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Caminhos possíveis
O Brasil emerge das eleições com grandes expectati-

Os caminhos possíveis estão traçados, a partir da ini-

vas em relação aos novos governantes que tomarão

ciativa do setor empresarial que vem se posicionando em

posse no próximo ano. No setor de transporte pú-

relação às prioridades para o transporte coletivo por ônibus,

blico a expectativa é dobrada: há muito que fazer, e

responsável por atender 39,5 milhões de passageiros/dia.

várias incertezas sobre o desenho da nova estrutura

As seis propostas apresentadas pela NTU durante a

do Executivo – com o possível fim do Ministério das

campanha eleitoral visando assegurar um transporte pú-

Cidades e transferência de sua Secretaria Nacional

blico com qualidade, transparência e preços acessíveis aos

de Mobilidade Urbana para outra pasta – além de

passageiros vêm recebendo, desde então, contribuições de

uma grande incógnita sobre as políticas públicas se-

especialistas, entidades da sociedade civil e dos próprios

toriais que serão adotadas. Questões fundamentais

gestores públicos.

e estratégicas como o transporte público precisam

Tais propostas, ampliadas, constituem hoje uma pla-

agora de atenção e respostas objetivas. Os novos

taforma consensual do que pode ser feito para aumentar a

governadores terão que se debruçar sobre as neces-

eficiência, melhorar o serviço e eliminar os gargalos opera-

sidades dos sistemas de transporte metropolitanos,

cionais e estruturais que afetam o transporte público e im-

essenciais para atender os maiores contingentes po-

pedem o setor de dar sua plena contribuição para a retoma-

pulacionais do país, enquanto a administração fede-

da do desenvolvimento. São ações urgentes que respondem

ral terá pela frente a missão de fortalecer os serviços

ainda aos desafios colocados pela acelerada mudança nos

de transporte e definir os investimentos necessários

hábitos de deslocamento decorrentes das novas tecnologias

para resgatar a sucateada infraestrutura urbana.

e serviços de transporte por aplicativo – ao mesmo tempo

O país aguarda com otimismo as medidas que

revolucionários e disruptivos, especialmente num contexto

possam reativar a economia e gerar novos empregos

de regulamentação incipiente. Não por acaso, tecnologia e

formais, permitindo assim a reinserção social dos

inovação estão presentes nesta edição, que explora os avan-

12,5 milhões de desempregados que perderam o

ços que o próprio setor vem adotando, além dos benefícios

acesso ao transporte público nos últimos anos – uma

(e riscos) dos novos paradigmas de mobilidade para o trans-

queda na demanda de 3,6 milhões de passageiros ao

porte público, um dos pilares da vida urbana, da economia e

dia somente no ano passado, impulsionada forte-

da qualidade de vida. Uma realidade que está apenas come-

mente pela crise econômica.

çando e que promete grandes desafios. Boa leitura.

Erramos – a Lei mencionada no artigo “A polêmica da lei do

Início da
matéria

transporte remunerado individual de passageiros por meio

Link de
acesso

de aplicativos” (NTUrbano no. 33, pág. 15) aparece com um

Final da
matéria

número trocado; o correto é Lei no. 13.683/18.

Conecte-se com a NTU
facebook.com/ntubrasil
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O Favorito do Mercado Agora
Com Uma Automática Allison

Os passageiros e os motoristas dos ônibus Mercedes-Benz OF 1721 L e OF 1721 vão experimentar
uma condução mais suave e uma operação mais fácil, graças à Allison Transmission.
Uma transmissão totalmente automática Allison fornece mudanças contínuas e ininterruptas de energia.
Isso resulta em uma condução mais confortável, melhor aceleração, maior manobrabilidade e operação mais eficiente.
Acrescente a tecnologia xFE de economia de combustível da Allison, e os Mercedes-Benz OF 1721 L e OF 1721 chegarão
às ruas do Brasil como o transporte público mais confortável, econômico e confiável disponível.
Allison Transmission. Melhorando o Modo Como o Mundo Trabalha.

allisontransmission.com
© 2018 Allison Transmission Inc. Todos os Direitos Reservados
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Opinião

Transporte público com qualidade,
transparência e preços acessíveis aos
passageiros – uma bandeira de todos
— por Marcos Bicalho dos Santos

A

As propostas da NTU aos presidenciáveis,

essa última para coordenar um trabalho de detalhamento

mo mês de agosto, durante o Seminário Nacional

transformar a proposta empresarial inicial em uma proposta

lançadas publicamente no início do últi-

NTU realizado na cidade de São Paulo, vêm ao

encontro dos principais anseios da sociedade bra-

e discussão dos programas propostos pela NTU de forma a
do setor como um todo.

Os trabalhos foram iniciados no mês de setembro e avan-

sileira no campo dos transportes públicos urbanos

çam positivamente confirmando a expectativa de conclusão

conhecimento dos operadores privados de ônibus

ampliado ser apresentado aos governos federal e estaduais

e foram construídas com base na experiência e

que enfrentam no dia a dia os graves problemas da
mobilidade urbana no nosso país.

ainda no mês de novembro, em tempo de o novo documento
eleitos em 2018.

A ANTP planeja também realizar uma extensa divul-

Talvez, por essas razões, as propostas apre-

gação do resultado dos trabalhos aos gestores públicos mu-

cordância de diversos representantes de órgãos

dores, com o objetivo de proporcionar maior conhecimento

sentadas tiveram, em linhas gerais, apoio e conpúblicos gestores do transporte urbano e mesmo
de mandatários do poder executivo municipal.

O fato é que autoridades municipais e gestores

públicos, bem como empresários do transporte
coletivo urbano, estão todos no mesmo barco en-

frentando o caos da mobilidade urbana nas cidades brasileiras e a grande pressão social por um
serviço de melhor qualidade com preços menores.

nicipais de diversas áreas, bem como às Câmaras de Vereadas graves questões que atingem a mobilidade urbana em

todo o país e conscientizar os tomadores de decisão, seja no

executivo, seja no legislativo, da importância de implemen-

tar soluções duradouras para o transporte público coletivo
urbano que vão gerar reflexos positivos e imediatos na economia das cidades e na qualidade de vida de toda a
população urbana brasileira.

profunda envolvendo diversas entidades como

MARCOS BICALHO
DOS SANTOS,

Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos

engenharia de transportes, é diretor

a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o Fórum

engenheiro civil e mestre em

de Mobilidade Urbana e a Associação Nacional

administrativo e institucional da NTU.

de Transportes Públicos (ANTP), convidando
ED. 35
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{A} MicroOne/Shutterstock.com

Foi com base nesse cenário que a NTU decidiu

submeter suas propostas a uma discussão mais

Entrevista
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{A} santapong ridprasert/Shutterstock.com; {B} Osiris Bernardini; {C} Ministério do Meio Ambiente

Existem recursos para
um transporte público
mais sustentável
Ministério do Meio Ambiente
estima em R$ 400 milhões
o montante disponível, em
2019, para iniciativas das
empresas que busquem um
transporte mais eficiente

A discussão sobre o papel do transporte público urbano para
a melhoria da qualidade de vida da população e a redução da
emissão de gases poluentes vem ganhando importância crescente nos
debates internacionais. O tema foi abordado pela Associação Nacional
das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) no seu último seminário nacional e está também no foco do governo brasileiro, que tem atuado para
mitigar os efeitos da poluição. Uma das preocupações do Ministério do

— com Thiago Araújo Mendes*

Meio Ambiente (MMA), responsável pelo assunto, é a emissão de gases
do efeito estufa na atmosfera e seus impactos climáticos, especialmente
nas grandes cidades. Em conversa com a Revista NTUrbano, o Secretário

* Secretário de Mudança do Clima e
Florestas do Ministério do Meio Ambiente

de Mudança do Clima e Florestas do MMA, Thiago Araújo Mendes, revela
que o setor deve contar com cerca de R$ 400 milhões para investimentos
em 2019, sempre com foco na redução da emissão de gases poluentes
e na otimização do transporte urbano. Mendes aborda ainda outros temas, como a interação interministerial para gestão das cidades em busca
de maior sustentabilidade. Confira!

NTUrbano
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De que forma os congestionamentos

Dispositivos como faixas exclusivas,

o clima e o meio ambiente?

podem ser uma saída?

corredores de ônibus e BRTs

urbanos impactam negativamente

Os congestionamentos urbanos afetam principal-

Sim, são soluções eficientes, uma vez que contri-

mente o microclima local, causando o efeito das chama-

buem para diminuir o tempo do percurso realizado pelo

das ilhas de calor, devido à maior concentração de

transporte coletivo, dessa maneira reduzindo o total de

poluentes pelo tráfego concentrado de veículos nas

emissões para a atmosfera.

grandes cidades. No que diz respeito à mudança do clima,
a emissão de dióxido de carbono do tráfego urbano

Existem projetos entre o Ministério do
Meio Ambiente e o setor de transporte

contribui para o aumento de sua concentração na

para solucionar e rever essas questões?

atmosfera e, consequentemente, para o aumento da

Quais são essas iniciativas, pode comentar?

temperatura média global.

A estratégia nacional de implementação da

De que maneira o transporte coletivo pode

Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC – inten-

de gases nocivos e mudanças climática?

pretende adotar proposições indicadas pela NTU. Um

contribuir para a redução de emissões

O investimento na melhoria e acesso ao transpor-

ded Nationally Determined Contribution) do Brasil
instrumento importante que está disponível para o setor

te coletivo nas grandes cidades é determinante para a

de transportes, assim como para outros nove subprogra-

redução no número de veículos leves circulando.

mas, é o Fundo Nacional para Mudança do Clima. Este

Adicionalmente, o investimento em frotas de ônibus

fundo possui duas modalidades de financiamento, uma

movidas a biocombustível, buscando uma melhoria no

não reembolsável, que serve para apoiar projetos de

desempenho dos motores, também contribui diretamen-

mitigação e adaptação a fundo perdido, e uma modalida-

te para a redução das emissões, tanto de poluentes

de reembolsável, que é operacionalizada pela linha Fundo

particulados como de gases causadores do efeito estufa.

