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Nesta edição

“Construindo hoje o novo amanhã”

JUL
AGO

Estamos na reta final das eleições 2018, prestes

Os insumos estão dados, para inspirar legisladores e formula-

a conhecer quem serão os novos representantes

dores dos programas do futuro governo. Cabe agora ao eleitor se

da sociedade brasileira no Executivo e Legislativo,

informar sobre as propostas apresentadas, compartilhar e cobrar o

responsáveis pela superação da crise e retomada do

engajamento de seu candidato. Um bom começo é assistir ao vídeo

crescimento. Independentemente do resultado, o

que a NTU preparou sobre o tema, em nosso canal do Youtube ‘NTU

setor empresarial de transporte público por ônibus

Brasil’; ou ir direto ao documento com as propostas, disponível no

já se antecipou e apresentou às candidaturas eleito-

nosso portal

WWW.NTU.ORG.BR .

rais suas propostas, divulgadas e debatidas no Semi-

O ideal é que os eleitos conheçam e estejam identificados com es-

nário Nacional NTU, realizado em São Paulo entre os

sas ideias, sejam conscientes do papel e da importância do transporte

dias 31 de julho e 2 de agosto, cuja cobertura deta-

público e comprometam-se com o seu fortalecimento. É a única forma

lhada pode ser encontrada nesta edição.

de tirar do papel, mais precisamente do artigo 6º da Constituição Fe-

O documento elaborado, que empresta o título
para este editorial, traz a síntese de uma extensa

deral, a condição de direito social que o transporte adquiriu em 2015,
mas que nunca foi efetivamente assegurada para toda a sociedade.

reflexão e análise das oportunidades e desafios

O eleitor, pelo menos, começa a ter consciência disso. Pesquisa

enfrentados pelo transporte público no Brasil por

de opinião feita pelo Ideia Big Data para o Instituto Escolhas e Insti-

parte de especialistas, operadores dos serviços e

tuto Clima e Sociedade com três mil pessoas de todas as regiões do

gestores, que foram traduzidas num conjunto de

País revela que, quando o tema em discussão é a mobilidade urbana,

seis programas: priorização para o ônibus urbano,

98% dos entrevistados apoiam medidas para melhorar a qualidade e

programa de qualidade, transporte como instru-

infraestrutura do transporte público e 90% consideram mais impor-

mento de desenvolvimento social, programa de

tante dar mais prioridade ao transporte público do que aos carros;

transparência, novo modelo de financiamento do

mais de 80% dos entrevistados esperam que seus candidatos pro-

custeio do transporte – que permitirá a redução das

ponham melhorias para o transporte público, de ônibus a ciclovias,

tarifas –, e mais segurança jurídica.

passando por trens e metrôs.

São programas simples, objetivos e viáveis, que

São números relevantes, que expressam a vontade social e dão

demandam poucos investimentos e podem dar bons

margem a um maior otimismo. Afinal, cabe a cada um de nós começar,

resultados em curto prazo. Programas que, se forem

hoje, a construir o novo amanhã da mobilidade urbana sustentável no

implementados conjuntamente, permitem alcançar o

Brasil. Que nossos novos representantes eleitos escutem a voz dos mi-

anseio social por um transporte público com qualida-

lhões de eleitores que dependem diariamente do transporte público

de, transparência e preços acessíveis aos passageiros.

para exercer seu direito de ir e vir e façam também a sua parte.

Início da
matéria
Link de
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Final da
matéria

Conecte-se com a NTU
facebook.com/ntubrasil
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Opinião

A

QUEM

O ônibus precisa dispor de prioridade nas ruas,

rodar numa infraestrutura adequada, contar com

recursos para garantir tarifa acessível e ser protegido,

REALMENTE
ATENDE A
POPULAÇÃO

principalmente, da concorrência desleal por aplicati-

vos de transporte, que, aliás, aproveitaram-se da situação, dificultando ainda mais a mobilidade da cidade.

Essa disputa injusta entre o ônibus e os apps ficou

clara durante o protesto dos caminhoneiros. Por ser

um serviço público essencial, o transporte coletivo
deve garantir três compromissos: 1) atender grande

— por Mauricio Gulin

parte do território urbano e sua população (obrigação

O protesto dos caminhoneiros contra o valor do

diesel afetou todo o País. Houve falta de combustí-

vel nos postos, ausência de alimentos nos supermercados

e preocupações tanto do pequeno comerciante quanto da
grande indústria. Curitiba não ficou à margem das consequências da paralisação. A cidade também registrou

diversos problemas. As dificuldades e os prejuízos só não
foram maiores, porém, porque o transporte coletivo operou normalmente e atendeu a população.

Logo que os bloqueios de rodovias tiveram início, as

empresas de ônibus, em ação coordenada pela Prefeitura
de Curitiba em conjunto com a Urbs e os órgãos de segu-

rança, não mediram esforços para garantir o funcionamento do sistema. Não foi um trabalho fácil.

Cada empresa tem o seu fornecedor, as garagens es-

tão localizadas em vários pontos da cidade, a necessidade
diária é de 200 mil litros de diesel, caminhões-tanque

tiveram de ser escoltados mais de uma vez durante a madrugada, numa operação bastante desafiadora.

Mas o esforço foi recompensado: o transporte coletivo

funcionou com 100% da frota, destacando-se entre as ca-

que os apps não têm); 2) deve ser oferecido a preços mó-

dicos (por outro lado, os apps obedecem leis de oferta
e demanda e, como se viu durante a paralisação, o valor da corrida nos apps chegou a triplicar em alguns
trechos); 3) deve ser ofertado de forma contínua, mesmo
nos horários de baixa demanda, com rotas e horários defi-

nidos pelo poder público (nos apps não existem linhas
deficitárias, e os serviços podem se concentrar nas
linhas mais lucrativas).

Ressalte-se, ainda, que os apps prejudicam os ôni-

bus enchendo as ruas de carros e contribuindo para
aumentar os congestionamentos.

Cabe esclarecer, porém, que as empresas de ôni-

bus não são contra os apps, mas acreditam que essa
concorrência desleal não pode continuar.

Por fim, se já era consenso entre especialistas que a

solução para resolver os problemas de mobilidade urbana nas cidades passa pela prioridade ao transporte

coletivo, o protesto dos caminhoneiros só reforçou essa
ideia. E a pergunta do título está respondida:
quem realmente atende a população é o ônibus.

pitais e fazendo jus à sua fama de sistema modelo no País.

A percepção rápida do problema e a ação correta deram
{A} rob zs/Shutterstock.com

confiabilidade aos passageiros e garantiram a ida ao trabalho e a volta para casa.

Além disso, esse episódio serviu para mostrar que é o

transporte coletivo que atende plenamente a população e,

por isso, deve receber atenção especial na formulação de

MAURICIO GULIN
é presidente do Sindicato das
Empresas de Ônibus de Curitiba e
Região Metropolitana (Setransp).

políticas públicas.

NTUrbano
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Entrevista

O FUTURO DO TRANSPORTE
PÚBLICO POR ÔNIBUS

(na visão de partidos que disputam
a Presidência da República)
Debate promovido pela Folha de
S.Paulo no Seminário Nacional
NTU trouxe representantes das
campanhas do PT, do PSDB, do
PCdoB e do MDB para discutir
propostas sobre transporte público
por ônibus. Os debatedores
demonstraram conhecimento
do tema e defenderam o
fortalecimento do transporte
público, a adoção de subsídios
para as gratuidades do sistema,
parcerias público-privadas para
melhorar o serviço e incentivos
do governo federal para o diesel.

Durante a 32ª edição do Seminário Nacional NTU, no último
dia 1º de agosto, representantes das campanhas eleitorais
dos principais partidos na briga pela Presidência da República disseram o que pensam a respeito do sistema de transporte público no
Brasil, no painel “E agora, Brasil? Transporte Público”, organizado
pelo jornal Folha de S.Paulo em parceria com a NTU.
No debate, os representantes do PT (Jilmar Tatto), do PSDB (Jurandir Fernandes), do PCdoB (Wagner Fajardo) e do MDB (Tarcísio de
Freitas) criaram polêmica ao discutirem a situação dos projetos de
mobilidade urbana, as gratuidades e outros temas que revelaram o
posicionamento das candidaturas em relação ao transporte público.
Com relação aos subsídios ao transporte coletivo brasileiro, os debatedores assumiram posições divergentes. Houve quem apoiasse a
ampliação das gratuidades e quem defendesse o benefício no formato
atual. “Transporte deveria ser público, gratuito e universal. Evidentemente, o investimento tem de ser público”, disse Jilmar Tatto ao

— com Jilmar Tatto

ED. 34

comparar o serviço com o modelo de funcionamento do Sistema Único

Jurandir Fernandes

de Saúde (SUS). “Virou festa... muitas gratuidades foram dadas em

Tarcísio de Freitas

momentos eleitorais”, questionou Jurandir Fernandes. “Não existe

Wagner Fajardo

gratuidade, países que criaram tarifa zero tiveram que retroceder”.

NTUrbano
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Entrevista

A NTUrbano acompanhou o debate e comparou as
respostas dadas para alguns dos temas discutidos:
Os municípios conseguirão entregar
seus planos de mobilidade urbana?

JILMAR TATTO, ex-secretário municipal de

TARCÍSIO DE FREITAS, secretário de coordena-

ção de projetos do Programa de Parcerias de Investi-

mentos do governo federal (PPI), representante do MDB:

É preciso estabelecer o que é prioritário. Esse é o papel do
Ministério das Cidades. É necessário dar previsibilidade,

enxergar o desenvolvimento do projeto. Vivemos uma farra
orçamentária, a verba não é mais usada em projetos. A

Transportes de São Paulo, representante do

maioria dos projetos incluídos na lei orçamentária não tem

candidato do PT: Não sei. O (Fernando) Haddad

licenciamento. Nós vivemos numa realidade em que os ges-

(ex-prefeito de São Paulo) apresentou o seu projeto e

tores públicos municipais precisam de ajuda. É preciso

debateu na Câmara, mas há muitos municípios que

observar o ciclo dos investimentos como um todo.

não possuem área técnica adequada para fazer esses
planos. Tem que haver exigência legal para criar um
plano metropolitano, com poder decisório, a exemplo
da área metropolitana de Madrid.

Como os senhores veem a gratuidade, uma
vez que a população idosa vai aumentar?

JURANDIR: Virou festa, o Fajardo disse que não
JURANDIR FERNANDES, ex-secretário

devemos tirar direitos, mas 60 anos para uma gratuidade

estadual de Transportes Metropolitanos de São

pode ser precoce, muitas gratuidades foram dadas em

Paulo, representante do PSDB: A qualificação do

momentos eleitorais. Não existe gratuidade, países que

transporte público tem que ser de toda a cadeia. A

criaram tarifa zero tiveram que retroceder. Nova York fez

questão é que nós (o setor de transporte de passagei-

água gratuita e o uso se tornou irracional. Sem dúvida,

ros por ônibus) nos esforçamos para melhorar, mas

temos que fazer parcerias público-privadas (PPPs). Não

depois as cidades não dão condições. É a morte

vejo agora como reverter gratuidades, mas tem que frear

anunciada exigir um plano de um município de 20 mil

os populismos. Senão, o capital privado vai embora.

habitantes no interior. É diferente de um município de
20 milhões de habitantes na sua zona metropolitana.

FAJARDO: Primeiro, eu acho que o transporte tem

Não adianta só dar prazo. O cara não tem dinheiro

que ser subsidiado. Gratuidade não é prêmio. O idoso que

para fazer uma pinguela. Cidades pequenas têm que

pega ônibus não é rico, recebe salário mínimo.

ter atenção especial. A prioridade tem que ser os
grandes centros urbanos. Faltou instância metropolitana no plano; São Paulo tem cinco regiões metropolitanas. A região metropolitana de São Paulo evoluiu

É A MORTE ANUNCIADA
EXIGIR UM PLANO (DE
MOBILIDADE) DE UM
MUNICÍPIO DE 20 MIL
HABITANTES NO INTERIOR.
É DIFERENTE DE UM
MUNICÍPIO DE 20 MILHÕES
DE HABITANTES NA SUA
ZONA METROPOLITANA. NÃO
ADIANTA SÓ DAR PRAZO.

com o Bilhete Único. Mas e o saneamento e a saúde?
WAGNER FAJARDO, representante da campa-

nha do PCdoB e coordenador-geral do Sindicato dos
Metroviários de São Paulo: O Ministério das Cidades

deve ser o fomentador, mas precisa de infraestrutura
para impulsionar a elaboração desses planos. Tem

prefeituras que não têm condições técnicas. E tem que
estar casado com a questão da autoridade metropolita-

― Jurandir Fernandes

na. A responsabilidade para a criação da autoridade
metropolitana tem que ser impulsionada pelo governo
federal, junto com os estados.

