ameaçará a continuidade do transporte pú-

concorrência desigual que pode desequilibrar, econo-

blico no Brasil, podendo, no limite, provocar a extinção

micamente, os serviços de transporte público. Para

do serviço.
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BALANÇO DOS
INVESTIMENTOS EM
MOBILIDADE URBANA
NO BRASIL (2009-2018):
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1. INTRODUÇÃO
A NTU completa em 2018 uma década de monitoramento dos empreendimentos de mobilidade urbana existentes no Brasil. Com dados compilados desde 2009, a entidade publica os resultados desse trabalho em
seu anuário desde 2013. Naquele ano houve o fortalecimento dos programas de financiamento de infraestrutura de mobilidade, dentre os quais
se destacaram o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Matriz de Responsabilidades da Copa 2014 e o Pacto da Mobilidade Urbana.
Esse estudo notabilizou-se ao longo dos anos por ser fonte de consulta sobre o diagnóstico e análise do momento atual e da evolução do nível
de investimento em infraestrutura de mobilidade urbana para todos os
modos de transporte. O trabalho reúne, em uma única base, os dados e
informações de diferentes órgãos responsáveis pela gestão dos programas de investimentos e empreendimentos de mobilidade urbana.
Basicamente, a análise contempla uma avaliação da evolução do
panorama nacional no período 2009-2018, destaca o desempenho do
modo ônibus em relação à implantação e operacionalização dos projetos e aponta os maiores entraves que interromperam e impedem a continuidade dos investimentos.

EVOLUÍMOS NA
ÚLTIMA DÉCADA?
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As seções seguintes abordam a situação atual
da totalidade dos empreendimentos, a evolução
das intervenções operacionalizadas em relação
à quantidade de projetos, recursos investidos

O monitoramento dos empreendimentos de mobili-

e aumento da quilometragem de priorização

dade urbana realizado pela NTU tem como principais

do transporte público. Complementarmente, é

fontes de informações os órgãos gestores dos pro-

realizada uma análise da situação nacional dos

gramas de financiamento no nível nacional. São eles:

projetos de Sistemas BRT, Corredores de Ônibus

o Ministério do Esporte; o Ministério das Cidades; e o

e Faixas Exclusivas que não foram operaciona-

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Ges-

lizados. A NTU fez um trabalho de identificação

tão. Também são coletados dados e informações dos

desses projetos classif icados como travados e,

canais de comunicação das prefeituras, além do que

com o apoio das entidades filiadas e empresas

é divulgado pela mídia e capturado pelo clipping de

associadas, apurou as principais causas da não

notícias da NTU.

conclusão das obras e abandono dos projetos.
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2.1. SITUAÇÃO ATUAL DOS
EMPREENDIMENTOS DE
MOBILIDADE URBANA

contram-se no nível de projeto. Esse universo de empreendimentos compreende toda inf raestrutura de
mobilidade urbana anunciada ou concluída, independentemente do modo de transporte a ser beneficiado

Atualmente, existe um total de 685 empreendimen-

e do ano de surgimento1. A representação de cada tipo

tos de mobilidade ativos. Desse total, 283 estão em

de empreendimento no universo total está indicada

operação, 121 ainda não finalizaram as obras e 281 en-

na FIGURA 1.

Empreendimentos de mobilidade urbana: status atual
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Fonte: Ministério do Esporte; das Cidades; do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e Mídia.
Dados atualizados até 31/05/2018.

1

Estão representados na Figura 1 todos os empreendimentos de mobilidade urbana existentes no Brasil. Diferentemente das próximas seções,

na seção 2.1 são considerados todos aqueles empreendimentos que foram implantados nas cidades brasileiras desde 1974.
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2.2. INTERVENÇÕES
OPERACIONALIZADAS

atendimento ao público. Os dados apresentados na FIGURA 2 também revelam que após um
período de intensificação da operacionalização

Esta seção destaca a análise da evolução da quantidade

de projetos, de 2011 até 2016, no qual houve um

de projetos, investimentos aplicados e quilometragem

salto de 27 para 220 empreendimentos opera-

de priorização do transporte público, no que é pertinen-

cionalizados, desacelerou-se a conclusão de

te somente às intervenções operacionalizadas.

obras de infraestrutura de mobilidade em todo
o País nos últimos 17 meses do monitoramento.

2.2.1. EVOLUÇÃO DA
QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES
OPERACIONALIZADAS (2009-2018)

Apenas 12 empreendimentos foram operacionalizados desde janeiro de 2017. O nível de operacionalização recente assemelha-se àquele
observado nos dois primeiros anos do acom-

Os dados analisados nesta seção indicam o comporta-

panhamento, período logo após o lançamento

mento do nível de operacionalização dos projetos de

dos mais recentes programas de financiamen-

mobilidade urbana. Essa informação é fundamental

to de infraestrutura.

para acompanhar a eficácia dos programas de finan-

Inauguraram-se quatro Corredores de Ôni-

ciamento em relação à universalidade dos projetos.

bus e duas Faixas Exclusivas após 2017. Esses

No último ano, somente sete empreendimentos

seis projetos representam 86,0% dos empreen-

de mobilidade urbana foram concluídos e iniciaram

Empreendimentos de mobilidade urbana:
histórico das intervenções operacionalizadas
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dimentos operacionalizados.
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2.2.2. EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS
APLICADOS NAS INTERVENÇÕES
OPERACIONALIZADAS (2009-2018)

com o início da Copa do Mundo de 2014 e proximidade
dos Jogos Olímpicos de 2016. De 2013 até 2016 a quantidade de recursos investidos em intervenções operacionalizadas quadruplicou. Nesse período efetivou-se um

Nesta seção é identificada a quantidade de recursos in-

total de R$ 10,8 bilhões.

vestidos nas intervenções operacionalizadas. Os dados

Como pode se verificar na FIGURA 3, em 2017 e 2018 houve

indicados na FIGURA 3 são importantes para estabele-

a concretização de mais de R$ 7 bilhões em investimentos.

cer relação entre o total de recursos com destinação

Entretanto, é necessário destacar que isso se deve à inau-

prevista pelos programas de financiamento e a quan-

guração de somente um empreendimento que exigiu

tidade que realmente foi efetivada, ou seja, o nível de

investimento significativo, a Linha 2 do Metrô (Trecho Ae-

aproveitamento do orçamento inicialmente previsto.

roporto-Acesso Norte) da cidade de Salvador-BA. Houve,

Após níveis baixíssimos de investimento nos pri-

assim, a concentração de uma considerável quantidade

meiros anos do acompanhamento (2009-2012), houve,

de recursos em detrimento de uma distribuição maior em

a partir de 2013, um significativo aumento da quanti-

projetos de custo total menor, que teriam potencial para

dade de recursos aplicados em intervenções operacio-

atender a mais cidades e usuários, como, por exemplo, os

nalizadas. Obviamente, essa situação está relacionada

Sistemas BRT, Corredores e Faixas Exclusivas.

Empreendimentos de mobilidade urbana: histórico
dos investimentos em intervenções operacionalizadas
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2.2.3. EVOLUÇÃO DA
QUILOMETRAGEM DE PRIORIZAÇÃO
DO TRANSPORTE PÚBLICO
OPERACIONALIZADA (2009-2018)

Em uma escala nacional, o incremento de
quilometragem operacionalizada praticamente não teve relevância. Após o grande avanço
alcançado entre 2012 e 2016, com o início de
operacionalização de aproximadamente 1.600

Apenas 32,5km de priorização do transporte público

quilômetros, esse indicador encontra-se es-

foram operacionalizados no último ano. O indicador

tagnado há dois anos. Mesmo depois de con-

revela a evolução da inf raestrutura disponibilizada

cretizar 2.248km de priorização do transporte

para os usuários dos modos públicos de transporte ao

público nos últimos dez anos, o atual nível de

longo do período avaliado. A FIGURA 4 revela uma forte

priorização do País está muito distante do ideal,

desaceleração da operacionalização dessa categoria de

principalmente quando se avalia o aumento da

projetos a partir de 2016. Desde então, somente 72,6km

frota de veículos motorizados individuais, auto-

entraram em operação. Desse total, 56,0% (40,4km) são

móveis e motocicletas, e a situação dos conges-

de Corredores de Ônibus e Faixas Exclusivas, empreen-

tionamentos nos centros urbanos brasileiros de

dimentos de transporte público por ônibus.

médio e grande porte.

FIGURA 4
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2.3. EMPREENDIMENTOS TRAVADOS
DE PRIORIZAÇÃO DO TRANSPORTE
PÚBLICO POR ÔNIBUS

A NTU fez contato com os representantes das áreas
técnicas das entidades filiadas e empresas associadas
que operam nas cidades que possuem projetos nessa
condição. De acordo com o relato dos técnicos, as prin-

A desaceleração do nível de investimento em inf ra-

cipais dif iculdades enf rentadas para f inalização dos

estrutura para a mobilidade urbana representa um

projetos são:

alerta para todos os agentes interessados no tema,

▶▶ Falta de recursos: interrupção dos programas de

inclusive para o setor de transporte público por ôni-

financiamento no nível federal e carência de recursos municipais;

bus. Por essa razão, a NTU realizou um levantamento
do número de projetos de Sistemas BRT, Corredores

▶▶ Suspensão judicial: irregularidades contratuais, téc-

de Ônibus e Faixas Exclusivas que estão atualmente

nicas e/ou financeiras foram identificadas em casos

em obras, nas fases de concepção ou avaliação da

avaliados por órgãos públicos de controle que, então,
determinaram a suspensão dos projetos;

viabilidade, além daqueles excluídos dos programas

▶▶ Baixa qualidade técnica dos projetos: propostas

de financiamento por motivos técnicos e/ou de viabi-

apresentadas com detalhamento e qualidade téc-

lidade financeira.
Em todo o País são 330 empreendimentos que po-

nica insuf icientes para permitir minimamente a

dem ser classificados como travados: 90 Sistemas BRT,

elaboração de projetos executivos, ou o início das

194 Corredores de Ônibus e 46 Faixas Exclusivas. Todos

obras; e

esses projetos, somados, representam 2.939 quilôme-

▶▶ Interferência política no nível municipal: após o

tros de priorização do transporte público por ônibus,

f im das gestões administrativas municipais em

uma quantidade superior ao total de quilometragem

2016, alguns prefeitos eleitos para o novo ciclo de

operacionalizada ao longo de todo o período 2009-

governo interromperam as obras ou abandonaram

2018, como está destacado na FIGURA 5.

os projetos.

Empreendimentos de priorização do transporte
público por ônibus: projetos travados

FIGURA 5
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jetos, conforme constatado na edição passada
deste artigo.

A análise permite identificar três pontos fundamentais

Os dados apurados pela NTU em 2017 reve-

da evolução do f inanciamento de inf raestrutura de

laram que Sistemas BRT, Corredores e Faixas

mobilidade urbana nas cidades brasileiras:

Exclusivas representavam 80,8% das intervenções operacionalizadas, 46,5% dos investimentos

1.

INEXISTÊNCIA DE UMA POLÍTICA

referentes aos projetos concluídos e 77,4% da

PÚBLICA CONTÍNUA DE INVESTIMENTO

quilometragem de priorização do transporte pú-

EM INFRAESTRUTURA:

blico em operação. No último ano, mesmo com o

Independentemente da esfera de governo, o País

baixíssimo nível de conclusão dos projetos, cons-

se mostrou mais uma vez incapaz de conferir

tatou-se que a representatividade dos projetos de

perenidade à política de investimento em infraes-

priorização do modo ônibus foi de 86,0% e 37,0%,

trutura de mobilidade urbana por meio de pro-

respectivamente, para a quantidade de interven-

gramas de financiamentos que façam parte de

ções e a quilometragem operacionalizadas.

uma política de estado e não estejam atrelados
a momentos e acontecimentos pontuais, como

3. A EFETIVAÇÃO DOS PROJETOS TRAVADOS

a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos

É DETERMINANTE PARA MELHORAR

de 2016, o Pacto da Mobilidade Urbana e mu-

A MOBILIDADE NAS CIDADES:

danças de governo. Cabe lembrar que antes dos

A efetivação de investimentos nesse grupo de proje-

recentes programas de financiamento em nível

tos teria o potencial para duplicar a quilometragem

nacional, as cidades brasileiras enfrentaram um

total de priorização de transporte público existente

período de mais de 30 anos sem investimento em

atualmente no Brasil. Do ponto de vista estratégico,

infraestrutura de mobilidade urbana.

o destravamento dos 330 projetos seria ideal em

A situação atual revela a total paralisia do provi-

um contexto de demanda urgente por parte da so-

mento de infraestrutura de transporte público no

ciedade pela melhoria da qualidade do transporte

País, independentemente do tipo de empreendi-

público nas cidades brasileiras, pois Sistemas BRT,

mento, do porte da cidade beneficiada e mesmo do

Corredores de Ônibus e principalmente as Faixas

volume de recursos necessários para investimento.

Exclusivas são empreendimentos que necessitam
de pouco tempo para conclusão das obras.

