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Uma das primeiras ações adotadas pelo poder público 
de algumas grandes cidades em caso de interrupção 
dos serviços de metrô ou trens metropolitanos, por 
qualquer motivo, é a liberação temporária da faixa 
exclusiva dos ônibus para uso dos carros. A intenção 
é nobre, compensar a diminuição da oferta facilitan-
do o uso do transporte individual e, com isso, buscar 
minimizar os impactos da paralisação. Uma medida 
que responde, em grande parte, às expectativas dos 
próprios cidadãos, que normalmente resistem à prio-
rização das vias para o transporte coletivo por ônibus 
e demandam mais liberdade para tirar o carro da ga-
ragem sempre que possível, mas que, definitivamente, 
não resolve o problema.

Os resultados são conhecidos e estão à vista para 
quem quiser ver: mais carros nas vias, mais congestio-
namento, menos mobilidade. A “solução” só piora o 
problema. Liberar as faixas exclusivas para os carros é 
ideia que nasce do entendimento deturpado da socie-
dade de que a prioridade para o ônibus é um privilégio, 
e não uma solução racional e mais eficiente sob todos 
os pontos de vista — seja de mobilidade, seja de im-
pacto ambiental, de saúde ou qualidade de vida.

Uma comparação baseada no espaço utilizado e 
nas médias de ocupação de cada modal mostra que por 
vias exclusivas é possível transportar cerca de 8 vezes 
mais pessoas a bordo de ônibus do que se estivessem 
em carros. Tentar compensar a ausência de um modal 
coletivo com opções individuais gera, portanto, uma 

conta que não fecha. Simplesmente, 
não há espaço para todos. Em vez de 
liberar faixas, a melhor solução seria 
o oposto, aumentar a priorização e 
ofertar mais ônibus à população.

O amanhã começa hoje

Felizmente, esse entendimento — de que a 
verdadeira mobilidade urbana passa pelo coletivo, 
e não apenas pelo individual — começa a ganhar 
corpo e serviu de parâmetro para a elaboração 
de um conjunto de cinco propostas que compõe 
o documento “Construindo Hoje o Amanhã – Pro-
postas para o Transporte Público no Brasil’, lan-
çado em março. O conjunto de propostas setoriais 
coloca pela primeira vez, lado a lado, operadores 
concessionários, poder público concedente e es-
pecialistas na construção de um conjunto consen-
sual de alternativas viáveis, capazes de oferecer à 
população um transporte público com qualidade, 
transparência e preços acessíveis.

A publicação da ANTP, endossada pela Frente 
Nacional de Prefeitos, Fórum Nacional de Secre-
tários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana 
e NTU, apresenta uma saída embasada tecnica-
mente para os principais gargalos do transporte 
coletivo e é uma contribuição inestimável para 
orientar ações, políticas públicas e investimentos 
públicos e privados que realmente façam a dife-
rença. Esta edição apresenta e detalha as propos-
tas, mostrando que são viáveis e têm tudo para 
sair do papel.

Enquanto o setor se une para enfrentar, no pre-
sente, os desafios urgentes herdados do passado, 
começa a se preparar também para responder aos 
desafios do futuro, que demandam tecnologia, 
quebra de paradigmas e um olhar inovador. Nossa 
matéria de capa revela que a construção da mobi-
lidade do amanhã já começou, e que há lugar para 
todos no novo transporte público que está sendo 
criado. Boa leitura! 
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OTÁVIO VIEIRA DA 
CUNHA FILHO

Presidente executivo da 

Associação Nacional das 

Empresas de Transportes 

Urbanos (NTU)

De modo geral, as redes de transporte pú-
blico urbano do Brasil ainda não atendem 

todas as necessidades da população. Pesquisas 
de opinião e outros indicadores dão conta da 
insatisfação popular com a falta de qualidade do 
serviço. O vilão, neste caso, por ordem de impor-
tância na rotina de deslocamento da população 
brasileira, é o ônibus urbano.

O ônibus, responsável por 85,7% das via-
gens realizadas por meio do transporte público, 
parece estar fadado a permanecer ineficiente. 
Ao contrário do metrô, uma referência de 
transporte público bem avaliado pela popula-
ção, o ônibus segue sem perspectivas de sair 
do imbróglio da tarifa, única fonte de financia-
mento do sistema.

Afinal, o valor das passagens nunca será 
suficiente para bancar todos os custos do ser-
viço. Por essa razão, por mais que os reajustes 
ocorram — basicamente para corrigir os efeitos 
inflacionários —, eles estarão sempre aquém do 
exigido para o salto de qualidade esperado.

No caso do transporte por trilho, o custo de 
implantação e de operação é alto em relação 
ao ônibus, mas essa equação já vem resolvida 
na concepção do projeto. A tarifa pública do 
metrô é definida politicamente e se sustenta 
pela alta subvenção que é dada, inclusive para 
eventuais gratuidades. Então, a operação está 
sempre paga. E o poder público banca os bene-
fícios e o complemento dos custos da operação.

Por que a prática não vale para todos os mo-
dais? Por que as redes de transporte público 
por ônibus não têm o mesmo nível resultante 
da fórmula de funcionamento adotada para o 
trilho? Por que essa qualidade, que pressupõe 
um tratamento diferenciado para o trilho, não é 
estendida aos demais modais? São questiona-
mentos sem respostas até o momento.

Dois pesos e duas medidas 
para o transporte público
— por Otávio Cunha

A comparação serve como balizador dos pesos e 
medidas adotados para a mesma rede de transporte, mes-
mo com as diferenças entre um modal e outro. Por exemplo, o 
transporte sobre trilho, como o metrô, realiza viagens sem in-
terferência de outro veículo, com trânsito livre, garantido por 
um corredor segregado. Assim, cumpre horários, presta serviço 
com regularidade e conquista a confiança do passageiro.

O BRT é o modelo de transporte sobre pneus que mais se 
aproxima dessas características, que fazem do metrô quase uma 
unanimidade na preferência do passageiro; mas ainda falta a ele 
a integração entre operação e manutenção da infraestrutura que 
caracteriza os metrôs. Para o ônibus convencional, que vive pre-
so em engarrafamentos, as faixas ou corredores exclusivos che-
gam mais perto desse ideal. Hoje, no entanto, faixas e corredores 
somam apenas 1.425,5 km em operação em todo o país.

Praticamente não existem limitações para trazer todos os 
atributos do trilho para o transporte sobre pneus. Além disso, o 
modal sobre pneus oferece a flexibilidade que o torna impres-
cindível pela capacidade de integração com vários modais. Para 
os BRTs alcançarem os atributos do metrô, precisamos melho-
rar na qualidade dos projetos e integrar os serviços de operação 
e manutenção com uma gestão única.

Todo prestador de serviço, em qualquer área, almeja ser re-
conhecido pela excelência. Não é diferente no setor de transpor-
te público; mas, nesse caso, isso só será viável se as regras e as 
condições forem iguais para todos os modais. Se o metrô é o me-
lhor exemplo de que é possível ter serviço público de qualidade e 
bem avaliado, por que o ônibus e outros modais não são submeti-
dos às mesmas lógicas, princípios e práticas que norteiam 
a viabilidade e a operação do transporte sobre trilhos?
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São cinco programas para atacar, frontalmente, os proble-
mas que impactam na mobilidade urbana saudável e sus-

tentável das cidades brasileiras. Elas surgiram inicialmente como 
proposta empresarial para as eleições de 2018 e foram evoluindo 
até se tornarem uma verdadeira proposta setorial, completa e 
abrangente, construída sob a coordenação da Associação Nacio-
nal de Transportes Públicos (ANTP). Publicadas como Caderno 
Técnico da ANTP, as propostas reúnem contribuições dos opera-
dores, poder público e especialistas, consolidando as principais 
posições de consenso do setor. O documento é assinado também 
pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos 
(NTU), Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana. 

Um novo pacto pela 
mobilidade e contra o caos

Entidades representativas da 
mobilidade urbana no Brasil 
elaboram cinco programas para 
desatar nós que travam as cidades 
brasileiras. Superintendente da 
ANTP alerta que, se nada for 
feito, o nosso futuro será o caos

— com Luiz Carlos Mantovani Néspoli
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Com ampla experiência no setor de mobilidade urbana, o 
atual superintendente da ANTP, Luiz Carlos Mantovani Nés-
poli, o Branco, alerta que, caso as medidas propostas não 
sejam tomadas com urgência, o cenário futuro da mobilida-
de urbana no Brasil será caótico. Os problemas vão desde o 
financiamento da atividade e passam pela atuação dos entes 
públicos e a percepção social relacionada ao transporte 
urbano. Tudo isso está presente nas propostas elaboradas 
e que agora estão chegando às mãos de quem toma as de-
cisões no país. Para explicar o conteúdo dos programas, 
Branco recebeu a Revista NTUrbano para uma conversa 
aprofundada. Confira!

Em sua avaliação enquanto especialista 
no setor, qual o panorama atual da 
mobilidade urbana e do transporte 
público urbano brasileiro?

Ao mesmo tempo que o transporte público urbano 
por ônibus vem sendo aprimorado tanto nos aspectos de 
gestão empresarial, como na qualidade da frota de veículos 
e na implantação de novas tecnologias e sistemas inteligen-
tes para gestão operacional dos serviços, vem-se observan-
do queda insistente da demanda de passageiros, com perda 
da produtividade da ordem de 40% em 20 anos, segundo 
Anuário NTU 2017/2018. Uma parte da demanda que saiu 
do sistema passou a andar a pé em razão do valor da tarifa, 
acima de suas condições financeiras atuais. Outra parte 
mudou para a prestação de serviços em condições desiguais 
às do transporte regulamentado, como aquele oferecido 
pelos aplicativos e pelos transportes individuais comparti-
lhados. Essa situação coloca no horizonte grandes preocu-
pações para o setor. Para se manter o caráter essencial do 
transporte público, hoje um direito social definido pela 
Constituição, sua universalidade e qualidade de atendimen-
to, é necessário um conjunto de medidas, sintetizadas em 
grande parte no Caderno Técnico nº 25 da ANTP, no qual 
foram delineados cinco grandes programas que podem 
contribuir sobremaneira para reverter este quadro.

