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Referência em ônibus.

Ônibus urbano Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.

Os novos ônibus urbanos da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em
cada detalhe. Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno,
alcançando um padrão de conforto e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos
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em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte
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A instalação do novo governo federal em Brasília trouxe 
mudanças profundas na organização do Estado, com 
destaque para a nova estrutura do Executivo, mais 
enxuta, com a migração de estruturas e atribuições do 
antigo Ministério das Cidades para a pasta do Desen-
volvimento Regional. A mudança, analisada na matéria 
de capa desta edição, tem gerado expectativas quanto 
à melhoria da capacidade da máquina pública em dar 
respostas concretas às necessidades da população na 
área da mobilidade. Ocorre que a grande questão está 
nos detalhes, como diria o dito popular. Ou, mais preci-
samente, nos números.

Um exame da lei orçamentária aprovada para este 
ano, feito pela NTUrbano, revela que foram destinados 
ao transporte público coletivo apenas 348 milhões de 
reais, num Orçamento Geral da União de 3,3 trilhões 
— meros 0,01% para investimentos em infraestrutura e 
manutenção da rede existente. Infinitamente pouco para 
se garantir o acesso universal a um direito social e a um 
serviço essencial para toda a sociedade.

Oferecer efetivamente um serviço de qualidade para 
a população requer mais, cerca de 19 bilhões de reais em 
quatro anos, apenas para qualificar a infraestrutura para 
o transporte público por ônibus de maneira emergencial, 
garantindo sua prioridade na via pública com a implanta-
ção de cerca de 9 mil quilômetros de faixas e corredores 
exclusivos. Ainda assim, um valor muito pequeno frente 
ao montante de recursos disponíveis e à importância 
econômica e social da mobilidade urbana. A qualificação 

Números

emergencial do transporte público é um dos progra-
mas que compõe a proposta setorial formulada con-
juntamente pela Associação Nacional de Transportes 
Públicos – ANTP, Frente Nacional de Prefeitos, Fórum 
Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade 
Urbana e NTU, apresentada como contribuição ao 
Governo Federal para solucionar entraves que impe-
dem o bom atendimento aos usuários.

Outro tema presente na mídia e nas ruas foram 
as atualizações tarifárias. O início de ano é a época 
em que a maioria dos contratos de concessão pre-
veem reajustes ou revisões, visando manter o equi-
líbrio econômico-financeiro das operações. Foram 
muitas críticas aos casos de recomposição tarifária 
acima da inflação, determinados pelo Poder Público.

Mais uma vez, o problema está nos detalhes, 
ou melhor, nos números: várias cidades estão na 
verdade aplicando valores represados, que teriam 
tido impacto menor se os contratos fossem devida-
mente elaborados e cumpridos. Por sinal, a proposta 
do setor de transporte público inclui um programa 
que propõe novos mecanismos de financiamento e 
custeio para o transporte público, outro gargalo his-
tórico do setor, que, com raras exceções, está ainda 
preso à velha política de pagar a operação com base 
exclusivamente na tarifa paga pelos passageiros. 
Propostas existem, estão formuladas e apresenta-
das. Fica agora a expectativa de que sejam levadas 
adiante e colocadas em prática. Boa leitura! 
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A

Enquanto o brasileiro perde a esperança na políti-
ca, emigra por pavor do futuro, vota contra o can-

didato “do outro” e não a favor do seu, deixa de perceber a 
tremenda mudança em curso.

Em vários aspectos, um brasileiro de classe média 
baixa já vive melhor que um nobre do início do século 
passado ou um rei do século 19! Remédios, vacinas, água 
encanada, eletricidade, eletrodomésticos, transporte, co-
municação, conhecimento, internet. Estamos no prenún-
cio da era tecnológica.

Um smartphone barato é milhares de vezes mais rápi-
do e tem milhões de vezes mais memória que o computa-
dor da Apolo 11, que levou o homem à lua há 49 anos.

A GRANDE VIRADA
— por Dimas Barreira

Gordon Moore, fundador da Intel, 
percebeu um padrão na aceleração da 
evolução tecnológica e provou sua tese. 
Criou a Lei de Moore. De maneira sim-
plista, em média os avanços dobrariam a 
cada 18 a 24 meses. Impressionante, mas 
esse paradigma também já vem mudan-
do, pois temos evoluído gradativamente 
mais rápido que isso. Quanto mais co-
nhecimento temos, mais rápido dobra! 
Comparado às taxas do início deste sé-
culo, avançaremos 100 anos nos primei-
ros 25 anos e 20 mil anos até o ano 2100!

{A
} w

in
ui

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

NTUrbanoED. 37

08 Opinião



nectados baratos, funcionais e convenientes, sem 
necessidade de nenhum atravessador ou garanti-
dor, nem mesmo governos.

Essa revolução acontece em todas as frentes. A 
maior ruptura que vejo é a libertação das pessoas, 
que passam a ter mais valor. Não há tempo para o 
conservadorismo conter a onda. Novos negócios 
terão uma relação de parceria mais forte entre em-
pregados e empregadores e a história recente mos-
tra que cada emprego suplantado dá lugar a muitas 
outras formas de trabalho. Muitas funções laborais 
já desapareceram, ainda assim surgiu trabalho 
para uma população que saltou de 2 para 7 bilhões 
em menos de um século. Regiões avançadas, a 
exemplo do maior expoente, Vale do Silício, Cali-
fórnia, têm taxas de desemprego baixas, renda per 
capita acima da média do próprio americano e no-
táveis avanços na renda das classes ascendentes.

Como aponta o livro “Abundância”, a tecnologia 
proporcionará meios para enfrentar a miséria e ni-
velar as oportunidades. Tratamento e distribuição 
de água, diagnósticos, prevenção e cura de doen-
ças, energia, comunicação, etc, tudo caminhando 
para preços acessíveis, tendendo a zero e incluindo 
todos. Quanto a esgotamento de recursos, também 
a tecnologia começa a mostrar caminhos para aten-
der à crescente população.

Em breve veremos a parceria entre máquinas e 
humanos evoluir para a fusão biológica e nos tornar 
capazes de encontrar soluções com cara de ficção 
científica. Os governos poderão ajudar ou atrapa-
lhar, mas ninguém vai conter os avanços, e os cida-
dãos ganharão o poder dessa relação, tornando-se 
mais autônomos e menos dependentes, causando a 
ruptura suprema, a ruptura do ciclo nefasto de Ma-
quiavel! Uma sociedade totalmente nova.

Apertem os cintos, vem aí a Singularidade!

O cérebro é dominado pela memória recen-
te, por isso esquece o avanço e prevê um cres-
cimento linear, soma ao invés de multiplicação. 
No curto prazo parece real, mas é muito dife-
rente da realidade. Ao imaginarmos 30 passos, 
nos vemos 30 metros adiante. Exponencialmen-
te, como ocorre com tecnologia e conhecimento, 
dá mais de um bilhão de metros, 26 voltas na 
terra! Equivocadamente, julgamos estar no 
ápice tecnológico, nos decepcionando com a 
atualidade e subestimando o que está por vir.

Esse processo evolutivo sempre existiu e 
conseguíamos acompanhar. Porém, à medida 
que mais e mais computadores atingem ca-
pacidade semelhante à mente humana, com 
vantagens como velocidade, precisão e inter-
câmbio de informações, aliado à convergência 
e sinergia com outras tecnologias também 
evoluindo aceleradamente, nos aproximamos 
de um momento em que esse avanço parecerá 
infinito, transformando profundamente todas 
as perspectivas da vida humana. Esse espera-
do momento é a Singularidade, e estamos pró-
ximos. Nossa relação com as máquinas já está 
se tornando uma “parceria” (pense em Apple 
Siri, Microsoft Cortana ou IBM Watson).

Os negócios estão sendo profundamente 
impactados, causando rupturas econômicas 
(se você consegue pensar em um negócio 
que ainda não foi “chacoalhado”, é questão de 
tempo) e preocupação com a substituição de 
postos de trabalho por máquinas. Alguém dirá 
que isso não é novidade. Mas a velocidade com 
que está acontecendo (ainda lento em relação 
ao futuro próximo) torna o processo incon-
trolável e, desta vez, o poder está nas mãos de 
muitos e não de poucos, pois as curvas mais 
aceleradas são justamente as que comparam 
o avanço a uma unidade monetária. Ou seja, 
se um computador atinge tal desempenho, em 
menos tempo esse desempenho fica disponível 
a preços para computadores pessoais.

Smartphones são um belo exemplo de con-
vergência tecnológica, dando à maioria das 
pessoas acesso a informações e serviços co-

DIMAS BARREIRA
é presidente do Sindicato das Empresas 

de Transporte de Passageiros do Estado 

do Ceará (Sindiônibus) e Conselheiro da 

NTU representando o Estado do Ceará.
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Visão alinhada
O Secretário Nacional 
de Mobilidade Urbana 
do Ministério do 
Desenvolvimento 
Regional, Jean Carlos 
Pejo, reconhece que 
sistemas integrados 
são a melhor solução 
para a mobilidade 
urbana e concorda com 
pautas defendidas por 
entidades setoriais

Jean Carlos Pejo tem longa experiência no modal ferro-
viário, setor no qual é especialista. Sua nomeação para o 

posto de Secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério 
do Desenvolvimento Regional poderia, em função disso, ter pre-
ocupado empresas e entidades representantes de outros modais. 
Mas basta uma conversa com o novo secretário para perceber que 
sua visão sobre o tema é sistêmica, exatamente como advogam 
especialistas que trabalham com mobilidade urbana.

Ainda mais: em reunião recente com representantes de en-
tidades empresariais e de mobilidade urbana, Pejo não apenas 
concordou com as pautas levantadas como demonstrou alinha-
mento de visão estratégica, o que indica esperança de mudanças 
consistentes nos próximos tempos. Nesta conversa com a Revista 
NTUrbano, Pejo aborda desde planos de mobilidade urbana nos 
municípios e capacitação até a integração entre modais para solu-
cionar gargalos de mobilidade urbana em cidades dos mais diver-
sos portes. Confira!

— com Jean Carlos Pejo
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Como avalia a mobilidade urbana no Brasil?
A mobilidade das pessoas continua cheia de 

dificuldades e, salvo poucas exceções, tem sido um dos 
problemas das cidades. Nos últimos anos foram lançados 
importantes programas para os munícipios, mas ainda 
pouco praticados. Tem muito a fazer para melhorar a 
acessibilidade e a própria mobilidade das pessoas. Inicia-se 
pela melhoria de calçadas, que geram acidentes diários; 
faixas de pedestres insuficientes; pouco uso de bicicletas, 
em parte, por falta de faixas seguras; e, também, da falta 
de integração e conectividade com os sistemas motoriza-
dos. Integração deficiente das linhas de ônibus comuns com 
corredores de alta capacidade, como BRTs, VLTs e trens 
metropolitanos. Aliado a essas questões, a infraestrutura 
carece de expansões. Sem dúvida, temos muito a fazer.

O que avançou e quais são os 
gargalos atuais na mobilidade e no 
transporte público do País?

Uma conquista importante foi a edição da lei que 
estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A 
necessidade da elaboração dos planos de mobilidade urbana 
pelos municípios e a criação do Programa Pró-Transporte, 
que conta com recursos do FGTS, responsável pelo financia-
mento de empreendimentos de mobilidade urbana, também 
foram alguns avanços importantes. Quanto aos gargalos, 
acreditamos que o principal deles seja o baixo número de 
projetos bem estruturados, que considerem a fase de 
operação, que estejam integrados às demais políticas de 
desenvolvimento urbano, que possam ser implementados 
em curto e médio prazo, e que efetivamente atendam aos 
cidadãos de nossas cidades de forma adequada.

Quais são as possíveis soluções 
para esses problemas?

Os planos e políticas de mobilidade devem estar 
integrados e atender às demais necessidades das pessoas 
nas cidades, ou seja, associados à habitação, ao ambiente 
de trabalho, às necessidades de acesso a hospitais, escolas e 
áreas de lazer. A partir da política e de planos adequados, 
os projetos devem seguir prioridades. Além disso, todos os 
empreendimentos devem ser iniciados com as condições 
essenciais para serem concluídos, e ser sustentáveis em sua 
fase operacional, tanto no ponto de vista técnico quanto no 
econômico, ambiental, social e tecnológico.

Quais serão as prioridades do governo 
em relação a essas questões?

A prioridade é manter as pessoas na cidade 
e, para isso, as condições de qualidade de vida 
devem ser observadas. No ambiente da mobilidade 
as necessidades básicas a serem atendidas são 
segurança, regularidade e confiabilidade dos 
serviços, além de infraestrutura adequada que 
atendam normas e padrões de qualidade.

Há necessidade de melhorias na 
infraestrutura do transporte público?

Claro que sim. Mas é importante que os 
investimentos em infraestrutura no transporte 
público sejam realizados de forma estruturada, a 
partir de estudos técnicos e projetos consistentes, 
para que não haja desperdícios de recursos públicos 
e a implantação de empreendimentos inadequados 
às necessidades da população. É preciso investir 
cada vez mais em projetos que priorizem o 
transporte público, para que as pessoas se sintam 
seguras, confortáveis e confiantes na regularidade e 
confiabilidade do transporte público e, com isso, 
deixem de usar o transporte individual.