Clima do BNDES. Apenas no primeiro semestre deste ano

B

O INVESTIMENTO NA
QUALIDADE E ACESSO
AO TRANSPORTE
COLETIVO É UM DOS
INSTRUMENTOS PARA A
CONSOLIDAÇÃO DESTE
CONCEITO [CIDADES
SUSTENTÁVEIS] NA
GESTÃO DO AMBIENTE
URBANO.
Thiago Mendes (com o microfone) durante o
painel sobre meio ambiente e sustentabilidade
no transporte público na edição do Seminário
Nacional NTU 2018, em São Paulo.
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C

No mês de outubro, o presidente da NTU, Otávio Cunha, entregou ao
ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, estudo sobre as potenciais
contribuições do transporte coletivo por ônibus urbano para a redução
de gases de efeito estufa estabelecidas pelo governo brasileiro.

o ministério já executou, pela linha do BNDES, R$ 220
milhões, e até o final do ano repassará outros R$ 228
milhões. A expectativa é que em 2019 tenhamos quase R$
400 milhões adicionais para apoiar projetos de empresas

ACREDITAMOS QUE
O PLANO NACIONAL DE
MUDANÇA DO CLIMA
(...) DEVE INCENTIVAR O
TRANSPORTE COLETIVO
NAS CIDADES.

(de diversos portes), assim como pessoas físicas por meio
dos bancos credenciados pelo BNDES.
Já houve esforços por parte de outros
ministérios para redução da emissão
de poluentes por meio do incentivo ao

transporte coletivo. O senhor concorda com
essa medida? Existem resultados medidos?
Sim, concordamos. Porém, são iniciativas de

órgãos como o Ministério das Cidades e prefeituras locais.

e implementação dos seus instrumentos. O Ministério do

Dessa forma, o controle dos dados de monitoramento é

Meio Ambiente, por ser o órgão responsável pela Política

realizado a partir das interações desses ministérios com o

Nacional de Resíduos Sólidos, tem estreita interação com

Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM),

o Ministério das Cidades para iniciativas de saneamento

no qual o MMA atua como Secretaria Executiva.

básico. No que diz respeito a questões de mobilidade
urbana, o MMA, através do IBAMA, realiza o acompa-

Como é a interação entre ministérios

nhamento do Programa de Controle de Emissões

na promoção de iniciativas para

Veiculares (Proconve).

melhorar a qualidade de vida nos

O Plano de Ação para Produção e Consumo Susten-

grandes centros urbanos?

táveis (PPCS), coordenado pelo MMA, também contribui

pela implementação do Estatuto das Cidades e realiza a

desenvolvimento do País, em especial as Políticas Nacio-

interação com estados e municípios para o cumprimento

nais de Mudança do Clima e de Resíduos Sólidos e o Plano

O Ministério das Cidades é o órgão competente

para articular as principais políticas ambientais e de

NTUrbano
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Brasil Maior, auxiliando no alcance de suas metas por

D

meio de práticas produtivas sustentáveis e da adesão do
consumidor a este movimento. Entre as áreas principais
do PPCS estão a educação para o consumo sustentável
e construções sustentáveis, que interferem diretamente sobre a qualidade de vida nos centros urbanos.
Quando se fala em cidades sustentáveis,
qual o papel do transporte coletivo
para alcançar essa meta?

O conceito de cidades sustentáveis envolve redução

no uso de recursos naturais com a racionalização no
consumo de energia, a eficiência nos transportes urbanos, a
correta destinação e aproveitamento dos resíduos sólidos
urbanos, ocupações urbanas de baixo impacto e redução da
impermeabilização do solo, entre outras medidas. Dessa
forma, o investimento na qualidade e acesso ao transporte
coletivo é um dos instrumentos para a consolidação deste
conceito na gestão do ambiente urbano.
Quando pensamos em mobilidade urbana, é
praticamente consenso entre especialistas

que a melhor solução, de forma geral, é ter

um forte sistema de transporte coletivo que
funcione em rede. O ministério concorda

com essa perspectiva? Como a mobilidade
urbana entra nos planos da Pasta?

Sim, concordamos. Acreditamos que o Plano

THIAGO DE ARAÚJO MENDES

Nacional de Mudança do Clima e a Estratégia de Implemen-

é pós-doutorando em Relações Internacionais, doutor em

tação da iNDC do Brasil devem contemplar proposições para

Desenvolvimento Sustentável, mestre em Geografia e Bacharel em

o fortalecimento das iniciativas que incentivem o transporte

Relações Internacionais, com experiência profissional em projetos de
desenvolvimento e meio ambiente desde 1999. É professor da Pós-

coletivo nas cidades. Contribuições do setor são essenciais

graduação em Gestão de Projetos Ambientais (IEC-PUC Minas) desde

para a implementação de tais documentos e políticas.

2007. Atuou no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), na
Divisão de Mudança do Clima e Sustentabilidade, e está atualmente à

O ministério atua de alguma forma no

frente da Secretaria de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do
Meio Ambiente. Integra o Painel de Peritos da Convenção-Quadro das

planejamento urbano? Qual o papel dos

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), certificado como

transportes coletivos nesse planejamento?

revisor de inventários de gases de efeito estufa, e é presidente do

O planejamento urbano é prerrogativa dos

municípios, sendo de sua responsabilidade a implementação dos instrumentos e diretrizes do Estatuto das Cida-

Grupo de Peritos em Comunicações Nacionais de Países não listados no
Anexo I da UNFCCC (CGE). Copresidiu o Comitê Executivo do Mecanismo
Internacional de Varsóvia sobre Perdas e Danos sobre impactos adversos
da Mudança do Clima em 2014. Tem experiência de pesquisa na área

des. Em nível federal, o Ministério das Cidades é respon-

de Ciências Humanas e Ambientais, com ênfase em negociações

sável pelo acompanhamento desta política junto aos

internacionais e multilaterais, atuando principalmente nos seguintes
temas: desenvolvimento sustentável, mudança do clima, relações

municípios. O envolvimento do Ministério do Meio
Ambiente se dá na promoção do conceito de cidades
sustentáveis na gestão do ambiente urbano.
ED. 35

internacionais, gestão do território marinho e recursos petrolíferos no
Brasil, política internacional, gestão de emissões de gases de efeito estufa
e estudos de adaptação aos impactos adversos da Mudança do Clima.
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{A} Beatriz Trece / Urbi Mobilidade; {B} Flat vectors/Shutterstock.com

Novos métodos de pagamento ampliam o leque de
opções para passageiros e revolucionam o transporte
público. A lista inclui cartões com tecnologia por
aproximação, tíquetes com QR Code, aplicativos e até
bilhetagem com dados do usuário alocados na “nuvem”

Quando a primeira versão de sistema de

a possibilidade de integração entre linhas. No

bilhetagem eletrônica chegou ao Brasil, no

entanto, de lá para cá, muita coisa mudou. A

início dos anos 2000, quem poderia imaginar que,

realidade do setor é outra, os passageiros apre-

menos de duas décadas depois, seria considerado

sentam perfis diversos e a tecnologia não para de

ultrapassado? Naquela época, os cartões de trans-

evoluir. E o setor de transporte urbano precisa

porte previamente abastecidos com créditos que

se adequar às necessidades operacionais e às

eram descontados a cada viagem, em equipamen-

expectativas do público. “Hoje, o usuário tem

tos instalados dentro dos ônibus, revolucionaram

um poder de decisão muito maior. Se antes você

os meios de pagamento do setor. A meta era uni-

conseguia determinar o uso de um cartão, agora

versalizar o seu uso e reduzir o dinheiro a bordo.

é ele quem escolhe qual meio de transporte vai

Ninguém pode negar que a bilhetagem

usar, quando e como. A mudança nos meios de

eletrônica, amplamente utilizada hoje em dia,

pagamento precisa ser em torno da experiência

trouxe muitos ganhos para o transporte públi-

do usuário, de forma a atraí-lo”, destaca o dire-

co, entre eles a maior agilidade no embarque e

tor de produtos da Transdata, Rafael Teles.
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À primeira vista, em um cenário de perda crescente

que demonstra uma tendência no sistema de transporte”, afirma o

de demanda devido à crise econômica, aumentos de

membro do conselho diretor da NTU, diretor geral da Urbi e diretor

custos e falta de investimentos no setor, pode parecer es-

do consórcio HP-Ita, Edmundo de Carvalho Pinheiro.

tranho colocar os holofotes na tecnologia. Segundo dados do Anuário 2017-2018, da Associação Nacional das
Empresas de Transportes Urbanos (NTU), a queda diária

Um leque de
inovações

foi de 3,6 milhões de passageiros em 2017. Entretanto, o
impacto mais óbvio dos novos meios de pagamento — a

A inevitável evolução dos sistemas de pagamento no transporte pú-

redução das transações em dinheiro vivo — traz uma

blico foi tema de uma das oficinas do Seminário Nacional NTU 2018

série de benefícios que ajudam a amenizar os problemas.

e também um dos destaques na Feira Lat.Bus & Transpúblico 2018,

“A crise é até um incentivador, pois sabemos que o

que apresentou várias novidades tecnológicas.

custo operacional do recebimento em dinheiro é extre-

Uma das que mais chamaram atenção foi a de pagamento com

mamente oneroso, chega a ser superior ao investimento

cartões bancários, de crédito e débito. Os chamados cartões EMV

em tecnologia. E, ao oferecer comodidade, segurança e

(cujo padrão de segurança foi desenvolvido pelas empresas Euro-

novas opções ao usuário, o setor pode recuperar parte

pay, MasterCard e Visa — daí a sigla) possuem um chip inteligente

da demanda perdida”, explica a diretora de Desenvolvi-

que interage com a tecnologia contactless (sem contato) dos novos

mento de Negócios da Mastercard, Fernanda Caraballo.

validadores instalados a bordo dos ônibus, permitindo o pagamento

O incentivo ao automóvel particular e o surgimento

da tarifa com a simples aproximação do cartão, desde que esteja

de novas formas de deslocamento nos últimos anos, a

habilitado. O símbolo de internet sem fio nos aparelhos mostra se a

exemplo das bicicletas e do transporte particular por

tecnologia está disponível ou não no veículo, mas os ônibus seguem

aplicativos, também não ajudaram. Diante de um passa-

aceitando os cartões de transporte normalmente.

geiro cada vez mais exigente e cujo tempo está mais cur-

Um dos exemplos mais recentes de adoção da nova tecnologia

to, é uma questão de sobrevivência, e não de luxo, que o

contactless é a cidade de Brasília, que lançou, no último dia 19 de

transporte público acompanhe a evolução tecnológica.

setembro, um novo cartão multiuso e validadores com tecnologia

“Esse é um momento em que o setor está competindo

por aproximação em nove ônibus articulados da empresa Urbi, que

com outros modais, e a tecnologia pode fortalecer essa

opera em duas regiões do Distrito Federal. A previsão é que esse nú-

competitividade. O assunto está sendo muito falado, o

mero chegue a 65 carros em outubro e 500 até o fim do ano.
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Dessa forma, a capital federal se une a Rio de Ja-

mais consomem e tempo de viagem, entre outros. “A ideia é agregar

neiro (RJ), Curitiba (PR) e Jundiaí (SP). Até dezembro,

serviços a essa tecnologia e dar retorno aos operadores e usuários.