2. PROTAGONISMO DO MODO ÔNIBUS

Além disso, diante do cenário de crise fiscal e

NA EVOLUÇÃO DAS INTERVENÇÕES

falta de capacidade de endividamento por parte

OPERACIONALIZADAS:

dos municípios, que inviabiliza a utilização de re-

É interessante notar que, apesar da interrupção

cursos que poderiam ser ofertados por programas

dos principais programas de financiamento e da

federais de financiamento, o baixo nível de investi-

redução do nível de investimento e efetivação de

mento necessário para construção de projetos que

projetos, o modo de transporte ônibus continua

deem prioridade ao transporte público por ônibus

protagonista em relação à efetivação dos pro-

apresenta-se como a solução mais viável.
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O diagnóstico do atual cenário do transporte público

encaminhamentos e a elaboração de futuras propos-

baseou-se no mapeamento e na avaliação dos prin-

tas para redução e/ou mitigação dos problemas encon-

cipais elementos do setor. Essa abordagem permite

trados. A análise de demanda, a estimativa dos custos

identificar e analisar o comportamento das principais

para o cálculo tarifário e a avaliação do desempenho do

características do transporte coletivo por meio de

serviço ofertado (produtividade) foram identificados

elementos-chave. Além do entendimento do cenário

como os elementos fundamentais na composição do

atual, o diagnóstico setorial permite embasar possíveis

diagnóstico do setor (FIGURA 1).

FIGURA 1

Elementos selecionados para composição do diagnóstico setorial
PRODUTIVIDADE
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TARIFA/CUSTOS

Pelo atual modelo de negócios, a tarifa é um dos prin-

pode afetar também na redução dos custos do sistema

cipais indicadores de acesso dos usuários aos sistemas de

(menores tarifas) e, consequentemente, atrair mais de-

transportes. Tarifas maiores tendem a dificultar o acesso

manda ao transporte público. Nesse sentido, para uma

das classes com menor poder aquisitivo ao transporte

análise mais completa, avaliaram-se primeiramente os

público, que é garantido como direito constitucional ao

três componentes de forma isolada e, num segundo

cidadão. Juntamente com a tarifa, a demanda e a produ-

momento, consideraram-se a interface e o relaciona-

tividade da operação são os indicadores que formam a

mento entre cada item selecionado.

pirâmide setorial (FIGURA 1), responsável por garantir a sustentabilidade e viabilidade (equilíbrio) do serviço ofertado.
Além da avaliação de cada componente, é im-

1. OS CUSTOS E A TARIFA DO
TRANSPORTE PÚBLICO

prescindível a compreensão de que os elementos da
pirâmide setorial (FIGURA 1) possuem efeitos conco-

Historicamente, os custos do transporte público vêm

mitantes e, a depender das ações adotadas, podem

crescendo linearmente a cada ano, o que implica ta-

gerar impacto entre si. Por exemplo, a promoção de

rifas cada vez maiores. Segundo acompanhamento

medidas para aumentar a produtividade da operação

realizado pela NTU com dados do IBGE, desde 1995
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as tarifas do transporte público por ônibus cresce-

carga tributária (36% do custo total) associada ao servi-

ram 847,5%, valor bem acima da inflação (IPCA) para

ço. Somados, esses itens oneram e aumentam o custo

o mesmo período de análise (FIGURA 2). Isso se deve,

necessário para a operação e, consequentemente, o

principalmente, ao aumento dos principais insumos do

valor das tarifas, que é diretamente proporcional aos

transporte público, ao aumento de gratuidades e à alta

custos do sistema.

Variação acumulada das tarifas do transporte público,
inflação (IPCA) e do transporte individual (1995 a abril/2018)

FIGURA 2
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Somente os custos com mão de obra (motoristas,

4,5% nas tarifas de ônibus, também acima da infla-

cobradores, f iscais, despachantes) e com combus-

ção do período (2,9%). Além disso, para a composição

tível representam 70% do valor das tarifas. Em 2017,

dos custos (FIGURA 2) , consideraram-se também

as variações acumuladas apenas desses itens foram

quaisquer custos adicionais relacionados às condi-

2,3% e 5,4% superiores à inflação, respectivamente. A

ções particulares contratuais e operacionais de cada

mesma análise para as últimas décadas (1995-2017)

cidade (aquisição de novos ônibus, implantação de

revela diferenças de 173,7% e 248,8%. No último ano, o

ar-condicionado, adoção de veículos menos poluen-

aumento combinado da mão de obra e do óleo diesel

tes, disponibilização de internet para os usuários e

(principal combustível) representou um impacto de

novas tecnologias, por exemplo).
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O crescimento progressivo dos custos do trans-

porte individual continua sendo priorizado no sistema

porte público, principalmente dos principais insumos,

de transporte atual.

sempre superior à inflação, ilustra claramente a falta

Além do aumento de custos pelo crescente preço

de políticas de incentivo e prioridade ao transporte

dos insumos, as gratuidades adotadas representam

coletivo. Ainda na FIGURA 2, o custo acumulado com

outro ônus às tarifas do transporte público. Ao longo

veículo próprio (que inclui os gastos com aquisição de

das últimas décadas, o número de passageiros que

veículos, emplacamento, licenciamento, pneu, peças e

usufrui de algum benefício tarifário (gratuidade) vem

acessórios, combustível etc.) foi 703,7% e 242,7% menor

crescendo e já representa 20,9% dos passageiros trans-

que o custo dos ônibus e o IPCA dos últimos 23 anos,

portados, conforme indicado na FIGURA 3. Em alguns

respectivamente. Isso indica que, apesar de todos os

sistemas esse número ultrapassa a metade da deman-

efeitos negativos sobre a mobilidade urbana, o trans-

da diária.

FIGURA 3
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Ocorrência

Segundo estudos da NTU (2017), as passagens po-

além do custo unitário de transporte, a tarifa

dem ser reduzidas em até 20,9% se houver o financia-

inclui também o custo das gratuidades. O finan-

mento das gratuidades por outras fontes, específicas

ciamento adequado das gratuidades por fontes

para o custeio dos benefícios. Atualmente, o custo das

exclusivas de custeio, além de reduzir imediata-

gratuidades é repassado diretamente para os demais

mente o valor das tarifas, garante justiça social

usuários que pagam a tarifa integralmente. Ou seja,

aos usuários do transporte público.
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2. HISTÓRICO DA DEMANDA

A queda da demanda agravou-se especialmente
nos últimos cinco anos (a partir de 2014), culminando

Em descompasso com o aumento dos custos, o trans-

em uma redução média acumulada de 25,9% dos usu-

porte público por ônibus perdeu 35,6% dos passageiros

ários pagantes. Isso implicaria, por exemplo, o impacto

pagantes em pouco mais de 20 anos (FIGURA 4). Isso

imediato de 35% de aumento das tarifas para manter o

ajuda a explicar, por exemplo, o aumento das tarifas

equilíbrio financeiro dos serviços de transporte públi-

identificado na seção anterior, já que agora há menos

co. A FIGURA 4 apresenta o histórico de variação anual

usuários rateando os custos da operação e a oferta não

e acumulada de demanda desde 1993. Em 2017, a re-

é reduzida na mesma proporção da queda do número

dução média de demanda foi de 9,5% (a terceira maior

de passageiros. Há sistemas que registraram perdas

redução de demanda desde o início da série histórica),

de 22% de passageiros apenas no último ano vigente

mas é importante ressaltar que das nove capitais ana-

(2016-2017). Considerando um horizonte mais amplo de

lisadas (Anuário NTU), sete cidades tiveram perdas aci-

análise, esse número pode alcançar picos de até 45% de

ma da média (9,5%), registrando redução anual média

redução da demanda desde 2007 (10 anos).

de até 15,6% dos passageiros.

FIGURA 4

Série histórica mensal e acumulada da variação de demanda
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Ao longo da série histórica (FIGURA 4),houve três

ceitualmente, a produtividade é entendida como a capa-

momentos importantes a serem considerados: o pri-

cidade de fazer mais, utilizando cada vez menos recursos

meiro período de queda da demanda (1996-2004); o

e tempo. Além disso, a produtividade é a expressão da

período de estabilidade relativa da demanda (2005-

eficiência do serviço ofertado. No caso do transporte

2013); e o retorno de perda da demanda (desde 2014).

público, a produtividade/eficiência pode ser medida pelo

No primeiro período de queda, houve redução de 35,4%

número de passageiros transportados em relação ao

dos passageiros em nove anos. No último período, em

custo do sistema (produtividade financeira) ou à quilo-

apenas quatro anos, a redução já somou 25,9%. Ou

metragem percorrida (produtividade operacional).

seja, para o período de análise atual (2014-2017), a taxa

A velocidade comercial dos ônibus é um importan-

média de redução da demanda é de 7,2% ao ano (2,6 % a

te indicador para medição da produtividade operacio-

mais que no período de 1996-2004).

nal do transporte público, já que os parâmetros como

O impacto negativo para a mobilidade urbana vai

tempo de viagem, frequência, alocação de frota (entre

além da perda de passageiros pagantes (efeito finan-

outros) são impactados diretamente pela alteração da

ceiro), mas amplia-se na real parcela da população que

velocidade de operação. Além do efeito imediato do

reduziu o número de viagens de transporte público e

aumento do tempo das viagens pelos congestiona-

migrou para outros modos de transporte, como os au-

mentos e disputa dos ônibus no espaço viário com os

tomóveis e motocicletas (acarretando efeitos socioam-

demais modos de transportes motorizados, a redução

bientais negativos). Segundo pesquisa realizada pela

da velocidade operacional resulta também em acrés-

CNT/NTU (2017), o ônibus deixou de ser utilizado por

cimo de custos para o sistema. Isso é especialmente

uma parcela considerável da população. Entre os en-

agravado (e perceptível) ao decorrer do contrato, quan-

trevistados, 38,2% deixaram de utilizar o ônibus como

do há necessidade de mais veículos, motoristas, cobra-

meio de transporte público, dos quais 16,1% deixaram

dores e insumos para disponibilizar a mesma frequên-

de utilizar totalmente e outros 22,1% diminuíram seu

cia e intervalo de viagens estabelecidos nos primeiros

uso. Na comparação com a pesquisa anterior realizada

anos da operação.

em 2006, houve um aumento de 24,2% dos brasileiros

Em um contrato de 10 anos, por exemplo, os custos

que diminuíram ou deixaram de utilizar totalmente o

da falta de priorização (redução da velocidade ope-

ônibus para deslocar-se nos municípios. Ou seja, parte

racional) podem representar aproximadamente 20%

das viagens que outrora eram realizadas por transporte

da composição tarifária (NTU, 2017). Essa composição

público foi absorvida pelo modo de transporte indivi-

é estimada baseando-se na premissa de que, com a

dual, provocando mais congestionamentos, emissão

priorização viária, a velocidade operacional, no míni-

de poluentes, acidentes etc.

mo, manter-se-á ao longo do contrato. Quando não se
estabelece prioridade, existe uma redução média de

3. PERDA DE PRODUTIVIDADE

1,68% ao ano na velocidade operacional, conforme estudos realizados pela ANTP (2012) e BHTRANS (2016). A

O aumento dos custos e, consequentemente, das tari-

FIGURA 5 simula a composição dos custos ao longo do

fas, aliado ao impacto dos congestionamentos, afeta a

contrato para operação de um sistema de transporte

produtividade e a qualidade do transporte público. Con-

público por ônibus.
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FIGURA 5

Composição da tarifa, considerando a perda da velocidade operacional

100,00%

2%

3%
7%

9%
10%
14%

92,50%

16%
19%

85,00%

20%

100%
98%
97%
93%
91%

90%

77,50%

86%
84%
81%

80%

70,00%
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ano
Participação dos insumos

Participação da velocidade

Além de impedir a melhoria instantânea (social,

em função, principalmente, dos congestiona-

ambiental e econômica) da mobilidade urbana por

mentos, necessita-se do uso de mais recursos

meio da construção de Faixas Exclusivas, Corredores

(veículos, pessoal e combustível) para produzir

e/ou Sistemas BRT, a falta de investimento na inf ra-

cada vez menos (passageiros transportados

estrutura de transporte público implica o aumento

pagantes). Como a oferta, pelos atuais modelos

gradual dos custos, o que elevará o preço das tarifas e

de contrato e por pressão social dos usuários do

alimentará o ciclo vicioso da insustentabilidade finan-

serviço, não é flexível e não se ajusta à queda de

ceira setorial. Para além da ótica da avaliação financeira

demanda, consequentemente outro indicador

(custo/benefício), os empreendimentos de transporte

de produtividade do setor é afetado: o IPKe (Ín-

público poderão ser resgatados em diversos aspectos,

dice de Passageiro por Quilômetro Equivalente).

especialmente trazendo melhor qualidade aos deslo-

O IPKe é um dos principais parâmetros para me-

camentos realizados nas cidades.

dição da eficiência do transporte público e vem

Em conjunto com a perda de produtividade operacional do serviço (com impacto direto na arrecadação)

sofrendo redução ao longo dos anos (FIGURA 6),
o que implica a perda de produtividade do setor.
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Série histórica do IPKe
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Após um período de estabilidade (em azul na FI-

individual motorizado permeia e impacta todos os

GURA 6 ), com leves variações (pequenos ajustes de

problemas citados nessa análise, potencializando seus

demanda e oferta), o IPKe foi reduzido em 14% nos úl-

efeitos negativos. Juntamente com os transportes não

timos 4 anos e alcançou o pior índice da série histórica

motorizados, o transporte coletivo é fundamental para

da NTU. Isso significa que há menos passageiros utili-

garantir deslocamentos seguros, sustentáveis e com

zando o transporte coletivo a cada quilômetro rodado/

melhor qualidade.

ofertado, o que onera ainda mais o serviço.