Os serviços de priorização de 
ônibus como sistemas BRTs, 
corredores e faixas exclusivas 
devem ter continuidade?

Sem dúvida o sistema sobre pneus é muito 
importante nas cidades, sejam corredores, faixas 
exclusivas e BRTs, a depender do porte das cidades. 
Todo esforço deve ser feito para atrair o cidadão 
para o transporte coletivo e restringir o uso do 
transporte individual, que polui mais, diminui a 
velocidade no trânsito e, ainda, propicia maior 
número de acidentes. O uso de ônibus, seja em 
linhas convencionais, corredores, faixas exclusivas e 
BRTs, é fundamental e essencial para isso. Entretan-
to, é preciso organizar os serviços, ou seja, onde os 
sistemas troncais como BRT sejam alimentados 
através de linhas radiais com integração, trazendo 
maior efetividade ao serviço prestado, ensejando 
melhor serviço e menor tarifa. Não é produtivo linhas 
de ônibus circulando paralelas a sistemas de BRT. 
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Sua trajetória profissional é ligada 
ao modal ferroviário. Vai trazer 
essa experiência para o ambiente 
urbano? Poderemos ter mais trens 
metropolitanos e sistemas metroviários?

Com certeza, um bom sistema de mobilidade 
urbana deve estar integrado às cidades e contar com 
todo equipamento e modal de transporte que possa 
oferecer as melhores condições de deslocamento das 
pessoas. Em cidades que demandam sistemas de alta 
capacidade, o sistema metro-ferroviário tem papel 
relevante. O modal sobre trilhos tem a vantagem de 
ocupar menor espaço para transportar o mesmo 
número de pessoas, o que permite uma melhor ocupa-
ção do solo. Esse espaço pode ser utilizado em novos 
sistemas como ciclovias, proporcionando maior espaço 
para pedestres e projetos urbanísticos, que conferem 
ambiente mais acolhedor à cidade. Também para 
demandas de média capacidade, os VLTs podem ser 
boa alternativa de solução, especialmente em áreas a 
serem revitalizadas como, em geral, ocorre nos 
centros velhos das metrópoles. Tem-se adotado cada 
vez mais sistemas de VLTs em cidades médias, 
especialmente pela naturalidade com que esse sistema 
se harmoniza nas cidades, valorizando as áreas 
lindeiras.  Entretanto, vários são os fatores que devem 
ser observados para qualificar o sistema modal mais 
adequado, mas sem dúvida, na etapa de pré-análise, o 
modal sobre trilhos também será avaliado.

Faltam recursos para novos investimentos. 
As PPPs são uma boa alternativa para 
projetos de transporte público urbano?

O modelo de PPP é uma das alternativas para minimizar a 
necessidade de caixa do governo federal nos empreendimentos 
que sejam atrativos ao setor privado e, em especial, nas médias e 
grandes cidades. Além da PPP, temos os empreendimentos 
associados com setores da área de serviços, como shopping 
centers, supermercados, hotéis, hospitais, escolas, etc., que 
podem promover parcerias com o poder público tanto no 
desenvolvimento do empreendimento como na receita futura, 
permitindo também sustentabilidade durante o ciclo da vida 
operacional do sistema. Necessitamos estabelecer soluções 
criativas com a participação da iniciativa privada. Porém, numa 
etapa anterior à obtenção dos recursos financeiros, é fundamen-
tal que os projetos de engenharia e os estudos de viabilidade 
técnica, econômica e ambiental sejam bem elaborados e tenham 
como objetivo primordial atender às necessidades da população. 
A orientação do Ministério do Desenvolvimento Regional é a 
proatividade. Estaremos juntos com os estados e municípios nas 
discussões, colaborando na formulação das políticas a serem 
adotadas na mobilidade urbana. Grandes esforços serão adota-
dos no treinamento dos técnicos dos estados e municípios para 
que possam formular com efetividade as suas demandas.
 
Qual a importância dos Planos de 
Mobilidade Urbana para as cidades?

São extremamente importantes, porque são a oportuni-
dade de se planejar os próximos períodos de forma a que a 
gestão da mobilidade e os projetos futuros venham a ser mais 
desenvolvidos e atendam às necessidades e prioridades. Isso 
evita a realização de investimentos pontuais que não contribuem 
para a melhoria do todo. Importante destacar também que 
planos de mobilidade sejam desenvolvidos em total harmonia 
com os planos diretores de cada cidade e os demais planos 
setoriais. Em síntese, os planos de mobilidade das cidades 
devem estar integrados aos vários sistemas que compõem a 
qualidade de vida das pessoas nas cidades (saneamento básico, 
habitação, acesso à água, áreas fora de risco, etc.). A partir 
desse planejamento se constrói a infraestrutura necessária.

Como pretende encaminhar a implantação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana?

Apesar de a mobilidade urbana ser, do ponto de vista legal 
e da entrega dos empreendimentos aos cidadãos, responsabilida-

 SEM DÚVIDA O SISTEMA SOBRE 
PNEUS É MUITO IMPORTANTE NAS 
CIDADES, SEJAM CORREDORES, 
FAIXAS EXCLUSIVAS E BRTS, 
A DEPENDER DO PORTE DAS 
CIDADES. TODO ESFORÇO DEVE 
SER FEITO PARA ATRAIR O 
CIDADÃO PARA O TRANSPORTE 
COLETIVO E RESTRINGIR O USO DO 
TRANSPORTE INDIVIDUAL, QUE 
POLUI MAIS, DIMINUI A VELOCIDADE 
NO TRÂNSITO E, AINDA, PROPICIA 
MAIOR NÚMERO DE ACIDENTES 
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de dos municípios e estados, o governo federal busca auxiliá-
-los da forma mais efetiva possível, visando ao atendimento 
das necessidades do cidadão por meio do aprimoramento 
contínuo das políticas públicas, da gestão da mobilidade em 
todo o país e do apoio financeiro para a implantação de 
projetos. A implantação da Política Nacional de Transportes 
será efetivada em parceria com os Estados por meio de 
campanhas educativas, devendo incluir indicadores que 
apresentem os impactos na condição de vida das pessoas 
como, por exemplo, a melhor qualidade do ar, tempos de 
deslocamentos mais rápidos com o uso do transporte coletivo, 
condição de maior conforto e segurança para os pedestres nas 
calçadas e faixas de pedestre, bem como redução no número 
de acidentes e diminuição do uso do transporte individual.

Quais são as expectativas para os 
próximos anos em relação às políticas 
públicas de mobilidade urbana e 
transporte público no Brasil? O que a 
população pode esperar nessa área?

No curto e médio prazos esperamos que o pedestre 
seja mais respeitado com calçadas e faixas normalizadas. 
Vamos incentivar o uso de bicicletas, colocar em curso nosso 
programa de eletromobilidade e maior uso de energia limpa 
com destaque na energia fotovoltaica. Projetos de maior 
capacidade a partir de corredores de BRT e trens metropolita-
nos continuarão tendo suas prioridades, inclusive com 
normalização das condições básicas da infraestrutura desses 
sistemas. Pelo porte desses empreendimentos, o resultado 
para a população será de médio a longo prazo, exceto aqueles 
que já se encontram em desenvolvimento.

O que o senhor pensa sobre a 
política tarifária brasileira?

O valor da tarifa praticada nos sistemas de 
transporte brasileiros é um dos aspectos relevantes da 
política de mobilidade urbana, pois precisa ser 
acessível a toda a população e, ao mesmo tempo, 
garantir a prestação de um serviço adequado. Tenho 
preocupações com o sistema tarifário no Brasil, até 
porque as regras são estabelecidas no ambiente 
municipal e com critérios distintos, o que tem levado à 
insegurança jurídica, tanto para o gestor público como 
para os empresários. São frequentes as anulações de 
reajuste de tarifas na justiça pelas mais variadas 
razões. É preciso estabelecer critérios que demons-
trem a necessidade do reajuste tarifário de maneira 
objetiva, com planilhas que apresentem transparência 
nas fórmulas e índices adequados.

Em encontro com a NTU e ANTP o 
senhor recebeu uma proposta setorial. 
Qual a sua opinião sobre o documento?

Entendo ser esse o caminho para a segurança 
jurídica. O critério adotado é inteligente e identifica os 
principais parâmetros e variáveis que compõem a 
tarifa. Não chegamos a avaliar os dados contidos nas 
planilhas, mas propusemos, durante reunião com a 
NTU e ANTP, a realização de um seminário na 
Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (Semob) 
para debater o tema. Em adição, como tese, entendo 
a importância de se obter validação jurídica para gerar 
um ato legal. A missão é difícil, mas não é impossível.

JEAN CARLOS PEJO
é secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério do 

Desenvolvimento Regional. Ocupa, concomitantemente, o 

posto de secretário geral da Associação Latino-Americana de 

Ferrovias (ALAF/Brasil) e também coordenou, no Instituto de 

Engenharia, um projeto que busca a ocupação sustentável do 

território nacional por ferrovias associadas ao agronegócio.

Pós-graduado com MBA em Logística Empresarial e Gerência 

de Projetos, ambos pela Fundação Getúlio Vargas, Pejo é engenheiro 

mecânico pela Unicamp e Administrador de Empresa, com cursos 

de especialização e estágios em ferrovias do Japão, França, Reino 

Unido e Estados Unidos. Foi Diretor de Planejamento e Gestão da 

Fepasa – Ferrovia Paulista S.A., membro do Conselho da Cia. Paulista 

de Força e Luz (Empresa de Transmissão e Distribuição de Energia) 

e consultor técnico das empresas Mitsui e Poyry Engenharia.

B

13

NTUrbano JAN/FEV 2019

Entrevista



ANDRÉ DANTAS
PhD, Diretor Técnico da NTU

Palavra de Especialista

A adoção do ônibus elétrico no contexto do transporte pú-
blico urbano no Brasil é complexa e tem implicações múlti-

plas. A complexidade decorre da existência de muitas dúvidas so-
bre a sustentabilidade tecnológica, econômica e operacional. Essas 
dúvidas recaem principalmente sobre os veículos elétricos dotados 
de baterias, pois mundialmente pouco se sabe sobre a durabilidade, 
a confiabilidade e os custos ao longo de toda a vida desses veículos.

ÔNIBUS ELÉTRICOS:
realidade 
ou ficção 
científica?

Essa lista permite concluir que os 
fatores críticos, relacionados à adoção 
do ônibus elétrico a bateria, devem ser 
aprofundados e analisados de forma 
sistêmica. Essa abordagem contri-
buiria para ultrapassar os posiciona-
mentos dualistas, que são frequente-
mente observados: a favor ou contra 
a modernidade em prol do ambiente. 
O favorável está ligado à percepção 
de que o ônibus elétrico representa o 
avanço tecnológico, que permite o uso 
da energia limpa e de fonte renovável, 
e o conforto. Esse posicionamento 
tem grande apelo junto àqueles que 
vislumbram na mudança tecnológica 
a solução para muitos dos nossos pro-
blemas urbanos.

Precisamos ser realistas. Se real-
mente existir o ímpeto de adotar ex-
tensivamente o ônibus elétrico, seria 
necessário discutir a disponibilidade 
de energia elétrica e da infraestrutu-
ra de distribuição dedicada, e o au-
mento dos custos e tarifas. Ademais, 
o debate sobre tecnologia deveria ser 
incluído nas temáticas fundamentais 
de planejamento, financiamento e 
priorização viária do trans-
porte público por ônibus.

1    NTU (2018) Veículos elétricos: estamos 
preparados?; Nota Técnica NDT-4.12/2018; 
26 páginas; Brasília, Brasil.

  A maioria dos fabrican-

tes de veículos elétricos indica 

que as baterias de LFP (íon lí-

tio) têm vida útil de 30 anos.

  Estudos científicos sobre a efici-

ência dos veículos elétricos apontam 

que a vida útil varia entre 5 e 10 anos.

  A troca das células de ba-

terias é necessária, porque 

há perdas periódicas ao lon-

go do período de operação.

  Os custos para aquisição dos veí-

culos e substituição das baterias ain-

da superam em 29% os custos ope-

racionais e os benefícios ambientais 

provenientes da propulsão elétrica.

  O custo médio na Europa para 

implantação dos equipamentos de 

recargas realizadas nas garagens 

pode variar de € 5.000 a € 26.000/

veículo. Já para as recargas ao 

longo da rota, o custo varia entre 

€ 90.000 a € 225.000/unidade.

  Os testes realizados no Brasil 

indicam que o consumo médio de 

energia dos ônibus elétricos varia 

entre 1,04 e 1,59 KWh/km. O custo com 

manutenção é estimado entre R$ 0,2 

e 0,9/km. O preço de aquisição dos 

veículos pode ser em média 2,17 vezes 

mais caro que os veículos movidos 

a diesel. Os custos com energia e 

manutenção podem ser em média 55% 

e 50% menores, respectivamente.