NTUrbano
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Entrevista

Por que não vemos nas cidades

TEM QUE TER EXIGÊNCIA LEGAL PARA
CRIAR UM PLANO METROPOLITANO,
COM PODER DECISÓRIO, A EXEMPLO DA
ÁREA METROPOLITANA DE MADRID.

brasileiras as obras prometidas

dentro do prazo? Por que o poder

público demora tanto para construir
projetos de transporte coletivo?

― Jilmar Tatto

JURANDIR: Já começa nos editais. As
licenças ambientais são ótimas, mas os órgãos
TARCÍSIO: Acho que o corte (por idade) está errado. Tem

ambientais demoram muito. O Tribunal de

que ver a renda, não é uma questão de idade. O critério tem que

Contas da União (TCU) teve que consultar 20

ser de renda. Existe uma questão de populismo político. Já

entidades para dar a licença ao trem do aeropor-

existe o risco inerente do negócio (de transporte municipal de

to (trem metropolitano para o Aeroporto Interna-

passageiros), que somamos ao risco político. No transporte

cional de Cumbica, em Guarulhos - SP). Vinte

rodoviário de passageiros tem gratuidade até para caminhoneiro.

entidades tiveram que ser consultadas!

Quem paga o investidor? No caso de estudantes e idosos, há
fundos que podem ser utilizados para cobrir esses benefícios.

TARCÍSIO: O Brasil parece projetado para
dar errado. Existe um emaranhado de legislações

TATTO: As pessoas falam que o Sistema Único de Saúde

em todas as instâncias, do municipal ao legislati-

(SUS) é caro, o Metrô é caro, o corredor de ônibus é caro, mas

vo. No agronegócio somos muito eficientes, mas

não falam que Belo Monte é caro. Fica todo mundo rebaixando o

hoje alguns países já desenvolveram técnicas para

debate. O usuário de baixa renda não pode pagar, o transporte

plantar onde não chove. Instrumentos mais ágeis

público tem que ser universal e gratuito.

são armas poderosas nas mãos do bom administrador. A questão das licenças ambientais tem

O governo federal é capaz de incentivar o

que deixar de ser ideológica e ser mais técnica.

transporte limpo? Como fica o diesel?

TATTO: Precisamos incentivar ferrovias, o

FAJARDO: O subsídio é uma questão a ser analisada. O

transporte marítimo, ônibus elétricos ou movidos

impacto do diesel na tarifa é uma discussão interminável. O

a biocombustíveis, mas o governo federal tem

subsídio é comido pela política de preços da Petrobras. A energia

que dar incentivo para o transporte limpo e rever

limpa e o transporte limpo precisam ser mais incentivados.

toda a burocracia e os órgãos de controle. No
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),

TARCÍSIO: O subsídio hoje é necessário. Reflete na

quando havia uma gerente que ficava em cima (a

composição do custo da tarifa. O governo federal tem mecanis-

Miriam Belchior), as obras saíam. Embasadas na

mos para incentivar alternativas aos combustíveis fósseis,

legislação e com critérios para se fazer projetos

embora alguns incentivos não tenham dado certo.

bem feitos.
FAJARDO: O dinheiro público tem que
ter controle. Os interesses coletivos têm que

PRIMEIRO, EU ACHO QUE O TRANSPORTE
TEM QUE SER SUBSIDIADO. GRATUIDADE
NÃO É PRÊMIO. O IDOSO QUE PEGA ÔNIBUS
NÃO É RICO, RECEBE SALÁRIO MÍNIMO.

prevalecer sobre os interesses de setores. É

― Wagner Fajardo

têm que ser simplificados, não dá também para

impactante construir hidrelétricas, mas fazer
metrô tem um benefício ambiental muito
grande. Os mecanismos são muito burocráticos,
atribuir tudo ao setor privado. Tem coisas que o
Estado tem que fazer.

ED. 34

NTUrbano

11

Entrevista

O SUBSÍDIO HOJE É NECESSÁRIO. REFLETE
NA COMPOSIÇÃO DO CUSTO DA TARIFA.
― Tarcísio de Freitas

JILMAR TATTO
é filiado ao PT desde 1984. Foi deputado
federal por dois mandatos consecutivos,
entre 2007 e 2015. Paranaense de Corbélia,
nasceu em 1965. Formou-se em História
pela Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Moema, em São Paulo.

TARCÍSIO DE FREITAS
é Secretário de Coordenação de Projetos
do Programa de Parcerias de Investimentos
do Governo Federal (PPI). É consultor
legislativo da Câmara dos Deputados. Foi
engenheiro do Exército; chefe da seção

PROPOSTAS E SOLUÇÕES
PARA O FINANCIAMENTO
DO TRANSPORTE COLETIVO

técnica da Companhia de Engenharia do
Brasil na Missão das Nações Unidas para a
Estabilização do Haiti; coordenador-geral
de Auditoria da Área de Transportes da CGU;

TATTO: O programa de

diretor executivo e diretor-geral do DNIT.

governo do Partido (dos Trabalhadores) estuda maneiras de taxar o
uso de veículos individuais, de
forma que contribuam no financiamento do transporte coletivo.
Também propõe a utilização de
recursos das Reservas Internacio-

JURANDIR FERNANDES
é formado em engenharia pelo ITA (Instituto
Tecnológico de Aeronáutica) e mestre e
doutor em engenharia elétrica pela Unicamp.
É coordenador do Conselho Assessor
de Transportes e Mobilidade Urbana do

nais. “A ideia é pegar 10% das

Sindicado dos Engenheiros no Estado de

reservas internacionais e, com

São Paulo (SEESP), e presidente da seção

outras parcerias, usar para investir

da América Latina da União Internacional

em infraestrutura de transporte já
no primeiro ano de governo”.

de Transportes Públicos (UITP). Foi
secretário dos Transportes de Campinas
e diretor de planejamento da Dersa

JURANDIR: A Cide,
embora seja vista como mais um
imposto, tem impacto deflacioná-

(1999). Na gestão Alckmin foi o secretário
estadual de Transportes Metropolitanos.
Foi presidente da ANTP (Associação

rio. O que ela agrega no preço

Nacional de Transportes Públicos).

sobre o combustível retira quando

WAGNER FAJARDO

abaixa o valor da passagem.

filiado ao PCdoB, é coordenador-

FAJARDO: Uma solução
para o problema do financiamento

geral do Sindicato dos Metroviários
de São Paulo. Também foi presidente

é criar um fundo nacional voltado

da Fenametro (Federação Nacional

para o setor de transporte.

dos Metroviários) e membro da
direção nacional da CTB (Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil).
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d es in t e lig e n t e s
Mobilidade eficiente é a que faz uso
inteligente do espaço urbano e cria
cidades produtivas que propiciam
qualidade de vida aos seus moradores.
Por isso, a Marcopolo desenvolve
modelos de ônibus configurados para
aproximar passageiros de seus destinos,
colocando a vida em movimento.

Na cidade somos todos pedestres.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua
região para saber mais sobre os modelos e suas configurações
www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo
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A CORRIDA ELEITORAL

(e a maratona para recuperar
o transporte público)
Carta da NTU a candidatos traz – em
seis programas com propostas e metas
focadas em qualidade, transparência
e preços acessíveis – a esperança de
superar a crise do setor e oferecer
uma mobilidade urbana sustentável

Com o fim da Copa do Mundo de 2018, os olhares se voltaram completamente para o outro grande evento do ano: as
eleições. Mas, se no primeiro a derrota do Brasil foi sentida apenas
pelos fãs de futebol, no segundo não há meio termo: o resultado
gera, necessariamente, impactos na vida de todos os 208 milhões

CONSTRUINDO HOJE
O NOVO AMANHÃ:
Propostas para o
Transporte Público e
a Mobilidade Urbana
Sustentável no Brasil
CARTA ÀS
CANDIDATURAS
ELEITORAIS DE 2018

Defender um transporte público com qualidade,
transparência e preços acessíveis aos passageiros é
defender o direito de toda a sociedade a uma mobilidade
urbana mais sustentável e a uma vida melhor, com maior
desenvolvimento econômico e social para o País.

de brasileiros. E o País está a menos de dois meses de conhecer seus
representantes nos governos estaduais, nos Legislativos federal,
estaduais e distrital e na Presidência da República.
Preocupada com a possibilidade de ver o transporte público
fora da pauta dos candidatos ao Planalto, como tem ocorrido há

Carta às
candidaturas
eleitorais de 2018

quase três décadas, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos tornou pública, durante a 32ª edição do Seminário
Nacional NTU, a Carta às Candidaturas Eleitorais 2018. O documento, entregue aos formuladores dos planos de governo ou coordenadores de campanha de todos os presidenciáveis, apresenta
uma bandeira única que une o segmento – Por um transporte público com qualidade, transparência e preços acessíveis aos passageiros –, alcançável por meio da implementação de seis programas,
que incluem propostas e metas para o transporte coletivo.

NTUrbano
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A carta foi construída a várias mãos no âmbito do Grupo de
Estudos Estratégicos da NTU – grupo formado por conselheiros e

deixar de ser, o eixo ‘qualidade’ recebe mais destaque na
carta, com um total de três programas.

membros da entidade, empresários, representantes de associações

“A carta tem muito em comum com tudo pelo que

de empresas de transporte e de sindicatos, além de parceiros ex-

a ANTP luta há 41 anos. Não por acaso, estamos com a

ternos –, criado em setembro de 2017. Meses de reuniões na NTU

NTU e fazemos trabalhos conjuntos. O investimento em

e a experiência de 1.800 empresas concessionárias que operam em

qualificação e confiabilidade do serviço é fundamental e

2.901 municípios (IBGE, 2018) levaram a um diagnóstico com os

está diretamente relacionado à qualidade de vida da po-

desafios do setor e ações que podem ajudar a superá-los.

pulação”, ressalta o presidente da Associação Nacional

Considerados os pontos mais sensíveis por especialistas e pela
própria população, os programas atacam a crise vivida pelo setor
e apontam caminhos que podem ser percorridos no prazo de um

de Transportes Públicos (ANTP), Ailton Brasiliense.
PRIORIZAÇÃO – Abre o eixo de ‘Qualida-

mandato presidencial, na avaliação do presidente executivo da NTU,

de’ o Programa Emergencial de Qualificação da Infra-

Otávio Cunha: “Quando formulamos os programas, incluímos me-

estrutura para o Transporte Público Urbano por Ôni-

tas possíveis de atingir em quatro anos. A arrecadação maior é do

bus, que propõe investimentos do governo federal para

governo federal. Sobra muito pouco para os municípios investirem.

que as prefeituras priorizem o transporte coletivo, com

Portanto, lançar projetos para cumprir esses programas está dentro

corredores e faixas exclusivas, fiscalização eletrônica e

da atribuição federal, que tem força e recursos para executar”.

melhoria dos pontos de parada. Isso tudo por meio de

Mas, para isso, é necessário vontade política. Sob o tema “Construindo hoje o novo amanhã: contribuições do transporte público

recursos do Orçamento Federal e processos simplificados para liberação por meio do Ministério das Cidades.

para a mobilidade urbana”, o Seminário Nacional NTU alertou para

A meta é ambiciosa: 10 mil km de corredores e faixas

a importância do assunto, já que 80% da população brasileira estão

exclusivas para ônibus em 111 cidades com mais de 250

nas cidades e o serviço vai de mal a pior – em 2017, houve perda de

mil habitantes, nos próximos quatro anos, ao custo de R$ 3

3,6 milhões de passageiros, de acordo com levantamento da NTU.

bilhões em recursos do Orçamento Geral da União (OGU).

“Precisamos de políticas públicas sérias. Os eixos descritos na carta

No Brasil, há exemplos de sucesso das faixas exclusivas. Em

são urgentes e interligados entre si. Assim, não adianta olhar so-

Fortaleza, foram construídos mais de 100 km de pistas,

mente para um e ignorar os demais. Nosso maior desafio é oferecer

que melhoraram substancialmente a velocidade de circula-

um transporte público de qualidade, que tem custo elevado, por um

ção dos ônibus e a regularidade da oferta do serviço.

preço acessível à população mais carente”, destaca Otávio Cunha.

