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Existem pessoas que, confrontadas com os grandes de-
safios que o Brasil e o mundo enfrentam — como o aque-
cimento global, o caos urbano, o aumento das doenças 
respiratórias causadas pela poluição e as mortes no trân-
sito, para citar alguns —, respondem, de forma muito 
assertiva, que existe solução e que ela virá da tecnologia.

De fato, a tecnologia tem tido, ao longo da evolução 
humana, um papel fundamental na superação de pro-
blemas e na melhoria da qualidade de vida. Para ficar 
apenas nos domínios do transporte urbano, tivemos 
avanços profundos que vão da invenção da roda ao mo-
tor de combustão interna, que revolucionaram a forma 
como pessoas se deslocavam no passado e que seguem 
em pleno uso atualmente.

Ocorre que nem toda inovação é tecnológica e nem 
toda tecnologia é benéfica ou entrega o que promete. A 
4ª revolução industrial, de base digital, está disseminan-
do rapidamente o uso de aplicativos operados a partir 
de smartphones, itens cada vez mais presentes (e indis-
pensáveis!) no cotidiano das pessoas, como se fossem a 
solução para todos os problemas do mundo. Isso inclui, 
naturalmente, os aplicativos de transporte individual sob 
demanda, tema da reportagem de capa desta edição.

Apresentados por seus defensores como “o novo 
paradigma das cidades inteligentes” e “solução para a 
mobilidade”, ao “tirar carros das ruas”, os aplicativos 
de transporte podem oferecer comodidade, mas estão 
na contramão das soluções permanentes e sustentáveis 
para os desafios urbanos. Motoristas podem efetiva-

mente optar pelo aplicativo e deixar 
seus carros em casa, o que significa 
trocar um carro por outro, que rodará 

Nem tudo é o que parece

mais e ocupará mais tempo e espaço nas vias. Uma mu-
dança de efeito relativo, segundo estudos que indicam 
piora no trânsito a partir dessa novidade.

Os problemas surgem quando os serviços de trans-
porte individual por aplicativo se valem de brechas da 
lei para ir além do transporte compartilhado e ofertar 
transporte coletivo, similar ao das operadoras do siste-
ma de transporte público de passageiros — operando 
em rotas predefinidas com passageiros sem vínculo en-
tre si, com diferentes origens e destinos. Tais modalida-
des ressuscitam, com roupagem modernizada, o velho 
conceito do “táxi lotação”, ícone do transporte ilegal de 
passageiros do passado, que contribuiu para tumultuar 
o trânsito e desorganizar as redes de transporte público.

A mobilidade realmente sustentável e inovadora 
só pode existir se for baseada numa rede organizada, 
integrada e robusta de transporte público, que cum-
pra plenamente seu papel social de ofertar um serviço 
universal, contínuo e com modicidade tarifária, e que 
assegure o atendimento de todos — em especial das 
classes sociais de menor poder aquisitivo e segmentos 
mais vulneráveis da população, incluindo idosos, estu-
dantes, pessoas com deficiência e outros beneficiários 
de gratuidades (sem mencionar que o transporte públi-
co coletivo também é aquele que oferece os melhores 
resultados contra o aquecimento global, o caos urba-
no, as doenças respiratórias e as mortes no trânsito). 
Transferir, no limite, os quase 40 milhões de passagei-
ros diários do transporte coletivo dos ônibus para car-
ros teria um impacto inimaginável nas cidades. Como 
se vê, uma “tecnologia disruptiva” mal empregada pode 
ser, no fim, apenas destrutiva. Boa leitura! 
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© 2018 Allison Transmission Inc. Todos os Direitos Reservados

allisontransmission.com

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 e�ciente. 

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 con�ável disponível.

Allison Transmission. Melhorando o Modo Como o Mundo Trabalha.

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.
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Prioridade ao coletivo é o melhor 
caminho para a mobilidade

— por Otávio Cunha

Medidas simples, que contribuem direta-
mente para a melhoria da mobilidade urba-

na em todo o Brasil, já fazem parte da realidade de 
várias cidades, com excelentes resultados. É o que 
vem ocorrendo com as soluções de priorização no 
sistema viário que visam devolver a velocidade e o 
desempenho perdidos pelos ônibus urbanos nos 
últimos 20 anos.

Quando falamos em medidas de prioridade, es-
tamos nos referindo desde soluções mais básicas, 
como faixas exclusivas e corredores de ônibus, a 
sistemas do tipo BRT (Bus Rapid Transit), que são 
mais complexos e demandam maior investimento.

A pesquisa Mobilidade da População Urba-
na 2017 da CNT/NTU mostra que as medidas já 
implantadas e em operação são bem avaliadas 
por 62% da população e contribuem significa-
tivamente para o bom funcionamento da rede 
de transportes nos municípios. No entanto, 
mais da metade dos pesquisados (53,3%) ainda 
não tem acesso a elas.

O dado é preocupante, assim como o fato de 
mais de 600 projetos de medidas de priorização 
e de melhoria da infraestrutura permanece-
rem no papel, mesmo com previsão orçamentá-
ria para esse fim.
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Se o problema é a falta de recursos financeiros, 
a resposta é direcionar, neste momento, os esfor-
ços para medidas de mais curto prazo, que ofe-
recem ótima relação custo/benefício e que apre-
sentam resultados imediatos: investir em projetos 
de priorização, incluindo corredores e faixas ex-
clusivas. Esse é um dos cinco programas setoriais 
que integram o documento “Construindo Hoje o 
Amanhã: Propostas para o Transporte Público e a 
Mobilidade Urbana Sustentável no Brasil”, elabo-
rado conjuntamente pela Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP), Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP), Fórum de Secretários e Di-
rigentes Públicos de Mobilidade Urbana e NTU, 
que foi entregue em dezembro à equipe de transi-
ção do novo governo eleito.

No caso da infraestrutura, o programa foca no 
universo de 111 municípios com população acima 
de 250 mil habitantes, que somam no total um 
sistema viário com 222 mil quilômetros de ruas e 
avenidas, dos quais 46 mil quilômetros são utiliza-
dos pelos ônibus. Para atender às necessidades de 
melhoria do serviço, o estudo recomenda a adoção 
de 8.900 quilômetros de priorização para o modal 
ônibus urbano, a um custo de 18,7 bilhões de reais 
— um investimento muito baixo, se consideramos 
que os ganhos podem chegar a 11,5 bilhões de 
reais por ano, entre redução no tempo de viagem, 
economia de combustível e redução de poluição 
decorrentes do aumento da velocidade dos ônibus. 
Como consequência desse conjunto de ações, 
teremos a diminuição dos custos do serviço com 
impacto direto sobre as tarifas.

OTÁVIO VIEIRA DA CUNHA FILHO
é presidente executivo da Associação Nacional 

das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

Modelo para outras cidades brasileiras, 
São Paulo, que iniciou o dever de casa em 
2013, implantou 476 quilômetros de faixas 
exclusivas naquele ano, com ganho de 17,4% 
na velocidade operacional dos ônibus e redu-
ção de 18,2% no tempo médio de viagem entre 
2012 e 2014, segundo estudo do Instituto de 
Energia e Meio Ambiente. Já foram implanta-
dos ou estão em processo de implantação um 
total de 1.456,3 quilômetros de faixas exclu-
sivas em 41 cidades brasileiras. O número é 
importante, mas há ainda um longo caminho 
a percorrer para a conquista de mais e melho-
res resultados.

As faixas exclusivas são só um exemplo das 
alternativas existentes para melhorar a mobili-
dade urbana nas cidades, com iniciativas que 
já têm a simpatia da sociedade e, em especial, 
dos usuários, que reconhecem os benefícios 
das medidas de prioridade. Faltam ainda sensi-
bilidade e vontade política aos nossos gestores 
públicos para desengavetar mais iniciativas 
como essas. São medidas relativamente sim-
ples, mas comprovadamente capazes de me-
lhorar a qualidade do transporte público por 
ônibus no Brasil.

Antes que falem da crise econômica, que 
tenham a mente aberta e a disposição de aco-
lher propostas e sugestões dos que almejam 
ter um transporte de qualidade. Se faltam bons 
projetos, temos um bom ponto de partida nas 
experiências exitosas dos municípios 
que já estão fazendo sua parte.
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Com experiência privada e pública 
no setor de transporte urbano 
e mobilidade, o Secretário de 
Transporte e Trânsito da Prefeitura 
de Juiz de Fora e presidente do 
Fórum Nacional de Secretários e 
Dirigentes Públicos de Mobilidade 
Urbana, Rodrigo Mata Tortoriello, 
alerta também para a regulamentação 
dos transportes por aplicativo, 
que podem minar ainda mais as 
fontes de recursos do setor

Rodrigo Mata Tortoriello chegou ao posto de secretário de 
Transporte e Trânsito da Prefeitura de Juiz de Fora depois 

de uma carreira desenvolvida como consultor na área de enge-
nharia de transportes. Acostumou-se a encontrar soluções para 
os problemas vividos nas cidades. Mas foi na Secretaria, em Juiz 
de Fora, que entendeu todo o processo (e suas dificuldades) para 
transformar boas ideias em política pública. “Entendi rapidamente 
que não adianta ter uma ideia sensacional e querer dar uma ca-
netada para implementá-la (...). É preciso construir um ambiente 
favorável com prefeitos, vereadores, deputados, senadores... para 
que uma boa ideia não seja sepultada por ter sido mal gerida”. Em 
conversa com a Revista NTUrbano, Tortoriello contou um pouco 
de sua experiência como secretário à frente do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana. Confira! {A
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Financiamento continua 
sendo o grande desafio 
do transporte público

— com Rodrigo Mata Tortoriello
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Como está sendo a experiência de presidir 
o Fórum Nacional de Secretários e 
Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana?

Estou desde maio deste ano como presidente do 
Fórum. Nosso trabalho envolve não apenas a parte de 
transporte, mas de trânsito também, então discutimos 
resoluções do Denatran, propostas para o Denatran e 
também a mobilidade urbana. Pensamos no desenvolvi-
mento de políticas públicas de transporte, com prioriza-
ção para o transporte coletivo no sistema viário e 
propostas de investimento em infraestrutura como o BRT, 
entre outros temas. Trabalhamos ainda com conscientiza-
ção e atuamos fortemente na parte política, junto a 
deputados e senadores, para destacar a importância da 
mobilidade urbana para as políticas públicas. Tivemos um 
despertar para essa temática em 2013, com o reajuste da 
tarifa de São Paulo mais especificamente, e de lá para cá 
tivemos muitas ações que deram certo. E teve outro tanto 
que não foi adiante. Nosso trabalho é muito para fortale-
cer politicamente a questão da mobilidade urbana.

Ao longo desse período, qual foi o 
maior desafio? Enfrentar a pauta 
das eleições ou temáticas antigas 
que vocês já estavam tocando?

As pautas não mudam muito… durante o período 
eleitoral a gente teve um pouco de distanciamento, 
porque a disputa foi muito focada em torno de segurança 
pública e não tivemos espaço para esse debate sobre 
mobilidade. Mas já estamos conseguindo retomar agora. 
O tema da mobilidade é muito importante, e os números 
ajudam a ilustrar. Segundo estudos, o prejuízo estimado 
com acidentes de trânsito no Brasil é da ordem de R$ 146 
bilhões. Se pensarmos que o déficit do governo federal 
para o ano de 2019 (que está no orçamento) é de R$ 139 
bilhões, percebemos que, se a gente não tiver nenhum 
acidente de trânsito, poderíamos quitar o déficit público. 
É em relação a isso que precisamos sensibilizar o nosso 
Legislativo, desenvolvermos ações para mostrar o quanto 
a sociedade como um todo perde em termos de recursos 
financeiros públicos por causa de acidentes de trânsito. 
Do outro lado, nós temos as perdas do transporte público, 
mostradas por metodologias consagradas pelo Banco 
Mundial e outras entidades: as perdas de horas trabalha-
das que gastamos no trânsito, por causa da falta de 

prioridade de transporte coletivo; as perdas 
com a poluição gerada pelo diesel dos ônibus 
que estão parados nos congestionamentos; as 
perdas nos próprios acidentes em que os 
ônibus acabam se envolvendo por falta de 
prioridade e exclusividade. Temos um custo de 
mobilidade urbana, pela própria falta de 
mobilidade, que é altíssimo. A gente não tem 
essa percepção, e se não fizermos um trabalho 
de divulgação dessas informações, não 
conseguiremos sensibilizar a sociedade.