  Considerando todo o processo de 

produção e ciclo de vida dos veículos, a 

média de emissão dos veículos a diesel 

(vida total) é de 1,1 a 1,6 g CO2/km e 1,35 

a 1,4g CO2/km para veículos elétricos.

  Quando os veículos elétricos são 

recarregados, a eletricidade neces-

sária é produzida por uma ampla 

gama de diferentes usinas de energia 

(termelétrica, hidrelétrica, eólica, nu-

clear, gás, carvão, etc.), que também 

podem ser fontes de poluição do ar.

Especificamente em relação aos veículos elétricos a bateria, 
pode-se destacar os seguintes fatos1 sobre a tecnologia:
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Parada obrigatória

Entre janeiro e dezembro do ano passado, a 
variação acumulada dos salários de cobradores de ônibus 
somou 5,13% em todo o País, superando a inflação do 
período, que registrou incremento de 3,75%. Já o reajuste 
médio dos salários de motoristas ficou em 2,71%. A mão 
de obra representa, em média, cerca de 50% dos custos 
do setor, sendo o principal item de custo das empresas. 

Pesquisa da Anfavea revela que 
ônibus é o meio de transporte 
mais econômico e mais utilizado 
nas capitais brasileiras

A pesquisa ‘Mobilidade através 
de gerações’, encomendada à empresa 
Spry pela Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores (Anfa-
vea), divulgada em novembro de 2018, 
revelou o hábito de deslocamento dos 
brasileiros por faixa etária. O estudo 
mostra que o ônibus é o meio de trans-
porte mais utilizado, em todas as idades.

A maioria das pessoas que utilizam 
os coletivos o fazem pela economia (27% 
das pessoas), seguida pela praticidade 

(19%) e, por fim, pela necessidade (16%). 
Em relação ao metrô, 74% dos entrevistados 
preferem esse modal pelo fato de ele ser mais rápido. 
Outros 15% optam pelos trilhos para evitar o trânsito.

A pesquisa ainda revela que 34% veem os aplicati-
vos e o compartilhamento como o futuro do automóvel. 
Um total de 83,25% dos entrevistados já utilizou ou uti-
liza o transporte por aplicativo, sendo que desse grupo 
20,5% utilizam ou utilizaram os apps uma ou duas vezes 
no decorrer da semana e 10,5%, mais de três vezes. Os 
jovens são os que mais utilizam esse método para seus 
deslocamentos nas cidades. 

Indicadores

Mão de obra:
Aumento dos salários de cobradores 
supera a inflação em 2018

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

0,3

0,00,0

0,30,30,3
0,10,00,0

0,2

-0,1

0,0

0,4

3,3

1,9

1,3

0,4

-0,6

0,3

0,00,0

-0,1

0,00,0

0,50,6

0,3
0,5

0,00,0
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0,4

0,6

5,13

3,75

2,71

Custo mão de obra
(Últimos 12 meses — 2018)

Nos últimos 12 meses, as variações 
acumuladas dos salários dos 
motoristas e dos cobradores foram 
2,71% e 5,13%, respectivamente.

O item mão de obra representa, em 
média, 50% dos custos do setor.

motorista mensal cobrador mensal IPCA mensal
motorista acumulado cobrador acumulado IPCA acumulado

Elaboração: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) com dados 
publicados até Janeiro/2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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As eleições presidenciais de 2018 
discutiram temas como seguran-

ça pública e economia, mas passaram 
longe do debate sobre transporte público 
e mobilidade urbana. Não foram apre-
sentadas propostas, além das encami-
nhadas pelo setor de transporte coletivo 
(ver NTUrbano no 34), e não ficaram de-
finidas as novas políticas para essa área a 
serem adotadas pelo novo governo elei-
to. Com a aprovação do Orçamento Ge-
ral da União (OGU) para 2019 e a posse 
presidencial em janeiro, seguida da defi-
nição das pastas ministeriais, é possível 
agora ter uma ideia de como a questão do 
transporte público coletivo será tratada. 
E o cenário, por enquanto, é de cautela.

SÓ 0,01% DO ORÇAMENTO 
FEDERAL PARA O
transporte
coletivo urbano
Área de mobilidade urbana é reestruturada pelo 
novo governo, mas o baixo investimento em 
transporte público coletivo urbano preocupa o 
setor e demonstra a falta de prioridade desse 
serviço essencial, garantido pela Constituição

A Lei Orçamentária Anual (LOA n° 13.808/2019) 
aprovou um OGU para este ano da ordem de R$ 3,38 
trilhões, dos quais apenas cerca de R$ 707 milhões 
foram destinados para mobilidade urbana e trânsi-
to, conforme divulgado no site do Planejamento e 
confirmado pela Secretaria Nacional de Mobilidade 
Urbana (Semob).

Em relação ao orçamento específico para sis-
temas de transporte público coletivo, os recursos 
ficam ainda mais escassos. Detalhados no programa 
como ação “10SS - Apoio a Sistemas de Transporte 
Público Coletivo Urbano” e ação “10SR - Apoio à 
Elaboração de Planos e Projetos de Sistemas de 
Transporte Público Coletivo Urbano”, os valores 
destinados às ações que envolvem o setor ficam limi-
tadas à R$ 348 milhões este ano, ou seja, 0,01% do 
orçamento total. {A
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Desse valor, destacam-se R$ 6,7 milhões para ação 
10SR (planos e projetos) e R$ 338,8 milhões à ação 10SS 
(obras e demais ações previstas), sendo que aproximada-
mente R$ 50 milhões estão destinados a emendas parla-
mentares. “Ressalta-se, portanto, que o maior montante 
de recurso a fundo perdido não está disponível para novas 
seleções de propostas, e sim para os contratos que já estão 
em andamento. Apenas os R$ 50 milhões são para novas 
emendas parlamentares”, explica em nota a Secretaria Na-
cional de Mobilidade Urbana (Semob).

Além do baixo orçamento para projetos em mobilida-
de urbana, a maior parte dos projetos (cinco) que já têm 
destinos definidos envolve trens urbanos; apenas três, 
especificados como corredores viários, beneficiam o modal 
ônibus urbano. Por sinal, do montante de R$ 707 milhões 
reservados para a mobilidade urbana, pouco mais de R$ 364 
milhões estão destinados para investimentos ou despesas 
correntes com trens urbanos, ou seja, mais da metade do 
orçamento. Ainda assim é muito pouco, segundo a diretora 
executiva da Associação Nacional dos Transportadores de 
Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), Roberta Marchesi.

“Se pegarmos o investimento feito em mobilidade ur-
bana versus outras áreas que também são tão prioritárias 
quanto, vemos que a mobilidade urbana nunca teve o pro-
tagonismo, o que reflete uma falta de prioridade do governo 
federal com essa pasta. Reflexo disso é que os Estados e 
Municípios, em sua grande maioria, as grandes e médias 
cidades, assim como as grandes regiões, vivem o caos da 
mobilidade”, diz.

Marchesi lamenta o baixo orçamento para a área de 
transporte como um todo, mas reforça o interesse do setor 
em buscar alternativas. “A grande questão que fica é jus-
tamente saber se esse estímulo do governo federal vai de 
fato acontecer. Se o governo federal vai de alguma forma 
trabalhar a questão dos marcos regulatórios, das garantias 
contratuais, para que possa realmente atrair o investidor 
para esse segmento”, conclui.

Para Otávio Cunha, presidente da NTU, se forem consi-
deradas as necessidades da área de mobilidade urbana, os 
recursos previstos na Lei Orçamentária Anual são insuficien-
tes, assim como são baixas as perspectivas para o ano em 
termos de investimento público em infraestrutura e amplia-
ção do transporte público urbano. “A expectativa é que muito 
pouco será feito neste ano de 2019 para a melhoria do trans-
porte público, no que se refere a investimentos públicos”.

Ao todo, a planilha orçamentária para o programa de mo-
bilidade urbana e trânsito em 2019 contempla um total de 27 
ações, das quais 20 estão voltadas para investimentos. No 
entanto, segundo acompanhamento realizado pela NTU desde 
2013, existem mais de 600 empreendimentos de mobilidade ur-
bana e transporte público em andamento no Brasil, entre eles: 
corredores de ônibus, BRTs, faixas exclusivas, ciclovias, VLTs, 
teleféricos, trens e outros. Esses projetos estão em variadas 
fases: de ação preparatória, de projeto e de contratação, entre 
outras. Ou seja, não haverá recursos para a grande maioria.

Para o especialista em transporte e coordenador do Progra-
ma de Engenharia de Transportes (PET) do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), 
Márcio de Almeida D’Agosto, a questão do orçamento é mais 
crítica do que o valor em si. Ele questiona: “348 milhões é um 
número pouco expressivo, mas aqui tem um problema adicional: 
eu vou conseguir usar esse recurso de forma adequada? Esse 
recurso vai ser direcionado de fato para resolver os problemas de 
mobilidade que as cidades efetivamente precisam? A gente vai 
continuar tendo apoio de uma secretaria de cidades na questão 
da mobilidade urbana para que as escolhas do pouco recurso 
que a gente tem sejam bem-feitas? São perguntas a serem feitas 
para saber a qualidade da aplicação do recurso”, finaliza.
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Mobilidade e transporte na 
nova estrutura de governo

A questão do direcionamento dos recursos e do apoio 
do governo começou a ser equacionada nos primeiros 
dias do ano, quando foram anunciadas as mudanças na 
estrutura governamental. Foram definidas 22 pastas 
ministeriais: no total, a estrutura executiva do governo 
ficou com 16 ministérios, duas secretarias e quatro 
órgãos com status de ministério. Sete pastas foram 
extintas: Transportes, Portos e Aviação Civil; Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços; Esporte; Cidades; Cultu-
ra; Trabalho; e Segurança Pública.

Com a reestruturação, as atribuições do extinto Mi-
nistério das Cidades — pasta anteriormente responsável 
pela área de mobilidade urbana —, passaram a fazer 
parte do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 
comandado por Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto.

Dentro do MDR está a Secretaria Nacional de Mo-
bilidade Urbana (Semob), cujo titular é Jean Carlos 
Pejo [confira a entrevista com o secretário nacional na 
página 10]. Além da Semob, o MDR possui mais cinco 
secretarias: Proteção e Defesa Civil; Desenvolvimento 

Regional e Urbano; Segurança Hídrica; Saneamento; e Habitação. 
Antes, o Ministério das Cidades reunia apenas quatro secretarias: 
Habitação; Saneamento Ambiental; Transporte e Mobilidade; e 
Programas Urbanos.

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e o Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), órgãos antes vinculados ao Minis-
tério das Cidades, agora foram integrados ao Ministério da Infra-
estrutura, assim como Transportes, Portos e Aviação Civil. Além 
disso, o Ministério do Trabalho se tornou a Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho e agora faz parte da estrutura do Ministério 
da Economia, que por sua vez absorveu também os antigos ministé-
rios da Fazenda; do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

O professor Márcio D’Agosto analisa a estrutura relacionada à 
mobilidade urbana e transportes do novo governo e alerta sobre 
possíveis dificuldades na aprovação de políticas e encaminhamento 
de projetos nessas áreas. “Não podemos dizer que as ações que an-
tes eram realizadas serão deixadas de lado, mas (a mudança) pode 
indicar que talvez não se consiga ter o nível de prioridade que se 
tinha antes. Porque antes existia uma ação um pouco mais direta, o 
Ministério das Cidades, pensando especificamente nas cidades, na 
mobilidade urbana, fazendo acontecer e fazendo andar para fren-
te; agora, vai depender da força que a secretaria terá para poder ar-
ticular dentro do ministério e fazer as coisas acontecerem”, pontua.

Ministério 
das Cidades

Ministério do 
Desenvolvimento Regional

Secretaria Nacional de 
Mobilidade Urbana - SEMOB

Secretaria Nacional 
de Habitação

Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental

Secretaria Nacional de 
Programas Urbanos 

Secretaria Nacional de 
Mobilidade Urbana - SEMOB

Secretaria Nacional 
de Saneamento

Secretaria Nacional 
de Habitação

Secretaria Nacional de 
Desenvolvimento Regional e Urbano

Secretaria Nacional 
de Segurança Hídrica

Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil
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Na percepção do presidente da NTU, Otávio Cunha, 
ainda não ficou muito claro se a reestruturação do governo 
será positiva ou negativa. “A expectativa sempre será oti-
mista: que essas medidas possam ter bom efeito prático. É 
o nosso desejo. Mas ainda é uma incógnita, considerando 
que é um governo novo, que inclusive não tinha propostas 
para a área de mobilidade urbana definidas, durante a 
campanha eleitoral. A mobilidade urbana é um assunto que 
ficou colocado de lado”, avalia.

O então Ministério das Cidades, criado em 2002, teve im-
portante participação na consolidação de políticas públicas 
que envolvem a mobilidade urbana e o transporte público. 
Atuou pela criação da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
(Lei 12.587/2012) e pelo acompanhamento e orientação aos 
municípios na elaboração de Planos de Mobilidade Urbana, os 
quais possibilitaram a execução de projetos que interferem dire-
tamente no transporte coletivo urbano, como faixas exclusivas, 
corredores de ônibus, sistemas BRT, entre outros.