“O mundo todo faz diferente, aplica em transporte
público. Aqui, priorizamos o transporte individual, que

Qualidade: assunto
“pra ontem”

tem custos socioeconômicos bem maiores. O excesso
de automóveis nas vias gera congestionamentos, poluição sonora e ambiental, estresse, falta de qualidade de

O transporte público é um direito social garantido pelo artigo 6º

vida. Os carros e as motos são responsáveis por 66% dos

da Constituição Federal. O fato, por si só, já deveria ser suficiente

acidentes, que trazem mortes ou ainda grandes preju-

para garantir a qualidade do serviço. No entanto, na realidade,

ízos para a saúde, com milhares de feridos. São muitas

o que há é um consenso a respeito de sua ineficiência na prática.

consequências que poderiam ser evitadas com investi-

Tanto é verdade que o transporte público é considerado pela popu-

mentos em transporte público”, lamenta Otávio Cunha.

lação o 4º principal problema do país, atrás apenas de segurança,

Para o secretário nacional de Mobilidade Urbana do

saúde e desemprego, segundo a Pesquisa Mobilidade da População

Ministério das Cidades, Inácio Bento de Morais Júnior, a

Urbana 2017, da NTU em parceria com a Confederação Nacional

carta atinge em cheio o problema do transporte público.

do Transporte (CNT).

“Nós também entendemos que não há como melhorar a

Ainda assim, cerca de 50 milhões de cidadãos utilizam o trans-

mobilidade urbana se não for por meio de uma melhoria

porte público para se deslocar – 86% deles por meio de ônibus urba-

profunda no transporte público, para que as pessoas

nos, em deslocamentos diários. E, cada vez mais, o usuário tem exi-

troquem o carro pelo ônibus”, afirma o secretário, que

gido regularidade, eficácia, rapidez e conforto. Como não poderia

aposta em programas como o Refrota (para renovação

ED. 34
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e ampliação da frota de ônibus urbanos) e o Avançar

melhor ao público e disponibilizar informações aos usuários. “As

Cidades Grupo 2, direcionado a melhorias no transporte

metas são possíveis. Com planejamento, empenho e prioridade,

público em municípios com mais de 250 mil habitantes.

poderemos trazer mais qualidade e eficiência para o transporte pú-

Entretanto, diante da crise econômica que o Brasil enfrenta, ele teme que o uso de recursos do OGU seja inviável. “Com o déficit primário altíssimo, considero difícil esses investimentos virem do orçamento. O desafio do país

blico do país”, acredita o presidente da Frente Nacional de Prefeitos
(FNP) e prefeito de Campinas (SP), Jonas Donizette.
AGENDA POSITIVA - O terceiro e último item do

é grandioso, monumental. É preciso buscar o controle das

eixo ‘Qualidade’ é o Programa Transporte Público Brasileiro como

contas. Somente isso dará ao governo federal a possibi-

Instrumento de Desenvolvimento Social. O objetivo é disseminar o

lidade de retomar investimentos”, pondera o secretário.

papel do transporte público como direito social e ferramenta de in-

SERVIÇO PADRÃO - Mas, afinal, como

clusão social, dando maior visibilidade aos seus atributos e aos resultados das ações, de modo a estimular o retorno daqueles que

deve ser um transporte público de qualidade? É o que o

deixaram de utilizar o modal, seja por dificuldades financeiras, seja

Programa de Padrões de Qualidade para o Transporte

pela migração para o transporte individual. Faz parte da estratégia

Público Brasileiro pretende responder. A ideia é definir

aproveitar melhor o espaço dos coletivos para a promoção de cam-

as referências esperadas de um serviço de primeira li-

panhas e disseminação de informações educativas e de utilidade

nha. Disponibilidade da rede, rapidez nas viagens, inte-

pública. Fortalecer o aprendizado e a cidadania por meio de difusão

gração de modais, conforto, redução de emissão de po-

de informações em veículos e terminais também são considerados.

luentes e atendimento e informação aos passageiros são
os principais pontos a considerar.

A meta é universalizar o acesso ao transporte público pela redução
na tarifa, engajar ao menos 10% dos usuários em campanhas e ações

Dessa forma, a proposta é que seja criado um pro-

educativas, reforçar a responsabilidade social das empresas do setor e

grama de padrões de qualidade, com capacitação dos

tornar o ambiente do transporte público mais agradável. Campanhas

colaboradores e dos gestores públicos e privados e um

contra o assédio e em favor da segurança viária são alguns dos exem-

sistema de acompanhamento com metas que possam

plos possíveis, que já vêm sendo trabalhados nacionalmente pelo se-

ser verificadas em pesquisas. As metas são: reduzir a

tor. Mas o retorno dos passageiros que deixaram de usar o ônibus de-

duração das viagens, aumentar a regularidade, atender

pende muito de uma nova política tarifária, detalhada no programa 5.
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“Não basta priorizar os ônibus. Um transporte pú-

O poder da
transparência

blico de qualidade tem custo elevado, é mais do que o
bolso do usuário suporta. Como a população vai pagar?

Embora tenha apenas um item, o eixo transparência é tão impor-

A melhoria do sistema envolve mudar a política atual de

tante quanto urgente. Por isso, o Programa de Transparência para

financiamento. Custeio por meio da tarifa não funciona

o Transporte Público estabelece que toda cidade ou região metro-

mais no Brasil, e nem vai funcionar. Que se coloque na

politana tenha informações precisas sobre oferta, demanda, recei-

conta de toda a sociedade”, sentencia Otávio Cunha.

tas e custos. E, claro, que esses dados se tornem públicos. Somente

Buscar novas fontes de custeio, como já ocorre mun-

assim será possível a sociedade fazer a relação entre qualidade dos

do afora, é o ponto de partida. Recursos orçamentários

serviços e preços cobrados.

em todas as esferas de governo; separação entre tarifa

O presidente executivo da NTU reitera que o transporte público

pública e tarifa de remuneração; contribuição do trans-

é o serviço que mais tem transparência e frisa a urgência de que isso

porte individual; desoneração tributária; inclusão das

seja usado a favor do setor. “Dá para saber quantos pagam, por meio

gratuidades nos orçamentos públicos a cargo dos seto-

da bilhetagem eletrônica. Os ônibus são controlados por GPS, então,

res beneficiados; criação de um fundo para o transporte;

é possível verificar quantos quilômetros os ônibus rodam e o custo

e fortalecimento do vale-transporte são as principais

disso. É possível divulgar tudo isso e, assim, chegar às receitas e aos

propostas do Programa de Financiamento do Custeio

custos do serviço para informar à população”, explica Otávio Cunha.

do Transporte Público Coletivo Urbano.

Para que o programa seja efetivo, o Método de Cálculo dos

O presidente da FNP garante: uma das principais

Custos dos Serviços de Transporte Público por Ônibus (Planilha

dificuldades enfrentadas pelos municípios – no passado,

ANTP) é um aliado essencial, pois permite que qualquer Estado ou

no presente e, ao que tudo indica, também no futuro

Município consiga calcular os custos reais dos serviços. A proposta

próximo – é o financiamento do transporte público.

é que seja criado um programa de transparência com informações

“Essa é uma bandeira forte da Frente Nacional de Pre-

claras, capacitação dos operadores e estruturação dos órgãos res-

feitos. Temos trabalhado pela aprovação da Cide Verde –

ponsáveis para auditar e fiscalizar. A meta é melhorar o serviço e

criação de tributo sobre o combustível para o transporte

recuperar a confiança da sociedade.

motorizado individual –, com grande intensidade, desde

“Levamos quase quatro anos para concluir a planilha, em um tra-

2016. Apesar de ainda acreditarmos que é uma alterna-

balho conjunto. Sempre lutamos para que ela fosse uma realidade e

tiva para a mobilidade urbana no país, no cenário atual,

esperamos que, com o apoio de todas as frentes, possamos divulgá-la

em meio à crise dos combustíveis e à consequente greve

em todo o País”, diz o otimista presidente da ANTP, Ailton Brasiliense.

dos caminhoneiros, ainda é instável para fazermos qualquer previsão”, assume Jonas Donizette.

Preços acessíveis:
anseio de todos

A meta é que até 50% dos custos do setor sejam cobertos por outras fontes que não a tarifa, para que pelo
menos 20% dos usuários que deixaram de usar o serviço

O usuário do transporte público pode não ter ainda todas as infor-

tenham condições de retornar.

mações sobre os bastidores do setor. Mas há algo que já está claro

Já o Programa de Segurança Jurídica dos Contra-

como água: o serviço custa caro e não é bom. Dessa forma, o preço

tos, que encerra a carta, tem o objetivo de romper com

cobrado passou a ser o principal motivo para a queda da demanda.

as práticas de quebra de contratos entre o poder público

A pesquisa Mobilidade da População Urbana 2017 apurou que

e as empresas concessionárias, extinguindo o fator polí-

62,9% dos usuários que deixaram de usar os ônibus retornariam

tico dessa relação.

caso houvesse redução nos preços.

Para isso, é preciso que os processos de contratação

Em um país onde as políticas de incentivo são somente para auto-

dos serviços sejam debatidos com a sociedade e fecha-

móveis e motos, no qual o custeio do transporte público ainda é feito

dos de forma detalhada, com preservação do equilíbrio

exclusivamente por meio da tarifa cobrada dos passageiros, o que se

econômico do serviço e melhoria da sua gestão, tanto no

pode esperar? Isso sem falar nas gratuidades, que representam 21% do

setor público quanto no privado. Tudo visando tornar a

valor da tarifa e são integralmente bancadas pelos usuários pagantes.

atividade mais segura e atrair investimentos.

ED. 34

NTUrbano

Capa

19

OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS
Agora que a carta foi entregue, cabe às candidatas

são as propostas mais urgentes. “Existe a ideia equivocada

e candidatos a decisão de incluir o transporte pú-

de que as empresas operadoras ganham muito e que a tarifa

blico e, consequentemente, a mobilidade urbana

é alta por causa disso. A planilha, mais aberta e transparen-

nas suas plataformas eleitorais e planos de gover-

te, para que a população possa cobrar, é muito importante.

no. O setor seguirá acompanhando e cobrando,

E havendo disponibilidade de recursos, é importante que

na esperança de que o assunto seja conduzido

eles sejam direcionados ao transporte público”, afirma Iná-

com a seriedade e a urgência que merece. Não há

cio Bento de Morais Júnior.

palpites quanto à corrida eleitoral, mas um grande desejo de ver o setor entrar numa nova era.

Já o presidente da ANTP comemora a elaboração e divulgação da carta. “Ela é muito feliz, traz questões urgentes.

“A NTU não tem bandeira política. Nossa

Espero que presidentes, governadores e prefeitos tomem

bandeira é a defesa do transporte público. Por

juízo. Estamos pagando um custo muito alto, não podemos

um serviço universal, uma rede contínua e re-

nos dar ao luxo. Atualmente, a tarifa é o triplo do que de-

gular a preços módicos. O transporte é capaz de

veria, e a troco de quê, com tantas outras formas de subsí-

beneficiar a saúde, reduzir os impactos ambien-

dio?”, questiona Ailton Brasiliense.

tais e melhorar a qualidade de vida das pessoas

Para finalizar a discussão, o presidente da FNP revela ex-

que vivem nas cidades. Então, por que não inves-

pectativas positivas quanto ao futuro, mas chama a atenção

tir? Se conseguirmos sensibilizar os candidatos

para outras questões igualmente importantes, como a re-

em relação a isso, todo o Brasil sairá ganhando”,

distribuição da arrecadação e de atribuições entre a União,

expõe Otávio Cunha.

estados e municípios. “Um novo mandato sempre é motivo

Para o secretário nacional de Mobilidade

de otimismo para qualquer cidadão que lute pela democra-

Urbana do Ministério das Cidades, a busca por

cia. No entanto, as eleições não serão a salvação do País.

investimentos no setor e o fim da lógica perversa

Precisamos trabalhar por uma nova repactuação

do financiamento da operação por meio da tarifa

federativa”, finaliza Jonas Donizette.
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Palavra do Especialista

Mobilidade urbana,
meio ambiente e
políticas públicas
é graduado em Gestão Ambiental com ênfase
em meio ambiente urbano. Atua há mais
de 20 anos no planejamento e na gestão
de sistemas de transporte e mobilidade
urbana. Foi diretor de Mobilidade Urbana
do Ministério das Cidades e trabalhou em
diversas administrações municipais. Foi
coordenador da área de mobilidade urbana do
Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA).