No longo prazo, é fundamental que as cidades elaborem 
e sigam as diretrizes e orientações de Planos Diretores, de 
maneira que o desenvolvimento urbano seja mais concen-
trado em áreas servidas por transporte público coletivo, 
equipamentos públicos e serviços necessários à vida da 
população. Ao mesmo tempo, em sintonia com os Planos 
Diretores, é indispensável a elaboração dos Planos de Mobi-

lidade Urbana, seguindo os princípios, di-
retrizes e objetivos da Política Nacional de 
Mobilidade (Lei 12.587/2012). São poucos 
os municípios que produziram seus Planos 
Diretores e menos ainda os que elabo-
raram os Planos de Mobilidade Urbana. 
E isso é preocupante. Se mantivermos o 
modelo de desenvolvimento que histo-
ricamente produziu as cidades em que 
vivemos hoje, o futuro não nos reservará 
melhores resultados, podendo compro-
meter de forma irreversível os sistemas de 
transportes estruturadores.

É importante dar atenção também aos 
modos de transporte que estão entrando 
nas cidades sem qualquer tipo de regu-
lação. Apesar de exercerem o fascínio 
natural do “moderno”, e aparentemente 
serem apresentados como a “solução” 
para os problemas de locomoção das 
pessoas, eles são soluções individuais 
sem condições de atender às grandes 
demandas por mobilidade nas cidades 
brasileiras. É uma ilusão achar que podem 
responder pelo transporte de milhões de 
pessoas nas horas de pico. São, na verda-
de, soluções individuais complementares 
às redes estruturais de transporte público, 
mas que, se não forem organizados de 
forma transparente e com um grau de 
regulação suficiente, podem comprometer 
o transporte público, essencial para toda 
a população.

Estamos também no limiar de gran-
des mudanças tecnológicas, formas de 
viver, morar e trabalhar que certamente 
conduzirão a novas maneiras de organizar 
as atividades e os serviços nas cidades, 
o que requer atenção para que o setor 
de transporte público, que é essencial, 
tenha possibilidade de contemplar novas 
soluções, e oferecê-las ao poder público, 
de maneira a se adaptar mais rapidamente 
aos novos tempos e às novas necessida-
des sociais.

C
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Recentemente, a ANTP, NTU, FNP e Fórum 
de Secretários de Mobilidade divulgaram um 
documento com propostas do setor. Como foi 
o trabalho de construção desse documento?

A NTU tornou pública no Seminário realizado em São 
Paulo, em 2018, uma carta às candidaturas eleitorais de 2018 
com um conjunto de propostas para a melhoria da qualidade 
do transporte público e a mobilidade urbana sustentável no 
Brasil. A partir desse anúncio, reuniram-se, sob a coordena-
ção da ANTP, a própria NTU, a Frente Nacional de Prefeitos e 
o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de 
Mobilidade Urbana com o intuito de elaborar um documento 
com desdobramentos das propostas em ações e metas, que 
foi publicado no começo de 2019. Para elaboração desse 
documento técnico foi constituída uma equipe composta por 
especialistas das quatro entidades com larga experiência no 
setor de transporte e mobilidade urbana que, ao final, 
produziu o Caderno Técnico nº 25, intitulado Construindo 
Hoje o Amanhã: Propostas para o Transporte Público e a 
Mobilidade Urbana Sustentável no Brasil, documento que 
compõe a Série Cadernos Técnicos da ANTP.

O senhor pode detalhar os cinco 
programas envolvidos nesta proposta? 
O primeiro fala de infraestrutura.

O primeiro é o  Programa Emergencial de Qualificação 
da Infraestrutura para o Transporte Público por Ônibus, que 
propõe a construção de 9 mil km de vias com prioridade para 
o transporte coletivo urbano (faixas, corredores centrais e 
BRTs), com o necessário investimento de recursos a fundo 
perdido da ordem de R$ 18,7 bilhões distribuídos em quatro 
anos, visando dotar o serviço de transporte por ônibus de 
infraestrutura adequada para aumentar sua velocidade e, 
consequentemente, reduzir o tempo de viagem dos passagei-
ros, o consumo de energia e a produção de poluentes. Além 
disso, cria as condições adequadas para a gestão e o controle 
da operação no intuito de garantir atributos de qualidade 
como: maior conforto para o passageiro, regularidade dos 
intervalos, confiabilidade operacional, confiabilidade nos 
tempos de viagem e previsibilidade para o usuário, entre 
outras. Considera-se condição necessária dotar as cidades 
de soluções que tragam prioridade à circulação para o 
serviço de transporte público que utiliza o sistema viário das 
cidades, como preconiza a Lei 12.587, que instituiu a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana para o Brasil. 
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A questão do financiamento 
está contemplada?

Sim. O segundo Programa é o de Financia-
mento do Custeio do Transporte Coletivo Urbano, no 
qual se propõe formas alternativas de recursos 
extratarifários, visando a propiciar a cobertura dos 
custos operacionais e tarifas mais baratas aos 
passageiros. Os custos operacionais são inerentes à 
prestação do serviço de transporte e crescem ano a 
ano em razão do aumento de preços dos insumos, 
manutenção e mão de obra, mas também pela 
adoção de novos padrões de tecnologia e de 
qualidade. Por outro lado, a demanda do setor vem 
caindo sistematicamente ano a ano em razão da 
própria indisponibilidade de recursos suficientes por 
parte dos passageiros, mas também pela entrada de 
concorrências predatórias de transportes não 
regulamentados e de aplicativos.

Essa conjunção entre custos crescentes e 
demanda em queda vem colocando o setor de 
transporte urbano de passageiros rumo a uma 
crise, que, caso não seja evitada, pode chegar 
ao caos. Ressalto que os custos operacionais do 
transporte são cobertos na sua grande maioria 
apenas pelos passageiros que pagam a tarifa in-
tegralmente. A fixação da tarifa, por seu turno, 
é resultado da política tarifária adotada pelo 
poder público responsável pela contratação dos 
serviços, que sofre os efeitos de pressões so-
ciais cuja legitimidade não se discute, seja para 
ampliação de gratuidades, seja para fixar va-
lores módicos, mas que tornam cada vez mais 
difícil a cobertura dos custos operacionais, 
exigindo, em algumas situações, recursos dos 
orçamentos públicos retirados de outras pastas 
e políticas públicas, como forma de subsídio.

D

 A BUSCA DA QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS E A REDUÇÃO 
DA TARIFA SÃO IMPERATIVOS 
PARA SE REVERTER O QUADRO 
DE QUEDA DE DEMANDA 
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A busca da qualidade dos serviços e a redução da tarifa 
são imperativos para se reverter o quadro de queda de 
demanda. Isso requer uma nova política de custeio, com 
recursos provenientes de outras fontes — seja do setor de 
educação para cobertura das gratuidades de estudantes, 
seja do setor de assistência social para cobrir as gratuida-
des dos idosos, seja da sociedade que se beneficia de um 
transporte público regular, confiável e universal, ou, prin-
cipalmente, dos proprietários de automóveis, por meio do 
IPVA, CIDE sobre o consumo de combustível, entre outras 
— e de desonerações tributárias. A meta é obter recursos 
que podem reduzir a tarifa pela metade.

E a questão da qualidade do serviço?
O terceiro Programa contempla um conjunto de 

ações voltadas à melhoria dos padrões de qualidade do 
serviço de transporte urbano por ônibus, entendendo 
que a produção do serviço de transporte público por 
ônibus importa em responsabilidades para as empresas 
e para o poder público. Do operador contratado é 
exigido que coloque à disposição da população a oferta 
de transporte estabelecida no contrato, em especial os 
itinerários, horários de funcionamento, frequência de 
serviço, ônibus de qualidade e mantidos nos padrões 
estabelecidos, operadores treinados e que prestam bom 
atendimento aos passageiros, entre outras obrigações 
inerentes à sua atividade.

No entanto, os atributos de qualidade do serviço de 
ônibus em via pública vão além. Os passageiros desejam 
e exigem tempos menores e mais confiáveis de viagem, 
regularidade nos intervalos, calçadas e pontos de para-
da com qualidade, informações adequadas, entre outros 
aspectos do que eles entendem ser um bom serviço, o que 
requer, necessariamente, o envolvimento direto da auto-
ridade pública, sem o qual parte da produção do serviço 
fica comprometida. As vias, logradouros e equipamentos 
urbanos não pertencem aos operadores, sobre os quais 
eles não podem agir, promover alterações das condições 
ou administrar sua qualidade.

Então, para se construir um sistema que busca de 
forma permanente alcançar padrões de qualidade cada vez 
mais elevados, é fundamental que a administração munici-
pal assuma, desde já, o papel de gestor operacional do sis-
tema, zelando para que todos os ônibus tenham condições 
adequadas de prestação de serviço e que as condições 

que impedem isso de acontecer sejam resolvidas ou 
contornadas para que o sistema tenha condições 
de entregar os atributos de qualidade exigidos pela 
população. Atualmente, há uma gama enorme de 
sistemas inteligentes para gestão, controle, rastrea-
mento, interatividade e comunicação com o público.

Estamos vivendo uma época em que a tecno-
logia embarcada nos ônibus promove alto grau de 
sofisticação de bilhetagem eletrônica, centrais de 
controles operacionais e sistemas de interatividade e 
comunicação com o público. É necessário, pois, que 
a cultura da gestão pública baseada simplesmente na 
fiscalização de contratos seja transformada para uma 
cultura de gestão pela qualidade da operação dos 
serviços, o que requer programas de sensibilização, 
treinamento, capacitação e desenvolvimento geren-
cial dos gestores públicos.

O quarto Programa fala em transporte e 
desenvolvimento social, como seria isso?

Esse Programa contempla ações e medidas 
visando a caminhar mais rapidamente na direção do 
transporte como um instrumento de sustentabilidade 
e desenvolvimento social. O setor de transporte 
coletivo realiza, em todo o país, cerca de 60 milhões 
de viagens diárias, mantendo relacionamento amiúde 
com a população e permeando todas as classes 
sociais. O transporte por ônibus “dialoga” com a 
sociedade todos os dias e representa um dos mais 
amplos canais de comunicação e interatividade com 
o público, ainda não inteiramente aproveitado.