E a questão do financiamento 
do transporte público?

Esse é outro debate relevante. Quanto é 
que uma gratuidade custa para todo mundo? 
Vamos implantar gratuidade para estudantes? 
Vamos implantar gratuidade para idosos? 
Acontece que um ônibus, um metrô e um trem 
não rodam sem energia elétrica, sem condu-
tor... e precisamos de recursos financeiros para 
custear isso. Como a sociedade quer custear 
isso? É pela tarifa como é hoje? Ou não, 
queremos criar um grande imposto nacional 
onde tudo é gratuito? Isso também é um 
caminho, mas o que precisamos é entrar na 
discussão sobre como financiar o transporte 
público para que ele não dependa exclusiva-
mente da receita tarifária. Esse vai ser o 
grande desafio que a gente vai travar nos 
próximos anos, e isso inclui sensibilizar o 
governo federal na condução desse processo.

Sua visão pessoal e profissional 
foi impactada positiva ou 
negativamente por essa 
experiência que você está tendo na 
Secretaria e no Fórum Nacional?

É curioso, pois agora tenho a visão dos 
dois lados, público e privado. Antes de assumir 
a Secretaria eu trabalhava em consultoria na 
área de engenharia de transportes. Percebo 
que, enquanto técnicos, temos a solução 
técnica adequada para cada tipo de problema 
que enfrentamos. O que a gente, do lado de 
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quem não está no poder público, às vezes não consegue 
enxergar e não leva em consideração é o fator político. 
Como fazer com que políticas públicas sejam implementa-
das por meio da discussão com a sociedade. Não adianta 
eu ter uma ideia sensacional e querer dar uma canetada 
para implementá-la em um determinado local. É preciso 
construir um ambiente favorável com prefeitos, vereado-
res, deputados, senadores... para que uma boa ideia não 
seja sepultada por ela ter sido mal gerida na sua imple-
mentação. O que mais mudou na minha percepção foi a 
forma de implementação do projeto: não basta ter boas 
ideias, você tem que ter uma boa ferramenta de imple-
mentação para que esse projeto possa avançar. Precisa-
mos do ambiente político para isso acontecer.

Na sua visão, quais são os principais 
gargalos do transporte coletivo urbano 
e da mobilidade urbana no Brasil?

O principal gargalo que a gente teve ao longo 
desses anos, ainda que iniciativas fossem apontadas como 
solução para o transporte coletivo — seja ele por ônibus, 
sobre trilhos, com os grandes projetos pelo PAC — é que 
continuamos exonerando a cadeia produtiva do transporte 
individual. Então, o benefício que o automóvel individual 
tinha, continua tendo e segue muito maior. Em compara-
ção, existem mais linhas de financiamento (para o 
transporte individual) do que, por exemplo, para comprar 
um ônibus elétrico, que é um produto de tecnologia limpa, 
que transporta muita gente, ocupa menos espaço na via e 
é ecologicamente correto. Incentivamos o transporte 
individual por moto e automóvel em detrimento do 
transporte coletivo. As mudanças não aconteceram, ainda 
que tenha havido ações pontuais de investimentos nos 
meios públicos de transporte.

Acho que está na hora de a gente repensar esse mo-
delo e pensar em uma forma de o automóvel privado fi-
nanciar o transporte coletivo. Porque só assim vamos con-
seguir fazer com que as pessoas tenham um transporte 
de maior qualidade. Precisamos melhorar a qualidade do 
transporte, isso é fato. Mas a gente também precisa fazer 
o transporte público coletivo ser atrativo do ponto de vista 
financeiro para o cidadão. Hoje a tarifa é cara para quem 
paga e em muitos dos casos ela não cobre os custos ope-
racionais que as empresas têm que alcançar, então como 
é que vamos sair desse ciclo perverso em que estamos?

 A GENTE PRECISA 
MELHORAR A QUALIDADE 
DO TRANSPORTE, ISSO 
É FATO. MAS A GENTE 
TAMBÉM PRECISA 
FAZER O TRANSPORTE 
PÚBLICO COLETIVO SER 
ATRATIVO DO PONTO 
DE VISTA FINANCEIRO 
PARA O CIDADÃO 
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No Fórum e na cidade de Juiz de Fora, 
que soluções estão sendo adotadas 
para enfrentar essas questões?

No município, ampliamos a quantidade de 
quilômetros de faixas exclusivas (de 9 km para 20 km) 
e trabalhamos, sobretudo, na informação ao cidadão, 
conferindo confiabilidade ao sistema. Temos um 
aplicativo que informa em tempo real a hora que o 
ônibus vai chegar no ponto de ônibus. Isso foi feito 
em parceria com uma empresa privada e pode ser 
replicado como solução de baixo custo para cidades 
de porte médio. Essa foi a primeira vez que o poder 
público e o setor privado trabalharam em conjunto 
para implantar esse tipo de produto. Isso o cidadão 
vê, é um aplicativo na mão dele. A parte da confiabili-
dade vem daí: o cidadão sabe que o transporte 
funciona e virá, mas o aplicativo também permitiu 

maior transparência, controle de partidas, 
passageiros transportados mês a mês, variação da 
tarifa. Como o serviço de transporte público 
envolve muita desconfiança, dando essa transpa-
rência vamos minimizando as críticas de que o 
transporte é “caixa preta”. Colocando na internet, 
damos transparência total. Não tem nada que 
tenha que ficar escondido na prefeitura, a gente 
não faz nada errado.

Parte das soluções que vocês 
encontraram aí no município 
de Juiz de Fora são escaláveis 
para outros municípios de outros 
portes, menores ou maiores?

Sim! A implementação de faixas exclusivas 
é fácil de ser reproduzida e não tem custo alto. O 
custo para o sistema de monitoramento também 
não é absurdo. São medidas pequenas, mas que 
podem trazer a comodidade para o cidadão, 
trazem transparência e diminuem os questiona-
mentos, mostram o que tem de bom e permitem 
identificar e melhorar o que tem de ruim. São 
ferramentas altamente escaláveis e de fácil 
implementação, não estou falando em nada 
absurdamente caro. São sistemas complexos no 
desenvolvimento, mas a aplicabilidade é simples 
e rápida. A gente está falando aí em três ou 
quatro meses (numa cidade de porte médio) para 
colocar em prática o rastreamento e a informa-
ção em tempo real.

Como vocês imaginam que deveriam 
ser as políticas de financiamento 
e custeio do transporte público?

Atualmente, trabalhamos para que as 
cidades tenham que observar requisitos de 
qualidade, como transparência e informação ao 
cidadão. Esses e outros itens teriam de ser 
cumpridos para que as cidades tenham acesso ao 
Fundo de Financiamento da Tarifa, que pode ser 
criado por diversas fontes — por exemplo, a CIDE, 
que incide sobre o valor do combustível. Se tiver 
um percentual desse valor destinado para esse 
fundo, os municípios que cumprirem regras de 
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qualidade poderiam solicitar recursos desse montante 
para diminuir suas tarifas, por exemplo. Também pode-
mos determinar que impostos sobre a produção de 
automóveis devem ajudar a financiar o transporte público. 
De que forma o transporte individual pode colaborar? Há 
diversas formas: pedágio urbano, pedágio-congestiona-
mento (como acontece na Europa). Os municípios também 
podem criar suas próprias fontes, por exemplo, taxando o 
estacionamento privado. Será que os estacionamentos 
não podem ter uma taxa municipal para que aquilo seja 
revertido na redução da tarifa? A própria restrição ao 
estacionamento (como acontece também na Europa) pode 
ser uma medida que ajude a regular preços. Outro ponto 
muito relevante diz respeito ao transporte por aplicativos: 
eles usam a infraestrutura urbana diariamente (construída 
com dinheiro público) e não transferem recursos de volta à 
população. Normalmente são empresas estrangeiras que 
levam o dinheiro para outro país. A gente oferece uma 
estrutura pesada e cara para eles ganharem dinheiro. 
Precisamos discutir de que forma eles vão contribuir para 
a redução da tarifa.

Qual a importância de regulamentar 
esses aplicativos?

O transporte por aplicativos trouxe um enorme 
benefício, criou uma concorrência que não existia ao 
serviço do táxi e uma das consequências é a melhoria da 
qualidade do serviço do táxi. Mas qual é a situação negativa 
dessa tecnologia? Como não existe um número predetermi-
nado, não existe um controle de entrada: o excesso de 
oferta de aplicativos pode levar à falência do serviço de 
táxi, por exemplo. E, no limite dessa história, se todos os 
táxis acabarem, o aplicativo pode colocar o preço que 
quiser no mercado. Chegamos então à segunda parte, que 

 SE NÃO INVESTIRMOS EM MEIOS MENOS POLUENTES E 
NO TRANSPORTE COLETIVO, E SE NÃO MUDARMOS NOSSA 
PERSPECTIVA DE INVESTIMENTO MAIS NO INDIVIDUAL DO QUE NO 
COLETIVO, O CENÁRIO PELA FRENTE SERÁ MUITO COMPLEXO 

é a migração da demanda do transporte coletivo 
para o individual por aplicativo: reduzimos o 
número de passageiros do serviço de transporte 
e, como ele depende exclusivamente da tarifa, 
ela precisa aumentar porque tem menos gente 
para pagar pelo serviço. Por outro lado, se não 
há priorização do transporte coletivo nas 
cidades, o excesso de veículos fazendo trans-
porte por aplicativos gera mais trânsito e vai 
exigir um aumento da frota de ônibus para fazer 
o mesmo serviço que era feito no passado, 
quando não existia aquela quantidade de 
veículos na rua. Então, esse efeito perverso de 
uma novidade tecnológica (que é importante e a 
gente tem que absorver e tratar) não está sendo 
medido. É esse o cuidado que o gestor público 
tem que ter, mostrar à sociedade que a tecnolo-
gia é boa, mas que a médio e longo prazo ela 
pode ser muito danosa.

E essa regulamentação do 
transporte por aplicativo 
está avançando?

Falando nacionalmente, tivemos 
iniciativas isoladas. São Paulo acho que foi a 
primeira cidade de grande porte a regulamen-
tar e os demais municípios estão correndo 
atrás, tentando se adequar. No caso de Juiz de 
Fora, estamos com uma regulamentação na 
Câmara local para ser votada, mas ela não 
entrou na pauta dos vereadores. Acredito que 
teremos, inicialmente, várias regulamentações 
bastante distintas pelo país e a gente vai levar 
uns cinco a seis anos, talvez mais, para 
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aprender com os erros e acertos dos outros municípios e 
desenvolver uma legislação adaptada que tenha nortes 
bem definidos. Uma coisa que nós, do Fórum, insistimos é 
que o transporte por aplicativo deve ser visto como 
provável financiador do transporte coletivo.

O que se pode indicar como expectativa 
nesse debate nacional sobre as 
políticas para os transportes públicos 
do Brasil nos próximos anos?