Jundiaí terá 100% da sua frota de ônibus urbano ope-

Sabemos que as cidades de hoje não serão as de amanhã, que mo-

rando no formato contactless e conquistará o título de

bilidade urbana está em constante mudança e precisa ser revolucio-

primeira cidade da América Latina com essa tecnologia.

nada”, frisa o gerente comercial da empresa, Milton Silva.

Nas demais, o projeto de implantação está em curso. A

Como a tecnologia contactless é recente, ainda é preciso des-

implantação no Rio de Janeiro, em fase final, está sendo

pertar a atenção das instituições financeiras para esse novo mer-

feita no metrô; já Curitiba está migrando do sistema de

cado. Os bancos têm pela frente a missão de emitir cartões com

cartões de transporte com bandeira (vinculado ao setor,

essa função, mesmo porque os pedidos dos clientes por essa fun-

mas que permite o uso no comércio) para o sistema de

cionalidade devem dar um salto nos próximos anos. As principais

cartões bancários. A meta, para ambas as capitais, é ini-

bandeiras do país — Visa e Mastercard — estimam que o calendário

ciar a operação até o fim deste ano.

de substituições seja intensificado a partir de 2019.

“Se a pessoa é funcionária de uma empresa, recebe
o vale-transporte. Se é estudante ou idoso, recebe os
créditos como benefício. Fica faltando o cidadão comum, que não entra em nenhuma faixa e precisa andar
de ônibus. Não há uma solução definitiva, mas é preciso
buscar sempre. Quanto mais portas você abrir, mais
fácil ficará para o usuário”, ressalta o diretor comercial e
acionista da Prodata, Leonardo Ceragioli.
A tendência é mundial. As cidades que aceitam cartões bancários no transporte ou estão caminhando para
isso incluem Nova Iorque, Boston, Las Vegas, Atenas e
Londres. De acordo com dados da Mastercard, os pagamentos por aproximação aumentaram 344% no Brasil
entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre
deste ano. Em termos mundiais, a quantidade de transações é de uma para cada cinco.
O transporte público brasileiro, naturalmente, não
poderia ficar de fora. Um setor que movimenta cerca de
R$ 46,6 bilhões por ano, de acordo com informações da
Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP),
com 30% a 40% desse total sendo pago em dinheiro em
algumas cidades, não pode ser ignorado. Tirar esse dinheiro de circulação significa menos riscos de assaltos,
mais segurança para a população e até menos tempo

Acessórios
“mágicos”

gasto no embarque, já que não haverá necessidade de
recebimento de valores e cálculo de trocos. Além disso,

Mas se engana quem pensa que é preciso ter um cartão de banco para

tecnologias como essa contribuem para reduzir os cus-

desfrutar dessa facilidade. A tecnologia contactless, também conhe-

tos com a operação e podem ter benefícios extras.

cida pela sigla NFC (Near Field Communication, que significa “comu-

A Empresa 1, por exemplo, aposta na variedade de

nicação por campo de proximidade”), pode estar presente em diversos

funções dos validadores, disponibilizando itens como

aparelhos ou acessórios. O principal é o celular, que pode ser acionado

GPS, comunicação 4G, Wi-Fi para os passageiros e

como dispositivo para pagamentos com alguns cliques e o cadastra-

telemetria para extrair dados como modo de dirigir de

mento de um cartão. Gigantes como a Samsung e a Apple já disponibi-

cada motorista, gastos com combustíveis, linhas que

lizam serviço de pagamentos móveis, assim como alguns bancos.
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E os avanços vão além. Não só smartphones, mas também

método que evita a circulação de dinheiro, dando mais

relógios, pulseiras, óculos e até mesmo anéis já estão sendo desen-

segurança às empresas e à população, e ainda mais

volvidos com a tecnologia NFC. É um caminho sem volta, em prol da

autonomia ao usuário esporádico, que pode adquirir os

praticidade. Que, aliás, beneficia também o turismo.

tíquetes somente quando precisar.

De acordo com o diretor executivo de produtos da Visa, Marcelo Sar-

Enquanto a questão da sobrecarga do motorista é

ralha, com essas novas tecnologias o operador de transporte passa a se

resolvida, alguns grupos podem levantar outra polêmica

comportar como se fosse uma loja prestando um serviço. “A ideia é que o

envolvendo tecnologias de meios de pagamento, a da

transporte se aproprie dessa tecnologia e comece a agregar inteligência

ameaça de desemprego de cobradores. Sobre isso, Rafael

no sistema, com tarifa dinâmica, descontos, premiações”, exemplifica.

Teles, da Transdata, é categórico: “Toda vez que a tecnologia evolui, ela muda o trabalho, não o extermina. Hoje
existem pessoas fazendo análise das câmeras de monitoramento do transporte, uma função que não existia há
20 anos. A inovação movimenta toda uma indústria, que
exige mão de obra. Não é possível que exista alguém que
ache que trabalhar de 6 a 8 horas sentado de lado e com o
sol batendo nas costas seja a melhor função. O avanço da
tecnologia não deve ser freado, mas sim andar aliado com
o desenvolvimento, para que as pessoas façam coisas que
realmente só podem ser feitas por um ser humano”.

A alguns cliques
do tíquete

Uma imagem vale
uma viagem

Que o mundo tem sido cada vez mais tomado pelos smarImagine a seguinte situação: você deseja pegar um ônibus, então reti-

tphones, todos nós já percebemos. Basta dar uma volta

ra o celular do bolso e, com alguns cliques, faz a compra de um código

na rua para notar os vários celulares ativos. De acordo

que serve como passagem. Essa possibilidade já existe. É o paga-

com o estudo Digital Purchase and Internet Retailing

mento por meio de QR Code, um código de barras bidimensional que

Trends, da Euromonitor International, o mundo terá cer-

pode ser facilmente escaneado. Assim, para que o sistema funcione,

ca de 4,5 bilhões de dispositivos móveis até 2020. Só no

basta que os ônibus sejam dotados de um leitor para QR Code.

Brasil são previstos 250 milhões de celulares.

Em Campinas (SP), a tecnologia foi implantada em setembro de

E se as pessoas já usam os celulares para acesso aos

2017, inicialmente na compra dos tíquetes unitários nos terminais

mais diversos sites e aplicativos para compras e pagamen-

espalhados pela cidade. Cinco meses depois, a venda passou a ser

tos, o transporte não poderia ficar para trás. Pensando nis-

feita também por meio de aplicativo, mediante cadastro para autori-

so, a Tacom desenvolveu a plataforma Kim, com serviços

zação dos débitos na conta do usuário. Nesse tipo de cobrança “de-

de recarga de cartões de transporte. É possível acessar por

sembarcada”, ou seja, feita antes de entrar no veículo, cada compra

computador, celular, tablet ou ainda pelo aplicativo, dis-

gera um bilhete — impresso, no terminal; e digital, no celular —, com

ponível em Android e IOS, após cadastro feito no primeiro

prazo de validade. No município paulista, os tíquetes duram 30 dias.

acesso. Os pagamentos podem ser feitos com cartões de

O custo, para a empresa operadora, foi de R$ 1,5 mil em cada

crédito e débito, transferência bancária ou boleto.

ônibus (valor que também corresponde à média de investimento

“O sistema funciona 24 horas por dia, 7 dias por se-

em cada aparelho de tecnologia NFC, podendo variar conforme

mana. A plataforma possui conceito Omnichannel, que

o dólar). A tecnologia foi adotada após ação do Ministério Públi-

no universo do comércio eletrônico está ligado a propor-

co do Trabalho (MPT) contra o acúmulo de função por parte dos

cionar ao consumidor uma experiência integrada, por

motoristas, que dirigiam e recebiam os pagamentos. Assim, além

meio de diversos canais de compras”, explica o superin-

de resolver uma questão trabalhista, o uso de QR Code é mais um

tendente comercial da Tacom, Paulo Celso Dantas.

ED. 35

NTUrbano

19

Capa

PONTOS A
OBSERVAR
Para Edmundo de Carvalho
Pinheiro, alguns aspectos
merecem atenção. Um deles
B

Um caminho na “nuvem”?