Os sistemas de mobilidade urbana são grandes consumidores de energia e, consequen-

temente, têm grande participação na emissão de
poluentes locais, que causam a degradação da qualidade do ar, e gases de efeito estufa, que causam

as mudanças globais do clima. A agenda das mu-

A degradação da qualidade do ar e as doenças resul-

tantes da exposição a elevadas concentrações de poluentes
podem ser consideradas efeitos de médio prazo e de abran-

gência regional, uma vez que a dispersão de poluentes na
atmosfera não segue cortes geográficos rígidos e pode afetar

cidades próximas. As mudanças climáticas podem ser con-

sideradas de longo prazo, pois as alterações ocorrem lentamente e têm escala global.

A ampliação da participação do transporte público cole-

tivo nos sistemas de mobilidade urbana traz benefícios que

atendem os três temas da agenda ambiental, além de proporcionar, adicionalmente, benefícios sociais e econômicos.

Cabe lembrar que o transporte público é o único serviço dos
sistemas de mobilidade urbana que pode ser universalizado
em uma cidade e disponibilizado para todas as pessoas, sendo também o meio de transporte mais seguro.

Estratégias para sua expansão e eliminação de barreiras

danças climáticas tem sido o centro da atenção nos

de acessibilidade física e econômica, dado o elevado nível

eliminação de combustíveis fósseis (gasolina e óleo

próximos anos, constituindo-se em uma ação essencial para

últimos anos, resultando em grande pressão para a
diesel) do transporte nas próximas décadas.

Apesar de correta a abordagem da mitigação

das mudanças climáticas, que também contribui

para a melhoria da qualidade do ar, a agenda ambiental não pode deixar de incluir o elevado nú-

mero de mortos e feridos que, anualmente, enver-

gonham o Brasil, quando comparado com outros
países. Afinal, a agenda ambiental tem o objetivo
de preservar a vida e os ecossistemas.

Nessa abordagem, estamos tratando de pa-

drões de mobilidade urbana que geram impactos
com diferentes escalas temporais e abrangências
territoriais. As mortes e os feridos no trânsito po-

dem ser considerados impactos imediatos e nacionais, uma vez que ocorrem todos os dias no Brasil,

afetam as famílias (impacto emocional sem mensuração) e resultam em elevados gastos no sistema
de saúde e perda de capacidade produtiva do País.
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tarifário para o usuário, são fundamentais para o País nos

o desenvolvimento das cidades. Porém, essa agenda precisa

superar barreiras associadas à implementação de políticas
públicas. O congelamento do orçamento federal, por meio da
Emenda Constitucional n° 95/2016, impede a implantação

de infraestrutura de transporte público, e os governos locais
não têm capacidade de investimento. Caberá aos prefeitos
implantarem as faixas exclusivas de ônibus que melhoram

as condições gerais de operação e trazem benefícios para
os usuários e para o meio ambiente. Isenções e reduções
de impostos, mesmo em um quadro de alegada crise fiscal,

têm sido direcionados para o transporte individual, quando

deveriam ser direcionados para o transporte público, para
que o usuário não pague a conta da substituição da fonte de
energia. Cabe lembrar que a eletrificação dos automóveis,
sem a solução dos problemas de mobilidade urbana, vai criar

o ecocongestionamento. (Ferreira e Boareto, 2013). Somente
o transporte público coletivo pode, efetivamente, proporcionar o desenvolvimento sustentável das cidades.
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Parada obrigatória

BNDES LANÇA GUIA PARA CONTRATAÇÃO
DE PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA

GUIA TPC

ORIENTAÇÕES PARA
SELEÇÃO DE TECNOLOGIAS E
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

O Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-

de Mobilidade Urbana (SeMob) do Ministé-

nômico e Social (BNDES) criou um guia que

rio das Cidades e com recursos e apoio da

serve como material de apoio para orientar

Cooperação Financeira Alemã, por meio do

secretários, gestores municipais e esta-

banco alemão de desenvolvimento KfW.

duais na escolha do modal e tecnologia de

Acesse o guia pelo site

WWW.GUIATPC.

transporte público coletivo mais adequados

COM.BR e conheça as orientações sobre o pro-

para cada cidade. O Guia TPC foi elaborado

cesso de seleção de tecnologias e implantação

conjuntamente com a Secretaria Nacional

de sistemas de transporte público coletivo.

Indicadores
IMPACTO DA GREVE
DOS CAMINHONEIROS
A greve dos caminhoneiros, que ocorreu entre os dias 23 e
30 de maio, gerou transtornos em vários setores, inclusive no de transporte coletivo urbano de passageiros: a paralização afetou mais de 39 milhões de usuários, segundo
dados de um estudo realizado pela Associação Nacional
das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) com o apoio
das entidades filiadas e empresas associadas à entidade.
Os principais prejuízos causados pela greve, destacados no relatório, foram: redução da oferta de serviços,
perda da demanda de passageiros, queda da arrecadação
das empresas, e perda de produtividade no mercado de

A greve dos
caminhoneiros
representou:
51,9

milhões

de viagens
não realizadas

111,4

milhões

de quilômetros deixaram
de ser rodados

trabalho. Com a falta de serviços de transporte público os
usuários não conseguiram realizar suas atividades básicas
diárias, com reflexos em toda a economia.
Ao todo 111,4 milhões de quilômetros deixaram
de ser rodados pelos ônibus urbanos em todo o país
(18,2% por dia). Além disso, 51,9 milhões de viagens de
ônibus urbanos não foram realizadas, acarretando uma
redução em relação à demanda prevista. O faturamento
durante os 8 dias de duração da greve teve queda de
20%. O impacto total no setor de transporte público por
ônibus foi de R$ 191,9 milhões, e o impacto na produtividade do mercado de trabalho foi de R$ 5,6 bilhões.
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Lazer e sustentabilidade nos
terminais e corredores de ônibus
Empresas do eixo Rio–São Paulo promovem
projetos culturais e ambientais para a população

Rio de Janeiro

RJ

Cultura em Movimento
Crianças e adultos do Rio de Janeiro têm a oportunida-

“Tivemos um boom de empréstimos e doa-

de de ficarem mais próximos do mundo da literatura com o

ções no primeiro mês, o que nos surpreendeu

cidade pela empresa Transportes Flores. Já foram empresta-

querem, sim, ler», afirma Cristina Gullo, do

projeto “Cultura em Movimento”, promovido nos terminais da
dos mais de 1.200 livros nas duas edições da ação, que começou
em fevereiro de 2018.

A iniciativa funciona como uma biblioteca itinerante com

literatura infantil, juvenil e adulta. O objetivo é estimular a lei-

tura da população, permitindo que as pessoas peguem livros

muito. São números ótimos. Significa que eles

setor de comunicação da Transportes Flores.
O projeto conta com as parcerias da Biblioteca

Nacional e das editoras Arqueiro, Folio Digital,
Hexus, Arquimedes e Sextante.

Além da biblioteca itinerante, a Transporte

emprestados ou troquem os seus pelas publicações disponíveis.

Flores também promove peças teatrais gratui-

mais de 300 livros pela biblioteca. Na primeira edição do proje-

da Copa do Mundo, quem passou pelo terminal

No Méier, onde funciona desde maio, já foram emprestados

to, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram concedidas
926 obras à população.

tas uma vez ao mês. Um dia antes da abertura

de ônibus Américo Ayres, no Méier, assistiu a

encenações sobre a história do futebol e par-

ticipou de brincadeiras sobre o esporte mais
popular do planeta.

Em agosto, foi a vez da fábula de Chapeu-

zinho Vermelho encantar quem passou pelo
Terminal Américo Ayres. “A ideia é levar

cultura e distração aos passageiros. Queremos
resgatar um sentimento de infância em quem

cresceu ouvindo Chapeuzinho Vermelho e fazer com que a nova geração mantenha o hábito
da leitura”, conta Cristina.

Mensalmente, acontecem atividades no

Terminal Américo Ayres para estimular ain-

da mais a leitura do acervo da biblioteca. O
projeto ficará no terminal do Méier até outubro
deste ano.
ED. 34
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São Paulo

SP

Corredor Verde
Há 10 anos a paisagem de 33 km do

trecho São Mateus–Jabaquara do Corredor

ABD, em São Paulo, era de grama rasteira e

algumas poucas árvores. Com o programa
Corredor Verde, idealizado pela empresa
Metra, foram plantadas 11 mil manacás-da-serra ao longo da via desde 2008, favorecendo a natureza e o bem-estar da população.

O Corredor Verde é um conjunto de espa-

ços públicos urbanos, abertos ou protegidos,

destinados à conservação da natureza, recuperação da paisagem, contemplação e lazer.

Anualmente, no Dia de Fazer a Diferen-

ça, os colaboradores da Metra e do Grupo

ABC, seus familiares e voluntários dos
bairros próximos juntam-se para plantar

centenas de mudas de árvores ao longo dos
espaços entre as canaletas dos ônibus.

O projeto também tem um componente social e

já distribuiu folhetos para a população defendendo

a importância de o usuário deixar o carro em casa

e se locomover de ônibus ou por outros meios de

transporte coletivo. A iniciativa também colabora
com a redução do efeito estufa em cinco municí-

pios da Região Metropolitana — São Paulo, Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André e Mauá.

O manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis) foi

escolhido por ser uma árvore especialmente recomendada para o paisagismo urbano e se adaptar

bem tanto em bosques e parques quanto em espaços
pequenos, como calçadas e corredores. Além disso,

cresce rapidamente e suas raízes não prejudicam o
asfalto e o cimento das canaletas. As folhas das ár-

vores que caem são recolhidas, enviadas para compostagem, transformadas em adubo e reutilizadas.

Mas a principal característica do manacá-da-

-serra é a magnífica f loração. Suas belas f lores
desabrocham na cor branca e, aos poucos, passam

para o rosa e, por fim, ao roxo — e as três cores podem ser vistas numa mesma árvore.

NTUrbano

JUL/AGO 2018

24

Mobilidade coletiva

SERGIO
LEITÃO

é doutora em Ciências

é advogado,

Sociais pela UFRRJ

fundador e

e coordenadora

diretor executivo

Institucional do

do Instituto

Instituto Escolhas

Escolhas

Multiplicam-se pesquisas
e notícias sobre como
os aplicativos de
transporte, como Uber
e Cabify, estão afetando
o transporte público

Pesquisa de opinião realizada pelo Ideia Big Data e enco-

Outro levantamento, que está sendo realizado por

mendada pelo Instituto Escolhas e Instituto Clima e Socie-

uma agência estatal da cidade de São Francisco, nos

dade, em novembro de 2017, identificou uma tendência do brasilei-

EUA, já constatou aumento de deslocamentos por

ro de trocar o transporte público pelos aplicativos de transporte ao

aplicativos e queda dos deslocamentos por transporte

ouvir 3.000 pessoas de todas as regiões do País.

público no aeroporto local. As cidades de Nova York e

Na amostra, aplicativos como Uber e Cabify obtiveram 81% de

Chicago alegam que a queda do número de passageiros

aprovação; 32% dos entrevistados disseram utilizá-los com uma

do metrô e ônibus está associada à migração para os

frequência igual ou maior do que duas vezes na semana. Esse nú-

aplicativos. Nova York possui um dos poucos metrôs

mero é bastante significativo se considerarmos que esses aplicativos

do mundo que se paga com a própria tarifa, por conta

não operam em todas as cidades brasileiras.

do alto número de passageiros — sustentabilidade que

Perguntados sobre qual meio de transporte utilizavam antes de

está sendo ameaçada.

usar os aplicativos, 49% dos entrevistados disseram que deixaram

No Brasil, a péssima qualidade do transporte públi-

de usar o transporte público, 37% afirmaram deixar de usar o táxi e

co, aliada aos preços mais em conta dos aplicativos se

24% o próprio carro. Essa substituição do transporte público pelo

comparados com os do tradicional táxi, pode explicar

serviço por aplicativo aconteceu mais entre as mulheres (54%) e

essa mudança. Em um momento de grave crise econô-

entre os jovens (58%).

mica para o País, o problema vai exigir mais recursos pú-

A troca precisa ser vista com mais atenção, não só por conta do

blicos para bancar o funcionamento do sistema. O uso

aumento do trânsito e da poluição, como pela perda de receita do

dos aplicativos pode até fazer a felicidade de quem pode

transporte público. A queda do número de passageiros leva tam-

pagar por ele, mas pode piorar ainda mais a situação do

bém a uma queda de arrecadação e pode complicar ainda mais a

sistema de transporte público de nossas cidades.

já delicada situação financeira do setor, prejudicando a parcela da

É urgente pensarmos formas de impedir que os apli-

população de mais baixa renda, que só pode contar com o ônibus e

cativos sejam uma ameaça para o transporte público.

o trem nos seus deslocamentos.