Esse Programa propõe um conjunto de ações vol-
tadas para construir e dar maior sentido à interativi-
dade com seu público e à população em geral. Ações 
integradas de comunicação para informar e conscien-
tizar os vários segmentos sociais sobre as questões 
específicas do transporte público, a realização de 
campanhas visando à valorização do transporte pú-
blico como um bem da sociedade, que deve ser apri-
morado e protegido, a construção de relacionamento 
e diálogos com a mídia, o mundo acadêmico, as 
organizações da sociedade civil e outras representa-
ções da sociedade e a disseminação de informações, 
estimulando a criatividade dos jovens empreendedo-
res e incorporando tecnologias digitais. 
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Há também a questão da transparência.
O quinto Programa trata da implantação de uma política 

de transparência para o setor de transporte, tanto no que diz 
respeito ao setor privado, quanto ao setor público. Trata-se de 
desenvolver e implementar um conjunto de ações que atuem na 
direção da construção de uma imagem positiva do setor, 
criando vínculos de confiança não só com a população, mas 
sobretudo com os formadores de opinião, seja do mundo 
técnico ou da mídia, mas também com os órgãos de controle do 
Estado, como o Ministério Público e os Tribunais de Conta.

Precisamos dar a conhecer de forma transparente como 
se organizam as redes de transportes nas cidades, como se 
calculam os custos operacionais, quais são as responsabilidades 
dos principais atores da prestação do serviço (poder público e 
empresas operadoras), dar maior transparência sobre as infor-
mações do setor (características da oferta, da demanda e dos 
elementos que constituem a composição dos custos do serviço 
e os lucros legítimos empresariais). Recentemente, a ANTP, em 
parceria com a NTU, FNP e o Fórum Nacional de Secretários, 
produziu um documento com o método de cálculo dos custos 
operacionais, tornando público e transparente a forma de cálcu-
lo, substituindo a antiga Planilha Geipot.

 ESTAMOS VIVENDO UMA ÉPOCA 
EM QUE A TECNOLOGIA EMBARCADA 

NOS ÔNIBUS PROMOVE ALTO GRAU 
DE SOFISTICAÇÃO DE BILHETAGEM 

ELETRÔNICA, CENTRAIS DE 
CONTROLES OPERACIONAIS E 

SISTEMAS DE INTERATIVIDADE E 
COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO. 

É NECESSÁRIO, POIS, QUE A 
CULTURA DA GESTÃO PÚBLICA 

BASEADA SIMPLESMENTE NA 
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS SEJA 

TRANSFORMADA PARA UMA CULTURA 
DE GESTÃO PELA QUALIDADE DA 

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

E
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A partir desse documento, a ANTP vem reali-
zando oficinas no país para esclarecer seu conte-
údo e tornar clara a forma de cálculo. O setor de 
transporte, dada a gama enorme de sistemas de 
tecnologia embarcada nos ônibus (telemetria, bilhe-
tagem eletrônica, GPS, câmeras, sensores de porta 
e muitos outros), tem condições de realização dos 
serviços plenamente rastreáveis pelo poder público. 
Já está em prática também o acesso à informação, 
bastando que qualquer cidadão solicite. No entanto 
é fundamental, e é disso que se trata este programa, 
criar um Portal de Transparência do Transporte, com 
acesso universal, onde podem ser disponibilizadas 
as informações e dados do sistema de transporte 
público nas cidades brasileiras. Não há dúvida que 
também se caminhará na direção da concepção e im-
plementação de uma política de compliance, que já 
está sendo exigida, por exemplo, no processo de lici-
tação da cidade de São Paulo. No momento em que 
se buscam recursos extra tarifários e investimentos a 
fundo perdido para o aprimoramento e sustentabili-
dade do setor, é imperativa a transparência.

É possível antecipar cenários de 
implantação, dificuldades e os 
resultados potenciais que essas 
propostas podem trazer?

As iniciativas podem ser divididas em 
ações de curto, médio e longo prazos. No curto 
prazo, é possível implantar desde já a prioridade 
na via da forma mais simples, com faixas 
exclusivas para ônibus junto ao meio-fio. São 
medidas de custo baixo, que podem ser realiza-
das pelos próprios municípios com os recursos 
orçamentários destinados à gestão de trânsito. 
Ainda, de imediato, é possível desenvolver 
programas de melhoria de calçadas, principal-
mente nos eixos viários de circulação do trans-
porte público, assim como pontos de parada 
compatíveis com as necessidades locais.

No médio prazo, é fundamental a mudança da 
cultura do gestor público de transporte, acres-
centando à histórica atividade de fiscalização 
do contrato a de gestão operacional, visando à 
melhoria da produção, conferindo eficiência e 
maior qualidade aos serviços, por meio tam-
bém das tecnologias de sistemas inteligentes 
de transportes (já razoavelmente disseminadas 
nos municípios, mas que precisam ser mais bem 
aproveitadas). Tem-se, ainda, a adoção da políti-
ca de “dados abertos”, estimulando a criação de 
novas formas de disseminação de informações e 
maior interatividade com a população.

No médio e longo prazos, temos a construção 
de sistemas estruturais de média e alta capacida-
de, a depender do porte da cidade e da deman-
da, para implantação de sistemas sustentáveis 
do ponto de vista financeiro e também ambiental. 
Em todos estes casos, em especial nos sistemas 
estruturais de grande porte, é fundamental o 
suporte financeiro do governo federal, com inves-
timento de recursos a fundo perdido. 
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Qual a importância desse 
trabalho para o setor?

O Brasil tem um vasto conhecimento das 
condições e qualidade do setor de transporte 
público em geral e do transporte por ônibus em par-
ticular. O diagnóstico já é conhecido de todo o setor 
e está claramente mais grave e crítico na atualidade. 
É necessário, mais do que nunca, agir. Nesse 
sentido, o Caderno Técnico nº 25 traz os “botões” 
que devem ser apertados para que as coisas saiam 
do papel e se tornem realidade para os cidadãos, 
que é a quem se destinam todos os esforços para a 
prestação de um serviço de qualidade e mais justo.

Ao longo da história, a massa de recursos pú-
blicos foi carreada para o desenvolvimento da in-
fraestrutura para o transporte individual: conforme 
o sistema de informações da mobilidade urbana 
da ANTP, cerca de 3,5 vezes a mais do que para 
o transporte público. A sociedade e os sucessivos 
governos decidiram isso e, apesar desse volume 
de investimentos, as cidades se tornaram mais 
congestionadas, consumidoras vorazes de energia 
fóssil, produtoras de gases poluentes que afetam a 
saúde local das pessoas e a do planeta, produzem 
uma quantidade enorme de mortes e feridos no 
trânsito e custam mais para cada um dos cidadãos. 
Alguma coisa deu errado e faz-se necessário mu-
dar isso com urgência.

O que essa nova proposta tem de 
avanço em relação a proposições 
anteriores? Em que ela é melhor?

Creio que tem muitos avanços. Pela primeira 
vez, por exemplo, temos uma ideia muito clara, 
sustentada em estudos técnicos, do tamanho da 
necessidade de infraestrutura para dar prioridade 
ao transporte coletivo nas cidades brasileiras e qual 
o recurso necessário e o tempo para implantá-la. O 
documento traz à tona também algo que precisava 
ser expresso de forma metódica: a responsabilida-
de do administrador público na qualidade dos 
serviços prestados pelo transporte por ônibus 
diariamente, mudando sua cultura de fiscal de 
contrato para efetivamente tornar-se um gestor da 
qualidade dos serviços.

Outro avanço, e talvez o mais relevante de todos, 
é o reconhecimento do papel do transporte público 
por ônibus como instrumento de desenvolvimen-
to social e ainda da necessidade de se tornar cada 
vez mais transparente perante toda a população, os 
administradores públicos e os gestores de órgãos de 
controle. Neste caso, a transparência se estende além 
do setor empresarial, mas exige a mesma contraparti-
da do poder público.

O sistema de transporte precisa ganhar a confian-
ça que ele merece. Trata-se de um setor que emprega 
diretamente mais de um milhão de pessoas, tem uma 
organização produtiva que gera renda acima do PIB de 
18 capitais de estados brasileiros e produz um valor 
adicionado sobre a receita que sobrepuja o valor adi-
cionado do setor siderúrgico nacional, segundo artigo 
da Revista dos Transportes Públicos nº 130 da ANTP. 
É essencial para a população, é direito social segundo 
a Constituição e é um vetor expressivo da nossa ma-
croeconomia, por isso, precisa de mais atenção.

De que forma essas propostas podem 
melhorar a mobilidade urbana e 
do transporte público coletivo?

As propostas atuam diretamente sobre 
aspectos importantes da qualidade (como confiabili-
dade, regularidade, pontualidade, conforto e 
segurança), como também para a redução do custo 
operacional e, mais ainda, para a redução das tarifas. 
Atuam, ainda, no aprofundamento do conhecimento 
da forma como são organizadas as redes de trans-
porte, os custos operacionais e os contratos de 
prestação de serviço, assim como na conscientização 
do gestor público sobre seu papel na produção do 
transporte com qualidade.

Com o programa de transparência, espera-se que 
a população ganhe mais confiança na forma como são 
contratados os serviços e reconheça o papel neces-
sário do agente público nisso. O desejo é que, no 
futuro, menos pessoas utilizem os automóveis como 
meio de solução de suas viagens cotidianas e utilizem 
mais os sistemas de transportes sustentáveis. Para 
isso acontecer, é fundamental a compreensão das 
condições que impedem que o transporte público 
seja melhor e mais eficiente.
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O documento já foi apresentado 
ao poder público? Qual foi 
a acolhida? É possível ter 
esperança de vê-lo implantado?

O Caderno Técnico nº 25 foi lançado 
oficialmente na 75ª Reunião Geral da Frente 
Nacional de Prefeitos, em Brasília, em 25 de 
março de 2019.  Foi produzido em uma edição 
impressa e também digital, disponível para 
download no site da ANTP (  WWW.ANTP.ORG.BR). 
A edição impressa vem sendo distribuída nos 
eventos que a ANTP produz ou participa. O 
Caderno também é assinado pelo Fórum 
Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de 
Mobilidade Urbana, vem sendo difundido nas 
reuniões com os secretários municipais e 
estaduais e já foi apresentado à Secretaria 
Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos 
(Semob) do Ministério do Desenvolvimento 
Regional.  O lançamento é ainda muito recente, 
mas a acolhida até agora foi muito positiva.

Até onde já foi possível perceber, 
qual a postura do governo federal 
no que tange a mobilidade 
urbana e o transporte público?

O Secretário Jean Pejo, da Semob, tem 
comparecido às reuniões dos Fóruns de 
Secretários e esteve na apresentação do 
Caderno Técnico nº 25 na reunião da Frente 
Nacional de Prefeitos em Brasília. Pelas suas 
manifestações públicas, demonstra um grande 
interesse no desenvolvimento de políticas 
voltadas ao aprimoramento do transporte 
público e da mobilidade urbana no país. 
Durante sua apresentação na 75ª Reunião do 
Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Mobilidade Urbana, em março 
deste ano em Brasília, o Secretário anunciou 
a criação do Fórum Consultivo de Mobilida-
de Urbana, envolvendo os secretários 
municipais, a ANTP, a ANPTrilhos e a NTU, 
no intuito de aproximar mais a Semob e 
para abrir canais de comunicação com 
as cidades.