A expectativa dos próximos anos depende 
fundamentalmente de como a gente vai conseguir 
sensibilizar o governo federal na expectativa de criar uma 
Política Nacional de Mobilidade Urbana que entenda o 
transporte coletivo como prioridade. Porque, se não 
conseguirmos essa sensibilidade do governo federal, 
vamos continuar fazendo errado como temos feito nos 
últimos anos, priorizando o transporte individual em 
detrimento do coletivo. Continuando nesse sentido 
teremos um cenário muito ruim pela frente, de transporte 
cada vez mais caro, com a qualidade cada vez menor, e o 
transporte individual sendo o protagonista em qualquer 
deslocamento que a gente faz. Se não investirmos em 
meios menos poluentes e no transporte coletivo, e se não 
mudarmos nossa perspectiva de investimento mais no 
individual do que no coletivo, o cenário pela frente será 
muito complexo, teremos apenas externalidades negati-
vas como aumento de tempos de viagem, aumento dos 
custos e a inviabilidade do transporte coletivo como um 
todo. O cenário é bastante preocupante, precisamos de 
medidas efetivas e que não podem levar muito tempo 
para serem implementadas.

Dentro desse cenário, qual o papel do 
Fórum Nacional de Secretários perante os 
governos regionais e o governo federal?

O Fórum funciona junto à Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT). Só que nós, secretários, 
temos um chefe que é o prefeito. Por isso, a participação 
da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) é essencial para que 
possamos debater em conjunto, ter força e unicidade de 
discurso. Ter todos os prefeitos falando a mesma língua, 
levando a mesma proposta de política pública, confere 
força às propostas. A parceria com entidades representati-
vas do setor é fundamental para que a gente possa 

construir uma proposta de política pública 
nacional e que ela tenha realmente frutos. Um 
desafio para 2019 é conseguir sensibilizar 
diversos deputados e senadores para que sejam 
nossos defensores no Congresso Nacional. 
Estamos mobilizando nossos prefeitos e os 
deputados e senadores eleitos de cada região 
para que tenhamos interlocutores que possam 
nos defender no Congresso quando, por 
exemplo, vier uma medida que destine recursos 
de multas para uma fonte que não deva ser 
utilizada. Tivemos uma situação muito 
importante que exemplifica isso. Havia um 
projeto que destinava 15% da receita de multas 
à implementação de infraestrutura cicloviária. 
A ideia é sensacional, porém não levou em 
consideração a realidade de cada município: 
Minas Gerais é um estado que tem muitas 
cidades montanhosas, tem a parte histórica 
(como é que o município de Ouro Preto vai 
criar um fundo de 15% da arrecadação de 
multas e vai implantar ciclovia naquelas ruas 
que a UNESCO tombou?). Essas medidas não 
podem ser adotadas de forma generalizada e 
sem critérios. Somos muito favoráveis à 
bicicleta, mas não pode ser de qualquer forma, 
tem de ser bem discutida e bem tratada 
com os municípios.

RODRIGO MATA 
TORTORIELLO

é especializado em Gestão Pública 

pelo Centro de Liderança Pública 

(CLP) da Harvard Kennedy School e 

em Transportes pelo Programa de 

Engenharia de Transportes pela Coppe, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). É graduado em Administração 

pela Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) e pós-graduado em Administração 

e Estratégia de Marketing (Faculdade 

Machado Sobrinho). Atualmente, preside o 

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 

Públicos de Mobilidade Urbana e é Secretário 

de Transporte e Trânsito da Prefeitura 

de Juiz de Fora desde janeiro de 2013.

15

NTUrbano NOV/DEZ 2018



A relação cliente, produto e serviço se modi-
ficou com o passar dos anos. A comunicação 

empresarial surgiu com um papel importante de 
informar de forma clara e responsável àqueles que 
fazem parte do negócio, e o marketing — que já teve 
foco no produto, no lucro das empresas e na retenção 
de clientes — modificou as organizações de modo que 
elas ofereçam algo que melhore essa relação e, princi-
palmente, o mundo. Os valores foram se modificando 
e, agora, os consumidores e clientes estão — ou deve-
riam estar — sendo tratados como seres humanos que 
buscam melhorar o mundo em que vivem.

Oferecer uma experiência positiva e marcante para 
o cliente é importante em qualquer tipo de serviço, in-
dependente do mercado, do negócio, se público ou pri-
vado. Também é importante que as empresas tenham 
ciência de que a qualquer momento podem enfrentar 
períodos complicados e crises em vários sentidos e que, 
em muitos casos, eles afetam a imagem da organização.

Por isso, faz-se necessária a prevenção e o planeja-
mento de ações estratégicas com o intuito de encarar 
melhor os problemas de imagem que se possa ter dentro 
e fora da instituição. Conseguir enxergar as potenciais 
situações de crise e agir antecipadamente é uma forma 
de evitá-las ou resolvê-las rapidamente e com eficiência.

É nesse cenário de crise de imagem que as empre-
sas brasileiras de transporte coletivo urbano vivem 
há anos. O tema tarifa — passagem paga pelo cliente 
— é pauta constante da imprensa, até mesmo porque 
trata-se de um serviço que tem reajustes tarifários 
anuais. No entanto, não é apenas essa questão que faz 
o usuário ter uma percepção ruim sobre o transporte 
público coletivo. Eles atribuem ao serviço um alto 
custo e uma péssima qualidade.

A complexibilidade da relação existente hoje entre 
custo, tarifa, qualidade e cliente acontece pelo fato de 

Planejamento, gerenciamento de 
crise e a boa comunicação para 
melhorar a imagem do setor
HELLEN TÔRRES
Jornalista e pós-graduada em Gestão da Comunicação Organizacional.

que, basicamente, o passageiro é o único financiador do 
serviço, é quem arca com os custos da operação e quem o 
mantém em circulação, até o momento em que forem de-
finidas políticas públicas de financiamento de transporte 
(ANTP, 1999).

Sendo o transporte coletivo urbano um dos principais 
meios de locomoção do cidadão brasileiro, em que 86% das 
viagens são feitas por ônibus operados por empresas pri-
vadas, é importante que o trabalho realizado pelas empre-
sas seja feito a partir das premissas do planejamento estra-
tégico em comunicação e marketing e do gerenciamento 
de crises. E, sem dúvida, nessas ações estratégicas, o cons-
tante relacionamento com a imprensa não pode faltar.

Muito embora nem tudo produzido pela organização 
seja de interesse da mídia, quando uma empresa produz 
notícias para a imprensa ela está se expondo para o mundo, 
tornando real aqueles acontecimentos. Esse movimento vai 
de acordo com a globalização e seus efeitos, em que o com-
portamento das pessoas tem mudado e, consequentemente, 
o das organizações também. “Todo o sistema global influen-
cia, direta ou indiretamente, a vida das organizações provo-
cando novas posturas e novas reações” (KUNSCH, 1997).

Por fim, as instituições devem se envolver com a mídia 
para atingir os públicos cujas opiniões orientam as políti-
cas nacionais e as ações políticas. E esse relacionamento 
com a mídia e exposição dos fatos representa que se tem 
capacidade. “A empresa ou indústria que deixa de comu-
nicar sua posição, ou de reagir a questões da mídia, pode 
obter para si consequências muito negativas, inclusive 
um desastre financeiro” (CORRADO, 1996).

O fato de as pessoas se basearem na opinião de 
seus veículos preferidos (impressos, on-line ou redes 
sociais), fazendo da notícia veiculada fonte primária, 
demonstra ainda mais a necessidade de as empresas se 
mostrarem, aparecerem, e contarem as suas ver-
dades sobre os fatos.
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Levantamento realizado de 2015 a 
2018 pela NTU aponta uma redução no re-
gistro de assaltos a ônibus no Brasil. O docu-
mento mostra que, no ano de 2017, ocorre-
ram mais de 40 mil assaltos a ônibus, 
enquanto até o início de novembro de 2018 
foram registradas 17.237 ocorrências. Em 
10 anos (1998 a 2018), foram identificados 
um total de 366.633 assaltos.

Criação do Vale-Transporte completa 33 anos
Dia 16 de dezembro é a data 

de criação do Vale-Transporte, bene-
fício que existe há 33 anos como um 
direito básico de todo trabalhador. 
Instituído pela Lei nº 7.418/1985, o 
VT já está incorporado no cotidiano 
da sociedade e responde por cerca de 
44% das viagens realizadas nos siste-
mas de transporte público coletivo 
nas cidades, segundo dados da NTU.

Antes de sua criação, era comum o absenteísmo nos 
postos de trabalho; na década de 1980 os trabalhadores 
tinham dificuldade em absorver o valor da tarifa do trans-
porte no salário do mês, devido aos constantes reajustes 
dos preços daquela época, fruto da alta inflação. Com isso, 
o trabalhador faltava ao trabalho e se arriscava a sofrer de-
missão. O Vale-Transporte solucionou também outro pro-
blema frequente nas décadas de 1970 e 1980: os distúrbios 
sociais que ocorriam frequentemente na maioria das cida-
des, face aos reajustes das tarifas do transporte público. 

Indicadores

Violência no transporte público – assaltos a ônibus
Sobre as cidades com maior número de ocorrências de as-

saltos no período de 2015 a 2018, o Rio de Janeiro (RJ) lidera 
com quase 44,5 mil episódios; em seguida vem Manaus (AM), 
com mais de 12 mil, e Recife (PE), com mais de 9 mil registros. 
Algumas medidas de prevenção que podem evitar assaltos são: 
a implantação de catraca dupla; parcerias entre poder público, 
sindicatos e polícia; campanhas de conscientização dos usu-
ários; implantação de câmeras; e a eliminação do dinheiro a 
bordo no ônibus, por meio da utilização do bilhete eletrônico. 
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O ano era 2011. Uma das maiores em-
presas de transporte por aplicativo do 

mundo chegava a Nova York. Aos poucos, o ser-
viço de viagens remuneradas em veículos indivi-
duais, solicitadas por meio de cadastro prévio em 
plataforma on-line, foi crescendo. E cresceu até 
explodir: o número de veículos deu um vertigino-
so salto entre 2015 e 2018, passando de 12,6 mil 
para 80 mil, de acordo com a New York City Taxi 
and Limousine Commission.

Os 130 mil motoristas ativos — incluindo os 
de táxi e transporte executivo — levaram a um 
considerável boom nos congestionamentos. As-
sim, para equilibrar a situação enquanto estuda os 
impactos no transporte público, a prefeitura de-

TRANSPORTE 
POR APLICATIVO:
amigo ou inimigo 
da mobilidade?

Operadoras do serviço avançam e pressionam o já 
prejudicado transporte público. Para especialistas, 
regulamentações específicas e eficientes são 
tão urgentes quanto as melhorias no setor

cidiu, em agosto, limitar o número de licenças 
para motoristas de serviços de transporte por 
aplicativo durante um ano. Em outra medida, 
estabeleceu um salário mínimo para os moto-
ristas de aplicativo.

Aliviar as avenidas saturadas, frear a 
queda na demanda do metrô (a cidade norte-
-americana é uma das poucas no mundo cujo 
metrô se sustenta apenas com a tarifa) e au-
mentar a renda dos motoristas são os princi-
pais objetivos da prefeitura. Com 8,5 milhões 
de habitantes, Nova York é o maior mercado 
dos Estados Unidos para empresas de trans-
porte por aplicativo, e também uma influência 
para o mundo quando o assunto é legislação. {A
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O presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos 
(ANTP), Ailton Brasiliense, espera que essa movimentação se espa-
lhe pelo Brasil. “Nova York teve que voltar atrás e regulamentar. Se 
não houver um controle razoável, cai o número de passageiros do 
metrô e do ônibus, aumentam os carros nas ruas, a poluição, o trân-
sito. Transporte é algo que afeta a vida de todos, um indicador im-
portante da qualidade e do desenvolvimento de um lugar. Nenhuma 
cidade pode se dar ao luxo de não se preocupar com isso”, adverte.