A saída para a atual crise do transporte público
pode ser buscada em diversas frentes como os projetos

4. ENCAMINHAMENTOS

de priorização viária; a criação de fundos de custeio e
receitas acessórias; e o tratamento tributário diferen-

A insustentabilidade financeira e operacional eviden-

ciado para a cadeia produtiva do transporte coletivo,

ciada nesse diagnóstico indica a necessidade de discus-

entre outras. Todavia, atuar em apenas um problema

são e reestruturação do modelo de financiamento do

é criar paliativos e adiar a verdadeira solução: priorizar

transporte público, especialmente quanto ao adequado

o transporte público (em todos os aspectos). É preciso

cálculo dos custos, fontes de custeio do sistema e priori-

dar prioridade ao coletivo em detrimento dos automó-

zação viária. A tarifa, atualmente única fonte de arreca-

veis/motocicletas (transporte individual motorizado);

dação do transporte público, não é mais suficiente para

criar políticas públicas de incentivo ao transporte co-

a manutenção do serviço. Faz-se necessário criar novas

letivo; é preciso priorizar em investimentos e financia-

fontes de custeio para o desenvolvimento e financia-

mento do custeio. Assim, garantir-se-á que a pirâmide

mento adequado do transporte coletivo.

setorial esteja em equilíbrio, garantindo tarifas mais

É imprescindível fazer do transporte público princi-

justas (modicidade tarifária), maior produtividade e

pal fio condutor das novas políticas de transporte e mo-

demanda compatível com a sobrevivência das cidades

bilidade urbana das cidades. O incentivo ao transporte

(equilíbrio financeiro dos contratos de serviços).
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1. INTRODUÇÃO
O monitoramento do desempenho operacional do setor é realizado pela
NTU há 24 anos. Com base nos principais indicadores operacionais e
de custo, é possível apresentar uma análise do cenário atual e também
visualizar o comportamento do setor de transporte público por ônibus
de característica urbana ao longo de mais de duas décadas. Os dados
permitem identificar tendências, relações e o reflexo de políticas adotadas e decisões tomadas pelo poder público no tratamento de questões
fundamentais e estratégicas para o transporte público.
O desempenho operacional tornou-se referência nacional para consulta de dados e informações por técnicos, acadêmicos, formuladores
de políticas públicas, entre outros atores da mobilidade urbana. Todo o
conteúdo obtido é utilizado pela NTU diariamente de diversas formas,
mas principalmente nas atividades de representação setorial e no atendimento realizado pela entidade de solicitações encaminhadas pelas
empresas associadas e entidades filiadas.
As seções apresentadas na sequência destacam a análise dos indicadores e as principais conclusões, respectivamente.
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2. ANÁLISE DOS INDICADORES

▷▷ Custo por quilômetro; e
▷▷ Tarifa média ponderada.

A avaliação do desempenho operacional do setor é

Nas subseções seguintes são apresentadas a série

feita com foco em 11 indicadores previamente sele-

histórica e a análise de cada um desses indicadores.

cionados ainda no ano de 1994. Os índices podem ser

Informações complementares, em destaque, foram

agrupados em três categorias:

utilizadas de forma incremental às análises com o obje-

▶▶ Operacional:

tivo de auxiliar o leitor no entendimento e demonstrar

▷▷ Passageiros equivalentes;

particularidades dos indicadores.

▷▷ Quilometragem produzida;
▷▷ Índice de passageiros equivalentes por quilô-

2.1. PASSAGEIROS EQUIVALENTES

metro-IPKe; e
▷▷ Passageiros equivalentes transportados por
veículo por dia.

O ano de 2017 foi marcado não apenas pela continuidade, mas também intensificação da redução do número

▶▶ Insumos:

de passageiros equivalentes do sistema de ônibus ur-

▷▷ Índice de frota total;

bano. Houve uma diminuição de 9,5% dos usuários pa-

▷▷ Idade média da frota; e

gantes em relação ao ano de 2016, conforme represen-

▷▷ Venda de ônibus e micro-ônibus no mercado

tado na FIGURA 1. Um total de 1,2 milhão de passageiros
deixou de ser transportado todos os dias nos nove

interno.

centros urbanos analisados, considerando a média dos

▶▶ Custo:
▷▷ Salário médio mensal dos motoristas;

meses de abril e outubro.

▷▷ Preço do litro de óleo diesel;

Essa quantidade

Considerando a representatividade dos

De acordo com a

corresponde

nove centros urbanos analisados no

média diária de

aos passageiros

sistema de ônibus urbano nacional, estima-

transporte por veículo,

transportados

se que em todo o País a redução diária

seriam necessários por

diariamente em todo

foi da ordem de 3,6 milhões de usuários,

dia aproximadamente

o sistema municipal

que equivale à soma do carregamento

11 mil ônibus para

e intermunicipal

diário de seis capitais brasileiras: Aracaju-

transportar o

metropolitano de Recife-

SE, Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR,

número perdido

PE em um único dia.

Fortaleza-CE, Goiânia-GO e Manaus-AM.

de passageiros.

A análise da série histórica é ainda mais preocu-

à perda de demanda verificada no período de 1994

pante, pois revela que somente nos últimos cinco

até 2012, no qual 19 anos registrou-se um encolhi-

anos (2013-2017) houve uma queda de 25,9% no total

mento de 24,4%. O número de usuários pagantes foi

de passageiros equivalentes. Essa redução é superior

reduzido pela metade nos últimos 24 anos.
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PRINCIPAIS RAZÕES PARA
A QUEDA DE DEMANDA

dústria automobilística retomou o crescimento
após o recente período de recessão. A produção
de automóveis aumentou 26,1% no ano de 2017

▶▶ O baixo nível de priorização do transporte

em relação a 2016, segundo dados da Anfavea

público por ônibus: acompanhamento da NTU

(2018). Para 2018, segundo a representante do

(2018) revela que de janeiro até dezembro de

segmento, a perspectiva de crescimento do

2017 somente 4 projetos de priorização foram

mercado geral é de 11,8%; e

inaugurados nas cidades brasileiras. Atualmen-

▶▶ O elevado índice de desemprego do País: se-

te, em todo o País existem 198 empreendimen-

gundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia

tos em operação, que respondem por 1.783,7

e Estatística-IBGE (2018), o índice de desempre-

quilômetros. Isso dá uma média de apenas 600

go do País atingiu 12,2% no trimestre encerrado

metros de priorização do transporte público por

em janeiro de 2018. Isso significa 12,7 milhões de

ônibus para cada um dos 2.901 municípios aten-

pessoas desempregadas. Outro ponto negativo

didos por sistemas organizados de transporte

é o crescimento do trabalho sem carteira assina-

público por ônibus (IBGE, 2017);

da, que contempla trabalhadores classificados

▶▶ Alto índice de motorização das cidades: pro-

‘por conta própria’ e ‘ocupados sem carteira’.

vocado principalmente pelo aumento da frota

Pela primeira vez na história o número de vagas

de automóveis e motocicletas nas cidades bra-

sem carteira assinada superou o de emprego for-

sileiras. Estatísticas do Denatran apontam que

mal. Ainda de acordo com dados do IBGE (2018),

em dezembro de 2017 o número de automóveis

o ano de 2017 se encerrou com 34,3 milhões de

e motocicletas nos centros urbanos era 3,0%

pessoas trabalhando por conta própria ou sem

superior em relação a dezembro 2016. A taxa de

carteira, outros 33,3 milhões trabalhavam sob o

motorização do Brasil é de 25,3 automóveis para

regime Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

cada 100 habitantes. O País está entre os mais

Essa situação impacta negativamente o uso do

motorizados do mundo. Observa-se que a in-

benefício do Vale-Transporte.

FIGURA 1

Evolução dos passageiros equivalentes transportados
por mês no sistema de ônibus urbano (2013-2017)

Belo Horizonte (MG) • Curitiba (PR) • Fortaleza (CE) • Goiânia (GO) • Porto Alegre (RS) • Recife (PE) • Rio de Janeiro (RJ) • Salvador (BA) • São Paulo (SP)
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2.2. QUILOMETRAGEM PRODUZIDA

tendência tem sido comprovada nos últimos quatro
anos, que coincide com o período de intensificação

Em 2017, a quilometragem produzida foi 7,8% menor em

da queda da demanda de passageiros pagantes.

relação a 2016. A oferta do setor sofreu o impacto pela

Cabe ressaltar que o comportamento da ofer-

perda de demanda, situação que provocou uma neces-

ta de serviço ao longo de toda a série histórica não

sidade de ajuste da oferta por parte dos órgãos gestores,

acompanhou o nível de redução da demanda de

responsáveis pelo planejamento dos serviços. Foi ne-

passageiros equivalentes. Ao contrário, observa-

cessária essa intervenção para manter o equilíbrio entre

-se, na FIGURA 2, que o setor prezou pela manuten-

oferta e demanda, de forma que não comprometesse

ção do nível de serviço, conforme revelado pela

o equilíbrio econômico financeiro dos sistemas. Essa

série histórica de dados da NTU.

FIGURA 2

Evolução da quilometragem produzida mensal
no sistema de ônibus urbano (2013-2017)
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QUAL É O IMPACTO DOS CONGESTIONAMENTOS
NA REDUÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇO?
Outro fator preponderante para diminuição da

O crescimento dos congestionamentos, simul-

oferta do serviço é a redução da velocidade ope-

taneamente à falta de priorização do transporte

racional. Dados da ANTP e BHTrans revelam uma

público por ônibus, ocasiona o aumento do tempo

redução de 40% da velocidade média comercial do

de viagens. Consequentemente, ao final do dia de

transporte público, de 25km/h em 1999 para 15km/h

operação, os veículos realizam uma menor quanti-

em 2015.

dade de viagens e percorrem menos quilômetros.
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2.3. ÍNDICE DE PASSAGEIROS
EQUIVALENTES POR
QUILÔMETRO (IPKe)

A série histórica destacada na FIGURA 3
permite reconhecer três fases na trajetória do
principal indicador de produtividade do setor:
▶▶ 1994-2001: queda acentuada da produ-

O comportamento da demanda de passageiros pa-

tividade que atingiu níveis de redução

gantes e da quilometragem produzida no último ano

superiores a 30%;

provocou, em 2017, a redução de 2,0% do índice de

▶▶ 2002-2012: manutenção do indicador

passageiro por quilômetro equivalente dos sistemas

com poucas oscilações em um faixa entre

avaliados. A média do indicador registrada em 2017 foi

1,56 e 1,70; e

de apenas 1,48, muito distante dos índices registrados

▶▶ 2013-2017: retomada da forte diminuição

nos primeiros anos do acompanhamento, momento

do indicador, que desde 2013 acumula

no qual houve registro de valores superiores a 2,40.

queda de 12%.

FIGURA 3

Evolução do índice de passageiros equivalentes por
quilômetro (IPKe) no sistema de ônibus urbano (1994-2017)

Índice de passageiros por quilômetro-IPK
(unid.)

Belo Horizonte (MG) • Curitiba (PR) • Fortaleza (CE) • Goiânia (GO) • Porto Alegre (RS) • Recife (PE) • Rio de Janeiro (RJ) • Salvador (BA) • São Paulo (SP)
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POR QUE O IPKE É IMPORTANTE PARA A PRODUTIVIDADE
DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO?
O IPKe expressa a relação entre a quantidade de

cidade tarifária. Uma rede de transporte com boa ca-

passageiros pagantes transportados e a quilome-

pilaridade e velocidade operacional, fator fortemente

tragem percorrida. Quanto maior é o indicador,

ligado à priorização do transporte público, aumentará

mais produtivo é o sistema de transporte e, conse-

o volume de passageiros transportados e pagantes.

quentemente, tem menor custo para o usuário.

A redução de 12% do indicador nos últimos cinco

O desafio das áreas de planejamento dos siste-

anos, conforme apontada na análise da FIGURA 3,

mas de transporte público é promover uma oferta de

significa que se o IPKe estivesse em equilíbrio nesse

serviço com uma cobertura que atenda às necessida-

período, mantendo o patamar verificado em 2013, no

des de deslocamentos da população, mas com modi-

mínimo, o custo atual do sistema seria 12% menor.
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2.4. PASSAGEIROS EQUIVALENTES
TRANSPORTADOS POR
VEÍCULO POR DIA

também é um fator decisivo para redução da demanda
de passageiros pagantes. Atualmente, cada vez mais
idosos e estudantes estão usando o transporte público.
Particularmente em relação aos idosos, uma pesquisa

A capacidade de transporte dos ônibus tem sido cada

da NTU identificou que existem no país 23 sistemas de

vez mais subutilizada, ano após ano. O número de pas-

transporte que reduziram de 65 para 60 anos a idade

sageiros pagantes que são transportados diariamente

exigida para gozo da isenção tarifária.

por ônibus foi reduzido pelo quarto ano consecutivo.

Ao longo de toda a série histórica o comportamento

Em 2017, a diminuição do carregamento por veículo foi

desse indicador é bastante semelhante à trajetória do

de 3%. Nos últimos cinco anos a redução atingiu 17,1%,

índice de passageiros pagantes por quilômetro. Em

como visualizado na FIGURA 4.

1996, cada ônibus transportava 575 usuários pagantes

Além das razões já apontadas na análise do número

por dia, com base na média dos meses de abril e outu-

de passageiros equivalentes (subitem 2.1), o aumento

bro, 21 anos após, esse número é de somente 330. Nesse

da representatividade das gratuidades na demanda

período, a redução é de 42%.

FIGURA 4

Evolução dos passageiros equivalentes transportados por
veículo por dia no sistema de ônibus urbano (1995-2017)

Passageiros equivalentes
transportados por veículo por dia
(unid.)