Mais conhecido como

BRANCO, LUIZ CARLOS MANTOVANI NÉSPOLI
é Superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). 

Engenheiro Civil, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, Néspoli cursou Administração (FGV), Planejamento Urbano (Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP) e Qualidade Total (Fundação 

Vanzolini). Néspoli tem vasta experiência profissional em empresas como o 

Metrô de São Paulo (projeto, planejamento de transportes, operação e recursos 

humanos) e a CET-SP (Gerência de Eventos e Gerência de Educação de Trânsito). 

Trabalhou em consultoria em planejamento e projetos de transporte; gestão de 

trânsito urbano; assessoria ao Denatran, Detrans e Municípios; e foi professor 

da disciplina de Gestão de Trânsito Urbano em cursos de pós-graduação.

 PELA PRIMEIRA VEZ, POR EXEMPLO, TEMOS 
UMA IDEIA MUITO CLARA, SUSTENTADA 

EM ESTUDOS TÉCNICOS, DO TAMANHO DA 
NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA PARA 

DAR PRIORIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO 
NAS CIDADES BRASILEIRAS E QUAL O RECURSO 
NECESSÁRIO E O TEMPO PARA IMPLANTÁ-LA 

F
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Museu da NTU recebe visita do secretário 
nacional de Mobilidade Urbana

No final de abril, o secretário nacional de 
Mobilidade Urbana do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR), Jean Carlos Pejo, visitou o 
Museu da NTU, que integra o Centro de Documen-
tação e Memória da entidade, e foi recebido pelo 
presidente do Conselho Diretor, Eurico Divon Ga-
lhardi, e pelo diretor Administrativo e Institucional, 
Marcos Bicalho dos Santos.

Pejo ficou admirado com o acervo mantido na 
sede da NTU, que conta a história do transporte, 
com peças em miniaturas que vão desde a criação 
da roda, embarcações, transporte de tração animal 
como carroças, até chegar aos veículos automoto-
res. A exposição permanente, aberta ao público em 
geral, é composta de 555 miniaturas, 161 selos, 19 
quadros, 21 louças, 44 fichas e 79 vales-transportes.

Ao final, Pejo recebeu uma réplica em miniatura do primeiro ôni-
bus a gasolina do Brasil, de 1908, do presidente Eurico Galhardi e 
do vice-presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 
Flávio Benatti, que também participou da visita. 

INDICADORES
Variação do óleo diesel nos últimos 20 anos é muito superior à da gasolina

O óleo diesel é o segundo insumo mais represen-
tativo para o setor de transporte público coletivo, res-
pondendo por aproximadamente 23% do custo total da 
operação. Acompanhamento da NTU, feito com dados 
do IBGE, revela que, nos últimos 20 anos, a variação 
acumulada do custo do óleo diesel foi 207,6% superior à 
do custo da gasolina e 260,1% maior que a variação acu-
mulada do IPCA. Nos últimos 12 meses o índice enfren-
tou fortes oscilações, com a alta acumulada do diesel fi-
cando em 4,54%, valor próximo ao da inflação oficial. 
Diante desse desequilíbrio histórico, a NTU encami-
nhou, em meados de abril, um ofício ao presidente Jair 
Bolsonaro manifestando a preocupação do setor com o 
reajuste recentemente anunciado e alertando para a ne-
cessidade de uma política especial para o preço do 
combustível consumido no transporte público. 

CUSTO DOS COMBUSTÍVEIS

ÓLEO DIESEL x GASOLINA x IPCA (1999—2019)

600%

300%

0%

O preço do óleo diesel sofreu 
um aumento 207,60% superior ao 
preço da gasolina e 260,01% maior 
que o IPCA nos últimos 20 anos.

497,87%

290,27%

237,86%

Diesel: variação do preço do litro de óleo diesel
Gasolina: variação do preço do litro da gasolina

Elaboração: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) com dados 
publicados até Março/2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) {A
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Bons tempos aqueles que antecederam a virada para 
o século XXI. O preço do óleo diesel era cerca de 50% 

do preço da gasolina, viabilizado por uma política de subsí-
dios cruzados na cadeia de combustíveis, política essa que 
beneficiava o transporte dos produtos brasileiros para con-
sumo interno e exportação, e incentivava o uso dos transpor-
tes coletivos nas cidades.

De lá para cá, tudo mudou. Com o advento da Lei do Pe-
tróleo, a política de subsídios cruzados foi deixada de lado e 
a nova diretriz que passou a vigorar foi o alinhamento dos 
preços internos com os preços internacionais.

O óleo diesel, que acumulava uma defasagem em relação 
aos preços internacionais, fruto da política até então ado-
tada, foi o mais impactado. Nos últimos 20 anos, seu preço 
sofreu um aumento de 207% superior ao aumento do preço 
da gasolina e de 260% superior à variação do IPCA (índice 
oficial de inflação) no mesmo período.

Essa nova política de preços dos combustíveis, aliada aos 
incentivos que o governo federal criou para a venda de auto-
móveis e motos, foi um verdadeiro desastre para a mobilida-
de urbana no Brasil.

A partir dos anos 2000, a frota de automóveis cresceu 
175%, passando de 20 milhões para 55 milhões de veículos 
nos dias atuais. Enquanto isso a frota de motocicletas passou 
de 6 milhões para quase 27 milhões, representando um au-
mento de mais de 570%.

O resultado está nas ruas das grandes e médias cidades 
brasileiras para todo o mundo ver. Congestionamentos gi-
gantescos que chegam a mais de 200 quilômetros nas metró-
poles, aumento acentuado dos acidentes e mortes no trânsito, 
levando o país a ser um dos campeões dessa triste estatística, 
e aumento da poluição urbana com danos irreparáveis para 
a saúde dos cidadãos, sobrecarregando o custo Brasil.

Enquanto isso o transporte coletivo por ônibus agoniza — 
pela perda contínua de demanda, que nesse período acumula 
uma redução de 27% no número de passageiros; pela queda 
da qualidade e da produtividade decorrente da redução da ve-

Política de Preços 
dos Combustíveis e 
a Mobilidade Urbana

locidade comercial dos ônibus, presos nos conges-
tionamentos urbanos; e pelos aumentos dos custos 
dos serviços, e consequentemente das tarifas co-
bradas dos passageiros, causados não só pela queda 
de produtividade, mas também pelo aumento do 
preço do diesel, cujo peso nos custos totais subiu de 
10% para 25% ao longo das duas últimas décadas.

Não se pretende aqui questionar a liberdade 
que a Petrobras tem, como uma empresa de capital 
aberto, para fixar preços e dar resultados aos seus 
acionistas, até porque já vivemos as consequên-
cias da intervenção estatal na política de preços da 
empresa em tempos passados.

Entretanto, podemos sim questionar o governo 
federal pela falta de políticas públicas sobre os 
preços dos combustíveis que incentivem a com-
petitividade dos produtos brasileiros e promovam 
uma mobilidade urbana mais sustentável e ra-
cional, pela redução dos custos do transporte de 
cargas e do transporte público coletivo.

Ferramenta para isso não falta, a exemplo da 
CIDE Combustíveis que, desde a sua criação, é 
lembrada como instrumento de política pública de 
preços de combustíveis, mas muito pouco utiliza-
da nesse sentido até o momento.

De tudo isso fica uma lição: políticas públicas 
precisam estar alinhadas entre os três níveis de 
governo e nas diversas dimensões econômicas e 
sociais, sob pena de se produzir mais male-
fícios do que benefícios.

MARCOS BICALHO 
DOS SANTOS

é engenheiro civil e MSc em Engenharia 

de Transportes e diretor Administrativo e 

Institucional da NTU – Associação Nacional 

das Empresas de Transportes Urbanos.

{A
} O

ra
ng

e 
Ve

ct
or

s/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

19

NTUrbano MAR/ABR 2019

Palavra de Especialista



C

P A

AA



“Precisamos desapegar do passado vito-
rioso. As pessoas estão sempre olhando 

no retrovisor. Nós precisamos viver no futuro, 
trazer para hoje aquilo que nos falta”. Na análise 
da diretora executiva da HP Transportes Co-
letivos, Indiara Ferreira, o “passado vitorioso” 
é do transporte público coletivo. O “nós” faz 
referência a cada um dos envolvidos na oferta 
do serviço — de operadores a poder público. E 
“aquilo que nos falta” são soluções inovadoras 
para superar a profunda crise que assombra o 
setor e só piora com o passar dos anos.

Houve um tempo em que os usuários de-
pendiam do transporte público. Não existiam 
concorrentes à altura dos metrôs, trens e, em 
especial, dos ônibus. Ou o cidadão comprava 
o próprio carro, ou pegava um táxi — e os dois 
meios exigiam, e ainda exigem, um certo poder 
aquisitivo. Nos últimos cinco anos, com a che-
gada da tecnologia dos aplicativos de transpor-

INOVAÇÃO:
o admirável mundo 
novo da mobilidade

Pensar fora da caixa, ousar, errar e corrigir são as 
pedidas do momento no transporte público coletivo. 
Para empresários e especialistas, mudança na cultura 
e adoção de novas soluções para velhos problemas 
podem salvar a mobilidade urbana brasileira

te por demanda, o transporte público não 
apenas ganhou um concorrente, mas está 
enfrentando o começo do fim de uma era.

Agora, cabe ao setor responder à per-
gunta: será que o antídoto pode estar no 
próprio veneno? Para o presidente executivo 
da Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU), Otávio Cunha, 
a resposta é sim. “A inovação e as novas 
tecnologias estão presentes em todas as 
áreas. Vejo isso como uma necessidade dos 
tempos atuais, de globalização, em que você 
precisa introduzir em sua atividade as técni-
cas da inovação para se manter competitivo 
naquilo que faz. Há toda uma tecnologia à 
disposição para facilitar o deslocamento das 
pessoas no sagrado direito de ir e vir, com 
uma resposta muito positiva, e isso mostra 
que os processos inovadores são fundamen-
tais”, destaca. {A
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A palavra inovação vem do latim innovatio, 
termo ligado à criação de algo novo, fora dos 
padrões existentes. Contudo, no mundo dos 
negócios, o conceito vai além. Estabelece a 
possibilidade de inovar mudando velhos hábi-
tos, substituindo antigos métodos, e não ape-
nas dando vida a uma novidade. Para tornar-se 
competitiva, uma empresa deve compreender 
o significado e a importância da inovação, para 
então inseri-la no “DNA” da organização.