Além dos recursos do OGU, a Semob informa que, com recursos do FGTS (Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço), Estados, Municípios, Distrito Federal e setor priva-

do poderão ter acesso às ações previstas no Programa de Infraestrutura de Trans-

porte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte), por meio de operações de crédito 

da ordem de até R$ 3,2 bilhões para o setor público e R$ 800 milhões para o setor 

privado no exercício de 2019, conforme Instrução Normativa nº 35 de 17/12/2018.

Por meio desse programa, poderão ser financiadas propostas de diferen-

tes modalidades, entre elas as ações destinadas à implantação, ampliação, 

modernização e/ou adequação de sistemas de transporte público coletivo ur-

bano, em seus diferentes modos, inclusive por ônibus, conforme detalhamento 

previsto nas Instruções Normativas (IN) nº 27 de 11/07/2017 e n° 41 de 17/11/2017, 

esta última específica para o setor privado.

O processo de enquadramento e seleção das propostas, denominado Pro-

grama Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, está aberto de forma contínua e é 

regulamentado pelas Instruções Normativas citadas. Veja o resumo do proces-

so para obtenção do financiamento para o setor privado:

Também por meio de operações de crédito com recur-

sos do FGTS do Programa Pró-Transporte, o setor privado 

ainda poderá ter acesso ao Programa REFROTA17, desti-

nado à renovação de frota do transporte público coletivo 

urbano de passageiros. Para este programa, poderão ser 

consultadas as INs n° 7 de 13/01/2017 e nº 34 de 06/09/2017.

No dia 20 de fevereiro o MDR divulgou a primeira lis-

ta  do ano com os projetos pré-selecionados a participa-

rem do Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. 

Foram contemplados 21 municípios, com propostas para 

investimentos de aproximadamente R$ 119 milhões. Essa 

é a 13ª lista do programa que, desde 2017, já pré-selecio-

nou 870 projetos que somam cerca de R$ 5,8 bilhões para 

financiar obras de mobilidade urbana em todo o Brasil.

Os recursos serão destinados a obras de pavimen-

tação de vias, implantação de abrigos para sistemas de 

transporte público coletivo, calçadas com acessibilidade, 

ciclovias, ciclofaixas, paraciclos e bicicletários, sinaliza-

ção viária, iluminação, drenagem, arborização e paisagis-

mo, pontes com calçadas acessíveis, bem como a elabo-

ração de estudos, projetos e planos de mobilidade urbana.

Entretanto, esses financiamentos disponibilizados 

pelo FGTS em algum momento precisarão ser pagos e é 

justamente isso que preocupa, já que muitas prefeituras 

vivem com o orçamento reduzido e sem capacidade de to-

mar empréstimos, alerta o presidente da NTU. “A própria 

Lei de Responsabilidade Fiscal impede os municípios de 

se endividarem acima de determinado limite. Com isso, 

ainda que os municípios possam pegar recursos com o 

Programa Avançar Cidades, isso acontecerá em ritmo 

muito lento. Como tem sido com os projetos que estão pa-

ralisados ou no papel, projetos que, a passos lentos, che-

garão a trazer benefícios para a sociedade”, diz.

Divulgação 
das propostas 
selecionadas. 
Em caso de 
limitação de 
recursos, será 
observada 
a ordem 
cronológica de 
priorização das 
propostas.

Além do Orçamento 
Geral da União

Envio de propostas aos 
Agentes Financeiros pelos 
Proponentes (incluindo, 
nesta etapa, a apresentação 
de relatório com a descrição 
da proposta, especificação 
dos usuários de mobilidade 
urbana atendidos e 
problemas de mobilidade a 
serem sanados, juntamente 
com Estudo de Viabilidade 
Técnica e Econômica 
(EVTE), quando o valor de 
financiamento for superior 
a R$ 200 milhões).

Análise e 
enquadramento 
das propostas pelos 
Agentes Financeiros (em 
atendimento aos pré-
requisitos do programa, 
prevendo ainda 
apresentação do Termo 
de Compromisso, com 
anuência do responsável 
pelo Poder Público Local, 
além de comprovação 
de viabilidade do 
empreendimento, 
quando for o caso).
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Setor reage 
e trabalha

No dia 11 de dezembro de 2018, representantes da 
NTU entregaram ao ministro da Casa Civil, Onyx Lo-
renzoni, o documento “Construindo Hoje o Amanhã 
- Propostas para o Transporte Público e a Mobilidade 
Urbana Sustentável no Brasil”, que reúne contribui-
ções da NTU e entidades ligadas ao setor – Associa-
ção Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP) e Fórum de Secretários e 
Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana.

O documento apresenta o contexto atual do 
transporte público coletivo no Brasil e detalha cinco 
programas que propõem ações e políticas para a 
qualificação da infraestrutura, o financiamento do 
custeio, padrões de qualidade, desenvolvimento so-
cial e transparência para a superação dos problemas 
estruturais do transporte público coletivo no País.

“O projeto contempla as necessidades emer-
genciais para dar prioridade ao transporte público 
coletivo urbano, estabelece ações voltadas para o 
serviço de ônibus coletivos, de forma prioritária e 
emergencial, em um programa de investimentos de 
R$ 18,7 bilhões para os próximos quatro anos, que 
serão voltados para a melhoria da infraestrutura 
urbana com corredores de BRT, corredores centrais 
e também de faixas exclusivas com requalificação 
dos serviços existentes hoje, melhoria dos pontos de 
paradas, fiscalização/monitoramento e informação 
ao usuário”, explica o presidente executivo da NTU.

A Confederação Nacional do Transporte tam-
bém entregou ao governo o “Plano CNT de Trans-
porte e Logística 2018”, que identifica os principais 
desafios para todas as modalidades de transporte e 
relaciona os projetos de modernização da infraes-
trutura necessários para solucionar os problemas 
atuais. São 2.663 obras elencadas como funda-
mentais em todo o Brasil, que demandariam mais de 
R$ 1,7 trilhão em investimentos. Só para a área de 
transporte coletivo urbano por ônibus, os recursos 
pleiteados são da ordem de R$ 70 bilhões, quase 
cem vezes mais que o orçamento destinado pelo 
governo federal este ano para todo o trans-
porte público.

Direitos NÃO 
são para todos
Em 2015, o transporte público passou a figurar 
no Artigo 6º da Constituição como Direito 
Social. Mas a análise do Orçamento da União 
para 2019, assim como em anos anteriores, 
demonstra que o tratamento dado aos direitos 
sociais fundamentais garantidos na Constitui-
ção Federal não é igualitário: saúde e educação 
recebem volumes muito maiores de recursos.

DIREITOS SOCIAIS 
FUNDAMENTAIS

ORÇAMENTO 
2019

Saúde 122,6 bilhões

Educação 116,7 bilhões

Segurança 11,4 bilhões

Urbanismo 4,1 bilhões

Transporte 
público 
coletivo 
urbano
(ônibus / trilhos)

707 milhões
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O ano começa com novos aumentos nas tarifas de trans-
porte público. A despeito do clamor popular por um 

transporte mais barato, Bruno Covas e João Doria ampliaram o 
valor das passagens em São Paulo acima da inflação.

Como estudo do Ipea de 2016 chama a atenção, a política na-
cional do vale-transporte estabeleceu como limite máximo para 
os gastos com transporte 6% da renda dos trabalhadores. Esse é 
o percentual que é descontado do salário para a emissão do vale, 
para quem tem direito a ele. Isso não se aplica, assim, a 40% da 
força de trabalho que está na informalidade.

Levantamento com base na Pesquisa de Orçamentos Fami-
liares do IBGE mostra que entre as famílias mais pobres, nas 
quais prevalece o trabalho informal, o gasto médio com trans-
porte público é de 11%, quase o dobro do teto dos trabalhadores 
formais. Outro levantamento do Ipea, de 2013, mostrou que 
neste grupo 30% não tinham qualquer gasto com transporte, 
sugerindo incapacidade total de pagar a tarifa.

Na maior parte das cidades brasileiras o transporte público 
é financiado com recursos tarifários, ou seja, não há subsídio do 
orçamento público. O que normalmente existem são subsídios 
cruzados, isto é, passageiros que pagam a tarifa cheia terminam 
financiando o desconto ou a gratuidade para idosos e estudantes.

São Paulo é exceção. Na cidade, recursos orçamentários 
subsidiam o sistema de ônibus e ajudam a pagar gratuidades e 
descontos. Apesar disso, o nível de subsídio está abaixo dos me-
lhores padrões internacionais.

Enquanto aqui o subsídio tem sido de cerca de 35% dos custos 
totais do sistema, o subsídio nas metrópoles europeias oscila tipi-
camente entre 40% e 60%. Embora tenhamos trabalhadores que 

Governantes ignoram 
demanda por transporte 
público mais barato
Embora brasileiros 
ganhem menos, 
sistema tem 
subsídio abaixo 
do piso do 
padrão europeu

ganham muito menos que os europeus, os ôni-
bus são subsidiados abaixo do piso da Europa.

Temos hoje sobre a mesa diversas propostas 
para financiar o subsídio: pedágios urbanos, 
impostos sobre veículos ou sobre propriedade 
e a municipalização da Cide (imposto sobre a 
gasolina). A adoção de qualquer uma dessas 
fontes traria justiça social, melhoraria o trânsi-
to e diminuiria a emissão de poluentes.

Embora a proposta de ampliar o subsídio 
tenha justificativa social e esteja amparada em 
políticas sólidas, ela tem enfrentado um verda-
deiro paredão no tribunal da imprensa.

Sempre que a questão das tarifas de trans-
porte vem à tona, argumentos genéricos sobre 
responsabilidade fiscal e críticas morais a um 
suposto populismo tarifário abafam as deman-
das da população por um transporte público 
mais barato, impedindo uma discussão franca 
e aberta, com base em evidências e nas 
melhores práticas internacionais.

Pablo Ortellado/Folhapress; publicado originalmente na Folha de S.Paulo em 15/01/2019

PABLO ORTELLADO
Professor do curso de gestão 
de políticas públicas da USP, 
é doutor em filosofia.
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9Vamos juntos construir
meios para expandir
a mobilidade humana?

Bilhetagem
Eletrônica

Biometria
Facial

Gestão de Frotas
e Operações

Tarifa
Georreferenciada

Videomonitoramento

Rede de
Vendas

Data CenterAplicativos Relacionamento
e Fidelidade

Rodoviário

A necessidade dos passageiros mudou e o jeito de usar o transporte 
também. Então, é preciso evoluir sempre. É com tecnologia que criamos 
soluções inovadoras para o sistema de transporte ser mais atraente. Isso 
nos inspira a seguir conectando dados, pessoas e caminhos.

/SomosTransdata
itstransdata.com



A passageira solicita um transporte coletivo 
pelo aplicativo do seu celular e é orientada a 

esperar o veículo num ponto de ônibus virtual, próxi-
mo de onde ela se encontra. Recebe também a placa 
do veículo, o nome do motorista e a previsão de che-
gada. Devido a um congestionamento no trânsito, 
o miniônibus atrasa — e a empresa operadora troca 
mensagens com a cliente, avisa sobre a demora e 
pergunta se ela ainda quer esperar pelo serviço. No 
final, para compensar o inconveniente, ela ainda 
ganha um crédito para usar numa próxima viagem.

“Senhora, seu 
miniônibus chegou”!
Goiânia inova ao se tornar a primeira cidade 
da América Latina a implantar um transporte 
público coletivo por aplicativo de celular

A cena parece filme de ficção cientifica, 
mas é real. Aconteceu na Rua 23, no centro 
de Goiânia, poucos dias depois do início da 
operação em caráter experimental do Ci-
tyBus 2.0, no último dia 11 de fevereiro. Pri-
meiro serviço de transporte público coletivo 
por aplicativo de celular da América Latina, o 
CityBus 2.0 foi lançado pela HP Transportes 
Coletivos, operadora de ônibus urbano que 
atua também em Brasília por meio da Urbi 
Mobilidade Urbana.
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A cliente Adriane Albernaz fez questão de contar sua 
história no Instagram. “Gente, que experiência! O crédito é 
total deles. Meu desejo é que dê muito certo e que expanda 
para mais bairros. Se tiver um serviço coletivo que funcio-
na, a gente não precisa usar tanto o carro. Vamos ter um 
trânsito melhor, com menos poluição, estresse... foi uma 
vivência incrível!”.

Ela não é a única pessoa empolgada com a novidade. No 
primeiro balanço divulgado pela HP, referente aos primeiros 
30 dias de operação do CityBus 2.0, o serviço teve 22 mil 
cadastros na plataforma do aplicativo e 98% de aprovação 
dos clientes — avaliação geral da experiência de 4,9 estrelas, 
numa escala de 1 a 5. Os itens que receberam melhor avaliação 
foram respectivamente motoristas, conforto do veículo, em-
barque rápido e bom trajeto, atributos que normalmente não 
são reconhecidos na prestação do setor de transporte coletivo.