Em palestra sobre as práticas predatórias da Uber, no ano passa-
do, o procurador do Ministério Público do Trabalho (RJ) e professor 
de Direito do Trabalho da UFRJ, Rodrigo Carelli, criticou não apenas 
os métodos da companhia diante do mercado e de seus trabalhadores, 
mas também a omissão do poder público. “Uber não é um aplicativo, é 
uma empresa. Que se defende dizendo que é uma empresa de tecno-
logia e tenta convencer a todos de que os motoristas têm o próprio ne-
gócio, quando na verdade são explorados. Não culpo quem usa ou dei-
xa de usar, o consumidor vai escolher o que for mais barato e melhor 
para ele. A solução deve vir do Estado, que precisa regular. Tudo isso 
está acontecendo porque o Estado não é forte o suficiente”, disparou.

O fato é que as reações ao surgimento e crescimento das empre-
sas de transporte por aplicativo têm sido diversas. Tanto que para 
evitar que aplicativos ofereçam ilegalmente transporte coletivo de 
passageiros, como os novos serviços da Uber (Uber Juntos) e 99 
(Pool+), entidades que representam empresas de ônibus notifica-
ram, no início de dezembro, prefeitos e secretários de transportes 
dos municípios sobre os riscos para as redes de transporte público.  
As prefeituras de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre 
(RS), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Maceió (AL) e de nove municípios 
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro já foram notificadas a 
tomar providências para coibir esse tipo de prática.

No documento enviado às autoridades competentes nos muni-
cípios, as entidades advertem que o serviço de transporte ofertado 
por meio dos aplicativos nessas novas modalidades coletivas é simi-
lar ao das operadoras do sistema de transporte público de passagei-
ros. Reforçam que o serviço configura transporte ilegal, visto que o 
transporte coletivo urbano é regulado, delegado à iniciativa privada 
por meio de licitação, mediante contratos de concessão ou permis-
são, conforme legislação federal e local.

Movimento 
global

O chamado Transporte Sob Demanda surgiu na década de 1980, 
inicialmente com a ideia de complementar o transporte público. É 
impossível negar que o serviço começou uma verdadeira revolução 

nos padrões da mobilidade urbana mundial, especial-
mente a partir dos anos 2000, quando passou a con-
quistar mercados bilionários. Mas é aí que começam as 
diferenças fundamentais entre o transporte individual 
remunerado e o transporte público coletivo.

O primeiro funciona em modelo peer-to-peer (par a 
par), uma espécie de economia compartilhada, flexível, 
de consumo colaborativo — neste caso impulsionado 
pelo lucro e com operação concentrada em um ou pou-
cos fornecedores. Já o segundo é um serviço público, 
com regras regidas pelo poder público e compromisso 
com a modicidade tarifária (preço acessível), universali-
dade e continuidade da prestação — de forma que todos 
sejam contemplados, sem interrupções. Já o transporte 
por aplicativo não carrega a mesma responsabilidade e 
não atende os mais pobres, que não têm recursos para 
utilizar Uber e afins.

“Para além disso, existem políticas sociais no trans-
porte coletivo. Gratuidades para estudantes, idosos, 
isenção total ou parcial para deficientes, entre outras. 
A Uber não faz esse tipo de coisa, nem vai querer fazer, 
certo? No transporte público por ônibus, há contratos 
de concessão com as cidades que não são feitos aleato-
riamente, mas por meio de processos de licitação, aten-
dendo a Constituição Federal. Esses instrumentos pre-
cisam ser respeitados. A NTU pontua que não é contra o 
transporte individual por aplicativo, só defende que eles 
precisam cumprir as leis”, argumenta o coordenador 
jurídico e parlamentar da Associação Nacional das Em-
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presas de Transportes Urbanos (NTU), Ivo Palmeira. “No 
caso de transporte coletivo, entendo, como advogado, 
que estamos diante de um transporte ilegal travestido de 
modernidade, que são os aplicativos”, acrescenta.

Em Nota Técnica sobre os conceitos, impactos e 
processos de regulamentação do serviço, a NTU traz es-
tudos que indicam três ciclos pelos quais as cidades cos-
tumam passar: proibição imediata, regulamentação si-
milar ao táxi e regulamentação específica para o serviço.

Nos Estados Unidos, isso vem ocorrendo em nível 
estadual — enquanto alguns estados não têm regras, 
outros definem normas rígidas. É comum a exigência 
de seguros, antecedentes criminais dos motoristas e a 
divulgação de dados das empresas para órgãos regula-
dores e seguradoras.

Na Suécia, o assunto está na fase dos debates, mas 
já são apontadas preocupações com questões trabalhis-
tas. Em países como Finlândia, Polônia, República Tche-
ca, Estônia e Lituânia, a operação é proibida. Bulgária, 
Hungria, Dinamarca e Austrália consideram o serviço 
ilegal, e a principal alegação é de concorrência desleal 
com táxis. Entre os que permitem, mas adotam restri-
ções mais severas, estão Alemanha, Portugal, Itália, 
Hong Kong e França.

Um caso emblemático é Londres, o principal mercado 
da Uber na Europa. Em setembro de 2017, a capital ingle-
sa suspendeu a licença da empresa devido ao uso de sof-
twares “secretos demais”, que não podem ser verificados 
por governos, e de problemas no método para denunciar 

crimes e analisar antecedentes dos motoristas. Em junho deste ano, 
a justiça londrina liberou a operação após mudanças na política e no 
pessoal da empresa, mas com uma concessão mais curta — 15 me-
ses, em vez de 5 anos. Além disso, a Uber se comprometeu a reportar 
à agência regulatória de transportes os incidentes e a passar por audi-
toria externa e independente a cada seis meses.

Brasil ainda 
engatinha

Por aqui, os estudos não revelam o real impacto do serviço, prin-
cipalmente pela falta de acesso aos dados. Mas há pesquisas que 
apontam para uma migração de usuários do transporte público 
coletivo para os aplicativos de transporte. Dados da NTU mos-
tram que, de 2014 a 2017, a demanda caiu 25% nas principais 
capitais, sendo que, em algumas, o transporte por aplicativo foi 
responsável por até 5% da queda. Pesquisa realizada pelo Ideia 
Big Data, em novembro de 2017, a pedido dos Institutos Esco-
lhas e Clima e Sociedade, identificou que 81% das 3 mil pessoas 
entrevistadas nas cinco regiões brasileiras aprovam aplicativos 
como Uber e Cabify.

Além disso, 32% delas afirmaram usar o serviço duas ou mais 
vezes por semana. O dado mais alarmante, no entanto, diz respeito 
ao modal de deslocamento utilizado antes dos aplicativos: 49% 
abandonaram o transporte público; 37%, o táxi; e 24%, o próprio 
carro. Mais uma vez, o transporte público perde demanda, enquan-
to as ruas se enchem de veículos, o tráfego aumenta, a qualidade 
nos ônibus despenca e a tarifa sobe, num círculo vicioso.

Em 26 de março deste ano foi sancionada a Lei 13.640/2018, 
que altera a Lei de Mobilidade Urbana (12.587/2012) para regula-
mentar o transporte privado de passageiros por aplicativos móveis. 
Basicamente, a legislação federal atribuiu aos municípios e ao 
Distrito Federal a responsabilidade de regulamentar e fiscalizar a 
modalidade, mas fixou também algumas diretrizes, entre elas a co-
brança de tributos.

Aos prestadores do serviço, são exigidas a contratação de Se-
guro APP (Acidentes Pessoais a Passageiros), de Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores (DPVAT) e a 
inscrição dos motoristas como contribuintes no INSS. Além disso, o 
condutor deve ter CNH na categoria B ou superior com a informa-
ção de que exerce atividade remunerada e apresentar certidão ne-
gativa de antecedentes criminais. O veículo precisa ser licenciado e 
atender aos requisitos da autoridade de trânsito e respeitar a idade 
máxima estabelecida. Sem o cumprimento das normas, o serviço é 
enquadrado como transporte ilegal de passageiros.
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Com a lei, a modalidade de transporte por aplicativo passou a 
integrar a Política Nacional de Mobilidade Urbana. O presidente da 
ANTP observa a necessidade de enxergar isso como uma oportu-
nidade de integração, sempre com foco na maioria. “Temos de ter 
projetos de cidades que contemplem o transporte, não só de ônibus, 
mas de todos os veículos, para que a população se desloque pelo 
melhor preço, num prazo menor. Os aplicativos são importantes 
para a sociedade, uma cultura estabelecida. Mas, como está, eles 
não resolvem o problema, desqualificam o transporte público e 
aumentam a pressão em cima dos menos favorecidos. É preciso pre-
servar o espaço do transporte público”, destaca Ailton Brasiliense.

Embora tenha sido um passo rumo à organização do transporte 
por aplicativo dentro da complexa estrutura da mobilidade urbana, a 
lei veio com alguns equívocos. Primeiro, criou um vácuo ao substituir o 
conceito de transporte motorizado privado pelo de transporte remu-
nerado privado individual de passageiros, excluindo o modal do veí-
culo particular sem fins comerciais (o automóvel particular). Depois, 
estabeleceu que o serviço é “para viagens individualizadas ou compar-
tilhadas”, outra falha, já que não há conceito legal de viagem compar-
tilhada uma vez que que a lei reconhece apenas individual e coletivo.

“O planejamento da mobilidade urbana deve incluir todos os 
modais. Como o Congresso retira o carro e coloca o Uber no lugar? 
E a inclusão de viagens compartilhadas abre espaço para interpre-
tações além do texto da lei e incentivam os aplicativos a realizar 
transporte coletivo de passageiros com tarifa fixa. Na Lei de Mobi-
lidade Urbana existe um dispositivo que estabelece obrigação do 
poder público de garantir a estabilidade econômica do transporte 
público”, alerta Ivo Palmeira.

Regulamentação: 
como fazer?

Se, por um lado, a crise econômica afastou do transpor-
te público os menos favorecidos, por outro, a ascensão 
dos aplicativos tirou dos ônibus, trens e metrôs aquela 
parcela da população com condições de arcar com os 
custos do serviço. Entretanto, embora um Uber saia 
mais barato que um táxi, ele não consegue superar o 
transporte público nas viagens individuais, mas pode 
ser uma ameaça quando começar a realizar transporte 
coletivo em viagens de curta distância.

Tendo em vista esse cenário, cidades como Brasília 
(DF), São Paulo (SP), Vitória (ES), Porto Alegre (RS) e 
Belo Horizonte (MG) foram pioneiras na regulamenta-
ção do transporte por aplicativo. Hoje, são cerca de 12 
cidades na lista, que tende a aumentar. Entre os pontos 
em comum estão idade máxima dos veículos (5 a 8 
anos para os movidos a gasolina ou etanol), exigência 
de cadastro nas prefeituras e não fixação de tarifas ou 
limites de frota. As taxas municipais não seguem um 
padrão e, aos motoristas, há apenas obrigatoriedade 
da CNH com autorização para atividade remunerada 
ou cursos de mecânica e ambiental. Apenas São Pau-
lo informou que pode pedir dados da operação, caso 
precise. Quanto ao limite de passageiros, grande parte 
impõe sete — São Paulo, mais uma vez, se diferenciou 
ao exigir quatro.

Segundo especialistas, no processo de regulamentação dos aplicativos 
é importante que o poder público local considere, entre outros pontos:

Determinação de 
horários e regras 
de funcionamento

Delimitação da 
frota conforme 
o número de 
habitantes

Estabelecimento 
de impostos 
inerentes à 
atividade

Mecanismos de 
transparência, como 
a informação de 
dados da operação e 
valores arrecadados

Exigência de 
antecedentes 
criminais dos 
motoristas

Proibição de práticas ilegais como 
transporte de caráter coletivo (com rotas 
preestabelecidas e vários passageiros sem 
vínculo entre si, com diferentes origens e 
destinos, compartilhando a mesma viagem)

Pontos a serem observados na 
regulamentação do transporte por aplicativos
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Segundo o presidente da ANTP, é impossível definir 
regras gerais para a regulamentação, já que ela depende 
da realidade de cada município e do número de habi-
tantes. “Não tem receita de bolo. Mas uma coisa todos 
precisam ter em mente: a priorização do transporte 
público. O planejamento urbano vem em primeiro lugar 
e o aplicativo se molda à necessidade da cidade, não 
o contrário. Se um prefeito acha que não investir em 
transporte não afeta sua gestão, ele está enganado, 
pois, com tantos carros, aumentam congestionamentos, 
acidentes, poluição. Isso afeta tudo, desde a mobilidade 
até a segurança e a saúde”, aponta Ailton Brasiliense.