é a possibilidade de clientes
questionarem determinadas
cobranças em seus cartões,
no caso dos cartões EMV,

Parece nome de filme, mas é apenas mais uma maravilha da tecnologia.

alegando que não realiza-

Trata-se do Sistema de Bilhetagem em Conta. Diferentemente da tecnolo-

ram determinada viagem de

gia MIFARE (dos cartões de transporte, com chip de baixa memória e ante-

ônibus ou metrô. Ainda não

na interna para reconhecer a aproximação dos validadores e debitar valores

ficou claro, mesmo após de-

previamente inseridos), o chamado Account Based Ticketing (ABT) permite

bates durante o Seminário

que a conta do usuário fique na “nuvem”, um espaço para armazenamento

da NTU, quem teria a res-

virtual com acesso por meio da internet.

ponsabilidade por eventuais

Na prática, o usuário cadastra uma conta no sistema e, ao utilizar o

reclamações desse tipo, se

transporte público, precisa usar um dispositivo apenas para se identificar

a operadora dos cartões ou

no aparelho leitor disponível, e então o débito é feito diretamente na conta

a empresa de transporte.

informada. Esses dispositivos podem ser QR Code, carteira de habilitação

Outro ponto diz respeito

(CNH), cartão bancário ou celular, entre outros, desde que estejam sincro-

ao fato de que as opera-

nizados com a conta na nuvem. Dessa forma, torna-se desnecessário andar

doras do transporte não

com uma mídia carregada com os créditos.

receberão mais certo mon-

O sistema ABT substitui os sistemas card-centrics, em que é preciso

tante à vista, como era com

usar cartões físicos. No Brasil e no mundo, ainda prevalece o uso de car-

o pagamento em dinheiro. A

tões. Testes vêm sendo feitos em Singapura, pela Mastercard, mas essa é

presença de uma instituição

uma tecnologia um pouco mais futurista. Não porque está longe de ser im-

financeira no meio do pro-

plementada, mas por representar uma forte tendência para o futuro, com

cesso vai exigir das empre-

potencial para liderar as demais tecnologias.

sas atenção aos prazos para

Além de ser mais cômodo, fácil de ser atualizado e ter baixo custo de

o recebimento das recei-

manutenção, o sistema oferece ainda um bom caminho para a integração.

tas, o que pode impactar

Por meio da tecnologia, é mais simples criar regras para as tarifas, definin-

nas contas se não houver

do descontos no uso de vários modais e valores conforme o tempo ou a dis-

muito planejamento. “É

tância percorrida, por exemplo. Em fevereiro deste ano, quando uma dele-

importante acompanhar a

gação de autoridades de transportes da região metropolitana de Turim, na

adaptação das empresas.

Itália, visitou São Paulo, elogiou os ônibus elétricos, mas criticou a ausência

Vai levar um tempo até que

de integração de tarifas e de tecnologias entre os modais, municipais e me-

haja divulgação e adesão,

tropolitanos. A nuvem poderia ser um caminho. Imagine uma tecnologia

mas, certamente, as tecno-

como essa integrada mundialmente? Poder viajar para qualquer lugar sem

logias chegam para somar.

precisar se preocupar em adquirir passagens a cada locomoção?

Só precisamos alinhar
todos os detalhes”,
finaliza Edmundo.
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Palavra do Especialista

O FUTURO É
FEITO HOJE
CLARISSE CUNHA LINKE,
diretora executiva do ITDP. É mestre em Políticas Sociais, ONGs e Desenvolvimento pela
London School of Economics and Political Science, onde recebeu o prêmio “Titmuss
Examination Prize”. E pós-graduada em Terceiro Setor pelo Instituto de Economia da UFRJ.

Os investimentos em corredores existentes e

importante transição. Muito se fala sobre a eletrifi-

novos projetos precisam ser pensados de forma

próximas décadas, estes avanços, juntos ou separadamente,

os modos de transportes ativos. Menos de 10%

cação, a automação e o compartilhamento dos veículos. Nas

mudarão de forma radical a vida nas grandes cidades e a
chamada mobilidade urbana. Mas com este olhar utópico de
futuro, temos um risco: a discussão continua no âmbito do
transporte individual, como mostram os proponentes dos

“uber-helicópteros”, que competem agora por espaço em conferências e fóruns de discussão sobre a pauta da mobilidade.

Enquanto isso, o transporte público no Brasil permanece

distante das pessoas, caro, inseguro e desigual. A situação é

mais ampla tornando efetiva a integração com
das calçadas e travessias de acesso aos corredores
de BRT do Recife possuem condições mínimas de
qualidade e segurança. O entorno dos corredores

precisa ser pensado em conjunto com as obras dos

corredores, como estratégia de atração e retenção
de usuários: requalificação de calçadas, travessias,
bicicletários e integração com rede cicloviária.

O custo do transporte público é muitas vezes

ainda pior para mulheres, que precisam desenvolver estraté-

proibitivo para a população de baixa renda que

de gênero e um sistema que não favorece seus deslocamen-

do vale-transporte. Nas principais cidades eu-

gias individuais para enfrentar medo em relação à violência
tos. Como garantir que os avanços tecnológicos sejam cana-

lizados para qualificar o transporte público, por natureza

não tem acesso ao emprego formal e ao benefício

ropeias, o percentual médio de custos de operação coberto pela arrecadação tarifária é de 45%

compartilhado, mais eficiente, barato, rápido e solidário?

(EMTA Barometer, 2016) . O modelo de finan-

ço viário, integração com transportes ativos e barateamento

exclusivamente baseado na tarifa paga pelo

Destaco aqui três questões críticas: redistribuição do espado custo da tarifa.

O brasileiro gasta diariamente longos tempos de des-

locamentos com alto percentual de pessoas que demoram
mais de 1 hora para ir diariamente ao trabalho. Um dos

motivos é a baixa prioridade para o transporte público
nas cidades. Dados do Instituto de Defesa do Consumidor

ciamento do transporte público não pode ser
usuário e deve mobilizar o conjunto de atores

que se beneficia dele: usuários da via, principalmente os veículos privados que ocupam a
maior parte do espaço, proprietários de imóveis, sociedade e setor produtivo.

O futuro das cidades prescinde sim de avan-

(Idec, 2018) apontam que apenas 2,6% das vias na cidade

ços tecnológicos na mobilidade. Mas tomadores

em São Paulo. A redistribuição do espaço viário precisa

ludibriar. O futuro é feito no hoje! A tecnologia

do Recife possuem prioridade, 3% no Rio de Janeiro e 3,9%

estar na pauta. Os corredores de São Paulo e Rio de Ja-

neiro são exemplos de soluções de baixo custo, rápida implementação e alto impacto, que facilita o planejamento da

operação, otimiza o uso da frota, contribui com a redução
do consumo de combustível e com a redução das emissões
de gases de efeito estufa.
ED. 35
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de decisão não podem perder o foco e se deixar

pode e deve contribuir para a redução drástica

do número de veículos em circulação; aumento
do fator de carga média por viagem; ampliação

de oferta de transporte; garantia de infraestrutura com condições seguras para a mobilidade a pé e por bicicleta.

{A} MicroOne/Shutterstock.com

A discussão sobre a mobilidade urbana passa por uma
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Parada obrigatória

Startup cria
programa de
fidelização de
cliente para
o transporte
coletivo

Que tal ganhar pontos andando de

INDICADORES
Gratuidades oneram
tarifas em 21,1%1
Os custos dos insumos do transporte coletivo são crescentes, mas as gratuida-

ônibus e trocar por produtos à sua

des concedidas representam outro ônus às tarifas do transporte público. Ao lon-

escolha? Essa é a proposta do Ecobonuz,

go das últimas décadas, o número de passageiros que usufrui de algum benefí-

um programa de pontuação que tem

cio tarifário (gratuidade e outras isenções) vem crescendo e já representa 21,1%

como objetivo a fidelização de clientes

do total dos passageiros transportados no país, conforme indicado no gráfico.

que utilizam o transporte coletivo. Para o

Em algumas cidades esse número ultrapassa a metade da demanda diária.

sócio-fundador, Túlio Lessa, a startup,

Atualmente, o custo das gratuidades é repassado diretamente aos demais

que nasceu em Belo Horizonte (MG),

usuários que pagam a tarifa integralmente. Ou seja, além do custo unitário do

oferece uma estratégia de longo prazo

transporte, o cálculo da tarifa inclui ainda o rateio do custo das gratuidades.

para as empresas de ônibus, para que

“O financiamento das gratuidades por fontes específicas de custeio, além de

elas possam conhecer e se relacionar

reduzir imediatamente o valor das tarifas, garante justiça social aos usuários do

melhor com os seus clientes.

transporte público”, esclarece Otávio Cunha, presidente executivo da NTU.

“Embora o funcionamento do
programa seja simples, os dados que
ele oferece são bastantes ricos para
as empresas, ajudando-as a vencer
seus desafios”, diz. Outra importante
melhoria proporcionada pelo programa é
a adesão dos clientes ao cartão de transporte, o que contribui para a redução
do papel-moeda dentro dos coletivos.
“A redução do pagamento em dinheiro
é um indicador muito interessante do
sucesso do programa”, conclui Lessa.
O programa, que já possui site e
aplicativo para celular, permite ao cliente
pontuar recarregando ou usando o cartão do ônibus e maximizar seus ganhos
ao utilizar o transporte em horários alternativos ou ao fazer compras no varejo.
Por enquanto, o programa atua
em seis cidades do interior de Minas
Gerais: Varginha, Ipatinga, Coronel
Fabriciano, Lavras, Itaúna e Timóteo. Para mais informações acesse:
WWW.ECOBONUZ.COM

1/5
9,5%

Aracaju-SE

Palmas-TO
26,2%

Belém-PA
11,7%

Belo Horizonte-MG

Porto Alegre-RS (RM)
28,4%

Brasília-DF
15,0%

Campinas-SP

21,0%

Campo Grande-MS

23,2%

Caxias do Sul-RS

Recife-PE

15,0%

São Paulo-SP

17,5%

Sete Lagoas-MG
Teresina-PI

13,9%

Maceió-AL

33,0%
54,0%
14,0%
20,8%
22,5%

Umuarama-PR

25,5%

Goiânia-GO

11,2%

São Luís-MA

16,7%

19,5%

17,1%
21,4%

Curitiba-PR

13,7%

8,0%

Rio de Janeiro-RJ

Florianópolis-SC
Fortaleza-CE

34,7%

Rio de Janeiro-RJ (RM)
Salvador-BA

35,5%

Corumbá-MS

Guaratinguetá-SP

40,1%

Passos-MG
Porto Alegre-RS

9,0%

Bento Gonçalves-RS

17,1%

Vitória-ES (RM)

12,1%

Vitória-ES

11,3%

36,9%

Natal-RN

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU.
1. Para o cálculo da ocorrência é considerada a equivalência das categorias que recebem descontos
tarifários. Por exemplo, 2 estudantes que recebem 50% de desconto, resultam em 1 passageiro gratuito.
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Empresas de transporte coletivo
comemoram o mês das crianças com
bicicletas, brinquedos e grafite
Além de alegrar a criançada, as ações buscaram conscientizar o público
mirim sobre a importância do transporte coletivo, da arte e da coletividade

Recife

tar crianças e adultos para a importância do senso de

PE

coletividade”, enfatiza.