Um obstáculo é a falta de abertura dos dados por parte

Essa não é uma tendência só no Brasil; diversos centros de pes-

das empresas, que só pode ser resolvido por meio de

quisa e governos em outras partes do mundo estão analisando o fe-

regulação por parte do poder público. Nesse sentido, o

nômeno. Um estudo recente da Universidade da Califórnia identificou

problema dos aplicativos deixa de ser só com os táxis e

que entre 49% e 61% das viagens pelo serviço de aplicativos pode-

passa a ser uma questão para governos e socie-

riam ser feitas a pé, de bicicleta ou por transporte público coletivo.

dade como um todo.

ED. 34
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Mais transporte público,
mais qualidade de vida
Além de discutir soluções para antigos problemas do
setor, o Seminário da NTU debateu as contribuições do
transporte público para temas essenciais como saúde,
trânsito seguro, meio ambiente e desenvolvimento social
A 32ª edição do Seminário Nacional NTU 2018, reali-

“A nossa esperança é que a mobilidade seja co-

zada em São Paulo, foi marcada pelo diálogo em torno

locada na pauta. O setor de transporte público por

de questões que afetam as empresas operadoras, os gover-

ônibus se antecipou e já entregou propostas para

nos e a sociedade como um todo. Logo na abertura do evento,

melhorias desse sistema aos representantes das prin-

o presidente executivo da Associação, Otávio Cunha, refor-

cipais candidaturas na corrida eleitoral à presidência

çou a importância do setor ao pleitear a inserção do tema

da república”, disse. (Conheça as propostas da NTU

transporte público na agenda dos próximos governantes.

na matéria de capa, página 16 desta edição).
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Otávio Cunha destacou ainda que os
automóveis ocupam quase 60% do espaço viário urbano e levam apenas 20% dos
passageiros transportados, enquanto os
ônibus ocupam somente 25% do espaço
viário para transportar cerca de 70% das
pessoas. Carros e motos são responsáveis por 66% dos acidentes fatais, enquanto menos de 1% dos acidentes fatais
envolvem passageiros de ônibus. “Então,
por que não investir no transporte público? O que estamos esperando para
economizar gastos públicos com saúde
e destinar parte desses recursos economizados para melhorar o transporte
público?”, indagou o presidente da NTU.

Transporte público e
a agenda 2030 da ONU
Parte da programação do evento foi dedicada ao debate com
especialistas sobre como o setor de transporte público pode
ajudar o Brasil a atingir as metas globais de meio ambiente,
saúde e sustentabilidade urbana, incluindo os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a chamada
Agenda 2030, que reúne os compromissos assumidos pelo
país perante a ONU e a comunidade internacional.
O assessor internacional em segurança viária da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial
da Saúde (OPAS/OMS), Victor Pavarino, alertou para o aumento exponencial da mortalidade por acidentes de trânsito
relacionada ao crescimento da motorização nos países em
desenvolvimento, principalmente pelo crescimento da venda de motocicletas.
Somente no Brasil, de acordo com dados da Associação
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), a produção
nacional saltou de aproximadamente 100 mil unidades
por ano, em 1980, para quase 1 milhão/ano em 2017, com
um pico de quase 2 milhões em 2010. A partir de 2008, os
motociclistas passaram a ser o principal grupo de vítimas
de acidentes de trânsito no País. “O trânsito se tornou o
principal problema de saúde nos países mais pobres. Hoje,
há uma pandemia de acidentes com motocicleta na América
Latina”, afirmou Pavarino.
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Essa visão também foi compartilhada pelo

Sobre o assunto, o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha, reco-

diretor-presidente do Observatório Nacional de

nheceu que o setor ainda é visto como vilão pela mídia, mas entende que

Segurança Viária (ONSV), José Aurélio Ramalho.

a comunicação é a ferramenta para melhorar essa imagem. Em seguida,

“O grande problema está nas pessoas que sobre-

o empresário Moacir Bogo, de Joinville (SC), trouxe sua experiência com

vivem, mas ficam com sequelas para o resto da

ações simples de agenda positiva que melhoraram o relacionamento da sua

vida. Hoje são quase dois milhões de brasileiros

empresa, a Gidion, com a sociedade e a mídia.

que representam um alto custo social”, informou

O empresário explicou que trabalha tanto com comunicação interna

o executivo. De fato, estima-se que para cada

quanto externa e relatou algumas iniciativas adotadas pela empresa, como,

óbito no trânsito, há 15 pessoas que sofrem trau-

por exemplo, o programa “Retorno Seguro”, criado para atender os funcio-

matismos graves, que requerem hospitalização,

nários, especificamente o motorista, na volta das férias. Segundo ele, assim

e 70 casos de lesões menores.

que retorna, o motorista fica dois dias em treinamento para uma espécie de

É por causa desses números alarmantes que

reciclagem, em que assume o lugar do passageiro. “Fazemos isso para que

a redução pela metade do número de mortos nos

ele entenda como a sua condução ao volante afeta o usuário do transporte

acidentes de trânsito até 2020 é um dos objeti-

público”, explicou. Ele também destacou os resultados positivos em termos

vos adotados na Agenda 2030 para o Desenvol-

de imagem para ações de transparência, como a divulgação dos números

vimento Sustentável. Contudo, uma meta ainda

da empresa para o público, além de outras iniciativas que privilegiam o en-

mais importante é o Objetivo 11.2, que prevê a

trosamento da empresa com a sociedade e os funcionários.

criação de um sistema de transporte mais seguro
e inclusivo até 2030, principalmente por meio da
expansão do transporte público, com atenção
especial às necessidades daqueles em situação
vulnerável, como crianças, mulheres, idosos e
pessoas com deficiências.

Comunicação como
aliada do setor
“O caminho do diálogo - construindo relacionamentos com a sociedade, passageiros e funcionários” foi o tema da palestra master do Seminário,
ministrada pelo especialista em comunicação e
sócio-diretor da empresa FSB Comunicação, Flávio Castro. Para ele, a comunicação corporativa
realizada de forma permanente é uma ferramenta fundamental para o fortalecimento da imagem
pública e da competitividade do setor de transporte público urbano.
O especialista apresentou dados que registram como a falta de confiança nas instituições
aumentou nos últimos anos, sejam em governos
ou em empresas, e como isso levou a uma mudança de atitude em relação a marcas e serviços.
“É fundamental ter estratégia, ter porta-vozes
bem preparados e mensagens claras e definidas”,
finalizou o palestrante.
ED. 34
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Oficinas de
tecnologia
Desde que a NTU passou a oferecer oficinas
técnicas no último dia do Seminário Nacional, os debates se tornam cada vez mais
produtivos e o público, mais interessado.
Este ano, as discussões giraram em torno de
temas atuais e que desafiam cada vez mais
a gestão e operação do transporte coletivo:
sistemas de pagamento e novos negócios;
startups; e a mudança da matriz energética
do setor (diesel x híbrido/elétrico).
Sobre as inovações que estão sendo
implementadas na bilhetagem, foram apresentadas soluções como o MV Contactless,
sistema que utiliza cartão com um tipo de
chip que efetua a cobrança da viagem apenas
pela aproximação com o validador, tornando
o embarque mais ágil. Segundo Fernanda
Caraballo, diretora de desenvolvimento de
negócios da Mastercard, o sistema já é usado
em vários países; o cartão também pode ser
cadastrado no smartphone e utilizado para
outras finalidades. “Tecnologia só é útil se
resolve problemas”, afirmou Rafael Teles, diretor de produtos da Transdata, referindo-se

URBI Mobilidade Urbana e conselheiro da NTU; Marcelo Sarralha, executivo da

à evolução e à capilaridade que os meios de bi-

área de mobilidade da Visa; Fernanda Caraballo, diretora de desenvolvimento de

lhetagem oferecem, como o aumento da velo-

negócios da Mastercard; Leonardo Ceragioli, diretor comercial da Prodata Mobi-

cidade de transação e a diminuição de filas no

lity; Paulo Celso Dantas, superintendente comercial da TACOM; Rafael Teles, di-

transporte público, entre outros benefícios.

retor de produtos da Transdata; e Milton Silva, gerente comercial da Empresa 1.

De acordo com Paulo Celso Dantas,

O painel sobre o tema “Inovação no transporte público: o papel das star-

superintendente comercial da TACOM, atu-

tups” iniciou suas discussões com a constatação de que o Brasil passa por mo-

almente cerca de 70% dos usuários de trans-

mento em que a tecnologia avança rapidamente. Exemplo disso é o transporte

porte público usam Smart Cards e 30% ainda

por aplicativo, que está cada vez mais em evidência e vem se consolidando no País.

utilizam dinheiro, o que representa um custo

A mediadora Richele Cabral, diretora de Mobilidade Urbana da Fetranspor

dentro desse cenário. De acordo com ele,

(RJ), trouxe à tona, no debate, como as startups do setor estão buscando o de-

o objetivo é tornar mais acessível o cartão

senvolvimento de novas tecnologias e o impacto disso para a sociedade, além

de transporte para o público, com as novas

de discutir os benefícios e os possíveis problemas dos novos formatos.

tecnologias e a possibilidade de usar o smar-

A implementação de novas tecnologias foi compartilhada por dois dos

tphone para pagar o bilhete, incentivando

painelistas, Marco Moniz, diretor de operações da M2M, e Mauricio Consulo,

assim a redução do número de pessoas que

diretor geral da América Latina da Clever Devices. Segundo os especialistas,

usam dinheiro nos ônibus.

as pessoas estão muito inseridas em novas tecnologias e com um olhar muito

A mesa do painel estava composta por Edmundo de Carvalho Pinheiro, diretor geral da

atento para entender como o mercado funciona, para justamente melhor absorver essas novas ferramentas.
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O setor passa por constantes mudanças, principalmente com

sobre o efeito estufa e aumento de poluentes no meio

as soluções de aplicativos e modais alternativos como bicicletas e

ambiente. A partir disso, o mediador Francisco Chris-

patinetes, vistos comumente em cidades da Europa e que estão se

tovam, presidente do SPUrbanuss (SP), questionou os

disseminando no Brasil. A Cittati aposta em soluções que monito-

debatedores sobre a nova lei municipal de São Paulo

rem e deem um direcionamento maior à gestão de frotas e big data,

(Lei nº 16.802/2018), que visa zerar a emissão de CO2

trazendo um perfil de deslocamento do usuário e o tempo em que

nos veículos de transporte de passeio, carga e passageiros em 20 anos.

passa no transporte.
Outro ponto abordado foi a necessidade de se utilizar soluções

Em resposta, os participantes apresentaram dados

que sejam regulamentadas e trabalhem junto ao poder público.

mostrando que o País é considerado o sétimo maior

“Para que haja uma melhor interação do usuário com a tecnologia

poluente de CO 2 no mundo, sendo responsável por

no transporte e consequentemente uma melhor capilaridade, é

3% da emissão global total. Mas também mostraram

preciso que haja mais previsibilidade dos horários. Isso faz com que

que o Brasil possui empresas competentes e capazes

diminua a ansiedade e com que este usuário consiga se programar”,

de reduzir o consumo e as emissões, além de alcançar

pontuou Rodney Freitas, CEO da uBus.

soluções sustentáveis.

Com as mudanças de comportamento das gerações e da po-

Foi consenso, durante o debate, que somente as leis

pulação, a interação de deslocamentos, necessidades e horários

não são capazes de alavancar o progresso com relação à

também mudam, segundo pesquisa da Cittati. O estudo revela que

emissão de poluentes, mas são necessárias políticas pú-

81% das pessoas que se deslocam por meio do transporte público

blicas de investimentos em combustíveis renováveis e ou-

têm acesso a algum tipo de aplicativo de transporte, mas o nível de

tras tecnologias. O futuro é elétrico, conectado e compar-

utilização ainda é baixo.

tilhado, seja daqui a cinco, dez ou vinte anos, afirmaram.