O exemplo de Gravataí 
e novas ideias

Em abril deste ano, Gravataí (RS) aprovou a lei que re-
gulamenta o transporte privado individual remunerado 
no município. O texto estabeleceu que, nos 12 meses 
seguintes, veículos com até 10 anos pudessem rodar, 
desde que tivessem quatro portas e ar-condicionado. Os 
carros de fora da cidade também podem atuar.

Mas o principal destaque da regulamentação, que 
tem rendido elogios à prefeitura, é a exigência de que, 
a partir do cadastramento, as empresas disponibilizem 
seus dados, entre eles origem e destino das viagens, du-
ração das corridas, identificação dos motoristas, distân-
cia percorrida nos trajetos e valores. O credenciamento 

tem duração de cinco anos e as operadoras estão sujeitas a notifica-
ção e multa se descumprirem algum item.

O vice-presidente institucional da Associação dos Transporta-
dores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM) — que 
representa as empresas do transporte coletivo entre os municípios 
da Região Metropolitana de Porto Alegre —, Fabiano Rocha, elo-
gia a nova lei, elaborada após estudos de experiências em outras 
cidades e audiências públicas. “Atende, em primeiro lugar, à so-
ciedade, pois confere mais transparência, segurança e equilíbrio 
entre os modais de transporte da cidade”, diz, com uma única res-
salva: para ele, apenas veículos com placas do município deveriam 
rodar em Gravataí.

As empresas ainda não se regularizaram, mas Rocha está 
otimista, inclusive em relação à atuação paralela dos modais. “O 
sistema de transporte por aplicativo não é de massa, então não con-
segue atender às cidades em seus horários de grande concentração 
de deslocamento. Por outro lado, o transporte coletivo por ônibus 
não pode atender àqueles locais onde o serviço é mais individual. 
Eles precisam ser complementares e conviver de forma harmônica, 
para que possamos enfrentar os grandes problemas de fluxo e, as-
sim, melhorar a vida das pessoas”, defende.

Na outra ponta do país, em Teresina (PI), um projeto de lei que 
regulamenta o serviço de transporte por aplicativo tramita em co-
missões no Legislativo, ainda sem data para votação em plenário. 
Uma iniciativa interessante é a do vereador Enzo Samuel (PCdoB), 
que pretende apresentar uma emenda ao PL para que parte dos re-
cursos arrecadados com a tributação do serviço seja utilizada para 
subsidiar o transporte público coletivo da capital.

TRANSPORTE EM EVIDÊNCIA
“Clamamos, senhores prefeitos, pela proteção das redes de 

transporte público urbano, pois são serviços públicos essenciais, 
além de direito social dos cidadãos brasileiros, que se caracterizam 
por forte regulação do poder público e, portanto, não suportam con-
corrência de serviços não regulados”. O desfecho da carta assinada 
pelo presidente executivo da NTU, Otávio Cunha, — lida durante a 74ª 
Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em 26 de no-
vembro, em São Paulo — demonstra bem a preocupação do setor.

Além de debater sobre a concorrência predatória do transporte 
por aplicativo oferecido pelos serviços Uber Juntos e Pool+, da 99, 
os prefeitos também falaram da importância de fortalecer e inovar 
o transporte público em meio a essa corrida tecnológica. Também 

discutiram a urgência de novas fontes de financiamento para 
o setor, que não pode mais sobreviver apenas com a tarifa paga 
pelo usuário. Ao final, decidiram que o tema dos aplicativos me-
rece um seminário exclusivo, mas ainda não há data.

O prefeito de Fortaleza (CE) e vice-presidente Nacional da 
FNP, Roberto Cláudio, faz um retrospecto da baixa do setor e 
reforça a necessidade de reação. “Há questões que demandam 
uma reflexão abrangente entre poder público e iniciativa pri-
vada. O transporte teve redução de demanda pela própria crise 
econômica, que trouxe desemprego e redução do consumo, e foi 
impactado por esse fenômeno global e irreversível que são os 
aplicativos. Precisamos regulamentar o serviço, com a devida 
tributação, mas também é fundamental aumentar a 
atratividade do transporte público”, pondera Roberto.
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Desenvolver políticas urbanas de integra-
ção no âmbito do trânsito e transporte, ob-

servando os princípios de inclusão social e susten-
tabilidade, é o ponto central da consonância entre 
o Plano de Mobilidade Urbana — estabelecido pela 
Lei 12.587/2012 — e o Plano Diretor de uma cidade. 
No que tange à mobilidade urbana, os benefícios 
dessa forma de planejamento para a cidade são 
inúmeros. A orientação, que consta de documen-
tos do Ministério das Cidades, é de que seja ado-
tada uma política que oriente e coordene esforços, 
planos, ações e investimentos visando garantir à 
sociedade brasileira o direito à cidade, com equida-
de social, maior eficiência administrativa, amplia-
ção da cidadania e sustentabilidade ambiental.

Planejamento pode transformar 
cidades brasileiras

Integração entre Planos de Mobilidade Urbana e Plano Diretor 
é considerada a chave para mobilidade urbana de qualidade

A mobilidade urbana é um tema amplo, que 
abrange questões de desenvolvimento urbano, 
saúde e qualidade de vida das pessoas, e prin-
cipalmente se ocupa do desempenho do trans-
porte urbano e das condições de locomoção co-
tidiana. Para o Ministério das Cidades, o ideal é 
que todos os projetos e obras de infraestrutura 
de mobilidade estejam de acordo com um pla-
nejamento macro da cidade e tenham defini-
ções claras sobre a situação atual e a visão para 
o futuro.  Por isso, a pasta enxerga como vital 
a necessidade de um planejamento integrado 
para que as cidades sejam mais sustentáveis e 
acessíveis a todo tipo de infraestrutura e de ser-
viço no tecido urbano.
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Planos 
entregues

Segundo levantamento da Secretaria Nacional de Mobili-
dade Urbana (Semob), de 3.342 municípios que deveriam 
apresentar o PMU, apenas 195 declararam possuir o plano 
elaborado. No entanto, as cidades não são obrigadas a 
declarar à Semob a finalização do PMU e, por isso, o con-
teúdo dos documentos concluídos não tiveram qualquer 
avaliação do órgão para saber se estão de acordo com os 
planos diretores.

Entre as cidades que cumpriram com a obrigação está 
Juiz de Fora (MG). O município, de pouco mais de 500 mil 
habitantes, possui o Plano de Mobilidade integrado ao 
Plano Diretor desde 2016. No entanto, segundo informa-
ções da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), a 
cidade trabalha com conceitos de prioridade ao transporte 
coletivo desde 1977. Apesar da característica de inovação, 
a secretaria afirma enfrentar desafios com o crescimento 
desordenado do município e aponta a urgência da implan-
tação de um modelo com mais integração entre as linhas 
de transporte público que circulam por Juiz de Fora.

Mesmo com os obstáculos, a Settra afirma possuir 
um bom planejamento para superar as dificuldades, 
começando pelo uso mais racional do automóvel. O posi-
cionamento dado pela secretaria destaca a necessidade 
de um cuidado redobrado para “não cair no erro de tentar 
ampliar a infraestrutura viária para acompanhar o cres-
cimento da frota, pois esse modelo já se mostrou fracassa-
do em vários países”.

Em Belém (PA), a integração dos planos também é 
considerada pela Superintendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob) um trabalho de fundamental 
importância para o desenvolvimento de políticas de plane-
jamento da cidade, por acreditar que não é possível a exis-
tência efetiva de um deles sem a implementação do outro.

Para a Semob da capital paraense, o grande desafio na 
elaboração dos planos é tentar traduzir todas as reais ne-
cessidades estruturais, organizacionais e de gestão que a 
cidade demanda a curto, médio e longo prazo. Ainda de 
acordo com o órgão, a coleta de dados precisos, atuais e 
reais é a maior dificuldade para alcançar os resultados, 
pois sem eles não é possível produzir diretrizes que re-
almente atendam a real necessidade para o desenvolvi-
mento de políticas para a cidade.

O QUE É A POLÍTICA 
NACIONAL DE 
MOBILIDADE URBANA?

A Política Nacional de Mobilidade Urbana 
(PNMU) foi estabelecida pela Lei 12.587/12 a fim de redu-
zir os impactos urbanos e organizar melhor as cidades. 
De acordo com a PNMU, é obrigatório que os municípios 
com mais de 20 mil habitantes elaborem um Plano de 
Mobilidade Urbana (PMU), que defina ações específicas 
para as necessidades de cada cidade. Em geral, todas 
elas estão relacionadas com a priorização do transpor-
te coletivo e questões de sustentabilidade. Também é 
determinado na Lei que o PMU esteja em conformidade 
com o Plano Diretor, responsável pelo planejamento da 
expansão urbana dos municípios. Segundo posiciona-
mento do MCidades, o PMU é o principal instrumento 
para efetivação da Política Nacional de Mobilidade Ur-
bana em nível municipal, já que sem ele é muito impro-
vável que as cidades sigam os princípios, diretrizes e al-
cancem os objetivos da Lei de Mobilidade Urbana.

NOVO PRAZO
O prazo inicial de três anos, a partir de 2012, 

para apresentação dos Planos de Mobilidade Urbana já 
sofreu algumas alterações. A última mudança foi deter-
minada pela Lei nº 13.683/2018, que indica que as prefei-
turas que ainda não elaboraram o material poderão fa-
zê-lo até abril de 2019. Quem descumprir a regra ficará 
impedido de receber recursos orçamentários federais 
destinados ao setor. Sobre possíveis alterações relacio-
nadas aos Planos de Mobilidade, o Ministério das Cidades 
informou que a questão está sendo tratada pela equipe 
de transição do presidente eleito. O processo de elabo-
ração deve ser conduzido pela prefeitura de cada muni-
cípio, que deve estudar o Plano Diretor para identificar 
os desafios das cidades e encontrar estratégias para so-
lucioná-los, reduzir as desigualdades e proporcionar 
melhoria nas condições urbanas da população 
no que se refere à acessibilidade e mobilidade.
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Empresas de ônibus encerram 
ano com campanhas de Natal 
e iluminam cidades brasileiras

Para celebrar o período natalino, empresas e entidades de ônibus 
lançaram campanhas especiais de Natal e o mês de dezembro 
foi marcado por cidades mais iluminadas pelos ônibus natalinos

Aracaju SE

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do 
Município de Aracaju (Setransp) lançou a campanha “Natal com Mobili-
dade” em parceria com as empresas de ônibus de Aracaju (SE) e com a 
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). Os ôni-
bus da cidade foram personalizados com plotagem especial e ilumina-
ção para encantar moradores e passageiros, despertar o espírito natali-
no e estimular a consciência de mobilidade urbana.

Na noite do dia 3 de dezembro, os ônibus fizeram um passeio es-
pecial pelos pontos turísticos da capital sergipana com as crianças do 
orfanato Casa Lares e com a Associação dos Voluntários a Serviço da 
Oncologia. Representante das empresas de ônibus, o presidente do Se-
transp, Alberto Almeida, e o superintendente da SMTT, Renato Telles, 
participaram da ação. 