Bicicleta compartilhada
para crianças

Com a chegada das minibikes, o sistema de compartilhamento chega a 820 bicicletas —800 regulares e 20 pequenas. O gestor de ciclomobilidade da Secretaria de Turismo,
Esportes e Lazer de Pernambuco, Jason Torres, conta que
o objetivo do projeto é estimular o uso das bicicletas com-

A

partilhadas em todas as gerações. “É ensinar aos pequenos
de forma harmoniosa a lidarem com a mobilidade urbana.
Assim, as crianças, junto com seus pais, podem aproveitar
melhor as belezas e encantos do Recife”.
Com quase 150 viagens realizadas, a iniciativa vem ajudando a demonstrar a relevância da mobilidade urbana
desde a infância. “Se queremos construir cidades que
sejam sustentáveis e abracem as alternativas de transporte, precisamos ensinar para a população que as biciRecife ganhou 20 bicicletas infantis compartilhadas para os

cletas são uma opção. Mostrar essa possibilidade para

pequenos pedalarem com os pais pela cidade. O projeto Bike Kids

crianças é um passo importante para formar cidadãos já

conta com duas estações de retirada das bicicletas — dez unidades na

habituados a pedalar em seus trajetos”, destaca o CEO

estação Parque Santana, na Zona Norte, e dez no Segundo Jardim de

da Tembici, Tomás Martins.

Boa Viagem, na Zona Sul. A iniciativa é da Secretaria de Turismo, Es-

Como funciona

portes e Lazer de Pernambuco, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Ur-

Para utilizar o projeto Bike Kids Recife é preciso realizar

bana-PE), a operadora do sistema Tembici e a Prefeitura do Recife.

um cadastro no site www.bikekidsrecife.tembici.com.br,

Desde o começo de outubro, mais de 300 crianças entre 3 e 7 anos

informando dados pessoais e de um cartão de crédito

já foram cadastradas para usar as bikes. Para o presidente da Ur-

válido. É necessário criar uma senha de quatro dígitos

bana-PE, Fernando Bandeira, o projeto é uma forma de incentivar

para ser utilizada no totem, junto com o número de CPF.

o uso de transportes sustentáveis. “A Urbana entende que apenas

Há alguns planos disponíveis para o uso das bicicletas:

através do transporte público e do transporte não motorizado as

para um período de 60 minutos, R$ 2,00; para todo o

cidades poderão se desenvolver na medida dos nossos sonhos e an-

dia, R$ 5,00; ou por três dias a R$ 12,00. Cada usuário

seios, mais saudáveis e com menor impacto ambiental. A iniciativa

cadastrado pode retirar até duas bicicletas. O horário de

é uma forma de incentivar a autonomia desde cedo e de desper-

funcionamento do Bike Kids é das 6h às 22h.
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Boas práticas

Petrópolis

RJ

Brinquedo e arte
nos coletivos
Arrecadação de brinquedos e oficina de
arte marcaram as comemorações das crianças
em ações promovidas pelas empresas de Petrópolis e pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis (Setranspetro).
A campanha “Doe um brinquedo e transforme a vida de uma criança”, arrecadou 1.000
brinquedos durante o mês de setembro e a

B

primeira semana de outubro. Parte das doações foi feita durante uma festa na Associação

Viação Cascatinha, Cidade Real e Setranspetro para crianças com idades entre

Filantrópica de Petrópolis (Afipe), que atende

1 e 12 anos. A comemoração também contou com a participação de um dos

720 crianças da região do Vale do Carangola,

colaboradores da Cidade Real.

oferecendo atividades culturais e esportivas.

Outra iniciativa foi da empresa Turb Petrópolis, que distribuiu pipoca e algodão-

Na ocasião, foram distribuídos os brinque-

-doce para os pequenos no Terminal Itaipava e brindes para os filhos dos colabo-

dos recolhidos pelas empresas Petro Ita,

radores. A empresa arrecadou também brinquedos e livros para doações.

Grafite nos ônibus
Cerca de 150 crianças do bairro Itamarati, em Petrópolis, participa-

para-choque deram publicidade ao trabalho

ram da oficina de grafite promovida pela empresa de ônibus Cidade das

realizado. Na parte interna do coletivo foram

Hortênsias, com o artista plástico Rodrigo CB. Os pequenos criaram um

colocadas mensagens de conscientização, como

painel composto pelas capas da parte de trás dos assentos de um dos ôni-

“Trocamos o rabisco pela arte, o queixar pelo

bus que atende a linha 300 – Terminal Corrêas.

agir e a punição pela conscientização”.

O evento teve como tema o slogan “Sou criança e faço arte”, e o resultado

Segundo o diretor da empresa, Giancarlo Salvi-

pode ser visto no coletivo, que circulou durante todo o mês. Um adesivo

ni, o objetivo da ação foi comemorar o Dia das

colocado no ônibus com a frase “Aqui tem arte” e também uma pintura no

Crianças, mas também conscientizar os pequenos sobre as diferenças entre arte e vandalismo.
“Aprendemos muito e cumprimos um papel
importante de responsabilidade social com as
pessoas do bairro onde somos atuantes”, afirma.
que esse tipo de ação é importante porque, além
de levar entretenimento para as crianças de uma
comunidade, também contribui para diminuir
os atos de vandalismo dentro dos coletivos. “É
uma atividade lúdica que mostra os prejuízos que
são gerados pelas pichações que ocorrem diariamente nos ônibus da cidade e, na maioria dos

C

casos, são praticados por jovens”.
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A gerente do Setranspetro, Carla Rivetti, acredita
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Springs, MI – USA. MBA
em Gestão de Negócios e

Mobilidade coletiva

A transformação
digital e os
impactos no
transporte coletivo

Liderança e tem PósGraduação em Marketing.

A transformação digital, ou digitalização, significa o uso de
tecnologias digitais para alterar um modelo ou processo de

A

negócio a fim de proporcionar novas receitas, custos mais baixos, ganhos de produtividade e oportunidades de produção de valor, através
da integração das tecnologias digitais no dia a dia das pessoas.

Como exemplo, podemos citar a Procter & Gamble, conglome-

rado de produtos de higiene e limpeza, que ao invés de buscar uma
molécula capaz de tirar mancha de vinho tinto de roupas entre os

sete mil engenheiros químicos da própria empresa, criou um site
e abriu a oportunidade para os milhões de engenheiros químicos
fora da empresa, mas presentes no mundo digital, multiplicando
assim a probabilidade de encontrar o que buscava, economizando
tempo, dinheiro e processos.

No entender da comissão mundial de marketing em transportes

da UITP, a “transformação digital” é uma tendência importante nos
negócios e na vida cotidiana, e as novas tecnologias têm o poten-

cial de produzir um impacto revolucionário no setor de transporte

integração das tecnologias digitais no dia a dia das pessoas, pela
digitalização de tudo o que pode ser digitalizado, com abertura de
dados, dentre outros; isto traz grandes oportunidades e desafios.

Na verdade, esse tema tem despertado o interesse da comuni-

dade de marketing em transportes, pois a “transformação digital”

está colocando o cliente no centro dos desenvolvimentos. O comportamento do cliente e o avanço tecnológico têm sido os principais
motores desta mudança.
ED. 35
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Relacionamento com o
cliente e suas expectativas
Hoje, o transporte coletivo não conecta apenas lugares, mas se conecta diretamente com os seus clientes através de dispositivos mó-

veis e em tempo real. A exploração desses dados pode permitir que
operadores e autoridades forneçam serviços mais eficientes que
respondam às necessidades individuais dos clientes, tais como oti-

mizar o planejamento de rotas ou oferecer serviços personalizados
de informações em tempo real.

A bilhetagem eletrônica é a característica mais visível da trans-

formação digital nas viagens e na jornada de mobilidade do cliente.
Embora a emissão de créditos eletrônicos já exista em muitos lugares e há muitos anos, ainda há espaço para avanços, como cartões
interoperáveis e multifuncionais, e-tickets, etc.

Os dados de viagem são outro aspecto importante do ponto de vis-

ta do cliente. Os aplicativos como planejadores de viagem são comuns
e bem utilizados entre os usuários de transporte coletivo, mas o po-

tencial não se limita apenas aos horários e informações de tráfego em

tempo real. Outras informações poderiam ser integradas em benefício do cliente, tais como informações sobre tarifas; acessibilidade dos
veículos e das estações; informações em tempo real sobre interrup-

ções de serviços e alternativas; informações sobre as estações de bike

e a disponilidade de bicicletas no local; consulta de saldo, compra de

créditos para o cartão de transporte e geração de e-tickets; e feedback
do cliente sobre como foi a sua viagem, entre outros.

Tudo isso é possível graças à ascensão do telefone inteligente e

à onipresença dos dados. Estamos a caminho de cinco bilhões de
smartphones globalmente, impactando todos os tipos de comércio e o
engajamento cliente-fornecedor. O crescimento geral dos dispositivos
conectados é ainda maior, acompanhado por uma explosão de dados.