Dados da Ecobonuz sobre novas soluções mostram que 85% das

Participaram das discussões André Rodrigues de

pessoas que estão dentro do ônibus concordam que, se tivessem

Oliveira, chefe de vendas e marketing de ônibus para a

poder aquisitivo maior, deixariam este meio de transporte. Por isso, a

América Latina da Scania; Adalberto Maluf, diretor de

companhia sugere novas soluções de fidelização com modelo de tro-

marketing, sustentabilidade e novos negócios da BYD;

ca por microbenefícios, como recargas de celular e vale-presentes de

Ieda Maria Alves, gerente comercial na Eletra Industrial;

passagens de ônibus, entre outros aspectos para engajar o usuário.

Fabiano Todeschini, presidente da Volvo; João Her-

Na última oficina técnica do Seminário Nacional NTU 2018, o

mann, gerente de marketing da MAN Latin America; e

debate sobre “o que move o setor: diesel versus híbrido/elétrico”

Orlando Zibini Junior, gerente de vendas e marketing da

foi iniciado com a apresentação de um pequeno vídeo com dados

Mercedes-Benz do Brasil.
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E AGORA, BRASIL? –
TRANSPORTE PÚBLICO

A manhã do primeiro dia foi dedicada ao seminário “E agora, Brasil? – Transporte Público”,
organizado pelo jornal Folha de S.Paulo em
parceria com a NTU como parte da programação do Seminário Nacional. O seminário da
Folha reuniu representantes de quatro candidaturas à presidência da República e dois especialistas de transporte, que atuaram como
debatedores. Todos os representantes defenderam a priorização do transporte público, a
melhoria da qualidade do serviço e a realização de novos investimentos em infraestrutura.
A candidatura do PT foi representada por
Jilmar Tatto; o porta-voz do candidato do
PSDB foi Jurandir Fernandes; o representante da candidatura do MDB foi Tarcísio Gomes
de Freitas; e o PCdoB foi representando por
Wagner Fajardo (veja o que os representantes disseram sobre transporte público na
entrevista da página 8 desta edição).

FEIRA LAT.BUS
TRANSPÚBLICO

Realizada em São Paulo desde 2007, a cada dois
anos, a Feira Transpúblico reúne os principais fornecedores do setor, entre fabricantes de chassis,
carrocerias e componentes para ônibus urbanos
e rodoviários. Este ano, a Feira apostou na retomada do crescimento do setor e ampliou sua
abrangência para incluir expositores e visitantes
dos países vizinhos, passando a ser Feira Lat.Bus
Transpúblico – Feira Latino-americana do Transporte. Ocupando um espaço de 16 mil m2, o dobro
da edição anterior, a Feira trouxe este ano 80 expositores de diversas áreas ligadas ao transporte
urbano e rodoviário de passageiros e contou com a
presença de mais de sete mil visitantes. A partir de
2018, a Feira Lat.Bus Transpúblico passa a
ser realizada sempre nos anos pares.

NTUrbano
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Vamos juntos construir
meios para expandir
a mobilidade humana?
A necessidade dos passageiros mudou e o jeito de usar o transporte também. Então, é
hora de evoluir. Há 25 anos trabalhamos de olho no futuro para formar novos
caminhos. Lançamos uma nova marca que destaca nossa visão inovadora para a
mobilidade. É com tecnologia que vamos criar soluções para o sistema de transporte
ser mais atraente. Isso nos inspira a seguir conectando dados, pessoas e caminhos.

itstransdata.com
/SomosTransdata
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Ônibus urbano perde
passageiros pelo
quarto ano seguido
Estudo feito pela NTU mostra queda de
3,6 milhões de usuários por dia e revela
aumento das gratuidades nos coletivos
Dados do Anuário 2017–2018 da Asso-

A diminuição da demanda foi agravada especialmente

ciação Nacional das Empresas de Trans-

nos últimos cinco anos (a partir de 2014), culminando em

transporte público coletivo urbano por ônibus

tes. Isso ajuda a explicar, por exemplo, o aumento das tarifas,

portes Urbanos (NTU) revelam que o serviço de

continua em declínio no País. No ano passado, a

redução média de demanda foi de 9,5% (a terceira
maior desde o início da série histórica), equivalen-

te à perda diária de 3,6 milhões de passageiros em

uma perda média acumulada de 25,9% dos usuários paganjá que agora há menos usuários rateando os custos da opera-

ção e a oferta do serviço não é reduzida na mesma proporção
da queda do número de usuários.

“Infelizmente, a demanda vai continuar caindo enquanto

todo o País, em comparação a 2016.

não houver políticas públicas de prioridade ao ônibus nas

analisadas na série histórica — Belo Horizonte,

tos da tarifa”, afirma Otávio Cunha, presidente executivo da

O estudo é feito com base em nove capitais

Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife,
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo — e compara o

desempenho do setor levando em consideração os
meses de abril e outubro de cada ano.
ED. 34

vias e enquanto o passageiro for o único a arcar com os cusNTU. Ele também atribui o agravamento da situação ao impacto negativo do cenário econômico do país, que favorece

o aumento do desemprego e restringe até os deslocamentos
para quem busca trabalho.
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EVOLUÇÃO DOS PASSAGEIROS
EQUIVALENTES TRANSPORTADOS POR MÊS
NO SISTEMA DE ÔNIBUS URBANO (2013-2017)
Passageiros equivalentes
transportados por mês
(em milhões)

410,0
390,0

381,1

Curitiba (PR)
Fortaleza (CE)
Goiânia (GO)
Porto Alegre (RS)
Recife (PE)

400,8

398,9

370,0

Belo Horizonte (MG)

363,8

350,0

Rio de Janeiro (RJ)

340,8

Salvador (BA)

355,0

330,0

São Paulo (SP)

323,6

315,0

303,0

310,0

275,0

290,0
270,0

Abril

250,0

Outubro

2013

2014

2015

2016

2017

Ano

apontam que a variação acumulada do combustí-

Tarifas e
gratuidades

vel foi 11,2% superior ao Índice Nacional de Pre-

Outro agravante da situação é a sobrecarga das gratuidades concedidas a estudantes, idosos e outros passageiros

definidos em leis, que passou de 17% para 20,9% no último

ano. Isso significa que um em cada cinco passageiros viaja
de graça atualmente; como esse custo também é rateado

ços ao Consumidor Amplo - IPCA em 2017. Ainda de acordo com o levantamento da Associação,
nos últimos 19 anos o aumento do óleo diesel foi

254,1% superior ao IPCA e 171,5% superior ao
valor da gasolina no mesmo período.

O impacto do combustível está entre os prin-

entre os usuários pagantes, o peso das gratuidades contribui

cipais itens de custo do sistema, menor apenas

Segundo a NTU, o modelo tarifário brasileiro, centrado

realizada pela NTU (2017), somente o óleo diesel

igualmente para encarecer o valor das tarifas.

unicamente em quem paga a passagem, limita o crescimento
do setor e contribui diretamente para afastar o usuário do

ônibus. “O financiamento das gratuidades por fontes exter-

nas de custeio, além de reduzir imediatamente o valor das

tarifas, garantiria justiça social aos usuários do transporte
público”, observa Cunha.

que o custo da mão de obra. Segundo simulação

representa 22% do custo total do sistema, em mé-

dia. 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.

Outros
dados

Óleo
diesel
De acordo com o levantamento, indicadores como passageiros equivalentes e pagantes, quilometragem produzida,

mão de obra, índice de frota e outros têm reflexo direto no

desempenho do setor. O preço do óleo diesel chama a aten-

ção porque dados do monitoramento realizado pela NTU
(2018), com base em informações publicadas pelo IBGE,

NTUrbano

O Anuário NTU 2017–2018 ainda traz infor-

mações sobre a idade média da frota de ônibus,
média de salários dos motoristas, tarifa média
ponderada, custo por quilômetro e outros da-

dos sobre o setor. A publicação está disponível
na biblioteca on-line da NTU, na página
WWW.NTU.ORG.BR.
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Transporte coletivo de
passageiros sob demanda
Aplicativo poderá ajudar a trazer de volta para o transporte
coletivo passageiros que optaram pelo transporte individual.
Dados da NTU apontam que 3,6 milhões de usuários
deixaram de usar o ônibus diariamente no último ano
Segundo pesquisa do Instituto Ideia Big Data, a procura

Para Rodney Freitas, CEO da uBUS, a

por transporte individual por meio de aplicativos tem

plataforma foi pensada exatamente para

crescido, contribuindo para a queda de demanda pelo transpor-

ajudar as empresas a se reinventarem,

te público (veja artigo sobre o assunto na pág. 24). Mas o mesmo

otimizarem o serviço, recuperarem e

instrumento que acirra a concorrência pode se tornar uma al-

fazerem novos clientes. “O que a gente

ternativa para operadores do transporte coletivo recuperarem

identificou no mercado, conversando

e até aumentarem o número de usuários do serviço. O uBUS,

com vários empresários e entendendo

solução digital que visa oferecer um serviço diferenciado de

um pouco do dia a dia das garagens, foi a

transporte coletivo, no qual o cliente poderá reservar horários

queda bastante significativa de passagei-

da viagem e escolher os assentos por meio de aplicativo, come-

ros. E, em princípio, a queda está muito

çou a ser testado como projeto piloto pela empresa SBCTrans,

atrelada ao transporte sob demanda dos

em São Bernardo do Campo (SP).

aplicativos “, explica.

ED. 34
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O serviço
Diferente das viagens compartilhadas, nas quais as pessoas solicitam o carro em diversos pontos da cidade e o veículo desvia o caminho para atender a todos, na plataforma uBUS o próprio cliente
define uma rota que será compartilhada com todos os outros que
estão acessando o app. Também é possível ter rotas fixas (todo dia
no mesmo horário) e rotas para eventos.
Pensando sempre no trânsito, na agilidade e na maior possibili-

O CONCEITO É ESSE: UM
TRANSPORTE COLETIVO SOB
DEMANDA EM QUE O PRÓPRIO
PASSAGEIRO PROPÕE ROTAS
QUE SÃO COMPARTILHADAS
COM TODOS.

dade de passageiros dentro da rota – o que permite que ela se torne
fixa –, o algoritmo do app traça o melhor caminho para partida e
destino solicitados pelo cliente. Aqueles que queiram comprar as-

nária que adquirir o produto também deverá pagar

sentos de determinado trajeto, mas que não estejam exatamente no

à startup um percentual sobre o valor da tarifa (que

ponto em que o veículo irá passar, são avisados para que cheguem

pode variar de 8% a 15%, dependendo da demanda, da

no ponto e no horário escolhidos para poderem embarcar.

região e do investimento feito em cada veículo). Outro

“O conceito é esse: um transporte coletivo sob demanda em que

modelo de negócio testado foi o de pagamento por veí-

o próprio passageiro propõe rotas que são compartilhadas com to-

culo, mas que a princípio não se mostrou muito atrativo

dos, enquanto o aplicativo faz o controle e a venda desses assentos.

para nenhum dos lados.

É uma mescla entre o transporte coletivo comum que existe hoje

A plataforma oferece ainda um canal de comuni-

com um pouco de fretamento urbano, que é quando a gente faz re-

cação por meio de um chat (24 horas por dia, sete dias

serva e uma rota específica para aquele local”, define Rodney.

na semana) aos passageiros. Todo o atendimento é

O CEO explica que esse modelo é considerado um transporte

gerenciado pela uBUS, que recebe a demanda (elogios,

regulamentado porque a plataforma é utilizada exclusivamente por

sugestões e críticas) e envia para a empresa concessio-

empresas detentoras de licença ou concessão para operação de

nária dar um posicionamento, que depois é repassado

transporte público nas cidades. O uBUS oferece um tipo de serviço

pela própria uBUS ao passageiro. Dessa forma, a startup

que é complementar às redes de transporte público por ônibus exis-

pode ter um melhor feedback sobre a ferramenta.

tentes. “A nossa proposta não é criar um transporte clandestino por
aplicativo. É criar um portfólio maior de produtos para as empresas
que já operam naquela região”, reforça.