“Recebemos esses números com muita alegria e humil-
dade. Eles nos mostram que estamos no caminho certo, 
mas também que ainda podemos melhorar. E o mais impor-
tante é que temos recebido o feedback dos usuários”, afirma 
a diretora Executiva da HP, Indiara Ferreira, que destaca 
a interação com os usuários como o caminho de evolução 
para o serviço. “Todas as dúvidas estão sendo respondidas. 
Temos 100% de respostas em até 5 horas”, pontua Ferreira.

Origem da 
inovação

Goiânia tem uma tradição de inovação no transporte públi-
co: foi a primeira cidade a implantar um sistema de bilheta-
gem eletrônica no País, o Sistema Inteligente de Tarifação 
de Passagens (Sitpass), inaugurado em 1998. Vinte anos 
depois, a capital volta a ser exemplo com o lançamento do 
CityBus 2.0. O novo serviço surge como resposta a um dos 
principais desafios de mobilidade nas grandes e médias 
cidades — o excesso de carros nas vias, que causa conges-
tionamentos cada vez maiores, comprometendo o desem-
penho operacional do transporte público. Em Goiânia, por 
exemplo, a velocidade média dos ônibus caiu mais de 30% 
nos últimos 5 anos, chegando a 8km/h em algumas das 
principais avenidas. Isso faz com que o transporte público 
coletivo seja cada vez menos atrativo à população, o que 
motivou a HP a apostar neste produto único e inédito.

“A necessidade das pessoas tem mudado dia a dia, elas 
exigem mais conforto com menores gastos e tempo de 

viagem. A HP estava muito incomodada por-
que a população tem deixado o coletivo para o 
(transporte) individual, e isso é horrível para as 
cidades. Nós nos sentimos na obrigação de con-
tribuir com a melhoria da mobilidade humana. 
Estamos trazendo a transformação por meio da 
era digital com um serviço público coletivo”, des-
taca Indiara Ferreira.

Foram dois anos de preparação e estudos, 
nos quais a HP embarcou numa verdadeira jor-
nada, desenvolvida em parceria com o Hub de 
Inovação Gyntec/PontoGet de Goiânia. “Nesse 
período, parte da equipe da HP Transportes foi 
capacitada em metodologias que garantiram o 
desenvolvimento deste novo projeto”, explica 
Hugo Santana, diretor de Transportes da empre-
sa. Segundo ele, foram investidos cerca de R$ 5 
milhões para a aplicabilidade do serviço e aqui-
sição dos 14 miniônibus utilizados nesta etapa 
inicial que cobre as ruas de 11 bairros do Centro 
Expandido de Goiânia dentro da área de conces-
são da empresa. “Em sua fase piloto, o CityBus 
2.0 irá empregar a mão de obra inicial de 30 
motoristas com capacidade para atendimento de 
até 3.500 viagens por dia”, conclui Hugo.

Um elemento determinante para o lança-
mento do serviço nesse curto intervalo de tempo 
foi a adoção de uma plataforma tecnológica já 
testada e aprovada na realização de viagens co-
letivas, fruto de uma parceria internacional com 
a Via, empresa responsável pelo desenvolvimen-
to do algoritmo utilizado no aplicativo de celular.

A plataforma digital de transporte respon-
sivo à demanda (DRT – Demand Responsive 
Transit) da Via está atualmente disponível em 
50 cidades dos Estados Unidos, Europa, Ásia e 
Oceania com diversos usos. Na cidade de Ar-
lington, nos Estados Unidos, foi utilizada para 
substituir a antiga rede de transporte público 
de rotas fixas por um serviço flexível. Em Cinga-
pura, está substituindo rotas de ônibus de baixa 
demanda. Já na cidade de Sidney, na Austrália, 
é usada para cobrir o início e o final das jornadas, 
de forma integrada aos serviços oferecidos pelos 
operadores locais de ônibus.
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E, em Goiânia, a plataforma teve que ser traduzida 
para o português e adaptada às condições operacio-
nais locais, para utilização de um transporte público 
coletivo complementar. A adaptação incluiu a intro-
dução de novas funcionalidades, como a aceitação do 
pagamento em dinheiro, além do cartão de crédito — 
modo de pagamento padrão nos demais países.

Segundo o vice-presidente de Parcerias Globais 
da Via, David Adelman, a plataforma, lançada em 
2013, já conta com mais de 50 milhões de viagens 
concluídas em todo o mundo e oferece o mais avan-
çado algoritmo para “conectar veículos com pas-
sageiros”. Ele explica que a inovação não pretende 
substituir o serviço de transporte coletivo urbano 
tradicional, mas oferecer um transporte comple-
mentar mais acessível, confiável e dinâmico. David 
cita estudos feitos em cidades onde serviços desse 
tipo foram adotados indicando que a demanda de 
passageiros triplicou. “Estamos preparando as ci-
dades para o futuro. Todos os especialistas são unâ-
nimes em afirmar que, mesmo se os veículos forem 
elétricos e autônomos, o transporte será um grande 
problema se não for coletivo”, afirma.

Para Edmundo de Carvalho Pinheiro, presidente 
da HP e membro do Conselho Diretor da Associação 
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos 
(NTU), o passo dado com o CityBus 2.0 é importante 
porque significa que os operadores de transporte 
público estão se posicionando também para traba-
lhar com inovação, fazendo uso da tecnologia para 
assegurar mais competitividade ao transporte público 
coletivo. “É uma experiência que vai servir para todo o 
setor, e é isso que estamos nos propondo. Precisamos 
nos preparar para enfrentar uma competição cada vez 
mais acirrada no mercado de mobilidade”, destaca.

Para o sucesso da iniciativa, o envolvimento do 
poder público é essencial. E a Companhia Metropo-
litana de Transportes Coletivos de Goiânia (CMTC) 
respalda a proposta. “Nesse primeiro momento é (um 
projeto) experimental, mas estamos apostando nisso. 
Acredito que é uma iniciativa que vem para somar 
na questão do transporte público coletivo e dar uma 
nova oportunidade para o usuário, que passa a contar 
com mais uma opção de transporte com segurança”, 
relata o presidente da CMTC, Fernando Meireles.

O projeto de implantação do CityBus 2.0 será 
realizado de forma gradual, em cinco etapas, e a ex-
pansão ocorrerá à medida que cada etapa seja con-
solidada. A próxima fase deve ser lançada em um 
prazo inferior a seis meses. Nesse período de testes, 
ele está disponível no Centro Expandido de Goiânia. 
Os miniônibus poderão ir para outras regiões da 
cidade desde que seja aprovado e solicitado pela 
população, já que a HP Transportes tem condições 
de ampliar o serviço de acordo com a demanda.

HP 
Transportes

Criada em 1969, a empresa atua no segmento de 
transporte público coletivo na Região Metropolitana 
de Goiânia. Atualmente, a HP Transportes oferta 
mais de 2.200 viagens por dia útil, transportando 
130 mil passageiros diariamente nas 136 linhas 
compartilhadas que servem ao Arco Sul da Região 
Metropolitana de Goiânia, que inclui Goiânia, 
Aparecida de Goiânia, Hidrolândia e Aragoiânia, 
percorrendo mais de 65.000 km/dia. A HP emprega 
1.100 colaboradores diretos e gera aproximada-
mente 4.000 empregos indiretos. Também fazem 
parte do grupo a Urbi Mobilidade Urbana, uma das 
operadoras do transporte público coletivo de Brasí-
lia, e um centro de serviços compartilhados, o SiAN, 
ambos instituídos em 2014.

B A HP disponibiliza 14 vans e motoristas 
uniformizados para a operação 
do novo serviço, CityBus 2.0.
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Viagens mais 
baratas

A tarifa é flexível, conforme a distância percorrida, 
com preço inicial a partir de R$ 2,50. Quando re-
cebe a solicitação, o aplicativo calcula a distância e 
informa ao cliente o valor da viagem. Por sugestão 
dos próprios usuários, o sistema passou a aceitar 
viagens em grupo, com tarifas que podem ficar até 
63% mais baratas que os preços praticados por apli-
cativos de uso individual.

Na primeira fase, o atendimento do City Bus 2.0 
será delimitado, no aplicativo, a uma área geográfica 
virtual denominada “Centro Expandido” de Goiânia, 
que engloba 11 bairros como os Setores Central, Sul, 
Oeste, Marista, Bueno, Bela Vista, Serrinha, Nova Su-
íça, Jardim Goiás, Universitário e Aeroporto. O ser-
viço funciona de segunda a sábado das 6 às 23 horas, 
com linhas e horários flexíveis. Mas já há demanda 
dos usuários pela expansão da área de atendimento.

Nos primeiros 30 dias de operação, o tempo 
médio de deslocamento do veículo até o passa-
geiro, assim que solicitado pelo aplicativo, foi de 
sete minutos, com exceção dos horários de pico, 
quando a espera chegou a 14 minutos. Segundo 
a HP Transportes, os atrasos são decorrentes da 
falta de priorização para o transporte coletivo nas 
vias. “Para se ter um transporte público coletivo 
de qualidade não bastam apenas veículos novos e 
confortáveis, são necessárias políticas públicas e 
infraestrutura voltadas para o desenvolvimento de 
uma mobilidade humana coletiva e sustentável”, 
observa Indiara Ferreira.

Segundo o consultor externo do projeto do Ci-
tyBus 2.0, Miguel Ângelo Pricinote, o CityBus 2.0 
utilizará a inteligência artificial para melhorar as 
rotas tornando-as mais ágeis para atender as de-
mandas com precisão e reduzir o tempo de espera. 
“Aos poucos, o aplicativo vai traçando rotas melho-
res, mais ágeis, verificando onde há mais demanda 
e enviando os veículos para os locais. Dessa forma, 
o usuário que esperava em média 13 minutos pelo 
transporte, pode passar a esperar 10, oito minutos, 
e até menos do que isso, com o decorrer da 
utilização constante do app”, detalha.

COMO FUNCIONA?
O CityBus 2.0 atende à necessidade de 
deslocamento para curtas distâncias, no conceito 
universal de microtransporte. Qualquer pessoa que 
tenha um celular do tipo smartphone, seja Android 
ou iOS, poderá baixar o aplicativo CityBus 2.0, 
fazer seu cadastro e começar a utilizar o serviço:

O cliente embarca e faz sua 
viagem até o ponto mais 
próximo possível do seu 
destino. Cada miniônibus 
transporta 14 passageiros 
sentados e é equipado com 
ar-condicionado, porta 
automatizada antiesmagamento 
e outros itens de conforto e 
segurança. No final, o cliente 
avalia como foi a sua experiência 
pelo próprio aplicativo.

A pessoa solicita o miniônibus 
pelo aplicativo; informa o 
número de passageiros, sua 
localização e o destino desejado 
e indica a forma de pagamento 
(crédito ou dinheiro).

O aplicativo traça a melhor rota 
com o ponto de embarque, 
chamado de “ponto virtual” — 
porque não é um ponto de ônibus 
fixo, mas sim a localização mais 
próxima do cliente dentro da 
rota traçada, que pode até ser 
um ponto de transporte coletivo 
convencional. Indica também a 
identificação do motorista e a 
placa do miniônibus. O algoritmo 
atualiza constantemente 
as rotas dos veículos, 
adaptando-as à demanda.

O cliente se desloca até o ponto 
de embarque, cerca de 20 
metros, e aguarda a chegada 
do veículo. Essa foi a média de 
metros que tem se consolidado 
nesses 30 dias. Além disso, é 
possível monitorar a localização 
do miniônibus em tempo real.
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Nova planilha 
tarifária 
acompanha 
crescimento 
do transporte 
coletivo urbano

Trabalho realizado pela ANTP, 
que considera custos ignorados na 
antiga planilha Geipot e substitui 
metodologia defasada, está sendo 
disseminado e começa a ser 
aproveitado por cidades brasileiras
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A nova Planilha ANTP - Custos dos Serviços de 
Transporte Público por Ônibus foi lançada pela 

Associação Nacional de Transportes Públicos em agosto 
de 2017 com o objetivo de permitir um cálculo mais pre-
ciso e abrangente dos custos reais da oferta do serviço de 
transporte público urbano, de acordo com as novas regu-
lamentações ambientais e diretrizes da Lei de Mobilidade 
Urbana. Depois da realização de seminários de divulgação e 
encontros de capacitação na nova metodologia, já é possível 
perceber um movimento de aceitação e aproveitamento do 
documento em diversas cidades.

De acordo com Luiz Carlos Néspoli, superintendente da 
ANTP, em 2018 foram realizadas quatro oficinas para gesto-
res públicos e técnicos do setor no Brasil — em Araraquara 
(SP), Maceió (AL), Recife (PE) e na Federação das Empresas de 
Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo (FETPESP) 
— e uma no exterior, no Centro de Desarrollo de la Regulación 
(CDR) da Costa Rica. Além disso, a planilha está sendo apre-
sentada nas reuniões dos Fóruns de Secretários e Dirigentes 
de Mobilidade Urbana secretariados pela ANTP. “Há em pleno 
funcionamento o Fórum Nacional, o Fórum Paulista, o Fórum 
Mineiro e o Fórum Gaúcho, cada qual com cerca de três reuni-
ões anuais”, explica o superintendente da ANTP.