É consenso na Comunidade de Marketing em Transportes que

o telefone inteligente é e continuará sendo a chave para a compra
e emissão de bilhetes e planejamento de viagens. As plataformas

multimodais com serviços baseados em aplicações para o planejamento de viagens em tempo real devem permanecer, e o veículo
autônomo terá o seu lugar. Entretanto, o setor de transporte coletivo
precisa fomentar a inovação digital e ser ousado na tentativa de encontrar soluções inovadoras, antes que os outros o façam.

Deve abrir-se para a concorrência em plataformas abertas, a

fim de incentivar a inovação. Este novo cenário da predominância
do DIGITAL também deve ser entendido como colaboração,
partilha e aprendizagem.
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Ponto para a inovação
na mobilidade urbana
Novas paradas de ônibus
seguem conceitos de
desenvolvimento sustentável
e conforto para os usuários

A mobilidade sustentável é um assunto de interesse mundial, tanto
que o tema está entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Ao
todo 193 países, incluindo o Brasil, se comprometeram em adotar medidas
para tornar as cidades mais seguras, inclusivas e sustentáveis.
O Brasil está testando algumas soluções inovadoras envolvendo pontos
de ônibus que contribuem para um mundo mais sustentável. Com a utilização de materiais menos agressivos ao meio ambiente, as paradas ecológicas também contribuem para a autonomia dos passageiros do transporte
coletivo e seguem as indicações de acessibilidade.
ED. 35

NTUrbano

{A} Divulgação Prefeitura; {B} Divulgação UnB

A

Infraestrutura

27

Estação Alencastro

o material, que seria descartado, passa por um

O exemplo
de Cuiabá

processo de recuperação que permite obter, no
mínimo, mas 15 anos de vida útil na nova função.

O projeto “Adote um ponto”, realizado em Cuiabá (MT), con-

O primeiro contêiner foi instalado este ano

ta com modelos diferentes de paradas de ônibus, que prio-

como ponto de ônibus na Avenida Historiador

rizam o conforto do usuário e foram concebidas de acordo

Rubens de Mendonça, famosa Avenida do CPA.

com a ideia de desenvolvimento sustentável. “As equipes da

Os espaços estão sendo transformados em

Semob mapearam toda a cidade, por meio de um levanta-

abrigos com acesso facilitado para cadeiran-

mento fotográfico que apontava as principais necessidades

tes, gestantes, idosos e obesos. Além disso, os

em cada bairro”, explica Antenor Figueiredo, secretário de

passageiros podem contar com o conforto de

Mobilidade Urbana de Cuiabá.

uma boa iluminação, painéis de LED com infor-

A Estação Alencastro, inaugurada no início de 2018, é

mações atualizadas dos ônibus, conexão Wi-Fi,

um dos modelos que deve ganhar mais espaço na capital.

entradas USB para recarregar celulares e uma

Segundo a prefeitura, a estrutura é composta por placas

pequena biblioteca.

solares responsáveis pela geração de toda a energia consu-

Outros fatores importantes são o isolante

mida e será adotada em outros dois importantes pontos de

térmico no teto e os bancos feitos com filetes de

Cuiabá: um na Praça Ipiranga e outro na Praça Bispo.

madeira, com o objetivo de reduzir o calor. Além
disso, jardins suspensos formados por plantas

Reaproveitamento
de contêineres

ornamentais também foram adotados para amenizar a temperatura que, em dias mais quentes,
chega aos 40 graus. A prefeitura ainda defende

Além da iniciativa positiva para geração de energia limpa, o

que a iniciativa reduzirá a poluição visual, uma

reaproveitamento de contêineres é a grande novidade para os

vez que as paradas serão uniformizadas.

próximos abrigos de Cuiabá. O modelo foi baseado na adap-

Ao todo, a capital mato-grossense oferece

tação de contêineres utilizados no transporte de carga. Todo

2.500 locais de espera, entre abrigos e placas

NTUrbano
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que indicam paradas de ônibus. A iniciativa da

idealizadores do “Adote um ponto” encontraram a melhor

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

solução na parceria público-privada. De acordo com a

(Semob), em parceria com a Secretaria Extraor-

prefeitura de Cuiabá, será feito um chamamento público

dinária dos 300 Anos, visa substituir 400 pontos

para que as empresas interessadas possam se manifestar e

de ônibus da cidade que apresentam problemas

custear o projeto.

estruturais. Os novos abrigos serão instalados

Em troca da construção e manutenção do local, as em-

em regiões que movimentam de 5 a 10 mil passa-

presas poderão usar o espaço para publicidade com um

geiros diariamente.

prazo mínimo para exploração de cinco anos.

O secretário Antenor Figueiredo defende
que, assim como nas demais cidades brasileiras,

Conforto e sustentabilidade
no BRT de Uberaba

a crescente demanda de Cuiabá gerou desafios
para o setor. “O número de paradas se tornou
insuficiente para a cidade e desde 2016 bus-

A conscientização sustentável chegou a Uberaba (MG)

camos alternativas para tentar solucionar essa

através do BRT (Bus Rapid Transit). O sistema é um grande

questão”, afirma.

investimento da cidade para melhorar o transporte público
da região e reduzir o tráfego que cresceu, consideravelmente, nos últimos anos. De acordo com dados do ITDP (Institu-

Custo alto é
compensado

to de Políticas de Transporte e Desenvolvimento), Uberaba
atingiu, na última década, um aumento de mais de 60% na

A sustentabilidade exige um investimento alto

taxa de motorização. A média era de 223 automóveis a cada

que nem sempre o poder público é capaz de

mil habitantes em 2005, mas subiu para 359 em 2015.

arcar. A captação de energia solar representa

As novas estações do BRT são de formato retangular

um grande desafio financeiro devido aos valores

e possuem cobertura sanduíche para atender questões

elevados das placas solares. No entanto, a nova

térmicas e acústicas. Para a secretária executiva Cristiane

forma de produzir energia é vista como ‘sinô-

Mendes, é notória a diferença em relação aos demais pontos

nimo’ de sustentabilidade pelo engenheiro de

da cidade. “Ainda estamos nos acostumando com as novi-

energia Maurício Miranda. “A energia do Brasil é

dades, mas não tenho a menor dúvida de que a espera pelo

basicamente abastecida por hidrelétricas e isso,

ônibus ficou bem menos estressante”, afirma.

além de afetar a fauna e a flora, gera impactos

Ela diz isso pelas novidades que as estações sustentáveis

sociais que podem ser amenizados com uso da

oferecem para os passageiros do setor. Quem escolhe trocar

energia limpa”, alerta.

o carro pelo BRT pode usufruir diariamente de estações

Quanto aos benefícios das placas instaladas

com ar-condicionado, câmeras de vigilância com video-

nos pontos de ônibus, além da preservação do

monitoramento e portas com sistemas antiesmagamento,

meio ambiente, o especialista destaca a esta-

além de espaços totalmente acessíveis e cerca de 30 painéis

bilidade e economia. “Apesar do custo elevado

eletrônicos, que informam sobre embarque e desembarque

do material, estamos falando de uma fonte que

em tempo real.

não é esgotável e o retorno do investimento

O projeto também conta com o sistema de aproveita-

estará sempre presente na economia de fiação,

mento da água da chuva. Com um tanque para depósito

energia e no valor baixo das manutenções”, fala

instalado no subsolo, o objetivo é utilizar a água armaze-

Miranda, que aposta na energia solar como o

nada para limpeza das estações e manutenção dos jardins

futuro do país.

conjuntos. Segundo a prefeitura, a alternativa foi adotada

Pensando nesse cenário e nos demais gastos
para a instalação das paradas ecológicas, os
ED. 35
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Parada ecológica
na capital do país

Segundo Jaime Almeida, a escolha dos materiais
utilizados foi baseada em diversos ensaios laboratoriais
sobre a resistência dos produtos. O professor também

Um protótipo instalado no campus Darcy Ribei-

ressalta o potencial social do projeto, já que a maior

ro da Universidade de Brasília (UnB) também

parte dos produtos pode ser produzida no DF. “São

promete trazer uma nova definição de ponto de

materiais de baixo consumo energético e que podem es-

ônibus. A parada feita de bambu e eucalipto é re-

timular uma cadeia produtiva de valor social, ao ajudar

sultado de um projeto de pesquisa desenvolvido

o homem do campo e gerar mais empregos na cidade

pelo Centro de Pesquisa e Aplicação de Bambu e

também”, explica Jaime Almeida.

Fibras Naturais da UnB (CPAB/UnB), com a co-

Ao que parece, o projeto tem agradado. Para Laiane

laboração de alunos de graduação e pós-gradu-

Santos, 23 anos, a nova parada está mais que aprovada.

ação, pesquisadores e técnicos da universidade.

“Ficamos muito tempo por aqui e é muito bom ter um lu-

O professor de arquitetura e idealizador do

gar agradável enquanto esperamos o ônibus para voltar

projeto, Jaime Almeida, conta que a motivação

para casa”, afirma a estudante de sociologia, que diz tor-

surgiu a partir de pesquisas que mostraram a

cer por mais opções em outros pontos do DF e entorno.

baixa eficiência dos pontos de ônibus atuais.

O protótipo está sendo avaliado do ponto de vista

“Nós entendemos que as paradas do Distrito Fe-

dos estudantes que utilizam o espaço e dos profissionais

deral (DF) são mal projetadas e acreditamos que

que avaliam a durabilidade e resistência do material. A

o projeto possa dar um bom retorno para quem

intenção é encerrar a análise em janeiro de 2019 para

utiliza o transporte público”, diz.

que, a partir dos resultados, os pesquisadores possam

A parada de bambu possui um formato es-

pensar em novas adaptações, caso necessário.

pecífico para proteger os usuários do transporte

Dependendo do resultado, a parada de bambu pode

público da chuva e do sol enquanto esperam. A

virar realidade em breve para outras regiões. “Se o resul-

chapa metálica usada na cobertura foi pensada

tado for positivo para o conforto e resistência, as institui-

para o conforto em relação à temperatura e tam-

ções interessadas poderão multiplicar o ponto de ônibus

bém para evitar que a umidade diminua o tempo

ecológico e colaborar com uma cidade ambiental-

de vida útil da instalação.

mente sustentável”, destaca o professor da UNB.
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MOBILIDADE EFICIENTE,
CIDADES INTELIGENTES.
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

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.
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A qualificação do
transporte por ônibus
passa necessariamente
por um sistema de
gestão operacional

A

Nos últimos anos, a partir do aguçamento da

é claro, atrai a atenção da mídia. São, na

mos assistido em encontros, seminários e congressos,

a distrair a plateia enquanto a realidade

com grande repercussão na mídia, um “enxoval” de

soluções miraculosas para a mobilidade urbana, baseadas no avanço da tecnologia eletrônica.