Tarifa e venda
de assentos
O cálculo da tarifa é definido junto com o poder público

A Plataforma

e concessionário do serviço da região. A plataforma está
A solução completa oferece quatro serviços interligados: os apps

preparada para dois modelos de cobrança. O primeiro é

do passageiro e do motorista, um módulo administrativo e outro

a tarifa fixa – como acontece hoje com o ônibus urbano –,

de pagamento. Para oferecer o serviço, o veículo precisa ser pre-

no qual a pessoa faz reserva do assento e viaja dentro da

parado para receber um computador de bordo, que permita a tele-

rota escolhida. O segundo é por meio de um algoritmo

metria com o motorista, um GPS – que integra o próprio sistema – e

que avalia os horários, o trânsito, faz um cálculo de qui-

uma conexão 4G.

lometragem versus horário e gera uma proposta de valor

Todos os investimentos em veículos, equipamentos a bordo,

para o cliente final.

motoristas e treinamentos, assim como horários de funcionamen-

A venda dos assentos é feita via qualquer cartão de

to, valores e outros detalhes são definidos juntamente com o órgão

crédito pré-cadastrado pelo passageiro no app, e um QR

gestor de transporte de cada cidade e realizados pelos operadores

Code é gerado pelo sistema para ser validado por um

licenciados ou concessionários.

leitor, que fica no interior do veículo, assim que o cliente

Sobre o custo do serviço, a uBUS relata que a solução está no
mesmo patamar de outros softwares do mercado. A concessio-

NTUrbano

embarca. A ferramenta permite o pagamento na opção
débito, porém ainda não foi aplicado à plataforma.
JUL/AGO 2018

38

Tecnologia e inovação

Como funciona

QUATRO
MODALIDADES
DE COMPRA

Unitária

usada para comprar um

Lote

assento para uso imediato,

assentos para

conforme a tarifa definida

o mês todo

Agendada
com itinerário e

Evento

assento definidos para

propor um

determinado horário

itinerário específico

1
Empresas operadoras e órgãos gestores
definem valores de tarifas, horários
e outros detalhes de operação.

4
O motorista recebe os nomes dos
passageiros, rotas e tempos de
chegada ao destino de embarque e
desembarque de cada cliente em um
monitor (computador de bordo).

ED. 34
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Projeto
Piloto

Há quatro meses a startup está conduzindo

“A tecnologia pode proporcionar

um projeto piloto em São Bernardo do Campo

grandes benefícios e vantagens ao

18 lugares cada com banco de couro reclinável,

ros. A nossa parceira com a uBUS

(SP), com duas vans de modelo executivo com
Wi-Fi e TV. Por enquanto, a atividade está sen-

do oferecida gratuitamente aos funcionários
da empresa SBCTrans, com duas rotas predefi-

nidas, mas a uBUS já está desenvolvendo pacotes para outros dois clientes. Um deles pretende
colocar a plataforma em ônibus convencional e
outro em um micro-ônibus com 24 lugares.

2

transporte coletivo e aos passageivisa justamente oferecer ainda mais

agilidade, conforto, segurança e

praticidade para o cliente, que pode
contar com um serviço diferenciado

na palma da sua mão via aplicativo”,
destaca Milena Braga Romano, diretora executiva da SBCTrans.

O app informa ao passageiro o melhor caminho/
tempo de chegada até a rota e detalha o
tempo de chegada do veículo até o destino de
embarque. Mesmo com trajeto preestabelecido,

O passageiro escolhe o ponto de origem

veículos não têm pontos específicos de

e destino no app – que apresenta as rotas

parada e clientes poderão embarcar em

existentes (fixas) – ou sugere uma; define então

qualquer local dentro do seu percurso.

3

a rota, escolhe o assento e efetua o pagamento.
Após o pagamento, recebe o número da
placa do veículo e o nome do motorista.

No momento do embarque,
o passageiro valida o QR
CODE recebido no app após
o pagamento da viagem.

5
NTUrbano
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BRT de Salvador
começa a sair do papel
Com recursos de R$ 820 milhões liberados pelo governo federal,
sete linhas do novo modal devem ser entregues até o final de 2025
O sistema BRT está presente em cerca de 200 cida-

construídos viadutos, elevados, ciclovias e linhas

transformar a mobilidade dos grandes centros urbanos

transporte público e, ao mesmo tempo, desafogar

des pelo mundo e tem sido uma das apostas para

brasileiros. Em Salvador, o projeto do novo modelo de

transporte ganhou impulso e a primeira etapa já está em
fase de obras. De acordo com a prefeitura da cidade, esse

exclusivas para melhorar a vida dos usuários do

o trânsito de quem passa pelas avenidas Vasco da
Gama, Juracy Magalhães e ACM.

A primeira etapa terá uma extensão de 2,9 km.

trecho será entregue em junho de 2020, beneficiando dire-

Já o segundo trecho será de 5,5 km. A prefeitura

As obras serão realizadas em três etapas para facilitar o

do semestre de 2018 para que as etapas um e dois

tamente 340 mil usuários.

dia a dia de quem utiliza o transporte público entre o centro
e a região do Iguatemi, considerados os principais polos eco-

nômicos da capital. Segundo informações disponibilizadas
pela prefeitura de Salvador, o projeto contempla um sistema

pretende iniciar as intervenções ainda no segunsejam entregues no mesmo prazo. Está prevista

ainda a implantação de uma terceira etapa, que
está em fase de projeto e captação de recursos.

Inicialmente, serão instaladas dez estações e

moderno e de alta capacidade com tecnologia 100% nacio-

três tipos de linhas diferentes. A Linha Expressa

áreas mais críticas em mobilidade urbana da cidade.

quanto isso, a Linha Paradeira será responsável

nal, a fim de transformar o transporte público de uma das

por realizar paradas em todas as estações ao longo do percurso. Já a Linha Expandida, além de

Estrutura
e operação

percorrer o trecho BRT, também terá a função de

O sistema teve as obras iniciadas em março deste ano e terá
capacidade de transportar até 31 mil pessoas por hora. Serão

ED. 34

ligará diretamente os pontos inicial e final. En-
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levar e buscar passageiros nos bairros próximos.

A expectativa é que o percurso completo seja realizado em apenas 16 minutos.

{A} Divulgação Prefeitura Municipal de Salvador

A

Infraestrutura

Impasse
A etapa que ligará o Parque da Cidade à região da
rodoviária está sendo executada pelo Consórcio

BRT em meio a polêmicas, já que o projeto escolhido para Salvador tem sofrido críticas de parte dos
soteropolitanos. Há quem aprove e quem discorde

do projeto desenvolvido; entre os principais questionamentos estão a falta de políticas adequadas,

o espaço reservado aos modais individuais e even-
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Segundo o órgão, foram realizados o Estudo de Impac-

to Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental

(RIMA), além de audiências públicas no Ministério Público

da Bahia, que contaram com a participação do Conselho
Municipal de Meio Ambiente (Comam). Com isso, as obras
do BRT estão sendo executadas com base em estudos de re-

estruturação urbanística e paisagismo, intervenções no trá-

fego com novos viadutos, acessos, ciclovias, rearborização e
obras de macro e microdrenagem.

No planejamento da prefeitura ainda está a previsão da

tuais impactos ambientais decorrentes da remo-

plantação de duas mil árvores para compensar a remoção da

Para o professor da pós-graduação de enge-

Arborização Urbana de Salvador, em vigor desde 2017. Fora

ção de árvores para a nova via.

nharia civil da Universidade Federal da Bahia

(UFBA) e vice-chefe do Departamento de Enge-

nharia de Transportes e Geodésia, Juan Pedro
Moreno Delgado, o projeto não atende às necessidades de mobilidade da capital baiana. Ele afirma
que o problema está na concepção da infraestrutura. “O projeto determina a instalação de seis

vegetação existente, conforme determina o Plano Diretor de
isso, mais 1.700 árvores serão plantadas no entorno dos corredores do BRT e outras 169 árvores serão transplantadas, a
maior parte para o Parque da Cidade.

Entenda a
proposta

faixas, mas enquanto duas são reservadas para o

O projeto do BRT faz parte do Plano de Mobilidade Urbana

o transporte individual motorizado”, aponta.

para orientar políticas públicas do setor de mobilidade. O

BRT, as outras quatro faixas foram pensadas para
Delgado acredita que a proposta reforça a cul-

tura do automóvel em Salvador. Para ele, a solução

está no investimento em políticas públicas que

incentivem os motoristas a deixarem seus carros
em casa, e não o contrário. “As características do

Sustentável de Salvador (PlanMob), criado pela prefeitura

PlanMob está inserido tanto no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) quanto no eixo “Investe” do pro-

grama Salvador 360º, que também envolve ações realizadas
pela prefeitura e sociedade.

O BRT chegou a Salvador com a proposta de reduzir o

projeto estão equivocadas e caminham na contra-

tempo de viagem, diminuir o impacto ambiental e garantir

realidade para as cidades”, ressalta o especialista.

lação. A novidade representa uma grande mudança para os

mão da tendência mundial, que busca uma nova

A posição da
prefeitura
A prefeitura reconhece os desafios, mas afirma
que o BRT não oferecerá danos para Salvador,
já que o projeto é focado nos eixos de mobilidade,

transporte público e infraestrutura. Além disso,
defende a inclusão de iniciativas de responsabili-

dade ambiental como um importante compromisso para reduzir os impactos e reparar possíveis

danos ao meio ambiente, um dos principais motivos para manifestações contrárias.

veículos confortáveis e de tecnologia avançada para a popu-

usuários do transporte público da capital e também para as
empresas que operam em Salvador.

O presidente da Integra (Associação das Empresas de

Transporte de Salvador), José Augusto Evangelista de Sou-

za, revela que as empresas de transporte foram comunicadas
desde o início da realização do projeto e estão atentas ao

processo. No entanto, as empresas ainda não possuem uma
posição definida sobre o sistema. “O BRT está previsto no

Plano Diretor de Mobilidade do Município, mas ainda não
foi apresentado um Plano Operacional; só assim poderemos
avaliar se o modal atende às necessidades de mobilidade
urbana de Salvador ou não”, afirma José Augusto
Evangelista de Souza.

NTUrbano
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Voluntariado

ANJO DA
GUARDA
Programa Bus Anjo, feito por voluntários, ajuda
quem sente alguma dificuldade na hora de usar
o transporte público em São Paulo. O serviço
é gratuito e já beneficiou mais de 50 pessoas
Você enfrenta alguma dificuldade para se locomover

O Bus Anjo é um programa da startup Pro Coletivo,

usando o transporte público coletivo na sua cidade?

fundada há um ano pela jornalista e publicitária Chantal

O desconhecimento das linhas, do lugar onde descer, ou al-

Brissac e sua sócia, a também publicitária Anna Paula

gum outro receio fazem com que muitas pessoas deixem de

Serodio. Atualmente, a equipe do Pro Coletivo conta

andar de ônibus no Brasil. Em São Paulo (SP) não é diferen-

com a fotógrafa Lu Gebara e com voluntários de diversas

te. Foi pensando nisso que o programa Bus Anjo foi criado.

áreas que buscam ampliar o número de pessoas que

Desde novembro de 2017, voluntários ajudam pessoas a

escolhem modais coletivos e alternativos como meio de

chegarem ao seu destino usando o ônibus.

deslocamento diário na cidade de São Paulo.

ED. 34
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“O Bus Anjo surgiu pela constatação de que a maior
parte das pessoas na capital paulista (e também em ou-

Como funciona o projeto?

tros estados) não usa o ônibus por desconhecimento das
linhas, por preconceito e por outros receios. Temos uma

Para solicitar o serviço e também ser um voluntário

cultura no Brasil apoiada no uso do carro, o que atrapa-

do projeto, basta preencher um formulário no site

lhou bastante não só o uso do transporte coletivo como

WWW.PROCOLETIVO.COM.BR/BUS-ANJO .

No campo

também o desenvolvimento desses modais. Muita gente

para usuários são solicitadas informações como

ainda acha que usar ônibus é sinal de fracasso, algo

origem e destino, horário de deslocamento e qual

desprezível. Isso é muito nocivo para as pessoas e para

o motivo do deslocamento, para que o ‘anjo’ volun-

as cidades, que estão hoje com níveis de poluição muito

tário saiba exatamente onde encontrar o usuário e

acima do tolerável. Só em São Paulo, 11 mil pessoas

qual a melhor rota para chegar até o local deseja-

morrem anualmente de doenças decorrentes dos efeitos

do. O usuário do Bus Anjo também pode solicitar

da poluição”, destaca Brissac.

o programa para conhecer mais sobre as linhas de

O nome Bus Anjo foi inspirado no projeto Bike

ônibus, localização dos pontos de ônibus mais pró-

Anjo, que disponibiliza gratuitamente “anjos ciclistas”

ximos, melhores rotas, ganhar confiança para usar

para auxiliar quem quer aprender a andar de bicicleta.

o transporte coletivo ou conhecer os aplicativos de

Chantal também destaca a possibilidade de conquistar

transporte público para smartphones existentes. Por

mais empatia entre as pessoas por meio do serviço.

enquanto, o serviço atende apenas a capital paulista.