Belo Horizonte (MG) • Curitiba (PR) • Fortaleza (CE) • Goiânia (GO) • Porto Alegre (RS) • Recife (PE) • Rio de Janeiro (RJ) • Salvador (BA) • São Paulo (SP)
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POR QUE A FROTA DE ÔNIBUS É SUBUTILIZADA NAS CIDADES BRASILEIRAS?
A baixa utilização da capacidade de transporte dos

aproximadamente 60% do dia operacional, a frota

ônibus é ocasionada por uma série de fatores. A ca-

de ônibus empregada na operação é destinada ao

racterística do dia operacional nos centros urbanos

atendimento de baixos níveis de demanda.

brasileiros é um dos principais. É importante regis-

Algumas cidades lançaram mão da diferencia-

trar que a interpretação desse indicador deve ser

ção tarifária para incentivar a utilização do trans-

realizada levando em consideração todo o dia de

porte público em horários e dias da semana carac-

operação. Apesar de ser comum observarmos ôni-

terizados por pouca demanda.

bus com a lotação máxima atingida, e reclamações

A concentração das atividades nas áreas centrais

de usuários a esse respeito, essa situação é verifica-

é outro fator a ser superado. As linhas que operam em

da quase exclusivamente nos horários de pico.

áreas periféricas, essencialmente residenciais, aten-

Nas faixas horárias do entrepico, o transporte
público por ônibus é pouco utilizado. Durante

dem a níveis baixos de demanda, por serem localidades com uso e ocupação do solo não diversificado.
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2.5. ÍNDICE DE FROTA TOTAL

ção do transporte público por ônibus (Sistemas BRT,
Corredores e Faixas exclusivas), é mais um fator que

Por mais um ano a f rota de ônibus foi reduzida nas

contribui para redução da frota de ônibus. Acompa-

cidades avaliadas. A FIGURA 5 revela uma redução de

nhamento realizado pela NTU desde 2009 (ver artigo

6,7% no ano 2017 em relação a 2016, de acordo com os

“Balanço dos investimentos” publicado nesta edição

índices médios alcançados nos dois meses analisados.

do Anuário da NTU) revela que após um período

Desde o início do monitoramento do índice, em abril de

marcado pela construção e início de operação de

2013, houve uma redução de 10,9% da frota de ônibus

um número significativo de empreendimentos en-

total dos nove sistemas de transporte considerados.

tre 2012 e 2016, somente 12 projetos de prioridade do

O congelamento dos projetos de mobilidade urba-

transporte público por ônibus foram inaugurados

na, particularmente os empreendimentos de prioriza-

FIGURA 5

em 2017 e 2018.

Índice de frota total do sistema de ônibus urbano (2013-2017)

Belo Horizonte (MG) • Curitiba (PR) • Fortaleza (CE) • Goiânia (GO) • Porto Alegre (RS) • Recife (PE) • Rio de Janeiro (RJ) • Salvador (BA) • São Paulo (SP)
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HIPÓTESES QUE PODEM JUSTIFICAR A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE FROTA
Uma das hipóteses para justificar a redução da frota

Essa situação pode ter sido resultante

é que ela esteja relacionada com a redução da oferta

também de um processo de racionalização da

do serviço. Como pode-se observar na análise da

operação por meio da melhoria do planejamen-

Figura 2, a quilometragem produzida pelo sistema

to das redes de transporte. Investimento na

foi reduzida em 7,8% em 2017. É importante ressal-

capacitação e qualificação do corpo técnico dos

tar que em ambos os casos, tanto para a redução

órgãos gestores, além da adoção ou atualização

do serviço quanto para a diminuição do número

das ferramentas de planejamento adotadas,

de ônibus da frota, essa iniciativa promovida pelas

são condições essenciais para implantação e

empresas operadoras teve a permissão dos órgãos

monitoramento de redes eficientes e integra-

gestores, responsáveis pelo planejamento da oferta.

das de transporte.
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2.6. IDADE MÉDIA DA FROTA

ao período compreendido entre 1997 e 2003. Diferentemente da segunda metade da década 1990,

A idade média da frota é de 5 anos e 6 meses nas nove

quando a redução da renovação da f rota estava

capitais analisadas, considerando o valor médio dos

ligada à recessão econômica, nos últimos seis anos

meses de abril e outubro do último ano. O ano de 2017

a principal causa da redução da compra de novos

foi novamente marcado pelo aumento da idade média

ônibus é a perda de demanda do setor juntamente

da frota, o sexto ano consecutivo, conforme represen-

com a não recomposição dos custos por meio da

tado na FIGURA 6. Em 2017, a idade média aumentou

política de remuneração vigente nas cidades. A

9,6%. No período 2011-2017, a frota de ônibus analisada

inexistência de programas de financiamento com

envelheceu 30,1%.

condições atrativas e compatíveis com o setor,

A série histórica revela que a trajetória da idade

como é apontado no subitem 2.7, é outro fator que

média da f rota nos últimos seis anos é semelhante

FIGURA 6

travou a renovação das frotas de ônibus.

Evolução da idade média da frota do
sistema de ônibus urbano (1995-2017)
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2.7. VENDA DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NO MERCADO INTERNO

7. De 2001 até 2005 e no período 2015-2017, as vendas

apresentaram desempenho semelhante em todos os
anos para as duas categorias avaliadas. Nesse período

O ano de 2017 foi marcado pelo baixo nível de comercia-

venderam-se em média 10 mil ônibus por ano. Já no

lização de veículos dos tipos ônibus e micro-ônibus no

período 2006-2014, o mais longo do histórico de ven-

mercado interno, o terceiro ano consecutivo. Em rela-

das apresentado, o nível de comercialização elevou-se

ção a 2016, a queda registrada foi de 2,3%, consideran-

e atingiu patamares superiores a 20 mil unidades

do os dois principais produtos utilizados nas cidades

comercializadas anualmente. O maior destaque foi o

brasileiras, ônibus urbano e micro-ônibus. O destaque

ano de 2011, com mais de 24 mil veículos vendidos.

positivo foi o modelo micro-ônibus. As montadoras

A retomada da comercialização dos ônibus de-

viram as vendas desse tipo de veículo desempenhar de

pende fortemente de três fatores: a melhora do cená-

forma positiva, com acréscimo de 22,8% no último ano.

rio econômico do país, o cumprimento dos contratos

Contudo, o ônibus urbano, que é o modelo mais repre-

por parte do poder público, principalmente em rela-

sentativo na frota nacional em números absolutos, teve

ção às políticas de remunerações definidas, e a exis-

vendas reduzidas em 9,5%.

tência de programas de financiamento com regras

A série histórica revela três períodos e dois compor-

e condições adequadas ao segmento de transporte

tamentos do mercado, como está indicado na FIGURA
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Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus-FABUS.

REFROTA17

em todo o País. O programa tem capacidade para
financiar e renovar 10% de toda a frota nacional, ou

O REFROTA , programa lançado pelo Governo

seja, 10 mil novos ônibus. No entanto, as regras de

Federal, permite o financiamento de veículos do

análise de crédito do programa não se mostraram

tempo ônibus com recursos do Fundo de Garantia

compatíveis com as características do modelo de

por Tempo de Serviço (FGTS). Desde 17 de janeiro

negócio das operadoras de transporte público. A

de 2017, quando houve a primeira autorização para

revisão e flexibilização de alguns aspectos do pro-

aquisição de veículos com recursos do REFROTA,

grama são essenciais para renovação das frotas de

houve a aquisição de 1.175 ônibus por 25 empresas

ônibus nas cidades brasileiras.
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2.8. SALÁRIO MÉDIO MENSAL
DOS MOTORISTAS

De acordo com a FIGURA 8, houve registro de
quedas significativas da remuneração dos motoristas nos últimos 14 anos. O comportamento dos

O salário médio mensal dos motoristas no ano de 2017 foi

níveis salariais nesse período indica a responsabili-

de R$ 2.048,52, considerando os valores já corrigidos pelo

dade do segmento empresarial em conceder rea-

Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna (IGP-DI)

justes que garantam ganhos reais aos trabalhado-

da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Como pode ser verifi-

res. Acompanhamento feito pela NTU (2018), com

cado na série histórica, de 2005 até 2014 houve pouca os-

base nos dados do IBGE, confirma essa situação.

cilação dos vencimentos pagos à categoria. No entanto, o

Nos últimos 23 anos (1995-2018), a variação acumu-

crescimento nos últimos três anos fez com que os valores

lada dos salários dos motoristas foi 139,6% superior

atingissem o patamar mais alto desde 2004.

à inflação do mesmo período.

MÃO DE OBRA REPRESENTA EM MÉDIA
CERCA DE 50% DE TODO O CUSTO DO SETOR
É importante ressaltar que o custo de mão de obra é o mais representativo entre todos os itens de custo do setor. Simulação realizada pela NTU (2017), com base no novo
método de cálculo dos custos (ANTP, 2017), demonstrou que cerca de 50% do custo
total é resultante do pagamento de salários e encargos para toda a folha de pessoal.

FIGURA 8

Evolução do salário médio mensal dos motoristas do
sistema de ônibus urbano (1994-2017)/Capitais brasileiras

Em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2017.
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2.9. PREÇO DO LITRO
DO ÓLEO DIESEL

Nos últimos meses, o preço do litro do óleo diesel
é definido pelo comportamento e regras do mercado
internacional. Dados do monitoramento realizado

O preço do litro do óleo diesel sofreu um acréscimo de

pela NTU (2018), com base em informações publicadas

0,05% em 2017 comparativamente com o ano anterior.

pelo IBGE, apontam que, em 2017, a variação acumula-

A análise considera as médias dos meses de abril e ou-

da do óleo diesel foi de 11,2% superior ao Índice Nacio-

tubro, com base nos valores já corrigidos pelo IGP-DI

nal de Preços Amplo ao Consumidor (IPCA). Ainda de

(FGV). Desde o ano 2012, houve sucessivas altas no valor

acordo com o acompanhamento feito pela NTU, nos

desse insumo, com exceção da redução verificada em

últimos 19 anos, o aumento do óleo diesel foi 254,1%

2016. Como pode ser observado na FIGURA 9, o custo do

superior ao IPCA. Em relação ao valor da gasolina, o

óleo diesel nunca retornou aos valores então pratica-

óleo diesel sofreu reajuste 171,5% superior ao longo do

dos na segunda metade da década de 1990.

mesmo período.

POR QUE O AUMENTO DO CUSTO DO ÓLEO DIESEL É PREOCUPANTE?
O custo do combustível possui a segunda maior representatividade entre os principais itens
de custo do sistema, menor somente do que o custo da mão de obra. Segundo simulação feita pela NTU (2017), somente o óleo diesel representa 22% do custo total do sistema em média.
Considerando a variação acumulada do óleo diesel ao longo do ano de 2017, que foi de 8,4%,
isso representa um impacto direto de 1,9% nos custos e, consequentemente, nas tarifas.

FIGURA 9

Evolução do preço médio do óleo diesel para grandes
consumidores do sistema de ônibus urbano (1993-2017)

Belo Horizonte (MG) • Curitiba (PR) • Fortaleza (CE) • Goiânia (GO) • Porto Alegre (RS) • Recife (PE) • Rio de Janeiro (RJ) • Salvador (BA) • São Paulo (SP)
Em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2017.
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2.10. CUSTO POR QUILÔMETRO

Comparativamente com a variação
acumulada dos principais insumos do

Houve aumento do custo por quilômetro em ambos

setor, mão de obra e combustível, que

os meses avaliados. Em abril, o acréscimo foi de 5,3%,

representam 50% e 22% (NTU, 2017), res-

contra 1,3% em outubro, já considerando a correção dos

pectivamente, o incremento do custo

valores de toda a série histórica pelo IGP-DI. Nos últi-

por quilômetro foi pouco representa-

mos 15 anos, o custo por quilômetro estabilizou-se em

tivo. O setor ainda teve que suportar os

uma faixa entre R$ 5,98 e R$ 6,82, após dois momentos

reajustes de preços dos demais itens de

consecutivos caracterizados por considerável alta

custo, tais como lubrif icantes, pneus,

(1994-1998) e forte redução (1999-2002). A série histórica

peças, acessórios, despesas administra-

com o comportamento do custo por quilômetro está

tivas, entre outros, que representam os

representada na FIGURA 10.

demais 28% do custo total do sistema.

Dados da NTU (2018) revelam que os salários dos motoristas registraram variação acumulada
da ordem de 4,3% nos últimos doze meses. Nesse mesmo período o preço do litro do óleo
diesel foi reajustado em 14,3%. Em ambos os casos, houve aumento de preços superior à variação acumulada do IPCA para o mesmo período, que foi de 3,1%.

FIGURA 10

Evolução do custo ponderado por quilômetro
do sistema de ônibus urbano (1994-2017)

Belo Horizonte (MG) • Curitiba (PR) • Fortaleza (CE) • Goiânia (GO) • Porto Alegre (RS) • Recife (PE) • Rio de Janeiro (RJ) • Salvador (BA) • São Paulo (SP)
Em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2017.
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2.11. TARIFA MÉDIA PONDERADA

sentou consideráveis variações nos últimos 18 anos (FI-

Em 12 meses, houve um aumento de 5,3% do valor da

após a correção de todos os valores da série histórica

tarifa média ponderada, considerando os meses de

com o IGP-DI (FGV).