Experiência em 
Porto Alegre

A nova forma de cálculo está sendo bem-vista pelo diretor 
executivo da Associação dos Transportadores de Passageiros 
de Porto Alegre (ATP), Gustavo Simionovschi, que destaca 
a importância da planilha para a manutenção adequada do 
setor. “A planilha da ANTP possibilita a inserção de novos cus-
tos referentes ao avanço tecnológico do transporte público. 
Fora isso, a atualização anual dos coeficientes de consumo e 
insumos também fará uma boa diferença para nós”, defende.

Em Porto Alegre, a última atualização tarifária aconteceu 
com base no edital de 2015 que, apesar de ter sido realizado 
antes da publicação da nova planilha, estabeleceu uma atu-
alização na metodologia de cálculo parecida com a proposta 
da ANTP. “Alguns conceitos do estudo da NTU sobre a meto-
dologia tarifária e da planilha da ANTP foram incorporados, 
principalmente ao diferenciar a remuneração de capital da 
remuneração do concessionário”, explica Simionovschi.

O cálculo de remuneração também é desta-
cado por Márcio Saueressig, coordenador de Re-
gulação de Transportes da Empresa Pública de 
Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC). 
De acordo com ele, a nova planilha possui boas 
propostas a serem adotadas para as tarifas da 
capital gaúcha. “A gente quer incorporar os 
custos com os investimentos feitos em equipa-
mentos de bilhetagem na planilha que vai gerar a 
tarifa de ônibus em 2019”, conta.

Segundo o engenheiro, Porto Alegre tem sido 
referência para o cálculo tarifário para cidades 
do interior do Rio Grande do Sul e de outros 
estados. Ele acredita que a falta de capacitação 
é o principal desafio para a adoção da planilha. 
“As cidades menores têm uma grande dificuldade 
em relação ao seu pessoal técnico. Falta muito 
investimento das prefeituras em qualificação do 
pessoal para a realização do cálculo, o que atra-
palha bastante. É uma questão que precisa ser 
trabalhada”, afirma Márcio Saueressig.

Teste 
em BH

Em Belo Horizonte, o reajuste da tarifa segue a 
fórmula paramétrica definida em contratos de 
concessão. No entanto, a capital mineira está 
perto de considerar as mudanças propostas pela 
ANTP. Segundo informações da BHTrans, a nova 
metodologia foi analisada em recente auditoria, na 
qual ficou demonstrado que a atualização no siste-
ma deveria ser de R$ 6,35, segundo os parâmetros 
do contrato vigente; se fosse aplicada a fórmula 
da ANTP, o valor da tarifa seria de no mínimo  
R$ 5,05 e no máximo R$ 5,60.

Ainda segundo a BHTrans, a auditoria resul-
tou no reajuste da tarifa para R$ 4,50, ficando 
mais próximo do valor sugerido pela metodolo-
gia da ANTP. O novo valor foi resultado de um 
acordo entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o 
Sindicato das Empresas de Transporte de Passa-
geiros de Belo Horizonte (Setra-BH). 
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Sobre a nova planilha
O setor de transporte coletivo avançou considera-

velmente nos últimos anos. Novas tecnologias e desafios 
despertaram a necessidade de uma reformulação na 
forma de cálculo dos custos do setor. A planilha tarifária é 
um manual criado para avaliar o gasto total efetivo do 
serviço de transporte e, assim, apontar um valor adequa-
do para as tarifas de ônibus das cidades brasileiras.

Pensando nisso, a Associação Nacional de Transpor-
tes Públicos (ANTP) elaborou a nova metodologia que 
substitui a planilha Geipot da Empresa Brasileira de Pla-
nejamento de Transportes que, desde a década de 1980, 
está sendo utilizada pela maior parte das prefeituras do 
país. A antiga planilha sofreu modificações ao longo dos 
anos, mas não foi o suficiente para acompanhar as neces-
sidades de um setor em constante evolução.

A nova planilha da ANTP está dividida em custos 
fixos (pessoal e depreciação), custos variáveis (com-
bustível, rodagem, peças e acessórios) e outros custos 
(despesas administrativas, tributos e lucro), que são 
somados e divididos pelo número de passageiros equiva-
lentes de cada região. A ideia é incluir todos os valores 
para que as cidades tenham gestões mais eficientes e 
claras sobre o cálculo tarifário.

Variáveis Fixos Outros Gestão

• Combustível

• Lubrificantes

• Rodagem

• Peças e acessórios

• Depreciação

• Remuneração 
do capital

• Despesas 
com pessoal

• Despesas 
administrativas

• Comercialização de bilhetes 
e créditos de viagem

• Serbiços em corredores, 
terminais e estações

• Operação de centrais de 
controle operacional

• Locação de equipamentos, 
veículos de apoio e garagem

• Remuneração da 
prestação dos serviços

» Taxa de remuneração 
incidente sobre o 
somatório dos custos 
variáveis e fixos

ITENS ENVOLVIDOS NA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

ARLA 32
Custos Ambientais

Bilhetagem
ITS

Para Luiz Carlos Néspoli, a principal diferença da 
metodologia é considerar custos que antes não eram 
contabilizados pelo Geipot. “A nova planilha con-
templa todas as alterações tecnológicas ocorridas 
no setor de transporte público urbano nos últimos 
20 anos como, por exemplo, novos padrões de veí-
culos, sistemas de bilhetagem eletrônica, sistemas 
inteligentes de transporte e alterações da legislação 
ambiental”, conta.

Néspoli ainda ressalta a transparência no cálculo 
dos custos operacionais como a grande novidade da 
planilha ANTP. “Com o novo método, todos os itens 
que compõem o cálculo dos custos estão definidos 
em fórmulas matemáticas, com a definição clara dos 
insumos, coeficientes e os parâmetros de consumo. 
Também é transparente a forma de cálculo da remu-
neração, deixando claro qual é o lucro das empresas 
operadoras pelos serviços prestados”, explica.

A elaboração do documento contou com a 
participação da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 
do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mo-
bilidade Urbana e da Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

NOVO

NOVOS
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O Brasil é um dos dez países mais 
violentos do mundo, segundo o 

Atlas da Violência de 2018. O documen-
to, produzido pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, detalha 
quais os principais fatores que colocam o 
País nessa situação.

Com mais de 60 mil mortes por ano, 
o Brasil tem uma taxa de homicídios 30 
vezes maior que todo o continente euro-
peu. Além disso, tem 17 das 50 cidades 
mais violentas no mundo, segundo o 
ranking publicado no ano passado pela 
ONG mexicana Segurança, Justiça e Paz; 
o levantamento foi feito com base na taxa 
de homicídio por 100 mil habitantes.

Transporte público brasileiro 
na mira da criminalidade

Cidades brasileiras enfrentam 
ondas de crimes. O resultado: 
ônibus assaltados, depredados 
e incendiados. No Ceará, os 
ataques violentos prejudicam 
a população desde 2014

Vitória ES
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Brasil possui 17 das 50 cidades 
mais violentas do mundo

Fonte: ONG Segurança, Justiça e Paz

Natal RN

Fortaleza CE

Belém PA

Vitória da Conquista BA

Maceió AL

Aracaju SE

Feira de Santana BA

Recife PE

Salvador BA

João Pessoa PB

Manaus AM

Porto Alegre RS

Macapá AP

Campos dos Goycatazes RJ

Campina Grande PB

Teresina PI
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Toda essa violência que o país enfrenta tem refle-
xos nos mais variados setores, entre eles o transporte 
público. O Brasil é o único país a ter como prática os in-
cêndios intencionais a ônibus. Mesmo sendo um direito 
social, o transporte público sofre com a insensatez de 
quem acredita que a violência e a destruição de coletivos 
são formas aceitáveis de manifestação.

Os motivos são os mais variados; vão desde peque-
nas reivindicações ou insatisfação com outros serviços 
públicos a ações coordenadas por facções do crime 
organizado, com o objetivo de retaliar ou pressionar 
as autoridades. Os ataques incluem depredações de 
veículos, roubos de passageiros e funcionários e até os 
incêndios propositais, que podem destruir parcial ou 
totalmente os ônibus.

As consequências são incalculáveis. Os crimes aba-
lam a economia, violam o direito de ir e vir por meio de 
transporte público — a reposição de um ônibus destru-
ído leva pelo menos 3 meses, durante os quais os usuá-
rios terão que conviver com uma frota menor — e, mais 
importante, deixam feridos e ceifam vidas inocentes.

O primeiro registro de incêndio proposital a ônibus 
urbano aconteceu no Rio de Janeiro, durante protestos 
realizados em 1987. De lá para cá, já foram mais de 
4.330 ônibus queimados, segundo dados da Associação 
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e 
da Confederação Nacional do Transporte (CNT) (ver es-
tudo publicado a esse respeito na seção “NTU em Ação”).

No início, a onda de ataques era mais concentrada 
na Região Sudeste, mas com o passar do tempo foi se 
espalhando para todas as regiões brasileiras. Atualmen-
te, os incêndios a ônibus ocorrem em maior número nas 
Regiões Sudeste e Nordeste.

Onda de violência 
no Ceará

As duas regiões têm sido protagonistas desse tipo de 
ocorrência. No ano passado, uma onda de ataques em 
Minas Gerais chamou a atenção de todo o País. O cri-
me organizado planejou e executou diversos atentados 
contra 39 cidades mineiras, deixando um total de 29 
ônibus urbanos incendiados e um prejuízo de mais de 11 
milhões de reais, entre reposição de veículos e pessoas 
que deixaram de ser transportadas.

No início deste ano ocorreu nova onda de ata-
ques do crime organizado, desta vez no Ceará. Os 
criminosos, que tentaram fazer o governo do Estado 
desistir de uma fiscalização mais rigorosa nos presí-
dios, promoveram o caos: entre os dias 2 de janeiro e 
4 de fevereiro, foram registrados cerca de 283 aten-
tados contra ônibus, prédios públicos e privados, 
carros estacionados nas ruas e comércio local em 56 
dos 184 municípios cearenses; a maioria dos casos 
foi registrada na capital Fortaleza.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transpor-
te de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), 
nos últimos cinco anos foram incendiados 135 ôni-
bus no Estado, por motivos que vão desde rebeliões 
nos presídios a represálias do crime organizado.

O presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, 
comentou a situação difícil que as empresas de 
transporte urbano do Ceará enfrentam. “Estamos 
atravessando a mais severa onda de ataques do cri-
me ao transporte coletivo de nossa história. Infeliz-
mente, isto se tornou frequente desde 2014. Esses 
atos covardes prejudicam o transporte coletivo, 
enfraquecem as empresas, aterrorizam a população 
e privam pessoas do seu direito de circular pela ci-
dade”, desabafa.

Dimas também explicou que orientações são 
passadas aos funcionários em caso de ataque. “Nós 
procuramos preparar nossa tripulação para lidar 
com a situação, numa tentativa de diminuir a deso-
rientação momentânea natural, para que saibam 
minimamente como proceder. Em situações como 
essas, nossa principal preocupação é com a segu-
rança das pessoas. Além disso, também precisamos 
proteger os ônibus e as empresas para que possam 
continuar a prestar seus serviços, num esforço para 
que os impactos negativos dessas ações criminosas 
não se estendam no tempo”, finaliza.

Para a doutora em Sociologia Maria Stela Grossi, 
especialista em segurança pública da Universidade 
de Brasília, a motivação para os crimes vem da atual 
situação do sistema prisional. “Muito do que está 
acontecendo pode ser explicado pelo deplorável es-
tado dos nossos presídios, que se tornam um espaço 
potencial e efetivo de organização criminal. Superlo-
tados e sem mínimas condições de humanidade, via-
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bilizam a guerra entre facções por controle de território 
interno e externo ao presídio. Muitos desses incêndios 
são demonstrações de poder e de força e, portanto, de 
enfrentamento direto aos órgãos de segurança, tanto 
em nível estadual quanto federal”, explica.

Outra razão para esses acontecimentos, segundo 
ela, é a junção de pequenos infratores com bandidos de 
alta periculosidade nas mesmas unidades prisionais. 
“Muitos dos pequenos infratores que poderiam estar 
cumprindo pena fora do presídio, uma vez presos, se 
filiam às facções (até para se protegerem) e se trans-
formam em potenciais instrumentos da criminalidade, 
aliciados pelos grandes, dentro e fora das grades”, argu-
menta Maria Stela.

A especialista defende que outra saída para reduzir 
o número de presos e melhorar o sistema prisional é “a 
descriminalização (controlada) do uso de drogas, que 
poderia ser um passo também para desafogar presídios 
com pequenos traficantes”. Ela expressou ceticismo 
quanto ao decreto, recentemente aprovado, que alterou 
as regras para a posse de armas de fogo. “A flexibilização 
da posse de armas só irá agravar todo esse quadro, já 
bastante preocupante, da falta de segurança pública do 
país”, defende.