Belo Horizonte MG

Os ônibus municipais e metropolitanos 
de Belo Horizonte (MG) também ganharam de-
coração especial de Natal durante o mês de de-
zembro. As ações foram promovidas pelo Sindi-
cato das Empresas de Transporte de Passageiros 
de Belo Horizonte (SetraBH) e pelo Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passageiros Metro-
politano (Sintram).

Os ônibus municipais receberam ilumina-
ção de led, e guloseimas foram distribuídas 
aos passageiros pelo motorista e pelo agente 
de bordo. Já a região metropolitana, com a 
campanha “Natal Iluminado” teve 35 ônibus en-
feitados com lâmpadas de led, dentro e fora dos 
veículos, e o clima de Natal ganhou reforço com 
caixas de som, reproduzindo canções natalinas 
durante o trajeto.

“Para passageiros e motoristas que utilizam 
as linhas contempladas, a ação é uma forma 
de tornar as viagens mais leves e alegres. Para 
quem, do lado de fora, acompanha o trajeto 
dos ônibus iluminados, o projeto contribui para 
deixar as cidades mais bonitas durante os dias 
que celebram o Natal e a chegada do ano novo”, 
diz o comunicado divulgado pelo Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passageiros Metro-
politano (Sintram). 
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Petrópolis RJ

Uma carreata de ônibus iluminados das empresas Turb Petrópolis, Cidade 
Real, Petro Ita, Viação Cascatinha e Cidade das Hortênsias circulou no dia 15 de 
dezembro pela cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Durante todo o mês de de-
zembro vários ônibus decorados encantaram a cidade.

Carla Rivetti, gerente de planejamento estratégico do Sindicato das Empresas de 
Transportes Rodoviários de Petrópolis (Setranspetro), lembra que esta é a segunda 
edição da carreata que fez muito sucesso no ano passado. “É uma forma de participar-
mos desse momento de alegria, celebração e encantamento que envolve toda a cidade 
neste mês de dezembro. Em 2017, o resultado foi tão positivo que as empresas aumen-
taram o número de ônibus iluminados circulando nas ruas neste ano”, disse Carla. 

São Paulo SP

Na cidade de São Paulo (SP) é uma tradição a cir-
culação de ônibus natalino. Pelo sexto ano as empresas 
levam o espírito natalino para as ruas com ônibus con-
duzidos por motoristas vestidos de Papai Noel, enfeites 
natalinos nos veículos e luzes. O Sindicato das Empresas 

Cuiabá MT

Em Mato Grosso, os ônibus 
iluminados das empresas Pantanal 
Transportes, Integração Transportes, 
Expresso NS e União Transportes cha-
mam atenção pelas ruas de Cuiabá e 
Várzea Grande. O projeto “O Natal 
vem de Ônibus”, criado pela Associa-
ção Mato-grossense dos Transporta-
dores Urbanos (MTU) e pelo Instituto 
Flauta Mágica, buscou celebrar a data 
transmitindo uma mensagem de paz 
e amor, estimulando o espírito nata-
lino. Além dos passageiros, os veícu-
los transportaram as crianças do Ins-
tituto Flauta Mágica, realizando 
apresentações em locais públicos. 
Para entrar ainda mais no clima nata-
lino, os motoristas se fantasiaram de 
bom velhinho encantando passagei-
ros e turistas. 

de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo 
(SPUrbanuss), em parceria com a SPTrans e a CET, organi-
zou passeios gratuitos ao Ibirapuera, onde fica a tradicional 
árvore de Natal da cidade. Além disso, alguns terminais da 
capital receberam a visita do Papai Noel e da Mamãe Noel. 
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Na cidade somos todos pedestres.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua região
para saber mais sobre os modelos e suas confi gurações.
www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo 
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Mobilidade efi ciente 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 confi gurados para aproximar passageiros 

de seus destinos, colocando a vida em movimento.

MOBILIDADE EFICIENTE, 
CIDADES INTELIGENTES.
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O Brasil e as metas 
de segurança viária: 
um passo atrás?

Em março de 2010, a Assembleia Geral 
das Nações Unidas aprovou a Resolução 

64/255, quando foi estabelecido o período com-
preendido entre os anos de 2011 e 2020 como 
sendo a “Década de Ação pela Segurança Viá-
ria”, tendo como objetivo principal “estabilizar 
e, posteriormente, reduzir o número de mortos 
em acidentes de trânsito em todo o mundo”. 
Naquela época, estimava-se que aproximada-
mente 1,3 milhão de pessoas morriam todos os 
anos no mundo em decorrência de acidentes 
de trânsito, o que representava a 9ª causa de 
morte no planeta, além de até outros 50 milhões 
de pessoas que passavam à condição de inca-
pacitados permanentes.

A Resolução da ONU recomendava aos 
seus estados membros a implementação de 
atividades relacionadas à gestão da segurança 
viária, como a implantação de infraestrutura 
viária adequada, o estabelecimento de condi-
ções de segurança nos veículos, a orientação 
para o comportamento dos usuários nas vias 

públicas, o investimento na educação voltada 
para a segurança e, até mesmo, ações posteriores 
à ocorrência dos acidentes de trânsito, como a 
implementação de atividades de reabilitação de 
pessoas incapacitadas.

Assim, em maio de 2011, a Organização das 
Nações Unidas divulgou o “Plano Mundial para 
a Década de Ação para a Segurança Viária 2011–
2020”, do qual o Brasil é signatário, convocando os 
governos de todo o mundo a assumirem compro-
misso com a adoção de medidas para a prevenção 
de acidentes de trânsito, como, por exemplo, a re-
dução da velocidade nas vias.

Em 2015, Brasília sediou a Segunda Confe-
rência Global de Alto Nível sobre Segurança no 
Trânsito, quando foi publicado um documento fi-
nal denominado “Declaração de Brasília”, onde se 
renovava o compromisso dos países com a “Década 
de Ação” e com a implementação do Plano Global, 
reafirmando a orientação de se reduzir pela me-
tade o número de mortes e lesões causadas pelo 
trânsito em todo o mundo. {B
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Decorridos sete anos do compromisso assumi-
do pelo País em reduzir em até 50% o número de 
mortes e lesões, como está o Brasil? Conseguimos 
alcançar o que foi pactuado?

Segundo o DPVAT, foram registradas 45.574 
mortes em acidentes de trânsito em 2011. Em 2017, 
o número de óbitos caiu para 41.151, com redução 
de apenas 9,72% em relação ao início da década e 
longe do alcance da meta estabelecida de decrés-
cimo de 50%, mesmo tendo-se ainda mais dois 
anos para o fim do período. Impressiona a infor-
mação de que 48% do total de mortes no trânsito 
são decorrentes de acidentes envolvendo motoci-
cletas (19.753 pessoas), que representam apenas 
27% da frota nacional, mas que significam 74% 
das indenizações pagas, onde também se incluem 
os casos de invalidez permanente e o ressarcimen-
to de despesas médicas e hospitalares.

Os acidentes de trânsito representam um grave 
problema de saúde pública, impactando o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e a Previdência Social, uma 
vez que além do elevado número de mortes produ-
zidas, milhares de outras pessoas são condenadas 
à condição de invalidez permanente. Somente 
em 2017, 284.191 pessoas ficaram incapacitadas 
para a atividade socioprodutiva, sendo que quase 
80% desse número se referem a casos envolvendo 
acidentes com motocicletas, com 79% das vítimas 
sendo homens em idade economicamente ativa, 
segundo dados do DPVAT.

Pois bem, diante desse quadro preocupante, 
que apresenta a segurança viária como tema fun-
damental a ser incluído na agenda das políticas 
públicas, imagina-se que o processo eleitoral po-
deria ter contribuído nesse sentido, promovendo 
o debate, qualificando a discussão e pactuando 
compromissos de candidatos com a defesa da vida. 
Infelizmente, não é o que se conseguiu visualizar. 
A opção de vários candidatos ao Executivo se deu 
pelo caminho mais fácil, com a apresentação de 
propostas que visavam criar fatos impactantes 
na campanha e que poderiam render dividendos 
eleitorais, como a defesa atrasada da retirada de 
radares das vias, a construção de viadutos e de 
novas vias expressas, tudo isso para agradar aos 

proprietários de veículos com o falso argu-
mento de garantir fluidez no trânsito, como se 
a solução da mobilidade urbana passasse pela 
exigência da ampliação do espaço viário para 
a circulação de automóveis e motocicletas, em 
detrimento da priorização dos modais ativos e 
do transporte público coletivo.

É preciso resgatar os compromissos pactu-
ados dentro do “Plano Mundial para a Década 
de Ação para a Segurança Viária 2011–2020”, 
reduzindo em 50%, no mínimo, o número de 
mortos no trânsito. É preciso assegurar a imple-
mentação da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (Lei n° 12.587/2012). É preciso investir 
na redução da velocidade máxima permitida 
nas principais vias urbanas do país e na cria-
ção de Áreas 30 e Zonas 40 em muitas outras 
com menor fluxo de circulação. É preciso au-
mentar a fiscalização nas vias, ampliando o 
número de equipamentos fixos e direcionando 
mais equipes para um trabalho permanente de 
monitoramento. É preciso ampliar o trabalho de 
educação envolvendo os estudantes das redes 
pública e privada, estabelecendo uma agenda 
regular durante todo o ano. É preciso reprogra-
mar os atuais radares para a identificação da 
velocidade de motocicletas nas vias e punição 
de infratores. É preciso resistir à tentação de 
sempre querer agradar ao transporte individu-
al motorizado, uma vez que os seus condutores 
seriam importantes formadores de opinião den-
tro da sociedade. É preciso investir em segu-
rança viária. Em resumo, se faz urgente 
resgatar a cidade para as pessoas.
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De acordo com o relatório de “Qualidade do Ar no 
Estado de São Paulo Sob a Visão da Saúde” de 2015, 

elaborado pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade, estima-
-se que em 2015 a poluição do ar por material particulado 
tenha provocado 11.200 mortes precoces no Estado de 
São Paulo, que correspondem a 31 vidas perdidas ao dia. 
Isso significa quase uma vez e meia o número de pessoas 
que morrem por acidentes de trânsito (7.867), cerca de três 
vezes mais em relação ao câncer de mama (3.620) e quase 
quatro vezes mais que por AIDS (2.922) — um grave proble-
ma de saúde pública.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
aponta que, no mesmo período, cerca de 8 mi-
lhões de pessoas morreram no mundo devido 
à poluição do ar, tornando a principal causa de 
morte por complicações cardiorrespiratórias 
relacionadas ao meio ambiente. Diante das 
complicações que a poluição causa à saúde e à 
contribuição para a deterioração da qualidade 
ambiental, as taxas de redução e controle da 
contaminação atmosférica tornam-se necessá-
rias em todo o mundo.

As mudanças no Proconve 
e os impactos para o 
transporte coletivo
Com a adoção da tecnologia, a emissão de poluentes no ar pode reduzir em 
até 90%, mas a crise no setor de transporte público e a falta de incentivo 
por parte do governo afeta os investimentos na modernização dos veículos
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No Brasil, as normas são reguladas pelo Con-
selho Nacional do Meio Ambiente (Conama) com o 
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veícu-
los Automotores (Proconve), que limita a emissão 
dos gases poluentes por automóveis, caminhões, 
ônibus e máquinas rodoviárias e agrícolas. Desde 
2012, está vigente o padrão P7, correspondente à 
norma europeia Euro 5 para ônibus e caminhões no 
Brasil, que reduz 60% de óxido de nitrogênio e 80% 
das emissões de material particulado em relação ao 
Euro 3, ambos prejudiciais à saúde.

No final de novembro de 2018, o Conama, vin-
culado ao Ministério do Meio Ambiente, aprovou a 
nova fase do Proconve, o P8 ou Euro 6, que estabe-
lece novos limites máximos de emissão de gases para 
atender às necessidades de controle de poluição do 
ar, que pode ser reduzida em até 90%. As datas para 
adoção desta etapa começam em 2022 para novos 
modelos de ônibus e caminhões e em 2023 para os 
demais veículos.