Segundo o CEO da PontoGet Inovação, 
Vandré Holanda Sales, o processo de inovação 
deve seguir três etapas. A primeira prevê uma 
educação intraempreendedora para o desen-
volvimento do mindset inovador, ou seja, todas 
as pessoas — especialmente as que atuam 
diretamente com estratégias — precisam ser 
sensibilizadas para uma mentalidade inova-
dora. Na segunda, a equipe se torna capaz de 
pensar, modelar e lançar produtos e negócios 
inovadores. Já a terceira etapa é a implantação 
da gestão da inovação contínua, quando a pró-
pria empresa consegue transferir essa metodo-
logia internamente.

“São três estágios que não podem ser pula-
dos, pois um permite que o outro seja alcança-
do. O trabalho da PontoGet é ajudar a implantar 
uma cultura da inovação de uma forma contínua 
dentro da empresa, para ajudá-la a sair do 
comportamento tradicional, conservador, de 
continuar o processo como ele sempre foi feito”, 
explica Vandré Holanda Sales.

Problemas geram 
oportunidades

Para iniciar ou colaborar com projetos inova-
dores, as chamadas startups são ideais. Elas 
podem ser uma iniciativa, um projeto ou uma 
empresa com serviços e produtos inovadores, 
a custos mais baixos e com processos mais 
ágeis. Startups também podem ser pequenas 
empresas que estão no estágio inicial de seu 
desenvolvimento, momento em que há muito 
risco e incerteza no negócio.

De acordo com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), em 
2012 havia aproximadamente 2.500 iniciativas desse tipo no País. Cinco 
anos depois, esse número saltou para 5 mil, e, hoje, já passa de 10 mil. 
Como nem todas as iniciativas possuem CNPJ e a atividade não se en-
quadra em uma classificação nacional de atividades econômicas (CNAE) 
específica, a entidade não consegue obter dados reais. A maior concen-
tração de startups está no Sudeste e no Sul, e o segmento com mais em-
preendimentos desse tipo é a educação (7,68%). As soluções de logística 
e mobilidade urbana ocupam a 16ª posição no ranking.

“O aumento das startups pode ser atribuído a vários fatores, desde pro-
gramas específicos de apoio ao desenvolvimento oferecido por entidades e 
empresas, até o surgimento e fortalecimento de incubadoras, aceleradoras 
e grupos de investidores, aliados a uma forte disseminação do conceito e 
práticas de desenvolvimento em ambientes acadêmicos e de empreende-
dorismo, por exemplo”, afirma o gestor de projetos da Economia Digital no 
Sebrae em Goiás, Francisco Lima Júnior, que atua com projetos de desen-
volvimento setorial de tecnologia, inovação e startups desde 2009.

A tendência é que a inovação também prevaleça na mobilidade urba-
na. Isso porque a máxima de que “onde há problemas, há oportunidades 
de novos negócios” já se mostrou verdadeira. E o que não falta no setor 
são adversidades. Congestionamentos, falta de regularidade no serviço, 
além de tarifas altas que desagradam o bolso ao mesmo tempo que são 
insuficientes para bancar o sistema, são apenas alguns exemplos.

Aliás, não foi apenas o transporte privado por aplicativo que fez uma 
limonada com os limões do transporte público. Empresas que criam so-
luções de mobilidade urbana — as chamadas autotechs — estão entre 
as que mais crescem no Brasil. Entre elas é possível destacar startups 
como a Yellow, que fornece aluguel de bicicletas, e a Grin, de patinetes 
elétricos, disponibilizados sem estações específicas para retirada e de-
volução. Duas empresas de soluções de economia compartilhada (outra 
forte tendência) — que se uniram e deram origem ao grupo Grow —, que 
atendem a percursos menores e têm conquistado o público. Em algumas 
regiões de São Paulo, por exemplo, foi registrado um aumento de 60% 
nos aluguéis no fim do ano passado.

As operadoras do sistema de transporte público sabem que precisam 
se reinventar. Para tanto, não estão buscando apenas ideias “ilumina-
das”. Há, de fato, criações disruptivas, totalmente novas e que revolu-
cionam o mundo, mas elas não são o único caminho. A inovação vem com 
muito trabalho duro, criatividade, mente aberta e conhecimento sobre 
a realidade dos envolvidos nos processos para, então, conceber formas 
melhores de fazer. “Os problemas são insumos para que novas soluções 
sejam criadas e melhorem efetivamente a experiência do usuário. Eles 
abrem oportunidades para as empresas aumentarem seu faturamento, 
sua eficiência e explorarem novos mercados dentro do próprio segmen-
to”, ressalta Francisco Lima Júnior.
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A revolução 
já começou

A queda crescente na demanda, que chegou a 9,5% 
somente em 2017, segundo levantamento da NTU, 
tem assustado empresários e operadores do sistema 
de transporte público. Diante da perda histórica que 
teve início em 2013, época das manifestações contra o 
aumento de 20 centavos na tarifa, a reação do setor foi 
completamente defensiva, relembra a diretora execu-
tiva da HP Transportes Coletivos, Indiara Ferreira.

“Entre 2014 e 2015, adotamos uma estratégia de 
sobrevivência, reduzindo custos, fazendo mais com 
menos. No ano seguinte, em 2016, nosso planejamento 
estratégico mostrou que esse não era o caminho. Por-
que, se em dois anos não há sinais de reversão, significa 
que está tudo errado”, conta Indiara. “Quando olhamos 
a redução de passageiros, a sensação que temos é de 
que estamos cavando a nossa própria cova”, completa.

Dessa forma, no mapa estratégico de 2016 a 2021, a 
empresa, que opera em Goiânia (GO) com 348 veículos 
e 1.048 funcionários responsáveis por 2.330 viagens por 
dia, definiu a meta de melhorar por meio de inovação e 
competitividade. Para isso, contratou, em 2017, a Pon-
toGet Inovação. Foram oito meses de trabalho intenso 
e treinamento de gerentes e coordenadores sobre pro-
cessos inovadores, mudando o mindset (mentalidade) 
da alta gestão. Nesse tempo, surgiram algumas ideias, 
avaliadas por uma banca.

Uma delas foi incubada por cinco meses até que o 
projeto estivesse bem formatado. Foi aí que nasceu uma 
iniciativa pioneira na América Latina: o CityBus 2.0, um 
transporte público coletivo sob demanda, lançado em 
11 de fevereiro deste ano. “A princípio, a ideia era um 
aplicativo, mas nosso presidente achou melhor inovar 
ainda mais. Nosso contrato de concessão já dá espaço 
para serviços personalizados e complementares, então 
lançamos o produto”, detalha a diretora executiva da HP.

O chamado “Uber dos ônibus” está em fase de 
testes, com miniônibus de 14 lugares com ar-condi-
cionado, Wi-Fi e TV. Mas a grande vantagem está na 
praticidade: pelo aplicativo, o passageiro escolhe os 
pontos de origem e destino, o assento, faz o pagamen-
to (em dinheiro, cartões de crédito ou débito) e recebe 
a placa do veículo e o nome do motorista. O app indica 

a melhor rota e os tempos até o embarque e o destino. Os pontos 
de parada não são fixos, mas sim locais seguros e próximos ao 
passageiro — geralmente esquinas ou pontas de quadras. Ao em-
barcar, ele valida o QR Code recebido e pronto.

O CityBus 2.0 tem uma área de abrangência de 9km e pode 
ser usado para viagens em grupo, conforme solicitação. As tarifas 
variam, partindo de R$ 2,50 e ficando entre R$ 6,50 e R$ 7,50, em 
média. Até agora, 27 mil pessoas baixaram o aplicativo. Há um 
aumento de 20% a cada 10 dias, e o número só cresce. O relacio-
namento com o público também melhorou. A avaliação do projeto 
é de 4,9 em uma escala de zero a cinco, e os clientes têm feito su-
gestões nas redes sociais, com 100% de taxa de resposta.

Mas, apesar dos resultados favoráveis, projetos inovadores ain-
da esbarram em velhos obstáculos. Em horários de entrepico, a es-
pera pelo CityBus 2.0 chega a até oito minutos, tempo que pode au-
mentar no auge do pico. Ou seja, falta priorizar o transporte público. 
E isso, assim como os investimentos em infraestrutura e a criação de 
fontes de financiamento além da tarifa, exige vontade política. 

23

NTUrbano MAR/ABR 2019

Capa



“Esse é o problema de jogar tudo nas costas dos opera-
dores. Podemos ter os melhores ônibus, mas enquanto o po-
der público e toda a sociedade não entenderem que o trans-
porte por ônibus é o eixo estruturante de uma mobilidade 
urbana sustentável, nada vai adiantar. Temos de pensar na 
mobilidade que queremos para daqui a cinco anos e agir 
hoje, pois, caso contrário, sabemos o caos que virá”, alerta 
Indiara Ferreira.

Uma tendência 
bem-vinda

A inovação é algo que ainda precisa “pegar” no transporte pú-
blico. Mas o case da HP Transportes Coletivos não é o único. 
Em São Bernardo do Campo (SP), a informação de que 49% 
das pessoas que utilizam o transporte privado por aplicativo 
migraram do transporte público também incomodou. Por 
isso, a SBCTrans, operadora da região metropolitana de São 
Paulo, lançou, no final do ano passado, os testes com a uBUS, 
uma plataforma digital para transporte coletivo sob demanda.

Em Belo Horizonte, o Transfácil — consórcio que opera no 
município, formado por empresas responsáveis pelo sistema 
de bilhetagem — abriu as portas para a inovação há pouco 
mais de dois meses. A Sensemakers, consultoria especializa-
da em mudança de mindset, foi chamada para atuar no proje-
to do Núcleo de Experiência do Cliente.

“Em um programa de desenvolvimento de mentali-
dade centrada no cliente como esse, atuamos em cinco 
dimensões: a voz do cliente, a cultura corporativa, as 
estratégias de experiência do cliente e do empregado e o 
design das experiências”, define a fundadora da Sense-
makers e coordenadora do projeto, Denise Eler, que já re-
alizou trabalhos na área de logística, mas está aplicando a 
abordagem do Design Thinking pela primeira vez em uma 
empresa de transporte público.