Ao lado do fascínio que toda novidade provoca,

dura do dia a dia consome recursos e a

saúde da população, e mais ainda dos seus
extratos mais pobres.

O que se torna mais preocupante é quan-

em especial a tecnológica, não se ouve dos novos

do autoridades públicas, ou formuladores

solveriam, por exemplo, transportar diariamente 9

masiadamente os “aplicativos” como forma

arautos da modernidade como essas “soluções” re-

milhões de pessoas em ônibus e 8 milhões de pessoas no sistema metroferroviário de São Paulo, ou ain-

da como conseguiriam eliminar o congestionamento

de programas de governos, enaltecem dede solucionar os graves problemas de atendimento e de equacionamento financeiro

do transporte público. No fim, o que parece

das cidades.

é uma fuga do essencial – transportar mi-

de negócios destinado a oferecer um produto a uma

plesmente desviar a atenção do necessário

A modernidade, ao que parece, é um novo “nicho”

determinada e seleta parte da população que, pelo
deslumbramento que provoca, muito mais nos jovens
ED. 35

verdade, shows e espetáculos destinados

NTUrbano

lhões de pessoas com qualidade – para sim-

enfrentamento para resolver, de fato, a qualidade do transporte público.
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Os sistemas metroferroviários em funcionamento

Tudo isso já está sendo registrado e pode

há anos, por concepção, já incorporam toda a tecno-

ser assistido on-line nas centrais de controle

dernos já trazem em seu bojo o “estado da arte”. Isso

e o poder público idem. O que ocorre é que

logia necessária à prestação do serviço, e os mais mo-

nunca ocorreu no sistema de transporte por ônibus
e é isso, a nosso ver, a razão da falta de qualidade do
transporte, cuja consequência mais perversa é a redução do número de passageiros a cada dia. Mas isso
pode mudar para melhor.

A “quarta revolução industrial” que interessa já está

disponível em bom nível na quase totalidade do transporte público por ônibus em todo o país, porque é inevitável a evolução tecnológica depois que qualquer coisa

operacionais. Os operadores têm sua central,

o gestor público não sabe totalmente ainda como tirar proveito de tudo isso. Muitos
gestores públicos ainda não tiraram todo o

proveito que a tecnologia dispõe e continuam tratando essencialmente da fiscalização
do contrato e não da gestão operacional. É aí
que está a questão central.

Falta gestão operacional no sistema

ônibus de superfície, o que hoje já é per-

foi transformada em corrente elétrica e em ondas ele-

feitamente possível com a tecnologia exis-

tiramos proveito de tudo o que está à nossa disposição.

suficiente, além de toda a tecnologia já pre-

tromagnéticas. No entanto, lamentavelmente, ainda não
Senão, vejamos.

A quantidade de tecnologia embarcada nos ônibus

é incrível e já está presente em mais de 80% da frota na-

cional: GPS (que permite rastrear o sistema); telemetria

(permite verificar o desempenho de vários aspectos

tente. É também imprescindível, mas não
sente, que haja uma “via permanente” para

o sistema de ônibus. Sem uma via exclusiva

para os ônibus, todo o sistema de gestão é
de eficácia questionável.

A partir desta infraestrutura e da pa-

operacionais do veículo); bilhetagem eletrônica (com

rafernália acima, é possível almejar um

facial, como também com possibilidade de uso de car-

mente a pontualidade, regularidade de in-

variados graus de evolução, leitura de cartão, digital,

tão de crédito); dispositivos de contagem nas portas

(permitem uma medida de embarque e desembarque

e “OD” da viagem com precisão do carregamento do
ônibus em qualquer trecho); comunicação com o moto-

rista diretamente da central; câmaras (pelo menos três:

frontal, que permite ver tudo o que ocorre na via à fren-

te do ônibus; na catraca; e na porta de saída, e às vezes
na de entrada); Wi-Fi; painéis de comunicação interna,
e outras miçangas de comunicação, etc., etc., etc...

Ainda há tecnologias prontas, testadas e em fun-

cionamento em várias cidades do mundo, de acionamento remoto de semáforos em cruzamento. Há os
que liberam a passagem do ônibus sempre de forma

sistema operacional que garanta minimatervalo, confiabilidade no tempo de viagem,

confiabilidade operacional e informações

adequadas para a população na prestação
do serviço, itens esses que são os atributos

de qualidade apontados como prioritários

pela população. Com estes dispositivos e
processos de gestão capazes de perceber,

reagir e intervir no sistema, acrescidos de

formas de atenção ao usuário, tratando-o
com a dignidade que merece, haverá esperança de uma mudança de padrão na prestação do serviço.

Por isso, a ANTP vem batendo nesta te-

prioritária e os que liberam caso o ônibus precise

cla, olhar o sistema de transporte por ônibus

sanfonamento e “buracos” na linha.

produtivo, submetido a processos de contro-

passar para manter o “carrossel” ordenado, evitando

Com relação ao sistema de comunicação, os celu-

lares já podem fazer o que você quiser, bastando que
os dados sejam disponibilizados pelo Poder Público.
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como ele deve ser olhado: como um sistema
le, monitoramento e gestão. Só assim colocaremos este “produto” no nível que ele
jamais teve chance de ter.
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A

NTU e parceiros lançam
campanhas sobre segurança
no trânsito e saúde
Entre os meses de setembro, outubro e novembro,
entidade divulgou campanhas com foco em temas
importantes para toda a sociedade, em parceria
com empresas do setor, ONGs e as Nações Unidas

O ano de 2018 está sendo marcado por intensa atu-

tos importantes da saúde da mulher. A entidade faz um balanço

ação da NTU na área de comunicação e marketing,

positivo das ações, que continuam com o lançamento de mais uma

com o lançamento de várias campanhas publicitárias em nível

campanha, do Novembro Azul, voltada para a saúde do homem.

nacional sobre temas de relevância social. A estratégia de pro-

“De modo geral tivemos uma adesão muito boa, com a

moção de uma “agenda positiva” do transporte público, que

participação de empresas e entidades do setor que abraçaram

fez parte das ações empresariais de responsabilidade social

as causas e realizaram ações nos ônibus e terminais para os

do setor, incluiu duas campanhas divulgadas em setembro

usuários do transporte coletivo. O setor demonstrou, com isso,

(Semana Nacional do Trânsito e Dia Mundial sem Carro) e a

a importância que dá aos seus passageiros, além de prestar um

campanha do Outubro Rosa, que neste ano foi além da pre-

serviço de utilidade pública para toda a sociedade”, afirma Otá-

venção do câncer de mama e tratou também de outros aspec-

vio Cunha, presidente executivo da NTU.

ED. 35

NTUrbano

35

NTU em ação

SETEMBRO: TRÂNSITO
SEGURO E SEM CARRO

respiratórias causadas pela emissão de gases poluentes. A ONU

Pela primeira vez o setor de transporte coletivo urbano se

mortes prematuras registradas globalmente. Mais de 80% dos

uniu para realizar uma campanha nacional visando esti-

habitantes das cidades estão expostos a níveis de poluição que

mular alternativas para quem prefere o carro nos desloca-

excedem os níveis recomendados pela OMS. Muitos poluentes

mentos diários, apesar dos congestionamentos e da alta do

afetam também o clima, por isso reduzir a poluição é uma forma

preço dos combustíveis. A campanha publicitária #SEM-

de salvar vidas e frear os efeitos do aquecimento global.

Meio Ambiente lembra que a poluição do ar é responsável por
cerca de sete milhões de mortes por ano, ou uma em cada nove

CARROÉMELHOR, que promove o Dia Mundial sem Carro,
foi assinada pela NTU juntamente com duas agências das

Alternativas

Nações Unidas — a ONU Meio Ambiente e a Organização
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde

O transporte público é uma alternativa mais eficiente e susten-

(OPAS/OMS) — e reforça o vínculo do transporte coletivo

tável para os deslocamentos diários, pois retira carros das ruas

com pedestres e ciclistas.

e reduz os engarrafamentos. De acordo com estudos da OMS, o

Criado na França em 1997, o Dia Mundial sem Carro é

transporte coletivo também beneficia a saúde das pessoas, pois

comemorado no dia 22 de setembro; suas ações tiveram

evita estresse, reduz o sedentarismo (a pessoa caminha até o

início no Brasil em 2003, com foco no cicloativismo e na mo-

ponto de embarque) e emite muito menos poluentes por passa-

bilidade ativa. Desde 2011, várias cidades têm programado

geiro transportado, razões pelas quais os meios de transportes

eventos ao longo do mês de setembro, que começou a ser

coletivos deveriam receber mais incentivos do poder público.

chamado informalmente de Mês da Mobilidade. O objetivo

A bicicleta vem ganhando adeptos como alternativa sus-

é estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel e

tentável de deslocamento, em complemento ao transporte

propor às pessoas que experimentem, pelo menos durante

coletivo. Além de não emitir gases poluentes, o ciclismo ainda

um dia, formas alternativas de mobilidade, demonstrando

contribui para a melhora da saúde, já que o ciclista pratica uma

que é possível se deslocar sem usar o automóvel.

atividade física enquanto se desloca para o destino desejado.