GURA 11). O valor médio para esse período foi de R$ 3,50,

dezembro dos anos de 2016 e 2017. Após um período ca-

Essa situação demonstra uma estabilidade do custo

racterizado por reajustes tarifários mais significativos,

do transporte público para os usuários, apesar da pressão

de 1994 até 1999, a tarifa média ponderada pelo número

do aumento de preços dos principais insumos do setor

de passageiros equivalentes transportados não apre-

para as empresas operadoras, mão de obra e combustível.

FIGURA 11

Evolução da tarifa média ponderada pelo volume de
passageiros equivalentes transportados (1994-2017)

Belo Horizonte (MG) • Curitiba (PR) • Fortaleza (CE) • Goiânia (GO) • Porto Alegre (RS) • Recife (PE) • Rio de Janeiro (RJ) • Salvador (BA) • São Paulo (SP)
Em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2017.
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3. CONCLUSÕES

Linha de tendência

tretanto, para alguns indicadores, a redução é mais
significativa no período mais recente, o que gera um

A análise dos indicadores torna evidente que o siste-

alerta e exige ações emergenciais para enfrentamen-

ma de transporte público iniciou uma tendência de

to das dificuldades.

retomada da perda de produtividade de forma mais

Atuando de forma propositiva, a NTU entende que

acentuada nos últimos cinco anos. Essa é a principal

a retomada do crescimento do setor em níveis de pro-

conclusão resultante da interpretação deste trabalho.

dutividade mais seguros, necessariamente passa pela

É possível verificar semelhança entre o período dos

implantação de ações com foco em três atributos fun-

últimos cinco anos (2013-2017) com a segunda meta-

damentais:

de da década de 1990 (1994-2000), que foi o momento

▶▶ Qualidade dos serviços ofertados;

de maior crise do setor. A intensidade da perda de

▶▶ Transparência do setor para a sociedade; e

produtividade nesses dois momentos é similar, en-

▶▶ Preços acessíveis aos passageiros.
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Entre os meses de junho de 2017 a maio de 2018

Em 27 de junho de 2017, foi publicada a Lei nº 13.456,

ocorreram 36 alterações em normas legais afetas ao

que altera o Programa de Proteção ao Emprego (PPE)

transporte público coletivo urbano de passageiros,

para Programa Seguro-Emprego (PSE), estabelecendo

bem como 14 decisões judiciais e 11 fatos ocorridos no

prioridades de atendimento aos empregadores que

Congresso Nacional, desde projetos de lei aprovados

estejam em dificuldades financeiras.

até audiência públicas.

1. LEGISLAÇÃO
1.1 UNIÃO PUBLICA LEI SOBRE A
RELICITAÇÃO E PRORROGAÇÃO
DE CONTRATOS

1.5 PUBLICADO CÓDIGO DE
DEFESA DOS USUÁRIOS DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS
A Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, apresenta normas básicas para participação, proteção e defesa dos
direitos do usuário dos serviços públicos prestados
direta ou indiretamente pela administração pública,

Foi publicada, em 6 de junho de 2017, a Lei n° 13.448,

com enfoque especial para a aplicação do princípio da

que trata da relicitação e da prorrogação de contratos

transparência pelo poder público.

administrativos, dentro do Programa de Parcerias e Investimento (PPI). Destaca-se a introdução no ordenamento jurídico do instituto relicitação, que tem como
definição realizar uma nova licitação dos contratos que
demonstrem incapacidade de adimplir as obrigações

1.6 A PROCURADORIA-GERAL DA
FAZENDA NACIONAL REGULAMENTA
O PROGRAMA ESPECIAL DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT)

contratuais ou financeiras assumidas originalmente.
A Portaria n° 690, publicada no Diário Oficial da União em

1.2 A RECEITA FEDERAL
REGULAMENTA O PROGRAMA
ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA (PERT)

30 de junho de 2017, estabelece as modalidades de pagamento, prazos e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

1.7 MINISTÉRIO DAS CIDADES
REFORMULA PRÓ-TRANSPORTE

A Instrução Normativa n° 1.711 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 21 de junho de 2017, definindo os tribu-

Em 12 de julho de 2017, foi publicada a Instrução Norma-

tos federais que poderão ser liquidados por meio do pro-

tiva nº 27, que reformula o Programa de Infraestrutura de

grama, os prazos e demais requisitos para parcelamento.

Transporte e da Mobilidade Urbana (PRÓ-TRANSPORTE),
acompanhando as diretrizes estabelecidas pelo Conse-

1.3 LEI AUTORIZA A DIFERENCIAÇÃO
DE PREÇOS EM FUNÇÃO DO
PRAZO OU DO INSTRUMENTO
DE PAGAMENTO
A Lei nº 13.455, de 26 de junho de 2017, autoriza a dife-

lho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
para elaboração das propostas orçamentárias e aplicação
dos recursos do FGTS nesse programa.

1.8 GOVERNO FEDERAL SANCIONA
REFORMA TRABALHISTA

renciação de preços de bens e serviços oferecidos ao
público em função do prazo ou do instrumento de pa-

A Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, alterou a Consoli-

gamento utilizado.

dação das Leis do Trabalho, com o objetivo de melhorar
as relações de trabalho, definir maior segurança jurí-

1.4 GOVERNO ALTERA PROGRAMA
DE PROTEÇÃO AO EMPREGO

dica, prever pontos que poderão ser negociados entre
empregadores e empregados, os quais, a partir do
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acordo coletivo, passarão a ter força de lei, bem como
auxiliar na criação de mais empregos.

1.9 CONSELHO CURADOR DO
FGTS ESTABELECE NORMAS DE
PARCELAMENTO DE DÉBITOS

1.13 CONTRAN DEFINE PRAZO
FINAL PARA IMPLANTAÇÃO
DA CNH ELETRÔNICA
Pela Resolução nº 687, de 15 de agosto de 2017, o Contran
definiu prazo final, em 1º de fevereiro de 2018, para que
os Estados e o Distrito Federal implementem a Carteira

A Resolução nº 855, publicada no Diário Of icial da

Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e), podendo o

União, no dia 26 de julho de 2017, estabelece parce-

condutor optar também pelo documento físico.

lamento de débitos do FGTS em até 100 vezes, valor
mínimo de parcelas e percentuais aplicados a cada
novo reparcelamento.

1.10 NOVAS INSTRUÇÕES DO
CAGED INCLUEM INFORMAÇÕES
SOBRE EXAME TOXICOLÓGICO

1.14 MINISTÉRIO DO TRABALHO
REGULAMENTA PROCEDIMENTO
ESPECIAL PARA FISCALIZAÇÃO
DO TRABALHO
A Instrução Normativa nº 133, publicada em 23 de agosto de 2017, regulamentou o artigo 627-A da Consolida-

O Ministério do Trabalho publicou, no dia 1º de agosto de

ção das Leis Trabalhistas para criação de procedimento

2017, a Portaria 945 que aprova novas instruções para en-

especial de ação fiscal, nos casos em que o auditor-fis-

vio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

cal do trabalho verifique a ocorrência de motivo grave

(CAGED) com inclusão de informações do exame toxi-

ou relevante que impossibilite ou dificulte o cumpri-

cológico no caso de motoristas profissionais, como, por

mento da legislação trabalhista por pessoas ou setor

exemplo, informações sobre a data do exame médico e o

econômico sujeito à inspeção do trabalho.

número do CRM do médico responsável pelo exame.

1.11 DENATRAN ESTABELECE
MODELO DA PERMISSÃO
INTERNACIONAL PARA DIRIGIR (PID)

1.15 CONTRAN REGULAMENTA
EXAME TOXICOLÓGICO
Em 28 de setembro de 2017, o Contran publicou a Resolução nº 691, que dispõe sobre o exame toxicológico de

A Portaria nº 176, de 9 de agosto de 2017, estabelece o

larga janela de detecção, em amostra queratínica, para

modelo da Permissão Internacional para Dirigir (PID)

a habilitação, renovação ou mudança para as catego-

e os procedimentos para a homologação de entidades

rias C, D e E, decorrente da Lei dos Motoristas.

com a finalidade de expedição da PID.

1.12 CONTRAN ALTERA
EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
NAS CATEGORIAS “D” E “E”

1.16 MEDIDA PROVISÓRIA SOBRE
PROGRAMA ESPECIAL DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
FOI CONVERTIDA EM LEI

O Conselho Nacional de Trânsito publicou a Resolução nº

A Medida Provisória nº 783 foi convertida na Lei nº

685, a qual trata de alterações dos requisitos dos condu-

13.496, publicada no Diário Oficial da União, em 25 de

tores que queiram se habilitar nas categorias “D” ou “E”.

outubro de 2017, a qual traz a regulamentação do Pro-

O Contran retirou a possiblidade do condutor saltar de

grama Especial de Regularização Tributária (PERT),

categorias como, por exemplo, da categoria “C” para a “E”.

sobre tributos federais.
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DE PRINCIPAL CONDUTOR
PARA VEÍCULO
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1.21 CONTRAN REGULAMENTA
APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
DE SUSPENSÃO OU CASSAÇÃO
AO DIREITO DE DIRIGIR

A Lei nº 13.495, publicada no Diário Oficial da União, em
25 de outubro de 2017, possibilita ao proprietário de ve-

Em 7 de fevereiro de 2018, o Contran publicou a Resolu-

ículo automotor a indicação de principal condutor no

ção nº 723, a qual uniformiza o procedimento adminis-

Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

trativo para imposição das penalidades de suspensão

Caso o veículo seja transferido para outro proprietário, a

do direito de dirigir e de cassação do documento de

indicação será cancelada.

habilitação, previstas nos artigos 261 e 263, incisos I e II,
do Código de Trânsito Brasileiro.

1.18 CONTRAN REGULAMENTA
PROCEDIMENTO PARA
APLICAÇÃO DE MULTA À PESSOA
JURÍDICA POR FALTA DE
IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR

1.22 FAZENDA NACIONAL TERÁ
PRERROGATIVA DE BLOQUEAR
BENS E DIREITOS SEM
AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL

A Resolução nº 710, de 25 de outubro de 2017, regula-

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou

menta os procedimentos para a imposição da penali-

no Diário Oficial da União, em 9 de fevereiro de 2018, a

dade de multa à pessoa jurídica proprietária do veículo

Portaria nº 33 que regulamenta os artigos 20-B e 20-C

por não identificação do condutor infrator.

da Lei nº 13.606/2018, para dispor sobre os procedimentos para o encaminhamento de débitos para f ins de

1.19 COMITÊ DIRETIVO DO ESOCIAL
ALTERA DATA DE IMPLEMENTAÇÃO

inscrição em dívida ativa da União. A portaria também
estabelece os critérios para apresentação de pedidos
de revisão de dívida inscrita, para oferta antecipada de

A Resolução nº 3, do Comitê Diretivo do eSocial, publicada

bens e direitos à penhora e para o ajuizamento seletivo

no Diário Oficial da União no dia 30 de novembro de 2017,

de execuções fiscais. A Fazenda Nacional passa a ter

estabeleceu novo cronograma de implementação do

a prerrogativa de comunicar outros órgãos acerca da

eSocial. Para as empresas com faturamento maior que

inscrição na dívida ativa, bem como averbar, em cartó-

78 milhões, a obrigatoriedade será a partir de janeiro de

rios extrajudiciais, a certidão da dívida ativa que tornará

2018. Para as empresas com faturamento menor que 78

indisponíveis bens e direitos dos contribuintes.

milhões, a obrigatoriedade será a partir de julho de 2018.

1.20 ALTERAÇÃO DO CÓDIGO PENAL
PERMITE APLICAR CRIME DE DANO
A QUEM DEPREDAR PATRIMÔNIO
DE EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS
DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1.23 DENATRAN CREDENCIA
LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO
DO EXAME TOXICOLÓGICO
O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) publicou cinco portarias, no Diário Oficial da União, do dia 26
de fevereiro de 2018, credenciando laboratórios para a

A alteração no Código Penal brasileiro ocorreu com a

realização do exame toxicológico, por motivos de habi-

publicação da Lei nº 13.531, de 7 de dezembro de 2017,

litação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

no qual o crime de dano também restará configurado
quando houver depredação de patrimônio de empresas concessionárias de serviços públicos.
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1.24 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO
TRABALHADOR FORNECIDO
POR EMPRESA NÃO INSCRITA
NO PAT PODE SER TRIBUTADO

1.28 GOVERNO FEDERAL
DEFINE METAS PARA REDUÇÃO
DE GASES POLUENTES
O Governo Federal publicou o Decreto n° 9.308, de 15

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Minis-

de março de 2018, def inindo as metas compulsórias

tério da Fazenda (CARF) proferiu decisão administrativa

anuais de redução de emissões de gases causadores do

em recurso fiscal, em fevereiro de 2018, pela qual cabe a

efeito estufa para a comercialização de combustíveis,

incidência de contribuição social previdenciária sobre

conforme dispõe a Política Nacional de Biocombustí-

os valores de auxílio-alimentação fornecidos aos em-

veis (RenovaBio), consolidada na Lei nº 13.576/2017.

pregados. Segundo os conselheiros do CARF, a empresa
não estando inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador do Ministério do Trabalho (PAT) e, assim, os
pagamentos efetuados em pecúnia a título de auxílio-a-

1.29 MINISTÉRIO DO TRABALHO
DISCIPLINA PROCEDIMENTOS
DE EMBARGO E INTERDIÇÃO

limentação, por via de cartões ou tickets, devem integrar
o salário-contribuição por não atenderem à exigência

O Ministério do Trabalho publicou a Instrução Normati-

contida no artigo 28, parágrafo 9° da Lei n° 8.212/1991.

va nº 142, no Diário Oficial da União, no dia 26 de março
de 2018, a qual trata dos procedimentos que os audito-

1.25 DENATRAN REGULAMENTA
PAGAMENTO PARCELADO
DE MULTAS DE TRÂNSITO
Em 27 de março de 2018, o Denatran publicou a Portaria nº 53 que estabeleceu diretrizes e procedimentos
para uso de cartões de débito ou crédito para o paga-

res-fiscais do trabalho deverão tomar quando embargarem ou interditarem algum local de trabalho.