Segundo a nova norma, o fabricante deverá 
comprovar o atendimento aos limites máximos de 
emissão de poluentes pelos intervalos de rodagem e 
de tempo estabelecidos na resolução. Foram defini-
dos limites de emissão de ruído de passagem a serem 
atendidos pelos veículos pesados, que começam a 
vigorar por etapas definidas a partir do início da pri-
meira etapa do Proconve 8.

As montadoras também terão que apresentar 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama), um plano para 
a realização do Ciclo de Comprovação das Emissões 
Durante a Vida Útil do Veículo (In-Service Conformi-
ty – ISC) com a emissão de poluentes de pelo menos 
um modelo de ônibus urbano. Os fabricantes de 
veículos e motores deverão ainda fornecer a tabela 
de código de falhas do sistema OBD (On-board Diag-
nostics), que são dispositivos ou sistemas instalados 
a bordo para controle das principais funcionalidades 
dos veículos, relacionadas à emissão de poluentes.
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Euro 5 X Euro 6  
(Proconve 7 X Proconve 8)

A diferença entre as tecnologias Euro 5 e Euro 6 baseia-se 
na redução significativa das emissões de gases poluentes. O 
Óxido de Nitrogênio tem uma redução significativa de 80% 
em comparação ao Euro 5. Segundo o diretor técnico da 
NTU, André Dantas, no caso da emissão de Hidrocarbone-
tos, o sistema P8 estabelece um limite de 0,09 gramas para 
cada cavalo de potência do motor por hora de funcionamen-
to. “Isso representa 26% do limite da norma anterior, que 
permite a liberação de até 0,34 gramas, além da redução 
significativa de Material Particulado”, explica.

A adoção do Proconve 7 exigiu inovação das fábricas, 
assim como o Proconve 8 exige adequação tecnológica de 
motores veiculares. Duas tecnologias empregadas ao Pro-
conve 7 também serão utilizadas na nova fase. Trata-se da 
Redução Catalítica Seletiva (SCR) e da Recirculação de Ga-
ses de Exaustão (EGR).

A diferença é que a nova regulamentação exige o uso das 
duas tecnologias ao mesmo tempo: o sistema SCR converte 

os gases poluentes que sairiam pelo escapamen-
to em nitrogênio e vapor de água, que são ino-
fensivos ao meio ambiente. Para que isso ocorra, 
é necessário o uso do aditivo ARLA 32 — um 
reagente líquido, à base de ureia que é injetado 
no escapamento por um sistema de dosagem, 
necessário nos veículos com a tecnologia SCR.

Já o sistema EGR recircula os gases do es-
capamento para a admissão, resultando em 
uma menor temperatura interna do motor e 
diminuindo a formação de gases poluentes. 
Adicionalmente, é necessário um sistema de 
turboalimentação mais complexo e filtro de par-
tículas no sistema de escape. Quanto ao material 
particulado, esse poluente é reduzido no próprio 
motor, durante a combustão.

O Euro 6 já é realidade nos grandes merca-
dos automotivos, como Estados Unidos, Cana-
dá, Europa e Japão. A China pretende se ade-
quar aos padrões em 2020, e algumas cidades da 
América Latina, incluindo Santiago e Bogotá, já 
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se comprometeram com ônibus urbanos Euro 6. 
O sistema de transporte chileno também já está 
compondo a frota com os ônibus modernos. A 
inclusão do Euro 6 no Brasil ajudará a diminuir a 
diferença tecnológica em relação a esses países, 
criando novas oportunidades de exportação.

A Associação Paulista de Medicina (APM) 
lançou o Manifesto Público da classe médica do 
Estado de São Paulo “Um Minuto de Ar Limpo” 
defendendo a adoção de uma série de medidas 
para a melhoria da qualidade do ar nas cidades 
brasileiras e o aperfeiçoamento da legislação 
vigente, entre as medidas, a antecipação do 
Proconve 8 para 2020. O documento contempla 
estudos que mostram a morte de mais de 10 mil 
pessoas no país com a adoção do P8 para os de-
mais veículos só a partir de 2023.

É indiscutível os inúmeros benefícios que o 
novo Proconve traz ao meio ambiente e à saúde 
da população; porém, a modernização dos ve-
ículos demanda mais que boa vontade do setor 
de transporte, sendo necessário diversas ações 
para a implantação do sistema.

Desafios para a 
adoção do Euro 6

A necessidade de investimentos tecnológicos 
para atender as exigências de controle da polui-
ção exige mudanças estruturais e eleva os custos 
dos veículos de 10% a 15% para o setor, que 
enfrenta crise financeira e perda de passageiros. 
Segundo o relatório da Associação Brasileira de 
Engenharia Automotiva (AEA), a complexidade 
do programa exige tempo para desenvolvimento 
dos produtos e preparação da cadeia produtiva.

O uso do Euro 6 requer estudo detalhado 
para avaliar a viabilidade no Brasil. Entre os im-
pactos no mercado, podemos citar: o aumento 
do valor dos veículos, a elevação do custo ope-
racional total devido à sofisticação do sistema, 
e a necessidade de melhoria significativa da 
infraestrutura brasileira para garantir a disponi-
bilidade em todos os postos que comercializam 
óleo diesel do tipo S10 e ARLA32, entre outros. 

A utilização do combustível adequado é fundamental para 
garantir o melhor desempenho do veículo, como destaca o 
diretor de Assuntos Institucionais do Grupo Volvo América 
Latina, Alexandre Parker. “A tecnologia para atendimento 
do P8 (equivalente à Euro 6) é bastante sensível à qualidade 
do diesel. Será ainda mais importante o correto abasteci-
mento do veículo com o diesel adequado: S10 (máximo de 
10ppm de Enxofre)”.

Há ainda a discussão se há possibilidade de os motores 
novos utilizarem o diesel comercial B10 ou com teores su-
periores a 10% de biodiesel, mistura que será obrigatória a 
partir de 2019 no país, segundo resolução do Ministério de 
Minas e Energia (MME). Estudos mostram que o Euro 6 não 
contempla a adição de biodiesel no diesel acima de 7% nos 
novos motores, o que pode dificultar a atuação das montado-
ras, como explica Parker. “Outro desafio é o percentual cres-
cente de biodiesel no diesel brasileiro — hoje em 10% e com 
previsão legal de crescimento até 15% — único no mundo. 
Na Europa, os veículos Euro 6 utilizam diesel com apenas 7% 
de biodiesel”. Mesmo assim, ele garante o uso da tecnologia 
Euro 6 pela Volvo dentro do prazo estabelecido pelo Conama.

Para o presidente do Sindicato das Empresas de Trans-
portes de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), 
Dimas Barreira, o setor enfrenta a crise mais aguda e 
generalizada de sua história, o que tem comprometido 
significativamente a capacidade de investimento. “A cada 
nova versão do Proconve os veículos ficam mais caros, assim 
como o combustível que precisa atender especificações 
mais exigentes, e isso agrava o quadro”. Ainda segundo ele, 
o incentivo com políticas públicas se faz necessário para 
a modernização dos veículos. “Se para avançar mais for 
necessário encarecer o custo dos veículos, atrasando ainda 
mais a renovação de frota, o efeito pode ser contrário ao 
esperado. A primeira etapa deve ser a negociação tributária 
para anular esse impacto”.

Por meio de nota, o Conama reitera que o investimento 
deve partir dos fabricantes e importadores de veículos pesa-
dos novos para atender as novas normas, sem qualquer tipo 
de financiamento público. O Conselho ainda diz que “as atu-
alizações do Proconve, em vigor há mais de 30 anos, são um 
instrumento importante do Programa Nacional de Qualida-
de do Ar, que é parte da Política Nacional de Meio Ambiente 
e que asseguram a redução de emissões de poluentes, con-
tribuindo para a diminuição dos impactos negativos 
na qualidade do ar”.
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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.
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Cooperação internacional pode 
contribuir para o avanço da 
mobilidade urbana brasileira
Parceria com instituições estrangeiras tem foco em políticas 
públicas de sustentabilidade para driblar desafios do setor

Pensar em alternativas que beneficiem a po-
pulação diante do desenvolvimento constante 

das cidades brasileiras passou a ser uma preocupação 
também internacional. Nos últimos anos, agências 
de cooperação estrangeiras estão realizando parce-
rias com o governo federal para colocar em prática 
ações de impacto e projetos inovadores voltados para 
a mobilidade urbana do Brasil. Entre elas uma já tem 
resultados concretos, que é a agência de cooperação 
entre Brasil-Alemanha, a GIZ. 

A agência GIZ chegou ao país com iniciativas im-
portantes para orientação e implementação de ações 
municipais e políticas nacionais na gestão de mobili-
dade urbana das cidades consideradas de médio porte. 

A parceria entre a agência e o Ministério das Cidades 
resultou no projeto Eficiência Energética na Mobilidade 
Urbana (EEMU). Nos últimos três anos, o EEMU desen-
volveu uma série de ações valiosas para o setor com foco 
na eficiência energética e na sustentabilidade.

O trabalho em conjunto é, em grande parte, custeado 
pelo governo federal da Alemanha e segue as diretrizes 
estabelecidas pela Política Nacional de Mobilidade Ur-
bana (PNMU) com uma atenção especial voltada para 
a redução dos Gases de Efeito Estufa. De acordo com 
informações da GIZ, a ideia é adotar intervenções em 
níveis institucionais, regulatório e procedimental a fim de 
promover a otimização e a sustentabilidade para reduzir 
os poluentes e melhorar a qualidade de vida. A agência 
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explica que a cooperação técnica acon-
tece dentro dos acordos bilaterais entre o 
governo do Brasil e o governo da Alema-
nha, por isso a cooperação se desenvolve 
dentro da PNMU e no âmbito das dis-
cussões da política Rota 2030.

Projeto 
experimental

As cidades de Sorocaba (SP) e Uberlân-
dia (MG) foram escolhidas, no início de 
2017, como cidades-piloto para receber 
apoio técnico e iniciativas de políticas 
públicas focadas na eficiência energéti-
ca, por intermédio do Projeto Demonstra-
tivo de Estratégias de Gestão de Mobi-
lidade Urbana. Durante o processo, que 
durou pouco mais de um ano, foram uti-
lizadas diretrizes técnicas e recomenda-
ções para o planejamento, financiamento, 
implementação e gestão de mobilidade 
urbana e potencial energético das cida-
des brasileiras, segundo a GIZ.

A experiência do projeto EEMU foi 
finalizada no mês de novembro, após 
18 meses de ações focadas em modais 
de transporte com maior eficiência 
energética, assim como na melhoria 
e no incentivo do uso dos sistemas de 
transporte existentes. Todas as ativi-
dades propostas foram bem recebidas 
pelos municípios, que passaram a con-
tar com um planejamento eficaz para a 
implementação da mobilidade urbana 
sustentável ao longo dos próximos anos.

No trabalho realizado com as duas 
cidades-modelo, foram desenvolvidas 
estratégias avançadas como: definição 
de indicadores para controle e gestão do 
transporte coletivo; otimização de Rede 
de Transporte Público com o objetivo de 
ofertar sistema de transporte com maior 
frequência, confiabilidade e atrativida-
de em consonância com o BRT, Ciclo-

vias e Sistema de Circulação em Calçadas; e gestão da 
política de estacionamento nas áreas servidas pelos eixos 
do sistema de transporte.

Resultados 
alcançados

Em Sorocaba, o resultado agradou os gestores de mo-
bilidade da cidade. Segundo Luiz Alberto Fioravante, 
titular da Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade e 
presidente da Urbes - Trânsito e Transporte, o projeto-
-piloto da GIZ contribui para que a cidade trabalhe com 
conceitos modernos do setor. “Com os estudos e todas as 
ações que fizeram parte dessa iniciativa, será possível 
transformar Sorocaba e garantir a qualidade de vida da 
população”, defende.