Tal abordagem busca soluções por meio de coleta de 
informações sobre a experiência real de todas as partes 
interessadas envolvidas. Isto é, o foco está em pessoas, 
na visão empática sobre as reais necessidades delas. Uma 
equipe multidisciplinar foi formada e, desde então, tem 
feito um trabalho de escuta por meio de workshops para 
entender os entraves e encontrar soluções inovadoras.

CEO da BVT Negócios & Inovação, Luma Boaventura, 
que integra a equipe liderada por Denise, diz que o segredo 
está em focar no cliente. “Nosso foco está no estudo da 
jornada do passageiro e de todos os envolvidos no trabalho 
do Transfácil. O workshop de design thinking inclui meto-
dologias de design para entender e, literalmente, desenhar 
jornadas. Assim, realizamos oficinas com brinquedos para 
contar cenários, e sessões em grupo para traduzir proble-
mas em soluções. Sempre com o objetivo de melhorar a ex-
periência dos clientes externos e internos”, esclarece Luma.
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Apesar de recente, o trabalho já traz resultados. Entre eles, 
execuções mais ágeis de projetos, otimização de reuniões, en-
caminhamento mais assertivo e dinâmico de projetos que ainda 
estavam em planos — como aplicativos e portais—, lançamento 
de produtos e contato mais próximo com os passageiros, que, 
segundo prevê a “cartilha de boas maneiras da inovação”, não de-
vem mais ser considerados meros usuários.

“As operadoras precisam, coletivamente, parar de enxergar 
pessoas que utilizam o transporte público como usuários e vê-las 
como clientes que merecem uma forma diferenciada de trata-
mento. Não é disponibilizar um serviço de transporte, mas sim 
oferecer uma experiência de mobilidade que resolva ou alivie as 
dores desse público, entregando os ganhos esperados pela popu-
lação”, observa Vandré Holanda Sales.

Fly 
Thinking

Outra novidade recente lançada pelo setor foi o “Espaço de 
Inovação Denisar Arneiro: Sala Fly Thinking”. Inaugurada em de-
zembro de 2018 no térreo do edifício-sede da Confederação Na-
cional do Transporte (CNT), em Brasília, a sala foi construída no 

conceito smart room. São 390m2 distribuídos em um 
ambiente moderno e versátil, que permite a ocupação 
de diversas maneiras, seja em salas isoladas acustica-
mente ou em um espaço para conferências, para um 
total de até 100 pessoas.

Coordenada pelo Instituto de Transporte e Logís-
tica (ITL) da CNT, a Sala Fly Thinking pode ser usada 
presencialmente ou à distância para o debate de 
assuntos relacionados ao transporte, desde gestão e 
logística até inovação e tecnologia.

O nome, que traduz o conceito de “pensar de for-
ma inteligente, atualizada e inovadora”, combina per-
feitamente com a estrutura, composta por duas salas 
com cadeiras universitárias dotadas de prancheta, 
duas salas com mesas compartilhadas para intera-
ções em grupo e uma sala de conferências. O mobili-
ário é leve, para permitir a integração dos ambientes, 
e todos os espaços possuem internet sem fio com alta 
velocidade, paredes revestidas com lousas de vidro 
branco, caixas para pontos elétricos e rede lógica, e 
persianas blackout automatizadas. Há, ainda, am-
biente para coffee break. 

B

Espaço de Inovação 
Denisar Arneiro: 
Sala Fly Thinking”. 
Inaugurada em 
dezembro de 2018 no 
térreo do edifício-
sede da Confederação 
Nacional do Transporte 
(CNT), em Brasília
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“A sala foi pensada para estimular o aprendizado de adultos, a troca de ideias 
e de experiências. Antes, tínhamos salas, mas no estilo mais ‘quadrado’ de sala 
de aula. Agora, conseguimos concentrar para que todas as atividades ligadas ao 
sistema CNT sejam feitas no mesmo lugar. E ela vem sendo usada todos os dias, 
para reuniões, entrevistas, cursos, treinamentos, dinâmicas e videoconferên-
cias”, revela a bibliotecária do ITL, Teila Carvalho, responsável pelas reservas 
dos espaços e pela biblioteca do Instituto.

Um caminho 
sem volta

A inovação está aí, e os envolvidos no transporte público têm a opção de bus-
car as oportunidades em vez de lamentar a perda de receita. O presidente 
executivo da NTU, Otávio Cunha, reconhece que o setor ainda é muito con-
servador em relação à “forma de fazer”, mas entende que a modernização e 
o pensamento inovador são fundamentais para que o transporte saia da crise 
profunda em que se encontra.

Maratona 
por soluções

Goiânia recebeu, de 
29 a 31 de março, a primeira 
edição do Hackinnovation 
Mobinova. Com o tema 
“Inovação para mobilidade 
coletiva e sustentável”, o 
evento teve como objetivo a 
atração e o engajamento de 
profissionais do setor e 
empreendedores interessa-
dos em pensar, projetar e 
executar soluções inovado-
ras para uma mobilidade 
urbana sustentável. O 
hackinnovation, assim como 
os hackathons, é uma 
maratona de desenvolvi-
mento de ideias para a 
busca de soluções sobre 
determinado tema.
LEIA MAIS NA PÁGINA 48.

E é por acreditar nisso que a NTU lançou, no início de maio, o Coletivo – Pro-
grama de Inovação em Mobilidade Urbana, por meio do qual a Associação esta-
belecerá uma iniciativa voltada para estimular o empreendedorismo e fortalecer 
projetos e até mesmo startups voltadas para o transporte público. Para isso, 
serão oferecidos estrutura física e apoio gerencial e técnico aos projetos selecio-
nados, como um autêntico “hub” de inovação.

A NTU pretende selecionar e abrigar ideias que podem ou não se materiali-
zar em projetos. “Temos consciência de que o erro e o recomeço são próprios 
da inovação. Estamos prontos para fracassos e acertos. A expectativa é colher 
bons frutos dentro de um ano por meio desse programa, que será permanente. 
Queremos ser um polo de atração de meios e investidores dispostos a colocar 
recursos em ideias inovadoras”, declara Otávio Cunha, otimista.
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Governo Federal recebe 
propostas setoriais lançadas 
pela NTU e parceiros
Documento que reúne cinco programas que buscam a melhoria 
do transporte público no Brasil foi lançado em março e 
entregue por prefeitos ao secretário nacional de Mobilidade 
Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional, em Brasília

“Construindo hoje o Amanhã – Propostas para 
o Transporte Público no Brasil” é o nome da 

publicação que reúne soluções viáveis para os prin-
cipais problemas do transporte público coletivo no 
Brasil. Fruto de quase um ano de trabalho em parceria 
envolvendo a NTU, a Associação Nacional de Trans-
portes Públicos (ANTP), o Fórum Nacional de Secre-
tários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana e a 
Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o documento traz 
cinco programas que abrangem as principais necessi-
dades para melhorar o serviço que transporta milhões 
de pessoas por dia.

O documento, cuja elaboração foi encabeçada pela 
ANTP, foi apresentado durante a 75ª Reunião Geral da 
Frente Nacional de Prefeitos, realizada em março na ca-
pital federal. No lançamento, Luiz Carlos Néspoli (Bran-
co), superintendente da ANTP, enfatizou que o serviço 
de transporte público sobre pneus é essencial para as 
cidades e para a economia brasileira.

Segundo Branco, o setor, envolvendo todas as modali-
dades, realiza mais de 60 milhões de viagens por dia, ou 
8 bilhões por ano. Em termos macroeconômicos, o setor é 
maior do que o sistema siderúrgico nacional; em relação 
ao PIB, o transporte coletivo é maior do que 16 estados 
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Durante 75ª Reunião 
da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), o vice-
presidente de Assuntos 
de Mobilidade Urbana, 
Felício Ramuh, entrega 
propostas setoriais ao 
secretário Nacional 
de Mobilidade Urbana, 
Jean Carlos Pejo.
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brasileiros. Além disso, para cada R$ 1,00 
investido nesse segmento, R$ 1,80 retornam 
para a economia. “É um setor merecedor de 
mais atenção e de mais recursos, especial-
mente porque esses recursos não poderão 
vir eternamente apenas dos passageiros 
que pagam a tarifa”, alertou.

O presidente executivo da NTU, Otávio 
Cunha, entende que “somente um trabalho 
feito pelo conjunto de entidades comprome-
tidas com a mobilidade urbana como um 
todo e com a melhoria do transporte coleti-
vo no Brasil poderá, de fato, alcançar resul-
tados efetivos na busca por um transporte 
público de boa qualidade”.

Representantes da FNP, como o vice-
-presidente para assuntos de Mobilidade 
Urbana, Felício Ramuth, e o secretário exe-
cutivo, Gilberto Perre, abordaram os desa-
fios do transporte e como a Frente busca, há 
algum tempo, trabalhar para solucionar os 
problemas do setor.

Para Ramuth, que também é prefeito 
de São José dos Campos (SP), o setor de 
transporte público continua levando, hoje, a 
má fama decorrente do modo como era rea-
lizada a prestação dos serviços nas cidades 
há muitos e muitos anos. “O grande desafio 
é oferecer um serviço de qualidade. Esse 
trabalho, com esses cinco pontos, facilitará 
muito o nosso dia a dia como gestores e po-
líticos, para que possamos lutar por esses 
benefícios”, pontua Ramuth.

Já o secretário executivo da FNP, Gil-
berto Perre, destaca que o documento traz 
uma agenda organizada, construída a par-
tir de dados do setor. “A FNP carecia de um 
documento que organizasse essa agenda”, 
ressaltou Perre, sugerindo que o docu-
mento esteja sempre à mão dos gestores 
públicos e políticos nas agendas relativas à 
mobilidade urbana.

MDR sinaliza trabalhar 
com o setor

A busca de melhorias para o transporte público brasileiro não é so-
mente uma preocupação da NTU e parceiros, mas também parece 
ser parte da agenda do novo secretário nacional de Mobilidade Ur-
bana, Jean Carlos Pejo. Durante a 75ª Reunião da FNP, Pejo anun-
ciou a criação de um Conselho Consultivo ligado à Semob, que será 
focado no transporte público e na mobilidade urbana brasileira, 
com o intuito de dialogar e oferecer subsídios às prefeituras na 
busca de melhorias nos serviços.

A NTU foi convidada a integrar o novo Conselho, que será com-
posto por secretários de Mobilidade e Transporte representando as 
cinco regiões brasileiras, ao lado de integrantes de entidades como 
a ANTP, a Associação Nacional dos Transportadores de Passagei-
ros sobre Trilhos (ANPTrilhos) e a FNP.