1.30 LEI REGULAMENTA O
TRANSPORTE REMUNERADO
PRIVADO INDIVIDUAL
DE PASSAGEIROS

mento parcelado das multas de trânsito.
A Lei nº 13.640, de 26 de março de 2018, alterou a Lei de

1.26 CONTRAN SUSPENDE O NOVO
PADRÃO MERCOSUL DE PLACAS
DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/2012) e criou a nova
modalidade de transporte remunerado privado individual de passageiros, bem como atribuiu a competência aos Munícipios e ao Distrito Federal para regu-

No dia 26 de março de 2018, o Conselho Nacional de

lamentar e fiscalizar a nova modalidade de transporte

Trânsito (CONTRAN) publicou no Diário Of icial da

privado de passageiros.

União uma Deliberação suspendendo por 60 dias a
Resolução nº 729, que estabelece o novo sistema de
placas de identificação de veículos no padrão Mercosul.

1.27 CONTRAN POSSIBILITA
APRENDIZAGEM A DISTÂNCIA

1.31 MINISTRO DO TRABALHO
APROVA PARECER SOBRE
APLICAÇÃO IMEDIATA DA
REFORMA TRABALHISTA AOS
CONTRATOS DE TRABALHO

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) publicou

O Ministro do Trabalho publicou despacho no Diário

a Resolução nº 730, de 6 de março de 2018, acerca dos

Oficial da União, no dia 15 de maio de 2018, acatando

critérios e requisitos técnicos para a homologação dos

parecer formulado pela Advocacia Geral da União, que

cursos e das plataformas tecnológicas, na modalidade

conclui pela aplicação geral, abrangente e imediata da

de ensino a distância, quando requeridos por institui-

Lei nº 13.467 (Reforma Trabalhista) a todos os contratos

ções ou entidades públicas ou privadas especializadas.

de trabalho regidos pela CLT.
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1.32 GOVERNO FEDERAL
PADRONIZA SISTEMA NACIONAL
DE EMPREGO (SINE)
Em 18 de maio de 2018, o Governo Federal publicou a
Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Emprego (SINE), com o objetivo
de otimizar o acesso ao trabalho, a integração e sistematização das informações e articulação permanente
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das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco
anos, entrou em vigor em 6 de junho de 2018.

1.36 ALTERAÇÕES NA LEI DE
MOBILIDADE URBANA GARANTEM
SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA
DO TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO E INCENTIVAM A
BILHETAGEM ELETRÔNICA

com as demais políticas públicas.
Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 20 de junho

1.33 FAZENDA NACIONAL
ADIA VIGÊNCIA DE PORTARIA
SOBRE BLOQUEIO DE BENS
NA VIA ADMINISTRATIVA

a Lei n° 13.683/2018, que altera o Estatuto da Metrópole e a
Lei de Mobilidade Urbana. Pela nova lei, foi incluída como
diretriz da Política Nacional de Mobilidade Urbana a garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público coletivo de passageiros, de modo que se

A Procuradoria-geral da Fazenda Nacional editou, em

preservem a continuidade, a universalidade e a modicida-

25 de maio de 2018, a Portaria n° 42/2018, adiando para

de tarifária do serviço. Além disso, foi estabelecido que, no

1º de outubro de 2018 a vigência da Portaria PGFN n°

trato da política tarifária dos serviços de transporte público

33/2018 que autoriza a Fazenda Nacional a realizar o

coletivo, deve-se incentivar a utilização de créditos eletrô-

bloqueio de bens e direitos das empresas inscritas na

nicos tarifários, ou seja, sistema de bilhetagem eletrônica.

dívida ativa, por meio de processos administrativos,
sem a necessidade de ajuizamento de ação judicial.

1.34 MANTIDA A DESONERAÇÃO
DA FOLHA DE PAGAMENTO
PARA O SETOR DE TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS
A Lei nº 13.670, de 30 de maio de 2018, excluiu o setor de

2 . O QUE ACONTECEU
NOS TRIBUNAIS?
2.1 TJMA RECONHECE
RESPONSABILIDADE DO
ESTADO EM INDENIZAR FAMÍLIA
POR MORTE DECORRENTE
DE INCÊNDIO A ÔNIBUS

transporte coletivo de passageiros da reoneração da
folha de pagamento. Fica mantido, portanto, o percen-

Em setembro de 2017, o Tribunal de Justiça do Estado

tual de 2% sobre a receita bruta. Porém, a desoneração

do Maranhão reconheceu a responsabilidade objetiva

para o setor fica valendo por mais dois anos e meio, até

do Estado, quanto ao dever de indenizar uma família

o final de 2020.

que perdeu um ente por falecimento decorrente de
incêndio criminoso de ônibus.

1.35 LEI OBRIGA DIVULGAÇÃO
ONLINE DE TARIFAS DE
SERVIÇOS PÚBLICOS

2.2 TST CONFIRMA APLICAÇÃO DO
INTRAJORNADA FRACIONADO

A Lei nº 13.673/2018, que altera a Lei das Concessões e

Em dezembro de 2017, o Tribunal Superior do Trabalho

exige a divulgação, no site de cada concessionária, da

(TST) confirmou a aplicação do fracionamento do inter-

tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução

valo intrajornada e, assim, não deu provimento ao pedi-
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do de horas extraordinárias pela não fruição corrida do

lho em Transporte (GETRAC) do Ministério do Trabalho

intervalo de uma hora. O ministro relator, José Roberto

que pretendia validar a utilização do sistema de bilhe-

Freire Pimenta, consignou que o transporte coletivo

tagem eletrônica para controle de jornada de trabalho

urbano de passageiros possui características próprias.

de motoristas e cobradores, visando fundamentar

Na decisão, foi ressaltado o princípio da prevalência da

diversos autos de inf ração aplicados à empresa. Na

vontade coletiva privada e registrou que os motoristas

decisão, o juiz acatou a manifestação do órgão gestor

e cobradores são beneficiados com o fracionamento,

do sistema de transporte público coletivo, de que o

pois são liberados de um recesso forçado de uma hora

controle da jornada de trabalho dos motoristas e cobra-

e ficam, por consequência, menor tempo à disposição

dores é atribuição exclusiva das concessionárias que os

do empregador, podendo usufruir de maior tempo em

contrataram, uma vez que o instrumento para controle

proveito próprio ou em convívio familiar.

da jornada destes está previsto em legislação federal
específica, não podendo o sistema de bilhetagem ele-

2.3 JUSTIÇA DO TRABALHO JULGA
IMPROCEDENTE PEDIDO COM BASE
NA FISCALIZAÇÃO DO GETRAC
Em dezembro de 2017, o juiz da 10ª Vara da Justiça do
Trabalho de Belo Horizonte julgou improcedente a
Ação Civil Pública promovida pela União Federal contra

trônica, nesse caso, ser utilizado para finalidade diversa.

2.5 JUSTIÇA NÃO ACOLHE
PRETENSÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM DEFINIR ÔNIBUS
COM AR-CONDICIONADO, MOTOR
TRASEIRO E CÂMBIO AUTOMÁTICO

a Viação Globo Ltda., com base na fiscalização realizada
pelo Grupo Especial de Fiscalização do Trabalho em

O juiz da 8ª Vara do Trabalho de Vitória (ES), em feve-

Transporte (GETRAC) do Ministério do Trabalho. Segun-

reiro de 2018, julgou improcedente a Ação Civil Pública

do o juiz, o sistema de bilhetagem eletrônica utilizado

promovida pelo Ministério Público do Trabalho que pre-

pelo GETRAC foi criado para aferição do quantitativo

tendia obrigar o Estado do Espírito Santo e as empresas

de viagens, número de passageiros e arrecadação

operadoras de transporte público a adotarem frota com

tarifária, e tais circunstâncias deixam claro que tal me-

ônibus equipados com ar-condicionado, motores tra-

canismo não se mostra seguro para mensuração da

seiros com isolamento acústico e térmico e câmbio au-

duração do trabalho dos colaboradores da empresa. Na

tomático, visando preservar a saúde dos trabalhadores.

sua conclusão da sentença, o magistrado afirmou que

Com base em laudos periciais, o juiz decidiu que os

as reiteradas infrações registradas e que culminaram

testes realizados estão abaixo dos níveis estabelecidos

com a apuração da exorbitante diferença em favor dos

nas normas regulamentadoras do Ministério do Tra-

empregados não foram praticadas pela empresa, não

balho, não violando, assim, as normas de segurança,

se constatando, portanto, fundamento para o dano co-

higiene e saúde dos trabalhadores.

letivo narrado pelo Ministério Público da União.

2.4 GETRAC PERDE MAIS UMA
AÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO

2.6 TST VEDA REAJUSTE SALARIAL
POR DISSÍDIO COLETIVO
ACIMA DA INFLAÇÃO

O juiz da 4ª. Vara da Justiça do Trabalho de Contagem,

O ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho

em fevereiro de 2018, julgou improcedente a Ação Civil

(TST), Ives Gandra, concedeu liminar em favor do Sin-

Pública promovida pela União Federal contra a empre-

dicato das Empresas de Transporte Metropolitano da

sa Laguna Auto Ônibus Ltda., com base na fiscalização

Grande Vitória (GVBus), em março de 2018, suspenden-

realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização do Traba-

do sentença normativa do Tribunal Regional do Traba-

66

20 1 7
ANUÁRIO N T U
2018

lho (TRT-ES) sobre reajuste salarial por dissídio coletivo

Paulo), a qual obrigava as empresas a fazerem a reten-

acima da inflação para todos os trabalhadores do setor,

ção e recolhimento da contribuição sindical de todos

motoristas, cobradores e outros. Na decisão, o ministro

os seus empregados.

relata que “a sentença normativa deferiu aumento

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho

percentual de 3% (três por cento) baseado no IPCA,

(TST), ministro João Batista Brito Pereira, em março de

que, além de ser distinto do índice INPC/IBGE adotado

2018, concedeu a liminar fundamentando que o ime-

de forma pacífica no âmbito do TST, é muito superior à

diato cumprimento de recolhimento da contribuição

variação do INPC/IBGE do período de 1º de novembro de

sindical conf igura situação de dif ícil reparação, na

2016 a 31 de outubro de 2017, fixado em 1,83%, o que, além

medida em que as contribuições somam alto valor, e

de destoar da jurisprudência da Corte, é vedado pelo art.

ainda observou que não foi fixada qualquer garantia no

13 da Lei 10.192/01”. Ficou estabelecido na decisão que so-

processo, pois pode ser que venha a ser julgado impro-

mente poderia haver o deferimento do índice de 3% (três

cedente o pedido do sindicato laboral.

por cento) se comprovado o aumento da lucratividade e
produtividade da empresa, o que não ocorreu.

2.7 TST APLICA IPCA-E COMO
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
DE DÍVIDAS TRABALHISTAS

2.9 TRT DE MINAS GERAIS
CONFIRMA QUE SISTEMA DE
BILHETAGEM NÃO SERVE PARA
CONTROLE DE JORNADA
Em março de 2018, o Tribunal Regional do Trabalho de

Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal

Minas Gerais (TRT/MG) publicou decisão judicial reafir-

(STF) que julgou improcedente uma reclamação cons-

mando que o Sistema de Bilhetagem Eletrônica não é

titucional que pretendia afastar o Índice Nacional de

instrumento legítimo e viável para aferição e controle

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como

de jornada de trabalho. Conforme fundamentos da

índice de correção monetária de débitos oriundos da

decisão judicial, o Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Justiça do Trabalho e manter a aplicação da Taxa Re-

adotado na Região Metropolitana de Belo Horizonte

ferencial (TR), a primeira Turma do Tribunal Superior

não tem valor jurídico para embasar a imposição de

Trabalho (TST) confirmou, em março de 2018, que as

obrigações trabalhistas à concessionária de transporte

dívidas trabalhistas deverão ser corrigidas pelo IPCA-E.

público coletivo de passageiros, uma vez que a sua ado-

Na decisão, fundamentou-se que o IPCA-E reflete

ção tem finalidade diversa e não encontra suporte em

os índices reais da inflação e tem condições de repor o

lei, regulamento empresarial ou norma coletiva para

valor da moeda do período entre a contração da dívida

aferição de jornada, havendo inúmeras inconsistências

e o efetivo pagamento. Esse entendimento está basea-

para adotá-lo como mensurador de tempo de trabalho.

do em julgamento do pleno do TST, em que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei nº 8.177/99,
a qual previa a aplicação da TR como índice oficial da
Justiça do Trabalho.