Assaltos a 
ônibus no Brasil

Não é difícil encontrar alguém que já foi assaltado 
enquanto utilizava o transporte público no Brasil. Os 
assaltos a ônibus urbanos é outro grande problema en-
frentado pelos usuários, funcionários e proprietários de 
empresas de ônibus no País. Segundo levantamento de 
2016, realizado pela NTU, em 19 anos foi registrado um 
total de 53.479 assaltos.

Uma das cidades que enfrenta esse tipo de violência 
com frequência é Maceió (AL). Em 2016, os assaltos a 
quatro empresas da cidade totalizaram 1.109 ocorrên-
cias — uma média de 92 crimes por mês.

Com toda essa onda de criminalidade, as empresas 
de ônibus mudaram estruturas e rotinas para proteger 
seus funcionários e passageiros. Em janeiro de 2017, por 
exemplo, foram instaladas catracas altas nos ônibus de 
Maceió (AL). A redução nos assaltos foi expressiva: o nú-
mero caiu quase à metade, para 507 assaltos no ano. Em 

2018, essa redução foi ainda mais perceptível, para 
325 assaltos — uma queda acumulada de 82% nas 
ocorrências. Além das catracas altas, as ações adota-
das pela secretaria de segurança pública de Alagoas 
foram importantes para a diminuição desse número.

O presidente do Sindicato das Empresas de Trans-
porte Urbano de Passageiros de Maceió (Sinturb), 
Guilherme Borges de Oliveira, explicou como tem 
funcionado a iniciativa. “Nós conseguimos uma óti-
ma parceria com a secretaria de segurança pública. 
Atualmente temos encontros mensais com a cúpula 
de segurança de Alagoas. Nessas reuniões, levamos 
os dados registrados pelas empresas, como os bairros 
de maior incidência de assaltos e as linhas, bem como 
a hora que são mais recorrentes. Com essas informa-
ções, a polícia militar realiza abordagens, trazendo 
sensação de segurança para o passageiro rodoviário 
e coibindo uma possível ação criminosa. Os veículos 
são equipados com câmeras de videomonitoramento, 
e as imagens são enviadas à polícia civil para inves-
tigação, o que já resultou em prisões de quadrilhas 
especializadas em roubos a ônibus”, comemora.

O Sinturb também concluiu que além de barrar 
a criminalidade, as roletas duplas são importantes 
para inibir quem tenta pular as catracas para não 
pagar passagem.

B
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Outro grande aliado contra a criminalidade é a tecno-
logia. Segundo Borges, desde o início deste ano o aplicativo 
CittaMobi, que possui um botão de pânico, está sendo 
utilizado pelas empresas de ônibus para divulgar horários, 
linhas de ônibus e os trajetos feitos pelos veículos. Qual-
quer passageiro pode utilizar o aplicativo para ter acesso às 
informações e, em caso de assaltos ou até mesmo assédio 
dentro do transporte público, a polícia pode ser acionada.

As ações futuras das empresas são a implantação de 
100% da bilhetagem eletrônica na capital e a retirada do 
dinheiro em espécie de dentro dos coletivos, por meio do 
cartão da bilhetagem eletrônica. “Uma ação que já está sen-
do trabalhada para este ano de 2019 junto com a Prefeitura 
de Maceió e Ministério Público”, finaliza o presidente.

O motorista Francisco sentiu essas mudanças. Se-
gundo ele, melhorou muito a fiscalização e a diminuição 
dos assaltos. “Todos os dias, aconteciam assaltos na 
empresa, a gente passava na central de flagrantes e ti-
nham 4 ou 5 ônibus da empresa, mas agora têm várias 
operações na rua, toda a polícia está combatendo a 
criminalidade. Agora melhorou 100%. Melhorou muito 
e vai melhorar mais ainda”, diz.

Outro sindicato que investiu em segurança foi o 
Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano 
da Grande Vitória (GVBus). Em 2018, as empresas de 
ônibus de Vitória (ES) tiveram nove ônibus incendiados.

Atualmente, toda a frota é equipada com três 
câmeras em cada ônibus. São 1.420 coletivos em 
operação, um total de 4.260 câmeras utilizadas para 
monitorar as viagens. Segundo o sindicato, ao todo, 
55% dos novos validadores — que serão integra-
dos às câmeras — já foram instalados, e a previsão 
é de que chegue a 100% em março, quando será 
iniciado o processo de ativação das novas câmeras. 
Também está previsto o aumento gradativo para 
quatro câmeras por ônibus durante o ano de 2019.

Outra opção também foram as roletas altas. 
Ao todo, 268 roletas duplas já foram instaladas. O 
objetivo é que toda a frota seja contemplada com 
o equipamento. No momento, as empresas estão 
aguardando retorno da Companhia Estadual de 
Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do 
Espírito Santo (Ceturb-ES), que está avaliando os 
resultados apresentados até aqui para dar continui-
dade ao processo de instalação.

Uma pesquisa interna, feita com dados de 1º de 
janeiro a 9 de dezembro de 2018, mostrou que fo-
ram registrados 439 assaltos aos ônibus do Sistema 
Transcol. Destes, 44 ocorreram em coletivos com 
catracas altas, e 395 nos veículos com as roletas bai-
xas. Ou seja, a maioria dos assaltos, 89,9%, ocorreu 
em ônibus com catracas tradicionais. 
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NTU pede providências 
contra incêndios a ônibus ao 
ministro Augusto Heleno

Para mostrar a gravidade da situação de incêndios 
a ônibus no Brasil, o presidente do Conselho Diretor da 
NTU, Eurico Galhardi, e o presidente executivo da NTU, 
Otávio Cunha, se reuniram com o general Augusto 
Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional 
(GSI), no dia 17 de janeiro. Na ocasião, entregaram ao 
ministro a publicação Fogueiras da Insensatez – por que 
queimam os ônibus no Brasil, produzida pela NTU em 
parceria com a Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), que traz um apanhado histórico das ocorrências de 
queima de ônibus em todo o país, com depoimentos e 
números que mapeiam os crimes. A publicação está 
disponível no site da NTU, em  WWW.NTU.ORG.BR.

No encontro, o general Heleno reiterou a preocupação 
do governo com o problema e disse que estão sendo toma-
das as providências cabíveis. Otávio Cunha afirmou que 
“não podemos mais conviver com essa violência e impuni-
dade que coloca em risco a vida de passageiros, motoris-
tas e cobradores, além de gerar prejuízos financeiros ao 
setor e danos irreparáveis à sociedade, que sofre os efeitos 
da falta do transporte para realizar as tarefas do dia a dia”.

Legislação 
contra incêndios 
no Brasil

Com relação à 
punição mais severa para 
esses casos, já existe projeto 
de lei que pode tornar a pena 
para esse tipo de crime mais 
grave ao classificá-lo como 
ato de terrorismo. Trata-se do 
PLS 272/2016, projeto de 
autoria do senador Lasier 
Martins (PDT/RS), que altera 
a Lei nº 13.260, de 16 de 
março de 2016. O projeto 
encontra-se na Comissão de 
Constituição e Justiça do 
Senado aguardando votação. 
Há ainda o Projeto de Lei (PL 
1572/2007) da Câmara, que 
agrava a pena para crimes 
dessa natureza, e que se 
encontra atualmente na pauta 
do plenário para ser votado.
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Pelo mundo

 Índia
Fuligem de queima de óleo diesel 
é reciclada e vira arte

Em princípio, a poluição e a arte estão a quilômetros de distância 
uma da outra. Entretanto, a startup indiana Graviky Labs reduziu esse 
espaço a zero, e o que inicialmente era prejudicial ao meio ambiente e à 
saúde agora dá o tom em um papel branco. Fundada por Anirudh Sharma, 
mestre em estatística pelo MIT, a Graviky Labs transforma fuligem da 
queima do óleo diesel em tinta. Filtros instalados em caminhões e ônibus 
recolhem as partículas que, em laboratório, são transformadas no 
pigmento Air-Ink, que é perfeito para desenhar. A mundialmente famosa 
cervejaria Heineken inseriu os filtros da Graviky em alguns caminhões. E a 
tinta vinda da poluição produzida pelos veículos é usada em murais 
espalhados por Cingapura, Hong Kong, Londres, Berlim e Nova Iorque. 
Conheça mais sobre o projeto acessando o site:  WWW.GRAVIKY.COM 

 Austrália
Adelaide começa a testar serviço de 
ônibus autônomo e paradas inteligentes

Um ônibus autônomo com dois pontos inteligentes de parada está 
sendo testado na cidade australiana de Adelaide. O teste está sendo feito 
com um modelo elétrico Olli, fabricado pela empresa norte-americana 
Local Motors, com capacidade máxima para oito pessoas. O veículo 
percorre uma rota de um quilômetro, partindo de um bairro da cidade ligado 
por duas paradas de ônibus interativas batizadas de “Matilda”. Equipadas 
com telas touchscreen interativas, as paradas ganham inteligência por conta 
de um assistente virtual baseado no computador cognitivo IBM Watson. O 
ônibus e os pontos inteligentes comunicam-se entre si e podem responder 
às perguntas dos passageiros, estimar tempos de espera precisos, recomen-
dar destinos locais e fornecer atualizações sobre o clima. 

Uso do transporte público 
cresce em Queensland

Enquanto no Brasil o uso do 
transporte público coletivo se reduz a cada 
ano, no sudeste de Queensland, na 
Austrália, é crescente o número de pessoas 
embarcando nos sistemas de transporte 
público locais. Os dados da TransLink reve-
lam que houve um aumento de 6,5% nas 
viagens em dezembro de 2018 em 
comparação com o mesmo mês do ano 
anterior. Isso representa quase um milhão 
de viagens extras, com um total de 15,26 
milhões de deslocamentos feitos pela rede 
em dezembro de 2018. Os ônibus predo-
minam na região, com quase duas em cada 
três viagens de transporte público sendo 
feitas pelo modal. A tarifa média por 
viagem paga pelos clientes do transporte 
público durante o mês de dezembro de 
2018 foi de US$ 1,88, com um subsídio 
médio de US$ 6,75 por viagem, pago pelo 
governo de Queensland. 

A

B

{A
} G

ra
vi

ky
 L

ab
s;

 {B
} D

iv
ul

ga
çã

o 
– 

Lo
ca

l M
ot

or
s

37

NTUrbano JAN/FEV 2019



Tribuna jurídica

Arbitragem e outros meios 
alternativos de resolução 
de conflitos em concessões 
de mobilidade urbana

Reajustes e revisões tarifários, novas 
gratuidades, subsídios, desequilíbrios 

econômico-financeiros, obrigações contra-
tuais, entre outros, são temas recorrentes na 
vida de concessionárias de serviço público de 
transporte coletivo que, frequentemente, ten-
dem a desaguar em longos processos perante o 
Judiciário. Tal cenário não é o ideal para todos 
os envolvidos: Poder Concedente, concessioná-
rias e usuários. Cada vez mais, tem sido neces-
sária uma atuação rápida e eficaz dos gestores 
contratuais, de modo a viabilizar a operação de 
complexos contratos de mobilidade urbana.

É inegável que os tribunais não possuem 
mais condições de atender às necessidades co-
tidianas das concessionárias e da Administra-

ção Pública. Uma das razões é o longo período de tempo 
para a conclusão de um processo judicial, que se torna 
um inimigo de ambas as partes dos contratos. A outra ra-
zão consiste na falta de especialização: o juiz que decide 
sobre a validade de uma certidão de FGTS numa licita-
ção é, também, por vezes, provocado a decidir questões 
regulatórias absolutamente complexas — como a de saber 
se o reequilíbrio econômico-financeiro num contrato de 
concessão deve ser demonstrado por fluxo de caixa mar-
ginal ou por planilha de custos; se este ou aquele cálculo 
tarifário foi correto; ou, ainda, se uma determinada pro-
posta de racionalização de serviços pode ou não ser ad-
mitida em face das condições eventualmente pactuadas 
no contrato de concessão. A falta de conhecimento espe-
cializado contribui para decisões inadequadas e precipi-
tadas, que podem desestabilizar a relação contratual.
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Tribuna jurídica

A discussão de contratos de mobilidade 
urbana perante o Judiciário mostra-se, assim, 
forte elemento de insegurança jurídica tanto 
para os operadores, quanto para a própria 
Administração Pública, que se vê compelida 
a cumprir, às vezes contra a sua vontade, deci-
sões judiciais equivocadas.

Dessa forma, tem o legislador se valido de 
mecanismos, tais como a arbitragem, a media-
ção e a instrumentalização de acordos admi-
nistrativos, espécies do gênero “mecanismos 
alternativos de resolução de conflitos” (Alter-
native Dispute Resolution ou ADR). É fato que 
a redação da Lei de Arbitragem (Lei Federal nº 
9.307/1996) já previa a utilização da arbitragem 
para dirimir litígios envolvendo concessioná-
rias e o Poder Concedente; todavia, com a Lei 
Federal nº 13.129/2015, que expressamente 
autorizou a celebração de cláusulas compro-
missórias de arbitragem pela Administração 
Pública (art. 1º, §1º), e com a Lei Federal nº 
13.140/2015, que estabeleceu a autocomposição 
administrativa de conflitos, restaram afastadas 
as dúvidas quanto ao cabimento da arbitragem 
na relações em que o Poder Público seja parte.