“O grupo de trabalho que vai dar os elementos para a realização 
desse conselho é constituído por pessoas indicadas pelo Fórum de 
cada uma das cinco regiões do Brasil para que se busque sempre 
trazer a inclusão territorial”, explica Pejo. Ele conclui dizendo que 
“o gabinete da Semob está aberto aos senhores para podermos dis-
cutir as soluções para que as pessoas vivam melhor nas cidades”.
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Conheça os 
objetivos dos cinco 

programas setoriais

Programa Emergencial de Qualificação 
da Infraestrutura para o Transporte 
Público Urbano por Ônibus

Compreende a implantação, de forma rápida e 
econômica, do espaço viário dedicado ao transporte 
público por ônibus com recursos do governo federal. 
Além da priorização viária, que inclui faixas e 
corredores exclusivos, propõem-se a qualificação dos 
pontos de parada, a disponibilização de informações 
básicas aos usuários e a adoção de fiscalização 
eletrônica para coibir a invasão do espaço viário 
dedicado ao transporte público por ônibus.

Programa de Financiamento do Custeio 
do Transporte Público Coletivo Urbano

Propõe que o financiamento do custeio do 
Transporte Público Coletivo Urbano por Ônibus 

seja complementado por meio de um Fundo 
com várias fontes de recursos extratarifárias e 
também por meio de desonerações tributárias 

da atividade. A meta é a cobertura de até 
50% dos custos totais do transporte público 
com receitas extratarifárias, desonerações e 
custeio das gratuidades com os orçamentos 

públicos, com redução das tarifas.

Programa de Padrões de Qualidade 
para o Transporte Público Brasileiro

O programa pretende aprimorar a qualidade 
dos serviços de transporte urbano por ônibus 
por meio do estabelecimento de indicadores 
e ações de melhoria envolvendo os diversos 
agentes: gestores públicos e operadores 
privados. Para tanto, introduz como fio 
condutor as expectativas e percepções 
sobre o serviço formadas por seus clientes 
e suas comunidades, sempre buscando 
a viabilidade econômica do serviço.

Transporte Público Brasileiro como 
Instrumento de Sustentabilidade 

e Desenvolvimento Social

O quarto programa inova ao transformar o transporte 
público em instrumento de desenvolvimento social, 

usando a comunicação para recuperar parte dos 
usuários excluídos do transporte público, a partir da 

adoção de uma nova política de preços mais acessíveis 
e da valorização dos passageiros, com a criação 

de canais de acesso tanto à informação quanto à 
formação, promovendo a inclusão social e aproveitando 

melhor os períodos gastos nas viagens diárias.

Programa de Transparência 
para o Transporte Público

O programa cinco traz uma cultura de 
transparência para o transporte público, 
com a produção e disponibilização de 
informações claras sobre a quantidade 
de serviços de transporte ofertados, 
demanda atendida, receitas auferidas 
e custos do sistema. Isso permitirá um 
diálogo transparente com a sociedade 
sobre a qualidade e os custos dos 
serviços, além de melhorar a gestão.
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Uma rede de transporte vai muito além da mobilidade 
de pessoas. Seu papel é, na verdade, ser transforma-

dora de espaços urbanos e relações, de acordo com as neces-
sidades de cada época ou região. Por isso, as cidades cujos ad-
ministradores realmente pensam na população como um todo, 
e não em interesses de pequenos grupos, inserem as redes de 
transportes nos planejamentos para a modernização urbana.

A consequência dessa visão, que tem aos poucos ganhado 
espaço nas administrações brasileiras, mas de forma ainda 
insuficiente, é a melhoria objetiva nas condições de vida da 
população e na sensação de bem-estar.

Os modelos de cidades, que se intensificaram no Brasil 
entre os anos 1950 e 1960, voltados para a circulação de 
carros e não de pessoas, já se esgotaram faz tempo. Linhas 
comuns de ônibus, corredores e sistemas de trilhos não de-
vem somente “correr” atrás das demandas e suprir carências 
de atendimento em determinadas regiões. Enquanto o “aqui 
e agora” tem de ser executado, os planejamentos de trans-
portes devem focar na introdução de novos perfis de vida e 
investimentos regionais.

Neste sentido, os planos diretores das cidades colocam 
os transportes não mais na concepção pendular, pelo qual se 
leva pessoas do ponto A para o ponto B para trabalharem e, no 
final da tarde, do ponto B para o ponto A para retornarem às 
suas casas. Todos ao mesmo tempo e nos mesmos espaços.

E esse “miolo” entre os dois pontos?
As concepções mais modernas de cidades pensam as 

moradias e oportunidades de renda e trabalho não em pontos 
opostos, mas distribuídas ao longo dos eixos de transportes. 
Casas mais próximas do trabalho, menos congestionamen-
tos e diminuição do tempo de deslocamento diário são os 
objetivos de uma cidade planejada por eixos integradores de 
mobilidade urbana.

O prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, ao inaugurar o 
primeiro sistema de corredor BRT – Bus Rapid Transit em 
1974 pensou muito mais que numa rede de transporte, 
mas numa organização urbana. O modelo foi exitoso, mas 
em determinados momentos sofreu com a falta de conti-
nuidade administrativa por questões partidárias.
A reestruturação da dinâmica urbana serve tanto para 
grandes capitais como para pequenas e médias cidades e, 
também, para conglomerados de cidades em regiões me-
tropolitanas. O passo inicial para planos transformadores 
de cidades é priorizar os transportes coletivos no espaço 
urbano e nos investimentos.

Por exemplo, muitos dos problemas atribuídos hoje 
aos ônibus não são, na verdade, “culpa dos ônibus”.

Viagens longas e desgastantes, grandes intervalos e 
lotação ocorrem porque na maior parte das vezes o trans-
porte coletivo recebe muito pouca ou nenhuma prioridade 
no espaço urbano. Corredores mais estruturados, ou 
soluções bem mais simples, como faixas preferenciais ou 
proibição de estacionamento pelo menos em um dos lados 
da via por onde passam os ônibus nos horários de pico, já 
resultariam em viagens mais rápidas e menos cansativas, 
menores intervalos e melhor frequência.

Um plano de cidade e região metropolitana que prio-
riza o transporte coletivo e o coloca como um dos agentes 
de transformação urbana interfere até mesmo nas tarifas. 
Grande parte dos custos dos transportes hoje é decorren-
te do fato de que os ônibus ficam presos em congestiona-
mentos gastando combustível, peças e horas trabalhadas.

Com mais prioridade ao transporte público, um ônibus 
consegue fazer mais viagens, aumentando sua produtivi-
dade, eficiência e reduzindo os custos de opera-
ção. É hora de transformar as cidades.

ADAMO 
BAZANI
jornalista 

especializado 

em transportes

O transporte como 
agente transformador

Muito mais que proporcionar 
a locomoção das pessoas, as 
redes de transporte servem para 
deixar as cidades mais amigáveis
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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.
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A MobiliCAMPUS é uma plataforma de 
educação a distância sobre mobilidade 

urbana sustentável, que tem como objetivo disse-
minar os princípios do Desenvolvimento Orientado 
ao Transporte Sustentável (DOTS). O conceito visa 
estimular a criação de traçados urbanos mais com-
pactos, que ofereçam usos mistos do solo e várias 
opções de mobilidade, tornando mais conveniente 
e seguro caminhar, usar a bicicleta e o transporte 
público, facilitando assim a interação social.

Lançada neste ano, a plataforma foi criada 
pelo Instituto de Políticas de Transporte e De-
senvolvimento (ITDP), com o apoio do Itaú e do 
Instituto República. Os cursos ofertados têm como 
temas o Desenvolvimento Urbano, Mobilidade a Pé, 
Mobilidade por Bicicleta e o Transporte Público. 
As turmas são trimestrais, com número limitado de 
vagas. Os cursos são totalmente gratuitos e o único 
pré-requisito é ter interesse no tema desejado.

Plataforma 
EAD oferece 
cursos sobre 
mobilidade 
urbana 
sustentável

A MobiliCampus, plataforma lançada 
este ano, ultrapassou o número de 
vagas disponíveis. Ao todo, 1.075 
candidatos se inscreveram nos 
quatro cursos oferecidos pelo ITDP

Cada curso conta inicialmente com dois módulos, con-
templados por, em média, duas aulas cada. O conteúdo de 
cada módulo está estruturado a partir de três eixos princi-
pais: o primeiro aborda a proposta pedagógica e introduz os 
conceitos básicos e princípios que caracterizam cada um 
dos temas abordados. O segundo traz orientações sobre o 
planejamento e implementação de políticas e projetos asso-
ciados aos temas contemplados. E, por fim, é tratada a ques-
tão do monitoramento e avaliação das políticas e projetos de 
mobilidade urbana.

As primeiras turmas foram formadas em março deste ano 
e superaram o número das 150 vagas disponíveis. Ao todo, 
1.075 candidatos de 189 cidades de todos os 26 estados brasi-
leiros e do Distrito Federal se inscreveram nos cursos. Além 
disso, o processo de inscrição na plataforma teve alcance 
internacional, com candidatos de 10 países diferentes (An-
gola, Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, 
Equador, Portugal e Uruguai). As aulas começaram em abril 
e terminam em junho.
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Por causa do alto número de inscrições, a equi-
pe do ITDP Brasil realizou um processo de sele-
ção dos candidatos considerando critérios como 
associação ao setor, gênero, raça, região e ordem 
de inscrição. Esse processo teve como objetivo ga-
rantir diversidade entre os estudantes e enrique-
cer mais as trocas durante a realização dos cursos. 
As inscrições para as novas turmas vão do dia 27 
de maio até 26 de junho.

Para o Itaú Unibanco, o programa contempla 
a Mobilidade Urbana como uma das causas do 
banco, ao lado de Educação, Cultura e Esporte, e 
tem como propósito estimular o poder de trans-
formação das pessoas. Segundo Luciana Nico-
la, superintendente de Relações Institucionais, 
Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Itaú 
Unibanco, as cidades devem promover meios de 
transporte mais sustentáveis. “Um dos objetivos 
de nosso apoio à causa da mobilidade urbana é 
contribuir para que as cidades estejam preparadas 
para receber modos de transporte mais susten-
táveis e ativos, como andar a pé, de bicicleta e de 
transporte público. O patrocínio à criação do Mo-
biliCAMPUS atende a esse propósito e contribui 
para a continuidade de políticas públicas voltadas 
para adaptar a malha urbana a todos os tipos de 
transporte”, comenta.