2.8 TST SUSPENDE DECISÃO
JUDICIAL SOBRE RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

2.10 TJRS DECLARA
INCONSTITUCIONAL NORMA QUE
OBRIGAVA PRESENÇA DE COBRADOR
NO INTERIOR DOS ÔNIBUS
Por unanimidade, em abril de 2018, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul declarou inconstitucional a
lei municipal de Cachoeirinha que obrigava a figura do

Duas empresas do setor de transporte aquaviário

cobrador no interior do ônibus, proibindo o motorista

ajuizaram Correição Parcial, com pedido de medida

de realizar a cobrança da tarifa.

liminar, para suspender os efeitos de decisão judicial

O desembargador relator fundamentou sua deci-

do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São

são por violação ao princípio da Separação dos Poderes,
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pois essa norma teve iniciativa na Câmara Municipal,

para fundamentar diversos autos de infração aplica-

enquanto a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul

dos à empresa.

determina que matéria sobre serviço público deverá ser
de iniciativa do Poder Executivo (prefeito ou governador).
Em abril de 2016, o TST pacificou entendimento de

2.14 JUSTIÇA DEFERE LIMINAR PARA
SUSPENDER RENOVAÇÃO DE FROTA

que não há acúmulo de função quando o motorista
também cobra a tarifa.

A Justiça do Espírito Santo, em maio de 2018, deferiu
liminar em favor dos concessionários da Grande Vitória

2.11 TJDFT DECLARA
INCONSTITUCIONAL DECRETO
LEGISLATIVO QUE SUSTOU OS
EFEITOS DO REAJUSTE DE TARIFA

que pleiteavam, em ação judicial, que o Estado do Espírito Santo e seu órgão regulador deixassem de exigir
dos concessionários a renovação da frota de ônibus.
O magistrado acatou as alegações das empresas
que pleiteiam, desde 2016, via administrativa, a revisão

Em abril de 2018, o Tribunal de Justiça do Distrito Fede-

do contrato em relação à idade máxima dos veículos,

ral e Territórios publicou acórdão declarando a inconsti-

como medida de restabelecimento do equilíbrio eco-

tucionalidade de Decreto Legislativo por ter sustado os

nômico-financeiro do contrato, em face do endivida-

efeitos do Decreto do Poder Executivo que reajustou a

mento progressivo do setor. Assim, a decisão judicial

tarifa do transporte público coletivo de passageiros do

deve suspender a exigência contratual de obrigar a re-

Distrito Federal.

novação da frota para o ano de 2018, com base na idade
máxima dos veículos.

2.12 TST DECLARA ABUSIVA
GREVE DE RODOVIÁRIOS POR
MOTIVAÇÕES POLÍTICAS
Em abril de 2018, o Tribunal Superior do Trabalho (TST)

3. CONGRESSO NACIONAL
3.1 FUNDO NACIONAL PARA CUSTEIO
DA GRATUIDADE DO ESTUDANTE

julgou abusiva a paralisação dos rodoviários da Grande
Vitória, no estado do Espírito Santo, pois a greve ocor-

Em 11 de maio de 2015, a Comissão de Educação da

reu por manifestações contra a Reforma Trabalhista e

Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei n°

Previdenciária e, neste caso, o empregador não dispõe

8023/2014, que cria o Fundo Nacional do Passe Livre

do poder de negociar e pacificar o conflito.

para garantir a gratuidade no transporte público coletivo a estudantes do ensino infantil, fundamental, médio

2.13 MAIS UMA DERROTA DA
FISCALIZAÇÃO DO GETRAC
NA JUSTIÇA DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS
O juiz da 24ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Hori-

e de graduação nas zonas rural e urbana.

3.2 NTU PARTICIPA DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA SOBRE O INCENTIVO À
BILHETAGEM ELETRÔNICA NO
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

zonte, em maio de 2018, julgou improcedente a Ação
Civil Pública, promovida pela União Federal contra a

Em audiência pública realizada em 30 de maio de 2017,

empresa Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda., com

na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos

base na fiscalização realizada pelo Grupo Especial de

Deputados, para tratar do incentivo à utilização da bi-

Fiscalização do Trabalho em Transportes (GETRAC), do

lhetagem eletrônica nos serviços de transporte público

Ministério do Trabalho, que pretendia validar a utiliza-

coletivo de passageiros, a NTU apresentou palestra

ção do sistema de bilhetagem eletrônica para controle

sobre as vantagens da utilização desse sistema para

de jornada de trabalho de motoristas e cobradores

melhoria do serviço ofertado à coletividade.
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com recursos financeiros previstos em lei, de forma que
não onere o valor da tarifa paga pelos demais usuários.

3.7 INCENTIVO À BILHETAGEM
ELETRÔNICA É APROVADO NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

portes aprovou o Projeto de Lei n° 3155/2015 que dispõe
sobre a inclusão, entre os direitos dos usuários de trans-

Na sessão ocorrida em 8 de novembro de 2017, a Co-

porte público coletivo, do acesso à informação sobre

missão de Viação e Transportes da Câmara dos Depu-

itinerários, horários e modos de integração em todas

tados aprovou o Projeto de Lei n° 1040/ 2015 que altera

as suas modalidades, tanto nos pontos de parada, ter-

a Lei n° 12.587/2012, com o objetivo de incluir como

minais e estações, como em página da internet ou em

diretriz da política tarifária o incentivo à utilização da

aplicativo de celular.

bilhetagem eletrônica para fins de pagamento da tarifa nos serviços de transporte público coletivo urbano

3.4 SISTEMA DE CARONA LEGAL
É CONSIDERADO TRANSPORTE
ILEGAL DE PASSAGEIROS
A Comissão de Viação e Transportes rejeitou, em 4 de outubro de 2017, o Projeto de Lei n° 8074/2014 que pretendia

de passageiros.

3.8 INCÊNDIO DE ÔNIBUS
É PAUTA DE AUDIÊNCIA DA
NTU COM O PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

criar, em todo o território nacional, o Sistema de Carona
Legal, sob entendimento que configurava uma modali-

Em 8 de novembro de 2017, o presidente do Conselho

dade de transporte ilegal de passageiros, sem qualquer

Diretor da NTU, Eurico Divon Galhardi, é recebido em

controle e fiscalização do poder público.

audiência pelo presidente da Câmara dos Deputados
para tratar de projeto de lei que discipline medidas

3.5 PROGRAMA ESPECIAL DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NO CONGRESSO NACIONAL
Em 6 de outubro de 2017, a Câmara dos Deputados e

contra os incêndios de ônibus dos sistemas de transporte público coletivo de passageiros.

3.9 ALTERAÇÕES NA
REFORMA TRABALHISTA

o Senado Federal aprovaram a Medida Provisória n°
783/2017, que cria o Programa Especial de Regulariza-

Em 14 de novembro de 2017, o Governo Federal edita

ção Tributária para empresas em débito com a União,

a MP 808/2017 que visa alterar a Reforma Trabalhista

popularmente conhecido como “Novo REFIS”.

sancionada pela Lei n° 13.467/2017, e a encaminha para
análise do Congresso Nacional.

3.6 GRATUIDADE PARA ESTUDANTES
CARENTES SOMENTE COM CUSTEIO
MEDIANTE RECURSOS PÚBLICOS

3.10 TRANSPARÊNCIA SOBRE
REVISÕES E REAJUSTES
DAS TARIFAS PÚBLICAS

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou, em 9 de outubro de 2017, o Projeto de

O Senado Federal aprovou em 9 de maio de 2018 o

Lei n° 5048/2016, que altera o Estatuto da Juventude, es-

Projeto de Lei da Câmara n° 166/0217, que altera a Lei n°

tabelecendo que a gratuidade a ser concedida aos estu-

8.987/1995 (Lei das Concessões), estabelecendo que as

dantes carentes no transporte público deve ser custeada

concessionárias de serviços públicos devem divulgar
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em seus sites, de forma clara e de fácil compreensão
pelos usuários, a tabela com o valor das tarifas e a evolu-

‘NTU 30 ANOS’

ção das revisões e reajustes tarifários nos últimos cinco

A trajetória do transpor-

anos (Lei publicada no D.O.U em 6 de junho de 2018).

te público por ônibus
no Brasil, contada sob

3.11 DESONERAÇÃO DA FOLHA
DE PAGAMENTO DO SETOR DE
TRANSPORTE PÚBLICO É MANTIDA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020

a perspectiva de quem
ajudou a construir a história desse setor nas últimas três décadas. Esse
é o enfoque do livro NTU

No dia 29 de maio de 2018, o Senado Federal aprovou,

30 anos, com 200 pági-

em caráter final, o Projeto de Lei da Câmara n° 52/2018

nas, que a Associação

que revisou a política de desoneração da folha de pagamento, revogando o tratamento diferenciado para

lançou no dia 8 de novembro de 2017, no prédio sede da entidade, em Brasília.

diversos setores econômicos, os quais vinham recolhendo a contribuição social mediante a incidência de
alíquota específica sobre a receita bruta. Para o setor de
transporte público coletivo de passageiros, será mantida a atual política com alíquota de 2% incidente sobre o
faturamento até 31 de dezembro de 2020 (Lei publicada no D.O.U em 30 de maio de 2018).

3. CAMPANHAS
“ÔNIBUS É LUGAR DE RESPEITO!
CHEGA DE ABUSOS!”

2. PUBLICAÇÕES
PESQUISA MOBILIDADE DA
POPULAÇÃO URBANA 2017
A ‘Pesquisa Mobilidade da
População Urbana 2017’
realizada entre os dias 12
a 23 de junho de 2017 pela
Confederação Nacional do
Transporte (CNT), em parceria com a NTU, ouviu o
que a população residente
em 35 cidades brasileiras

Em 8 de Março de 2018, a NTU lançou a campanha “Ôni-

com mais de 100 mil habi-

bus é lugar de respeito! Chega de abusos!”, em parceria

tantes pensa a respeito da

com o Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional

mobilidade urbana e do transporte coletivo brasileiro.

de Aprendizagem do Transporte (SEST-SENAT). Mais

O documento aponta que o transporte está em quarto

de 20 cidades aderiram à campanha. Os materiais de

lugar na lista de problemas urbanos enfrentados pelos

campanha incluíam cartazes, folhetos para distribuição

entrevistados, perdendo para segurança, saúde e de-

a bordo e nos terminais de passageiros, busdoor (com a

semprego. Esse dado não teve variação quando compa-

opção de conteúdo para uso interno e externo), adesi-

rado com pesquisa similar, realizada em 2006.

vação dos veículos e cards de redes sociais, entre outros.
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4. EVENTOS
SEMINÁRIO NACIONAL NTU
“QUALIDADE NO TRANSPORTE
PÚBLICO: UMA DEMANDA SOCIAL”

A 31ª edição do Seminário Nacional da NTU e a Feira
Transpúblico 2017, realizadas nos dias 29 a 31 de agosto
de 2017, no Transamérica Expo Center, em São Paulo,
reuniram mais de três mil pessoas. A NTU abordou
durante o evento questões sobre o tema Qualidade no
Transporte Público: Uma demanda social.
No dia 30, foram realizados painéis sobre os seguintes temas: Financiamento versus a qualidade nos serviços de transporte público; Infraestrutura do transporte
público: como garantir a continuidade dos investimenA Campanha “Vá de ônibus ̶ por um trânsito mais

tos; e Segurança jurídica nos contratos de transporte

seguro”, foi promovida pela NTU em parceria com o Ob-

público. Já o dia 31 de agosto foi reservado para a Oficina

servatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). A ação

de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) com o de-

fez parte do movimento internacional “Maio Amarelo”,

bate de temas que impactam diretamente no desem-

que surgiu a partir da Década de Ação para Segurança

penho do transporte coletivo urbano brasileiro.

no Trânsito, aprovada pela ONU em maio de 2011, para
chamar a atenção da sociedade para o alto índice de

COLÉGIOS DA NTU

mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.
A NTU criou um material complementar à campa-

Em 2017, durante o Seminário Nacional da NTU, em São

nha oficial do Maio Amarelo, seguindo a mesma linha

Paulo, aconteceu mais um encontro de dois dos três

de comunicação, mas dando destaque à contribuição

Colégios da NTU. O Colégio de Técnico apresentou os

dos ônibus para a segurança viária. Os materiais reve-

painéis: Tecnologias Veiculares e apresentou a “Pla-

lam que o ônibus é o modal de transporte mais seguro

nilha: Cálculo dos Custos dos Serviços de Transporte

que existe, responsável por apenas 0,5% das vítimas

Coletivo Urbano por Ônibus” e a “Matriz de Risco do

fatais no trânsito.

Transporte Coletivo Urbano por Ônibus”. Já no Colégio de Advogados, foram apresentados dois painéis:
Pontos Principais da Reforma Trabalhista e Peculiaridades da Negociação Coletiva no Setor de Transporte
Público Coletivo Urbano de Passageiros.
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O encontro do Colégio de Comunicação e Marke-

5. HOMENAGENS

ting se deu em Brasília, no dia 10 de novembro, na sede
da NTU. Os temas abordados foram: Análise SWOT

HOMENAGEM NTU 30 ANOS

do Setor; Ações Que Dão Certo e Ações Que Não Dão
Certo; Análise de Clipping; ainda na programação

Como parte das comemorações do aniversário de 30

constaram as palestras: Como Gerir Crises por meio da

anos da entidade a Associação Nacional das Empresas

Comunicação; Importância de um Diálogo Proativo

de Transportes Urbanos (NTU) instituiu a Homenagem

com a Mídia e Como Transformar uma Pauta Local em

NTU 30 Anos. No dia 29 de agosto de 2017, a NTU realizou

Notícia Nacional. Finalizando, houve a apresentação

a cerimônia de comemoração e entregou 30 troféus para

das Ferramentas de Comunicação da NTU.

personalidades da indústria, da gestão pública, do Con-

Ainda em 2017, o Colégio dos Advogados promoveu

gresso Nacional, de Organizações Não Governamentais,

mais um encontro que aconteceu na sede da NTU, em

trabalhadores do setor, consultores e acadêmicos que

Brasília, no dia 5 de dezembro. Os temas abordados foram:

se destacaram ao longo dos últimos 30 anos. A homena-

Principais pontos da Negociação Coletiva no Setor de

gem também foi prestada a lideranças empresariais do

Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros para

setor que participaram da fundação da NTU ou contribuí-

o ano 2018 e Peculiaridades da Reforma Trabalhista.

ram para o seu crescimento e consolidação.