“Temos um carinho e uma atenção muito grande para

A maior parte das pessoas que solicitam ‘anjos’

quem nos procura, algo infelizmente inexistente hoje

pelo site é formada por mulheres acima de 30 anos.

no dia a dia e no trânsito de São Paulo. Queremos usar

O maior desafio do projeto é ampliar o serviço. Hoje,

mais os verbos cooperar, auxiliar e compartilhar para

o Bus Anjo conta apenas com voluntários e com as

mudar o cenário individualista e sem empatia das ruas

próprias criadoras, Ana Paula e Chantal, que acom-

de São Paulo”.

panham as pessoas que solicitam o auxílio. O grande

Uma dessas pessoas que encontrou ajuda para

objetivo do programa é conseguir patrocínios para

conseguir se locomover por meio do ônibus foi a farma-

expandir a escala de trabalho, estimulando e orien-

cêutica Carla Castanha, moradora da zona sul de São

tando mais pessoas no uso do ônibus.

Paulo. Ela conheceu o projeto por meio de uma rede

Atualmente, todos os custos do Bus Anjo são

social e decidiu participar. Para Carla, o medo de usar o

arcados pela startup Pro Coletivo. Eles incluem

transporte público era sua maior dificuldade. “Sempre

o bilhete único para os voluntários, o custo de

tive medo de me perder, de pegar ônibus errado, de

internet móvel (os voluntários usam o celular

me atrasar, etc., além do preconceito. Utilizei o serviço

para mostrar quais são os melhores aplicativos

uma única vez, em maio, para ir à Faria Lima. A ‘anja’

especializados em ônibus quando acompanham

foi simpática e tirou todas as minhas dúvidas. Me senti

as pessoas nos trajetos), a manutenção do blog e

confiante e nunca pensei que fosse tão fácil e rápido

a divulgação. “Por enquanto, queremos expandir

utilizar o transporte”.

em São Paulo. Nosso objetivo é sair do âmbito dos

Depois da experiência, Carla passou a utilizar ôni-

voluntários para times contratados, formados por

bus uma vez por semana e mudou o pensamento sobre

universitários das áreas de transporte e comunica-

transporte público. “Achei uma grande contribuição de

ção. Essas pessoas podem estar em várias regiões

cidadania. Menos carro, menos poluição, menos trânsi-

da cidade auxiliando os cidadãos quanto às linhas,

to. Um cenário que pode se tornar interessante pensan-

os melhores aplicativos, os trajetos, e também

do no coletivo”, defende. O serviço beneficia a qualidade

acompanhando essas pessoas nas primeiras

da mobilidade urbana em São Paulo, de maneira gratuita

experiências dentro do ônibus”.

e independente, com voluntários que auxiliam quem
precisa pensando no bem comum: o trânsito.
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Integração

NAZARENO
STANISLAU
AFFONSO
é urbanista, artista plástico e
diretor Nacional do Instituto
MDT e do Instituto RUAVIVA

Sonhando o
transporte público
numa cidade
sustentável
A

Em 2015, o transporte se tornou um Direi-

continuidade da implantação de projetos estruturantes, como

em continuidade da lei da Política Nacional de

bre Trilhos (VLT) e monotrilhos, além de corredores segre-

Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012), criando
um novo paradigma para circulação em áreas

urbanas: a prioridade no uso e nos investimentos

Sistemas BRT, metrôs, ferrovias urbanas, Veículos Leves sogados e faixas exclusivas de ônibus que sejam fiscalizados e
monitorados eletronicamente para não serem invadidos.

Essas propostas vêm sendo legitimadas por iniciati-

no sistema viário passaria a ser para os pedestres,

vas internacionais como o Plano Global para a Década de

a promoção da paz no trânsito. Com a Lei, a so-

o número de mortos e sequelados no trânsito), que, na 2ª

ciclistas, usuários do transporte público e para

ciedade brasileira conquistou a prioridade para
o transporte público, um serviço essencial e um

direito social constitucionalmente reconhecido

como linha norteadora das políticas de financiamento da mobilidade urbana.

No entanto, a realidade continua priorizando

as políticas públicas voltadas para os automó-

veis, com congestionamentos cada vez maiores,
viagens urbanas mais longas, estresse, poluição

Ação pela Segurança no Trânsito 2011–2020 (reduzir 50%
Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trân-

sito, apresentou um compromisso internacional que coloca
o transporte público como ferramenta de aprimoramento da
segurança no trânsito. Também no Acordo de Paris — em no-

vembro de 2015 — o Brasil se comprometeu a reduzir os gases

de efeito estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030, pela substituição dos combustíveis fósseis por energia elétrica, solar,
eólica e ressuscitando o programa brasileiro de uso do etanol.

Em 2017 realizou-se o HABITAT II, quando foi reafirmada

e grande número de mortos e feridos no trânsito.

a Agenda 2030 que coloca em prática os Objetivos de Desenvol-

cresce a consciência na sociedade e mesmo nos

está na linha de frente, preconizando a priorização da mobili-

Diante dessa estagnação das políticas públicas,
governos que não há como abrigar nas ruas tantos
carros e dar fluidez a eles, e que a promessa de

vimento Sustentável – ODS, em que a Mobilidade Sustentável
dade ativa inclusiva, o transporte público e a Paz no Trânsito.

É hora de confiar na disposição da sociedade brasileira

mais carros, mais vias e mais estacionamentos se

de tornar cada vez mais efetivos os princípios e objetivos da

Portanto, mesmo em tempos de crise política

cial, construindo ruas repletas de paz no trânsito, reduzindo

mostra falida como projeto econômico e social.

e econômica, as pessoas começam a vislumbrar

uma alternativa à cidade dos automóveis, com os
ônibus fora dos congestionamentos; com calçadas

acessíveis; ciclovias e ciclofaixas; zonas de 30 km/h
e a prática de implantar velocidades máximas de

50 e 60 km/h nas áreas urbanas, que transformam
a cidade em um lugar humanizado e seguro; como
também é necessário que a sociedade lute para a
ED. 34

Lei da Mobilidade, com o transporte público como direito soas velocidades das vias urbanas, implantando faixas exclusivas, infraestruturas para bicicletas (ciclovias, ciclorrotas,
ciclofaixas) e calçadas acessíveis, democratizando as vias

públicas para que se tornem o espaço da construção de uma
nova urbanidade e de uma nova vida, com paz para as
pessoas nas cidades.

*Inspirado no Manifesto da 17ª Jornada Brasileira ‘Na Cidade, Sem Carro’

NTUrbano

{A} Boyko.Pictures/Shutterstock.com

to Social, a exemplo da saúde e educação,
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Pelo mundo

Polônia

Inglaterra

Fabricante desenvolve
ônibus movido a hidrogênio

Transporte movido a biogás
A cidade de Bristol, na Inglaterra, investiu 7 milhões de euros
(aproximadamente R$ 34,7 milhões) numa frota de 21 ônibus
urbanos movidos a biogás para a sua linha de Metrobus,
operada pela First West of England. Os ônibus são neutros
em carbono e funcionam com gás gerado a partir de resíduos
alimentares. Os novos ônibus, que possuem chassis Scania,
dispõem de serviço Wi-Fi e pontos de carregamento por
USB. O Metrobus é o novo sistema de transporte público
em corredor exclusivo da cidade, operando na rota que faz a

A

ligação entre o sul de Bristol, o centro da cidade e o campus
A fabricante polonesa Solaris Bus & Coach anunciou o

universitário da Universidade de West of England.

desenvolvimento de um novo ônibus urbano movido
a hidrogênio. O modelo Urbino, com 12 metros de
comprimento, será o protótipo equipado com tração
híbrida (célula de combustível/eletricidade), com tanque
de armazenamento de hidrogênio feito de compósito, com
peso 20% menor que os atuais tanques. O modelo traz a mais
recente geração de células de combustível, com potência de
60 kW, permitindo uma autonomia de 350 quilômetros para
cada abastecimento. A marca produz veículos de transporte
público limpos, livres das emissões de poluentes, e busca
desenvolver alternativas mais eficientes para o mercado. O
novo ônibus a hidrogênio será apresentado em 2019.

Suécia

B

Ônibus autônomo é testado em Gotemburgo

No último mês de junho, a Volvo fez

O ônibus foi projetado para proporcionar um deslocamento seguro e

demonstração de ônibus autônomo

confortável, com aceleração e frenagem sem trancos. Nos pontos de embarque,

na cidade de Gotemburgo (Suécia).

o veículo para sempre na mesma posição e distância da plataforma, facilitando o

O veículo, que possui baixo ruído

acesso dos passageiros. Sensores monitoram o ambiente ao redor do ônibus e as

e é livre de emissões de poluentes,

informações captadas são utilizadas para as manobras, prevenindo acidentes.

{A} Divulgação; {B} Martin Arrand; {C} Divulgação

foi projetado como alternativa para
o transporte público sustentável.
A nova versão autônoma também
será usada em um laboratório sobre
comboios urbanos inteligentes,
em que vários ônibus seguirão em
conjunto de forma sincronizada e
segura, aumentando a capacidade
de transporte de passageiros.

C
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NTU recomenda

Nossas
dicas
APP

NTU App

Desenvolvido apenas para os membros das empresas
associadas e entidades filiadas à NTU, o NTU App é
um aplicativo que oferece acesso rápido aos principais

APP

Olha o Ônibus

dados e informações técnicas do setor de transporte

O aplicativo ‘Olha o Ônibus’ permite aos usuários paraenses

público por ônibus no Brasil. Também estão disponíveis

verificar as rotas de coletivos da cidade de Belém (PA). Tem

na ferramenta conteúdos sobre temas relacionados à

como função planejar as viagens, conhecer os trajetos e

mobilidade urbana. O app funciona em dispositivos com

acompanhar em tempo real a localização dos coletivos. No

sistemas Android e iOS. Associados poderão baixar o

momento, o aplicativo funciona apenas para as linhas que

aplicativo em seus celulares e entrar em contato com a

saem do terminal da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Área Técnica da NTU para habilitar a senha de acesso.

O app está disponível apenas para o sistema Android.

ANUÁRIO

2017
NTU
2018

Anuário
NTU 2017–2018

Fórum de Gestão e
Conectividade de Frotas

Anuário NTU 2017–2018, que traz o

será realizado nos dias 12 e 13 de novembro, no

acompanhamento dos projetos voltados

American Chamber of Commerce (Amcham). Essa é

para a mobilidade urbana brasileira,

a 12ª edição do Fórum, que é organizado pela OTM

dados de desempenho operacional do

Editora. O evento irá discutir a redução de custos

transporte coletivo urbano e o balanço

e a qualificação profissional, entre outros temas,

das atividades realizadas pela NTU no

apresentando as melhores práticas, inovações e

último ano. A publicação está disponível

tendências do mercado de gestão de frotas. Para mais

E-BOOK

Já está disponível para download o

para leitura no site
ED. 34

WWW.NTU.ORG.BR .

EVENTO

O Fórum de Gestão e Conectividade de Frotas

informações, acesse o site:

NTUrbano

WWW.OTMEDITORA.COM .

O FUTURO DO
TRANSPORTE
PÚBLICO JÁ
COMEÇOU
A NTU AGRADECE AOS
PARCEIROS E ÀS MAIS DE SETE
MIL PESSOAS PRESENTES
NO SEMINÁRIO NACIONAL
NTU E NA FEIRA LAT.BUS
TRANSPÚBLICO 2018.
Juntos, dividimos experiências,
discutimos inovações e propusemos
soluções para um transporte
público com qualidade,
transparência e preços acessíveis.

Esperamos você na
próxima edição!

SIMEFRE

Mobilidade + Inovação

AGORA

É POSSÍVEL ANUNCIAR

Na revista
NTUrbano

No site

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

REPRESENTANTE COMERCIAL

Evidence
Publicidade

contato@evidencepublicidade.com

(61) 3321-0944