A circulação de veículos particulares vem crescendo

Estudo realizado pela Universidade de East Anglia, no Reino

nas grandes cidades, contribuindo para o aumento dos

Unido, mostrou que pedalar ou caminhar até o trabalho melho-

congestionamentos, de problemas ambientais e de doenças

ra a saúde mental e aumenta a sensação de bem-estar.

22/Setembro
DIA MUNDIAL

SEM CARRO
TROQUE SEU
CARRO POR:

COMPARTILHE SUA EXPERIÊNCIA
#SEMCARROÉMELHOR
Iniciativa:

Apoio:
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As peças da campanha incluem mensagens sobre a necessidade de adolescentes e jovens se vacinarem (em especial contra o
HPV) e também sobre a importância de mulheres grávidas realizarem exames de pré-natal regularmente, orientando as usuárias do
serviço a procurarem as unidades básicas de saúde da rede pública
mais próximas, onde a prevenção pode ser feita gratuitamente.
O movimento Outubro Rosa surgiu na década de 1990, nos
Estados Unidos, e desde 2002 tem ações realizadas também
no Brasil. A iniciativa, que ganhou esse nome pelo uso da cor
rosa nas ações de mobilização de mulheres e na iluminação de
monumentos e prédios públicos, tem como objetivo alertar a
população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de promover o maior acesso aos serviços de
diagnóstico e de tratamento, contribuindo assim para a redução

#SOMOSOTRÂNSITO

da mortalidade associada à doença.
O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre

Segundo a Organização Mundial da Saúde, os acidentes de

as mulheres no mundo, segundo a OMS. Já o câncer de colo do

trânsito são a oitava maior causa de morte no mundo (entre

útero, cuja prevenção foi incorporada recentemente ao Outubro

todas as faixas etárias) e a principal causa de morte entre

Rosa, é o quarto tipo de maior incidência.

jovens com idade entre 15 e 29 anos.
Refletir sobre os acidentes de trânsito causados pelo
consumo de bebida alcoólica é uma questão importante
para mobilidade urbana e que deve ser observada por toda
a sociedade. Por isso, a Campanha “#SOMOSOTRÂNSITO”
lançada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária
(ONSV) durante a Semana Nacional do Trânsito, realizada
entre 18 e 25 de setembro, contou este ano com a parceria da NTU. A campanha mostrou a realidade com o mote
“Quando você bebe e dirige, alguém sempre se machuca”

MULHER,

NO OUTUBRO ROSA,
NÃO DURMA NO PONTO!
A pé ou de transporte público, vá à unidade
básica de saúde mais próxima para se cuidar

e estimulou o uso do ônibus como opção para um trânsito
mais seguro e com menos acidentes.

Preciso medir
a pressão

OUTUBRO: A SAÚDE DA
MULHER IMPORTA

Hora de prevenir
contra câncer de mama!

O Outubro Rosa, tradicional campanha de prevenção do
câncer de mama, ganhou reforço da ação conjunta desenvolvida pela NTU em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/
OMS). A campanha publicitária teve caráter nacional e foi

Quero
me vacinar

voltada para as passageiras do transporte público coletivo,
com um foco inovador: além de alertar para os riscos do
câncer de mama, a campanha tratou a saúde da mulher
como um todo e promoveu também a prevenção de outras
doenças importantes, como a hipertensão.
ED. 35
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NOVEMBRO AZUL: MÊS
DA SAÚDE DO HOMEM
No mês de novembro o foco da campanha será na saúde
do homem. Assim como na ação voltada para as mulheres,
a campanha do Novembro Azul tem o objetivo de alertar

Peças publicitárias

sobre a prevenção do câncer, principalmente o de próstata,

As peças das campanhas foram criadas e dispo-

mas também abrange outros aspectos da saúde masculina

nibilizadas para as 502 empresas associadas e

como a mental e física, doenças do coração e outras. A cam-

75 entidades filiadas (sindicatos, associações e

panha foi desenvolvida pela NTU em parceria com a Organi-

federações) da NTU, que puderam compartilhar e

zação Pan-Americana da Saúde/ Organização Mundial da

replicar a campanha em cada cidade, reforçando a

Saúde (OPAS/OMS).

iniciativa em âmbito nacional. O material publicitá-

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar

rio inclui busdoor, cartaz e cards para redes sociais.

Gomes da Silva (Inca), os fatores que podem aumentar o ris-

Todas as campanhas da NTU estão disponíveis

co de câncer de próstata são: idade (a cada 10 homens diag-

no site

WWW.TRANSPORTEPUBLICO.ORG.BR .

nosticados, nove têm acima de 55 anos), histórico familiar,
sobrepeso e obesidade. Saiba mais:

WWW.INCA.GOV.BR .
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Vamos juntos construir
meios para expandir
a mobilidade humana?
Criar novos caminhos para ampliar a mobilidade através de ideias e soluções
inovadoras é o que nos move. Onde houver pessoas falando de
conectividade, cidades inteligentes buscando inovações tecnológicas para
melhorar a locomoção e a coleta automatizada de tarifas, a Transdata estará
lá. Vamos juntos ser a transformação que o sistema de transporte precisa.

itstransdata.com
/SomosTransdata

Bilhetagem
Eletrônica

Biometria
Facial

Tarifa
Georreferenciada

Gestão de Frotas
e Operações

Videomonitoramento

Rede de
Vendas

Aplicativos

Rodoviário

Relacionamento
e Fidelidade

Data Center

Mada2209
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Pelo mundo

Itália

A

Cerveja e sorvete grátis para
quem usa transporte público
Já imaginou utilizar o transporte público ou andar de bicicleta
e receber uma gratificação por isso? Na cidade italiana de
Bolonha isso é possível. E alguns prêmios são de dar água na
boca — cerveja ou sorvete, por exemplo. Essa foi a maneira
encontrada pelo urbanista italiano Marco Amadori para conter
a poluição provocada pelo transporte individual, que tem
contribuído cada vez mais para o aquecimento do planeta.
Todo o processo é realizado no aplicativo Bella Mossa (ou “Bom
Trabalho” em português), que é simples e fácil de manusear. O
usuário faz o download do aplicativo, registra as viagens que faz em
transporte público ou de bicicleta e, em seguida, troca os pontos por
produtos nos estabelecimentos que aderiram ao programa. Não
adianta tentar enganar o aplicativo porque ele conta com um sistema
de GPS que permite rastrear a velocidade e a duração da viagem. O

Indonésia

sistema não recompensa a distância percorrida, mas a assiduidade.
A pontuação é obtida por viagem, e não por quilometragem,
para estimular os participantes a usarem o meio de transporte

Passageiros pagam
pelo ônibus com
resíduos de plástico

mais limpo o maior número de vezes possível. No final do trajeto,

Na segunda maior cidade da Indonésia,

O sistema funciona durante seis meses por ano e é financiado

Surabaia, os usuários que fazem uso do

com recursos da União Europeia e da prefeitura de Bolonha.

o aplicativo mostra o quanto de CO2 (dióxido de carbono) — um
dos gases causadores do aquecimento global — deixou de ser

emitido em função da escolha do meio alternativo de locomoção.

transporte coletivo podem pagar a passagem
com plástico usado. Os usuários entregam
o material em paradas de ônibus e estações
de reciclagem espalhadas por toda a cidade.
Além disso, os passageiros podem transitar
dentro de Surabaia, de graça, por duas
horas. O objetivo do governo é reduzir o
uso de veículos privados, que atualmente
formam 75% do tráfego pesado nas vias.
A iniciativa surge da preocupação do
governo local com a quantidade de plásticos
na região, visto que o país do sudeste asiático
{A} photka/Shutterstock.com

produz 187,2 milhões de toneladas de
resíduos plásticos por ano, sendo o segundo
maior poluidor marinho do mundo (só atrás
da China). A prefeitura da cidade pretende
reciclar o plástico em bens úteis.
ED. 35
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Acessibilidade, Mobilidade
Urbana e Inclusão Social
LIVRO

VÍDEO

Vários temas que envolvem o transporte

coletivo urbano são abordados nos vídeos do canal
das Empresas de Ônibus de Curitiba no Youtube.
Entre eles, o destaque vai para o vídeo “Dicas de
boa convivência entre os passageiros”, que tem
menos de três minutos. Narrado por uma criança,
o vídeo leva ao passageiro a refletir sobre atitudes
que podem ser melhoradas no dia a dia para tornar
o transporte coletivo um local de boa convivência
para todos. Confira esse e outros vídeos no
canal: Empresas de Ônibus Curitiba e RMC.

“Acessibilidade e Mobilidade Urbana na Perspectiva da Equidade e

Inclusão Social” é o nome do livro publicado pelo Centro Interdisciplinar
de Estudos em Transportes (CEFTRU) da Universidade de Brasília
(UnB), após a realização do 1º Seminário de Acessibilidade e Mobilidade
Urbana na Perspectiva da Equidade e Inclusão Social (SAMUPEIS).
O livro tem 142 páginas e discute as contribuições da mobilidade e
da acessibilidade para a inclusão social. A publicação está disponível
em PDF para download no site:

WWW.TRANSPORTES.UNB.BR .

Aplicativo
para denunciar
assédio em ônibus
APP

A prefeitura de Diadema, em São
Paulo, lançou uma atualização
no aplicativo CittaMobi, que
passa a ter o ‘botão do pânico’

BLOG

para denunciar casos de assédio
O Blog do projeto Pro Coletivo traz

sexual e outros tipos de crimes no

experiências, notícias e textos interessantes sobre

transporte público do município.

transporte, mobilidade e pedestrianismo. O Pro

O usuário poderá denunciar e

Coletivo é formado por voluntários de diversas

especificar o ocorrido; poderá

áreas que têm como missão ampliar o número

também fornecer a identificação

de pessoas que escolhem modais coletivos e

do suspeito. Os dados serão

alternativos como meio de deslocamento diário

enviados à Guarda Civil Municipal

na cidade de São Paulo. Saiba mais no link:

(GCM), que aciona as polícias

WWW.PROCOLETIVO.COM.BR/BLOG .
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