Já em maio de 2018, houve o 7º encontro do Colégio
de Advogados da NTU, em que se debateram o caso da

TROFÉU DAVID LOPES DE OLIVEIRA

Licitação Pública da Região Metropolitana de São Paulo-SP, os desafios na Gestão do Contrato de Concessão

Em 2015, a NTU criou o Troféu David Lopes de Oliveira,

e, por fim, a arbitragem como solução extrajudicial de

que é uma réplica em miniatura do primeiro ônibus a

solução de conflitos.

diesel do Brasil, um Daimler. A comenda objetiva ho-

O 6º Encontro do Colégio de Comunicação e Marke-

menagear pessoas, empresas e entidades que, por sua

ting aconteceu em Recife, nos dias 8 e 9 de março de 2018.

atuação, têm destaque na história do setor. Em 2017, a

Na ocasião, foi feita uma visita técnica ao BRT Norte-Sul e

Marcopolo recebeu a homenagem.

à garagem da Empresa Itamaracá. Também se compartilharam algumas experiências de boas práticas, finalizando com a Palestra da Änimä, empresa de inteligência,
branding e planejamento estratégico para marcas.

MEDALHA DO MÉRITO DO
TRANSPORTE URBANO
BRASILEIRO 2017
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Em 1997, em comemoração aos 10 anos da NTU, criou-se

leza com a família, comprou uma caçamba e a transfor-

a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro.

mou em caminhão para trabalhar com transporte de

A homenagem é a maneira que o setor encontrou para

cargas de verduras de São Paulo para Fortaleza.

reconhecer o trabalho das pessoas que atuam em prol

Em 1975, retornou para Teresina e resolveu investir

do transporte público de passageiros do Brasil. Confira

em sociedade com o irmão mais velho, José Campelo

os homenageados da edição 2017 da honraria:

Neto, comprando a Empresa Rápido Teresina, que passou a chamar-se Emtracol. Em setembro de 2003, com

IN MEMORIAM

a cisão da Emtracol, surgiu a Empresa Transportes São
Cristovão Ltda., liderada por José Hilo em sociedade com

Carmine Furletti

seus filhos. Atualmente, a empresa faz parte do Consór-

Nasceu em 15 de dezembro de 1926, na cidade de Serro

cio Urbanus com linhas para a zona leste da Capital.

Frio/MG, filho de Francesco Eugênio Ignázio Furletti e

José Hilo faleceu em 18 de abril de 2013.

de Setembrina Fonseca. Aos 18 anos trabalhou como
gerente na Viação Vitória, de propriedade de Moacir

Manuel Correia de Freitas

Guerra e Ítala Furletti. Em seguida, tornou-se proprie-

Nascido em Saudel, pequeno lugarejo em Trás-os-

tário da Viação Prado, constituindo sociedade com seu

-Montes, Portugal, em 2 de setembro de 1935, no meio

irmão Orlando Furletti.

de serranias e montanhas. Acalentava o sonho de ir

No período do governo Dutra, com a proibição da

para a África ou para o Brasil, quando aos 16 anos aca-

importação das peças para manutenção dos ônibus,

bou vindo para o Brasil. Aqui, trabalhou dignamente

encerrou sua atividade no setor de transporte público

até conquistar espaço em empresas do sistema de

temporariamente. Posteriormente, retornou com sua

transportes de passageiros no município do Rio de Ja-

empresa de sociedade individual Carmine Furletti, tor-

neiro, iniciando sua trajetória no sistema agregado da

nando-se mais tarde sócio das empresas Viação Real,

linha 236 – Coelho Neto x Castelo. Em seguida atuou na

Viação Avenida e Trubel, em Divinópolis. Foi diretor do

Viação Novacap, Expresso Pégaso, Viação Nossa Sra. Da

sindicato de Belo Horizonte e, por último, se destacou

Penha e por último trabalhou na Auto Viação Jabour,

como diretor de futebol por 17 anos e presidente do

até seus últimos dias. Faleceu em 19 de julho de 2016.

Cruzeiro por 4 anos. Furlettão era conhecido por seu
carisma e dedicação ao trabalho, à família e ao esporte.

Paulo Bellini

Faleceu em 9 de janeiro de 2008.

Nascido em 20 de janeiro de 1927, em Caxias do Sul.
Filho de descendentes italianos, Alberto e Ermelinda

José Hilo Bonfim Campelo

Segalla Bellini. Casado com Maria Célia (Mary), teve três

Nascido em 30 de março de 1950 em São Miguel do Ta-

filhos, James Eduardo, Mauro Gilberto e Paulo Pacheco.

puio/PI, filho de Nilo Campelo de Matos e Luisa Bezerra

Iniciou suas atividades em 1949, quando participou da

Bonf im. Desde muito cedo seguindo o caminho do

constituição da Carrocerias Nicola (hoje Marcopolo). Em

pai, sempre teve gosto pelo transporte de passageiros.

sua trajetória, ao longo de 67 anos na empresa, exerceu

Estudava e usava as horas vagas para cuidar da limpeza

funções em diversas áreas da empresa, inicialmente

do veículo. Nos finais de semana, atuava ativamente

cuidando da administração, contabilidade, pessoal e

como motorista de diversas viagens.

compras. Tornou-se diretor-presidente em outubro de

Em 1962, havia apenas uma pequena empresa

1969 e foi eleito presidente do Conselho de Adminis-

chamada Empresa Campelo, administrada por seu pai

tração da Marcopolo, em 2006, função que ocupou até

Nilo, e que fazia o transporte de passageiros em veículo

2012, quando foi nomeado presidente emérito.

que era conhecido por caminhão misto.

Como presidente emérito, Bellini sempre zelou

Na década de 70, a empresa já possuía 3 ônibus e

pela cultura da Marcopolo, sua marca e imagem, além

José Hilo, então com 20 anos e casado, desempenhava

de garantir a permanente valorização e motivação dos

a função de motorista. Em 1973, mudou-se para Forta-

seus colaboradores. Faleceu em 15 de junho de 2017.
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Antônio Cleto Gomes

Antônio Pádua Arantes

Cleto Gomes é advogado formado pela Universidade de

Nascido em 18 de dezembro de 1942, na cidade de

Fortaleza (UNIFOR), em 1985, com pós-graduação em

Piumhí/MG, elegeu a cidade do Rio de Janeiro para re-

Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela Uni-

sidir e se desenvolver. Cursou Contabilidade, Adminis-

versidade Santa Cruz do Sul (UNISC), em 2010. Sua pri-

tração de Empresas e outros cursos na área de gestão e

meira experiência comprovada como advogado foi no

sistema financeiro.

Departamento de Edificações, Rodagem e Transportes

Em 1963, iniciou sua trajetória como contador em

(DERT) em meados dos anos 80. Cleto desempenha pa-

uma concessionária Mercedes-Benz. Em 1976, assumiu a

pel significativo no setor de transporte coletivo urbano,

superintendência da Caio Carrocerias e, em 1979, assumiu

intermunicipal e interestadual, atuando diretamente

como diretor- superintendente da Guanabara Diesel.

em negociações coletivas de trabalho de sindicatos

No Grupo Jacob Barata, é responsável por todas as

patronais. Desde 1992 está à frente do escritório de ad-

áreas de apoio aos negócios, bem como sócio de empre-

vocacia Cleto Gomes Advogados e Associados, onde

sas de transporte como: Viação Alpha, Transportes Estre-

acompanha aproximadamente vinte e um mil proces-

las, Salineira, Braso Lisboa, Viação Vila Real, entre outras.

sos que englobam diversas áreas, com destaque para a

Sempre esteve atuante na gestão dos modais e

Responsabilidade Civil. É advogado de três sindicatos

suas conexões no transporte urbano. Como empresá-

patronais e também advogado de empresas de trans-

rio, sua preocupação sempre se voltou para operações

porte coletivo urbano, intermunicipal e interestadual.

otimizadas e de redução do impacto ambiental.

Carlos Antonio da Silva Navega

Recursos Humanos e as áreas Administrativa e Financeira.

Sua atuação nas empresas tem como foco a gestão de
Advogado desde 1972, ocupou cargos como: promotor
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; procurador de

Dimas Humberto Silva Barreira

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, procurador-geral

Nascido em 14 de maio de 1977, em Campos do Jordão/

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no período de

SP, é formado em Administração de Empresas pela Fa-

1987/1991; sócio do escritório Fontes, Oliveira, Gonçalves

culdade Farias Brito, em Fortaleza, onde concluiu seus

e Navega Advogados Associados até 2006. Atualmente

estudos. Dimas começou sua carreira profissional bem

é sócio do escritório Navega Advogados Associados.

cedo na empresa de sua família, Transportes Andorinha

Nasceu em 1º de maio de 1948, em São Gonçalo/RJ.

S/A, em São Paulo. Ao longo dos anos também adquiriu
experiências em outras empresas do segmento de trans-

Victor Farjalla

portes de passageiros. Em 2004, mudou-se para Fortale-

Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Cató-

za e já em 2005 integrou a diretoria de Assuntos Especiais

lica do Rio de Janeiro em 1972. No exercício da advocacia

no Sindiônibus, com mandato de três anos, período em

privada, especialmente no ramo empresarial trabalhista,

que trabalhou em prol de diversas melhorias para o setor.

sempre atuou na defesa dos interesses de empresas do

Em 2008, assumiu a diretoria técnica do Sindiônibus. Em

setor de transporte coletivo por ônibus naquela cidade

2011, assumiu o cargo de vice-presidente da Fetrans.

e no Rio de Janeiro. Na representação sindical do setor,

Em 18 anos de trabalho, acumula experiência em

é consultor jurídico trabalhista da Fetranspor, Rioônibus

transporte urbano, rodoviário e aéreo de passageiros,

e da TransÔnibus. Foi gerente jurídico da Fetranspor no

duas pequenas indústrias, comércio e sistema de bi-

período de 2012 a 2015. É membro do Colégio de Advoga-

lhetagem eletrônica. Atualmente, é sócio da Auto Via-

dos da NTU. Vem se destacando por seus estudos e parti-

ção São José e ocupa o cargo de diretor-presidente do

cipação das entidades sindicais em defesa dos interesses

Sindicato das Empresas do Estado do Ceará. Também

comuns do setor perante o Judiciário Trabalhista. Nasceu

é membro titular do Conselho Diretor da NTU e coorde-

em 28 de março de 1949, em Nova Iguaçu (RJ).

nador do Colégio Técnico da NTU.
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Nilo Gonçalves Simão
Em abril de 1972, fundou a Empresa Transportadora Simão Ltda. inicialmente no ramo de transporte de
cargas. Em maio de 1974, a empresa
passou a atuar na área de transporte
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6. POSSE DOS
CONSELHOS
DIRETOR E FISCAL ̶
BIÊNIO 2017-2019

coletivo de passageiros. Atualmente,
com o Grupo Transimão, é detentor

Vinte e quatro líderes empresariais tomaram posse como membros

da concessão pública dada pela Se-

dos Conselhos Diretor e Fiscal da NTU durante cerimônia realizada em

cretaria de Transporte e Obras Pú-

abril de 2017, na sede em Brasília (DF), para um mandato de dois anos a

blicas (SETOP), por intermédio da

se encerrar em 31 de março de 2019. Ao todo, o Conselho Diretor é com-

Uniminas e Concid. Além do trans-

posto de nove conselheiros titulares e nove suplentes. Já o Conselho

porte intermunicipal, também atua

Fiscal tem três membros titulares e três membros suplentes.

no transporte público municipal da

Durante a Assembleia Geral Extraordinária da NTU, realizada no

cidade de Contagem (MG), por meio

dia 29 de agosto, tomaram posse os novos conselheiros indicados

dos Consórcios Sul e Norte. Nasceu

pelas empresas do Estado do Rio de Janeiro para representar o es-

em 26 de novembro de 1945, em Belo

tado no Conselho Diretor da NTU, Jorge Manuel Pereira Dias (conse-

Horizonte/MG.

lheiro titular), e Francisco José Gavinho Geraldo (suplente). E no dia 8
de novembro, Alberlan Euclides Sousa tomou posse como conselhei-

SALA DE REUNIÕES
ILSO PEDRO MENTA

ro suplente do Conselho Fiscal.
Estabelecer diretrizes para a NTU e aprovar orçamentos e planos
de trabalho são algumas das atribuições estabelecidas para o Conse-

A NTU fez uma homenagem especial

lho Diretor. O Conselho Fiscal é o responsável por fiscalizar a gestão

ao falecido empresário e conselheiro

financeira da entidade, examinar e emitir pareceres sobre as contas,

Ilso Pedro Menta. A sala de reuniões do

entre outras atribuições.

Conselho Diretor da sede da entidade,

Eurico Divon Galhardi foi reeleito presidente e João Antonio Setti

em Brasília, foi batizada com o seu

Braga vice-presidente do Conselho Diretor. Ainda na reunião, os con-

nome, em ato realizado com a presença

selheiros votaram pela permanência do presidente executivo Otávio

dos conselheiros da NTU.

Vieira da Cunha Filho à frente da Diretoria Executiva da NTU.
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