Em contratos novos, faz-se necessária uma 
atuação coerente dos players de mercado em 
favor do estabelecimento de mecanismos alter-
nativos de resolução de conflitos. Nos contratos 
já firmados, se faz necessário pleitear a inclusão 
de cláusulas compromissórias de ADR, por 
meio de aditivos contratuais. O Superior Tribu-
nal de Justiça já considerou legal a inserção de 
cláusula arbitral por meio de aditivo a contrato 
de concessão (COPAGÁS, RESP nº 904.813-
PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.11.2011).

De igual modo, não há mais que se discutir acerca 
da “disponibilidade do interesse público”, que marcaria 
a possibilidade ou não de submeter um determinado 
conflito à arbitragem. A doutrina tem firmado o entendi-
mento no sentido da plena arbitrabilidade dos conflitos 
decorrentes de contratos administrativos em geral, e de 
contratos de concessão em particular. Isso porque a Ad-
ministração, ao recorrer a ADRs, não está dispondo, ou 
renunciando, do interesse público, mas recorrendo a um 
meio alternativo para melhor atendê-lo.

Irrazoável que a Administração Pública seja obriga-
da a recorrer sempre ao Judiciário, tendo que aguardar 
grande lapso temporal para solucionar o conflito quan-
do, pela utilização de ADRs, poderia obter um provi-
mento equivalente ao jurisdicional, de qualidade supe-
rior à decisão judicial, em pouquíssimo tempo.

Destaque-se que a arbitragem já está amplamente 
prevista em contratos de mobilidade urbana. A título 
ilustrativo, citem-se os contratos de concessão do Metrô 
de São Paulo, do transporte urbano de Porto Alegre e 
Belo Horizonte, bem como da futura concessão do trans-
porte da Região Metropolitana de São Paulo.

A ampliação da aceitação das ADRs é, certamente, 
fruto da constatação do cenário enfrentado não apenas 
pelas concessionárias, mas também pela Administração 
Pública. A defesa dos direitos de ambas as partes é, se-
guramente, melhor realizada perante um juízo arbitral, 
em que a questão é avaliada por árbitros de reconhecida 
idoneidade, imparcialidade e especializados no assunto.

A tendência, portanto, tem sido a de caminhar em 
favor de uma melhor estruturação dos contratos de 
mobilidade urbana. Um contrato de concessão justo 
para todos os envolvidos é aquele em que nenhuma das 
partes se veja tolhida em seus direitos, sem poder re-
correr a uma solução rápida e de boa qualidade, 
técnica e juridicamente.

LEONARDO CORDEIRO
é sócio do Cordeiro, Lima e 

Advogados, especialista em Direito 

Tributário pela PUC/SP, ex-professor 

de planejamento tributário e possui 

LL.M em Direito Societário pelo Insper.

IVAN LIMA
é sócio do Cordeiro, 

Lima e Advogados 

e mestrando em 

Direito Público 

pela FGV.
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O fenômeno é tipicamente brasileiro, não sendo 
registrado em escala significativa em nenhum outro 

país. Os incêndios intencionais a ônibus são um ataque dire-
to ao transporte público coletivo, mas também ao estado de 
direito, à sociedade e, principalmente, ao cidadão. Ciente 
desse problema, que gera enormes prejuízos sociais e eco-
nômicos, a Associação Nacional das Empresas de Transpor-
tes Urbanos (NTU), com a Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT), lançou a publicação “Fogueiras da Insensatez 
– Por que queimam os ônibus do Brasil”. Primeiro estudo do 
gênero, a publicação traz uma ampla compilação de dados, 
fotografias, gráficos, depoimentos e episódios de incêndio a 
ônibus registrados pela imprensa, além de análises sobre o 
fenômeno e propostas de soluções.

A publicação traz os números consolidados de 31 anos 
de incêndios a ônibus no Brasil, de 1987, quando foram 
registrados os primeiros casos, a junho de 2018. De lá para 
cá mais de 4.330 ônibus foram totalmente queimados — 
um prejuízo de R$ 1,7 bilhão arcado exclusivamente pelas 
empresas de ônibus, já que não há seguro para esse tipo 
de ocorrência. Recursos que poderiam ser utilizados na 
renovação das frotas e em outras melhorias de qualidade, 
por exemplo.

Reduzido a cinzas
Publicação lançada pela NTU em parceria com a CNT detalha histórico de 
ônibus incendiados no Brasil e traz relatos inéditos de quem sofreu com 
esse tipo de barbárie. Coletivos são queimados no Brasil desde 1987

Uma das faces mais cruéis do incêndio a ônibus não é a perda 
material, mas humana. Ao todo, no Brasil, 20 pessoas já morre-
ram e 63 ficaram feridas durante incêndios a ônibus, segundo o 
último levantamento divulgado pela NTU, no início de fevereiro 
de 2019. A publicação traz, por exemplo, a notícia de um bebê de 
apenas dois anos que sofreu queimaduras de segundo grau por 
conta de um incêndio criminoso em um coletivo, na cidade de São 
Vicente (SP). O veículo foi atacado com um coquetel molotov.

Um dos episódios que exemplifica bem a violência vivencia-
da pelo setor do transporte público coletivo no Brasil é relatado, 
no documento, por Júlio Tupinambá, motorista aposentado de 
ônibus. “Não adianta. Por mais preparado que a gente esteja, é 
sempre um terror. Já presenciei vários episódios de violência, 
tanto no veículo que eu dirigia quanto em outros. Na última vez 
em que fui atingido, no bairro de Tiradentes (RJ), foi tão rápido 
que quando me dei conta do que se passava já tinha acabado. 
Estava estacionado em um ponto final, quase em frente a um 
batalhão da polícia militar. Já tinha passageiro dentro do ônibus 
e algumas pessoas entrando. Rapidamente um cidadão entrou, 
mandou todo mundo descer e já foi colocando fogo. Na saída, 
acabei esbarrando em uma barra de ferro quente e tive uma 
queimadura feia na minha perna. Trabalhar sob essa tensão é 
muito complicado, não há calmante que dê jeito.”
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Ação é 
contagiante

Geralmente, os ataques a ônibus têm um objetivo: pro-
testar contra o Estado. De alguma forma os autores da 
violência acreditam que estão atacando o poder público 
— embora os ônibus pertençam e sejam operados por 
empresas privadas — e, com isso, suas reivindicações 
terão visibilidade e serão atendidas. Além disso, a ação 
de um indivíduo ou grupo contagia os demais, desenca-
deando um efeito em cadeia, conforme explica a psicó-
loga clínica Mary Scabora. “Com a força do grupo, um 
indivíduo normalmente frágil ou covarde sente-se forte 
e corajoso”, pontua.

A psicóloga ainda diz que no comportamento em 
massa, o sujeito perde sua individualidade e torna-se 
impulsivo em função de suas emoções intensificadas. 
“Sua singularidade, de certa forma, se extingue, e isso 
contribui para que ele pense e se comporte de forma 
semelhante a outros membros do grupo. Quando adere 
à mentalidade coletiva, ele tem o senso crítico compro-
metido e pode perder sua capacidade de julgamento e 
decisão. Nesse sentido, sua capacidade intelectual fica 
bastante reduzida”, revela.

Idealização

O autor da publicação é Eurico Divon Galhardi, historia-
dor e também presidente do Conselho Diretor da NTU. 
Ele conta que a ideia de produzir o livro veio de muitos 
anos de envolvimento com o tema e observação desse 
processo, que se iniciou como forma de manifestação 
popular, nos anos 1980, passando por fases distintas até 
culminar, hoje, com a maioria dos incêndios ligados a 
retaliações de facções criminosas.

“Ao longo de tanto tempo, eu comecei a conhecer 
e colecionar histórias e percebi que esse era um fenô-
meno brasileiro e muito específico da nossa realidade. 
Também vi que praticamente não há pesquisa ou es-
tudos sobre o assunto e, por isso, pensei em organizar 
esse registro que conta a história, apresenta estatísticas 
e busca compreender as razões para esse tipo de acon-
tecimento no Brasil”, explica. Segundo Galhardi, essa 
é uma história que tem um começo, um meio, mas nin-
guém sabe ainda o final.

A Publicação

Fogueiras da Insensatez – Porque 
queimam os ônibus do Brasil, de 
Eurico Divon Galhardi, tem 120 
páginas. A publicação está disponível 
para download no site da NTU

 WWW.NTU.ORG.BR.

Fogueiras da insensatez
Por que queimam os ônibus no Brasil

Eurico  Divon Galhardi
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Em 31 anos
(1987—2018)

20
pessoas 
morreram

62
ficaram feridas 
gravemente 
nos incêndios

4.330
ônibus foram 
queimados

R$ 1,7 bi
custo de 
reposição 
dos veículos 
incendiados

O custo total de R$ 1,9 bilhão 
(resultado de R$ 1,7 bi dos custos de operação 
para reposição de veículos + custo de passageiros 
transportados + horas não trabalhadas)

Construir pelo 
menos 60 
quilômetros de 
sistemas BRT

Adquirir 2.093 
veículos articulados, 
com capacidade para
250 passageiros cada um

A quantidade total de ônibus 
incendiados desde 1987 é maior que 
as frotas de ônibus das cidades 
de Curitiba e Salvador juntas.

O total de pessoas que 
deixaram de ser transportadas 
(2,2 milhões) equivale a 28 
estádios do Maracanã lotados.

Se todos os 4.330 ônibus 
incendiados fossem 
enfileirados, ocupariam uma 
reta de mais de 60 quilômetros.

A quilometragem não 
percorrida (88,3 milhões de 
quilômetros) é equivalente 
a 2.216 voltas na Terra.
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Nossas 
dicas APP Botão contra 

Assédio - N!NA + 
MEU ÔNIBUS
Recentemente o app Meu Ônibus, 
de Fortaleza, passou a oferecer mais 
uma funcionalidade: um recurso 
da tecnologia N!NA, que mapeia e 
denuncia casos de abusos e assédios 
na mobilidade urbana. Com a 
inclusão de um botão dentro do 
app, usuárias e usuários do serviço 
podem agora denunciar ocorrências 
desse tipo, seja na condição de 
vítima ou de testemunha. O aviso 
chega ao Centro de Controle 
Operacional do Sindiônibus, e 
a polícia é acionada. A inovação 
foi criada por Simony César, e a 
funcionalidade pode ser instalada 
em qualquer app já existente.

APP CityBus 2.0
O Aplicativo CityBus 2.0, 
lançado em janeiro deste ano 
em Goiânia, oferece um serviço 
complementar de transporte 
público coletivo sob demanda. 
O CityBus 2.0 tem tarifa flexível, 
que varia segundo a distância 
percorrida, iniciando com um 
valor mínimo de R$ 2,50. O 
pagamento pode ser feito em 
cartão ou dinheiro. O download 
do aplicativo é gratuito e, de 
acordo com a HP Transportes 
Coletivos, empresa operadora 
do CityBus 2.0, 14 micro-ônibus 
estão disponíveis para as viagens. 
Todos têm ar-condicionado e 
acomodam até 14 passageiros 
cada. O app está disponível em 
dispositivos Android e iOS.

SITE Mobilitas.Lat
Com foco em tecnologia e mobilidade urbana de países latino-americanos, 
o site Mobilitas.Lat reúne vários textos, notícias, publicações, informações 
de eventos na área de mobilidade e transporte público coletivo, além 
de artigos de diversos especialistas do setor. O site tem versões nos 
idiomas português e espanhol. Quem quiser receber as informações por 
e-mail basta assinar a “Mobilitas Newsletter” no site:  MOBILITAS.LAT

PUBLICAÇÃO Quem paga 
o quê no transporte 
público?
O guia francês sobre boas práticas 
em financiamento de sistemas de 
transporte público urbano menciona 
dez cidades latino-americanas e mostra 
que o serviço não precisa ser financiado 
exclusivamente pelos usuários, 
revelando que, em muitos municípios, 
o formato do financiamento combina, 
além do pagamento da tarifa pelos 
beneficiários diretos, também recursos 
provenientes dos governos e dos 
setores econômicos que se beneficiam 
indiretamente da existência de eficientes 
sistemas de transporte urbano.

A publicação foi criada pela 
Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD) e pelo Ministério da Ecologia, 
do Desenvolvimento Sustentável e 
da Energia (MEDDE) da França, que 
teve uma primeira edição em 2009 
e uma versão mais atual em 2017.

Disponível para download aqui: 
 WWW.CODATU.ORG/WP-CONTENT/

UPLOADS/QPQ2_BR_V_ECRAN-2.PDF
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Realização Organização Apoio editorial

CONTATO COMERCIAL:

(11) 5096-8104 

marcelofontana@otmeditora.com

DATA:

20 e 21 de agosto de 2019

LOCAL:

Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada

AGENDE-SE



O mundo mudou.
E nós também.

www.coletivo.org.br

O futuro chegou ao
transporte público coletivo.

Lançamento
COLETIVO
07—MAIO

HACKINNOVATION
EM BREVE

Vem aí o Coletivo,
um espaço de
inovação, soluções
e tecnologia.