O secretário de mobilidade também reconhece que 
a qualificação da equipe técnica que a GIZ colocou à 
disposição para trabalhar nos projetos com a equipe téc-
nica de Sorocaba foram fundamentais para o sucesso do 
projeto. “Aliar o olhar internacional da GIZ com a visão 
local, no dia a dia de Sorocaba, possibilitou construir um 
projeto totalmente aplicável, que, aliás, já está em fase de 
implantação”, conta Luiz Alberto Fioravante.

Já para o secretário de Trânsito e Transportes de 
Uberlândia, Divonei Gonçalves dos Santos, o projeto le-
vantou uma relevante discussão sobre a responsabilidade 
com a priorização do transporte coletivo. “Dentre os vários 
benefícios proporcionados pela parceria, destaco a elabo-
ração de 50 indicadores para monitoramento dos serviços 
de transporte coletivo. Isso nos auxiliará a encontrar solu-
ções e a melhorar o transporte público, a cada dia”, conta.

Ainda de acordo com ele, a cidade mineira apresenta 
condições diferenciadas de mobilidade urbana devido ao 
constante crescimento populacional e, principalmente, 
à polarização da região no seu entorno. “É um cenário 
que torna a gestão do Trânsito e Transporte um grande 
desafio diante de uma demanda de serviços diários e da 
necessidade de planejamento continuado”, finaliza Divo-
nei Gonçalves.

Segundo o Ministério das Cidades, a intenção é de 
que o aprendizado adquirido com as cidades-piloto seja 
utilizado, em breve, para melhorar a mobilidade urbana 
das demais cidades brasileiras, principalmente em 
relação ao setor de transporte público.
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No que, aparentemente, são belas alternativas 
para a mobilidade das pessoas, nas médias e 

grandes cidades, podem estar escondidas boas doses 
de hipocrisia, oportunismo e desconhecimento.

É inconsequência os sistemas de transportes não 
aderirem às tecnologias. Elas estão aí e outras novas 
surgem a cada dia, devendo ser usadas para melho-
rar a vida das pessoas. Mas o caminho correto parece 
ser este mesmo: a mobilidade fazer uso das novas 
tecnologias e não se render a elas.

Quando se fala em aplicativos de transportes (em 
especial, os individuais), big datas, programas que 
traçam um diagnóstico das necessidades de cada ci-
dadão, muitos ficam vislumbrados. Também pudera, 
dados que uma gestora de transportes processava e 
armazenava precisando de prédios inteiros há 30 ou 
20 anos, hoje cabem na palma da mão em um celular.

Como não apoiar um avanço desse? Como não 
festejar o fato de que hoje, de qualquer lugar, um 
usuário de transporte coletivo pode interagir com a 
gestora do serviço de transporte, com a operadora e 
com os outros passageiros? É fantástico.

Mas a tecnologia tem de ser uma ferramenta, 
apenas, e não o fim em si.

Maravilhados com as revoluções das máquinas, 
ditos especialistas em transportes esquecem do 
principal: tudo deve convergir para a vivência entre 
os cidadãos, ou seja, para a vida coletiva.

E aí vem a pergunta: será que toda essa tecno-
logia que se traveste com a máscara do comparti-
lhamento não pode deixar as pessoas ainda mais 
individualizadas nas cidades?

A utilização de um carro de transporte individu-
al, que depois vai ser usado por outra pessoa em ou-

Menos botão, 
mais arroz e feijão

ADAMO BAZANI
jornalista especializado em transportes

tra viagem, pode ser considerada compartilhamento mesmo? O uso de 
uma bike (cadê a palavra bicicleta que parece estar sumindo de nossos 
textos) que é deixada em qualquer ponto na cidade para depois outro 
utilizar é realmente integrador dos pontos de vista social e humano?

A tempo, antes de interpretações equivocadas deste texto: ninguém 
aqui está sendo contra aplicativos de transportes, serviços de aluguel 
de bicicleta e tampouco defendendo ônibus, trem e metrô lotados que 
precisam melhorar e muito para atrair o cidadão para o que realmente é 
coletivo e compartilhado.

Mas é questão de prioridades.
Sabe o básico? Corredores para os ônibus andarem mais rapida-

mente e terem um serviço melhor; modernização dos serviços dos 
chamados trens de subúrbio (tipo CPTM e SuperVia) — hoje defasados 
ao extremo; tratamento viário simples para os ônibus não ficarem en-
talados em ruas de bairros de periferia; a tão necessária expansão dos 
metrôs e, claro, aproximar as moradias das pessoas dos locais de traba-
lho, pulverizando as ofertas de emprego e renda.

Por que isso não causa mais deslumbramento?
Veja o exemplo de São Paulo. Em torno de 12 milhões de habitan-

tes, e apenas uns 80 e poucos quilômetros de metrô de verdade. Cerca 
de 17 mil quilômetros de vias e apenas 133,3 km de corredores de 
ônibus, dos quais oito quilômetros são de BRT  – Bus Rapid Transit (que 
oferece mais agilidade para os ônibus).

As cidades correm o risco de ser inundadas por soluções comparti-
lhadas de uso individual? – contraditório, não?

Pode-se pedir tudo clicando nos botões dos aplicativos, mas ainda 
está difícil se movimentar nas cidades e o básico não é feito.

Por isso, menos botão e mais arroz e feijão (na mobilidade). {A
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 Colômbia
BRT de Bogotá receberá 
700 novos ônibus

BRT de Bogotá receberá 700 novos ônibus, dos 
quais 402 biarticulados e 298 articulados. O 
Transmilênio, nome do BRT colombiano, transporta 
diariamente 2.5 milhões de passageiros na região 
metropolitana de Bogotá. Criado ainda no começo dos 
anos 2000, ele é considerado uma referência em 
sistemas BRT para grandes regiões metropolitanas do 
mundo todo. O sistema BRT de Bogotá representou um 
salto em qualidade no transporte de passageiros na 
capital colombiana, reduzindo o tempo e melhorando a 
qualidade do deslocamento dos habitantes da cidade.

Inspirado no sistema da cidade brasileira de 
Curitiba (PR), Bogotá foi além. Os ônibus  serão 
equipados com tecnologia Volvo, com sistemas 
avançados que monitoram a operação de cada 
veículo, permitindo interação remota com a frota 
em tempo real. Destacam-se os sistemas Fleet 
Management (permite monitoramento por telemetria 
em tempo real, acessando dados como aceleração, 
frenagem, velocidade, consumo de combustível, 
etc.), I-coaching (espécie de treinador virtual de 
motoristas) e o Serviço de Controle de Velocidade 
por Conectividade (por meio de geolocalização, 
que limita automaticamente a velocidade máxima 
do ônibus em pontos críticos de segurança — 
próximo a escolas, dentro de terminais, etc.). 

 Espanha
Madri proíbe veículos poluentes 
no centro da cidade

Madri proibiu veículos poluentes no centro da cidade, 
como parte do Plano de Qualidade do Ar e Mudança 
Climática, com o objetivo de reduzir a poluição, o ruído e 
melhorar a distribuição do espaço público na cidade. A 
decisão causou uma redução significativa no tráfego em toda a 
área do centro de Madri, com decréscimos generalizados 
entre 10 e 45 por cento. Em comparação com 23 de 
novembro de 2018, uma semana antes de a proibição ter sido 
implementada, os tempos de viagem das linhas EMT na área 
do centro de Madri caíram 24,2%.

A velocidade das linhas também aumentou notavelmente: 
22% na área central e 21,7% nas rotas que acessam o centro de 
Madri. Quando esses dados são comparados com aqueles da 
mesma data de 2017, os resultados são igualmente positivos. Os 
tempos de viagem melhoram em 21% e a velocidade aumenta 
entre 20% e 25%, dependendo do tipo de linha. Tudo isso 
implica um aumento considerável na regularidade do serviço.

Em 30 de novembro de 2018, o centro de Madri iniciou 
a fase de informação, na qual pode haver controles manuais 
de agentes policiais e de mobilidade. Será uma fase de 
transição até o início do sistema de controle automático 
em janeiro de 2019, que terá um período de dois meses de 
notificações de infração sem multa. Da mesma forma, nas ruas 
que acessam o centro de Madri, foram instalados sinais de 
trânsito simples e claros, tanto verticais quanto horizontais, 
com o logotipo de identificação e áreas restritas. 
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Nossas 
dicas

APP Meu Ônibus 
Fortaleza
O “Meu Ônibus Fortaleza” é um aplicativo 
para celular que permite ao usuário saber 
o tempo previsto para a chegada do ônibus 
ao ponto de parada. Foi pensado para 
facilitar o deslocamento do passageiro na 
cidade de Fortaleza (CE), fazendo com 
que a pessoa consiga saber em quanto 
tempo o coletivo chega à parada, além 
de visualizar, em tempo real, o percurso 
do veículo e encontrar as paradas mais 
próximas. O app é gratuito e compatível 
com os celulares com sistema Android e 
iOS e já está entre os cinco mais utilizados 
na categoria de “Transporte” no Brasil.

APP App 
corporativo 
para dialogar 
com clientes
A empresa de ônibus Petro Ita, de Petrópolis 
(RJ), lançou um novo canal de diálogo 
com a população. A partir de agora, os 
passageiros da empresa podem ter acesso 
a informações, como horários e itinerários, 
por meio do aplicativo “Petro Ita App”, 
que pode ser baixado gratuitamente pelo 
celular, tanto no sistema Android, quanto 
no IOS. Ao baixar o app é preciso fazer um 
cadastro. Após essa etapa, é possível ter 
acesso a informações como o histórico da 
empresa, horários de cada linha, missão, 
visão e valores, além das notícias do setor.

SITE Intelligent 
Transport
Criado há 15 anos, o 
portal britânico Intelligent 
Transport é um site 
direcionado totalmente 
para o setor de transporte 
público urbano e um dos 
maiores do gênero no mundo. Nele, você fica informado sobre novas 
tecnologias e tendências na indústria do transporte e sobre assuntos 
como cidades inteligentes, digitalização, intermodalidade, venda de 
bilhetes e pagamentos, segurança e proteção, passageiros, rotas, 
modelos de negócios, regulamentação e legislação. Com artigos de todos 
os países, o portal busca as últimas notícias e opiniões de especialistas 
do setor. Além disso, conta também com uma publicação impressa 
que é distribuída trimestralmente para mais de 9 mil assinantes em 
toda a Europa. Conheça mais:  WWW.INTELLIGENTTRANSPORT.COM

SITE Revista AutoBus
O site AutoBus é um lugar onde você encontra várias notícias sobre 
ônibus, novas tecnologias, combustíveis alternativos, eventos do 
setor, vídeos, fotos e muito mais. É uma ótima ferramenta para quem 
quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no universo da 
indústria brasileira de ônibus. O site ainda conta com uma publicação: a 
Revista AutoBus. Fique por dentro:  WWW.REVISTAAUTOBUS.COM.BR

PUBLICAÇÃO Mobilidade 
e Inclusão Social – 
Novas Conquistas
Criada para orientar cidades e gestores do 
transporte coletivo, a cartilha do Instituto 
MDT (Movimento Nacional pelo Direito ao 
Transporte Público de Qualidade para Todos) 
traz o detalhamento de temas importantes 
voltados para a mobilidade, como a Lei 
de Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/2012), o impacto do automóvel 
para as cidades, a importância do planejamento de mobilidade e da 
participação popular. A publicação ainda traz informações sobre o 
Estatuto das Cidades, pedágios urbanos e muitos outros assuntos que 
envolvem transporte e sociedade urbana. Para ler a publicação e conhecer 
o trabalho desenvolvido pelo MDT, acesse:  WWW.MDT.ORG.BR.
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Na revista
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No site

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