Promessa de expansão 
e ensino presencial

As expectativas da plataforma agora são a expan-
são do projeto e, futuramente, a oferta de ensino 
presencial. A meta é que o ensino a distância, jun-
to ao presencial, atenda mais de 20 municípios e 
três regiões metropolitanas ao ano.

A diretora executiva do ITDP, Clarisse Cunha, 
comenta o motivo do MobiliCAMPUS ser uma 
plataforma de impacto e necessária para o desen-
volvimento de uma sociedade mais sustentável: 
“A vida nas cidades é algo muito atrativo. Não é à 
toa que, no Brasil, nossa população é quase toda 
urbana, mais de 85%. Na cidade, a gente está 
mais próximo de oportunidades econômicas, de 
vida social, de vida cultural, lazer e educação. No 

entanto, a vida nas nossas cidades é profundamente 
marcada pelo sistema de transporte, de mobilidade, 
pela forma como usamos o território. Isso faz com que 
as cidades brasileiras sejam extremamente desiguais 
e que a gente continue tendo um forte impacto na 
emissão de gases de efeito estufa. Queremos, a partir 
do MobiliCAMPUS, gerar o espaço de capacitação e 
discussão de pessoas do poder público, da academia, 
da sociedade civil e da iniciativa privada, para que 
consigamos, juntos, pensar em novas formas de viver 
nas cidades”, explica.

O Gerente de Projetos de Desenvolvimento Urba-
no do ITDP Brasil, Iuri Moura, explica que o projeto 
foi criado com o objetivo de ampliar ainda mais o im-
pacto e escala dos trabalhos realizados no ITDP Bra-
sil. “Recebíamos muitas solicitações de apoio a pro-
jetos e capacitações em cidades onde não atuávamos 
regularmente e não tínhamos recursos suficientes 
para atender presencialmente. Portanto, a plataforma 
foi a solução ideal para este desafio”, explica.

Segundo Iuri, a procura pelos cursos foi grande 
e isso demonstra o quanto muitas pessoas se interes-
sam por mobilidade sustentável. “Os resultados do 
lançamento da primeira turma evidenciam que existe 
uma demanda relevante por educação a distância so-
bre mobilidade sustentável entre os diferentes setores 
que compõem nosso público-alvo”, finaliza.

Mais sobre 
o ITDP

Desde a sua criação, em 1985, o ITDP Brasil é uma enti-
dade sem fins lucrativos que promove o transporte sus-
tentável e equitativo no mundo, concentrando esforços 
para garantir o acesso à cidade, reduzir emissões de 
carbono e a desigualdade social. Parte significativa 
da atuação do instituto tem se concentrado no suporte 
a gestores e técnicos públicos na concepção e imple-
mentação de políticas e projetos voltados à promoção 
da mobilidade sustentável. No Brasil, ao longo de mais 
de dez anos de atuação, a organização vem consolidan-
do parcerias e se estabelecendo como referência no 
suporte ao planejamento de cidades e regiões metropo-
litanas, visando à criação de ambientes urbanos 
mais sustentáveis e socialmente justos.
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Projetos de priorização 
de transporte coletivo 
começam a ser retomados
Após período mais delicado da política e economia 
brasileira, municípios trabalham para que projetos que 
priorizam os ônibus coletivos urbanos saiam do papel

Após vários anos de estagnação das políticas 
públicas e da falta de propostas e projetos 

para o transporte público coletivo de passageiros, o 
governo federal e os municípios passaram a olhar com 
mais atenção para essas questões, a partir das mani-
festações populares de 2013 e dos eventos esportivos 
internacionais que o Brasil viveria em 2014 (Copa do 
Mundo) e 2016 (Olimpíadas). Projetos de BRT (Bus 
Rapid Transit), corredores e faixas exclusivas para 
ônibus foram implantados em 25 estados e no Distrito 
Federal, traçando novos rumos que simbolizaram a 
melhoria dos serviços de transporte coletivo no Brasil.

Porém, passados esses momentos e com o agravamento 
da crise político-econômica, o País voltou a caminhar lenta-
mente nas políticas e investimentos voltados para o transpor-
te público e a mobilidade urbana.

Embora o ritmo tenha diminuído, muitos municípios se-
guem trabalhando para dar ao transporte público por ônibus 
a prioridade que o serviço necessita. Ao todo, 84 cidades 
desenvolvem atualmente projetos de priorização. O quadro 
atual das medidas de prioridade para os ônibus urbanos in-
dica que 209 já estão em operação, 93 em obras e 160 na fase 
de projetos, segundo levantamento realizado pela Associação 
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). {A
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Curitiba: melhoria 
constante

Curitiba, por exemplo, é uma cidade que saiu na frente 
em projetos que priorizam o transporte público coletivo 
por ônibus e há 40 anos é referência mundial no assunto. 
As duas primeiras linhas do BRT da cidade entraram 
em operação com uma frota de 20 ônibus e, ao longo 
dos anos, o sistema foi se modernizando com coletivos 
maiores e bilhetagem automática. O modelo já foi ado-
tado por 250 cidades brasileiras e de outros países.

Além dos oito sistemas BRT atualmente em opera-
ção, que totalizam 87,8 quilômetros, das nove faixas 
exclusivas e dos três corredores de ônibus existentes, a 
capital paranaense conta com uma nova linha do cha-
mado “Ligeirão”, veículo biarticulado que circula com 
prioridade em via expressa e que trafega com mais ra-
pidez que o biarticulado parador, por ter menos pon-
tos de parada. Além disso, a prefeitura vem realizando 
manutenções preventivas nas estações-tubo, reforma 
de terminais e obras de pavimentação.

As empresas também estão fazendo a sua parte. 
Em novembro de 2017, após assinatura de termo de 
ajuste com a Prefeitura de Curitiba visando o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos de concessão, as 

empresas de ônibus deram início a um programa de re-
novação da frota que pretende substituir 450 veículos. 
De acordo com o cronograma, foram 150 novos ônibus 
em 2018, outros 150 até o final deste ano e o restante 
em 2020. Já foram negociados 251 veículos, com um 
investimento de R$ 180 milhões.

Para o presidente do Sindicato das Empresas de 
Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp), 
Mauricio Gulin, a cidade vem avançando no transporte 
público mesmo com dificuldades financeiras. “As em-
presas de ônibus percebem que a atual gestão munici-
pal possui políticas públicas voltadas à prioridade do 
transporte público. Obviamente, devido aos grandes 
gargalos na mobilidade urbana, principalmente em ra-
zão das políticas federais de prioridade ao transporte 
individual, ainda existe muito a ser feito”.

Com mais de um milhão de passageiros transpor-
tados por dia, os investimentos em melhoria da mo-
bilidade tornam-se primordiais para o deslocamento 
da população, como explica o presidente da Urbs, 
empresa responsável pelo serviço de transporte de 
Curitiba, Ogeny Pedro Maia Neto. “Agora a capital está 
caminhando para implantação da linha Ligeirão em 
todos os eixos expressos e a conclusão da Linha Verde, 
outro eixo que terá a integração com a Região Metro-
politana da cidade”.

Em fevereiro, a Prefeitura e o Governo do Paraná 
anunciaram, de forma conjunta, mais investimentos no 
transporte coletivo. A Prefeitura vai subsidiar o siste-
ma em R$ 50 milhões e o Governo dará R$ 40 milhões 
para Curitiba e R$ 110 milhões para a região metropo-
litana, com a contrapartida da capital de que haja mais 
integrações e a criação de novas faixas exclusivas.

Nos últimos anos, o setor registrou perda de passa-
geiros. O total de usuários transportados em Curitiba 
caiu 19,8 milhões entre 2016 e 2017 e mais 2,9 milhões 
de 2017 a 2018. Houve desaceleração, mas, ainda as-
sim, a perda de usuários continua, segundo o Setransp. 
A crise é resultado da lenta recuperação da economia 
brasileira, o persistente desemprego e a concorrência 
cada vez maior com novos modais de transporte. Para 
reverter esse cenário é necessário maiores interven-
ções do governo, como destaca Gulin. “Políticas públi-
cas de prioridade ao transporte coletivo são, além de 
desejáveis, necessárias”. 
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Aracaju tem obras 
a todo vapor

A capital sergipana está em obras para a melhoria 
e modernização do sistema de transporte coletivo 
urbano da cidade. Com um investimento de quase 
R$ 10 milhões, em convênio com o governo fede-
ral, a obra tem prazo de conclusão previsto para 
setembro de 2019. O projeto faz parte do Plano 
de Mobilidade Urbana de Aracaju e contempla a 
implantação de corredores de ônibus e recapea-
mento asfáltico de toda a avenida Beira Mar, totali-
zando dez quilômetros.

De acordo com os dados da NTU, a cidade nor-
destina é a sétima entre as dez cidades brasileiras 
que mais priorizam o transporte público por ônibus. 
O presidente do Sindicato das Empresas de Aracaju 
(Setransp), Alberto Almeida, cobra por mais inves-
timentos no setor e uma maior conscientização por 
parte dos motoristas de veículos individuais que 
invadem e trafegam nas vias dos ônibus.

“Há a necessidade de priorização para o transporte. 
Por mais equipamentos novos que se tenha, por mais 
qualificação que se dê ao motorista, tem que existir um 
investimento em vias, tecnologia, paradas de ônibus e 
terminais em colaboração para um transporte público 
coletivo melhor. Existem duas faixas preferenciais para 
os ônibus, mas em sua maioria não são respeitadas pe-
los veículos, nem têm a devida fiscalização”.

Como em todo o país, o número de passageiros trans-
portados em Aracaju caiu 24%, mas ainda assim as empre-
sas de transportes continuam investindo em tecnologias 
de ponta, em capacitação dos colaboradores e, dentro das 
possibilidades, em equipamentos e frota para promover 
um melhor atendimento à população, mesmo com pouco 
incentivo em políticas públicas vindas do governo.

“Com exceção da redução da alíquota do ISS de 
5% para 2%, não há nenhum tipo de desoneração de 
custos do serviço do transporte público coletivo, nem 
subsídios para investimentos ou mesmo para reposi-
ção de custos como gratuidades”, lamenta o presiden-
te do Setransp/Aracaju.

B Terminal de ônibus 
em Aracaju (SE).
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Belém e Campo Grande, aos poucos, 
caminham para a melhoria

Um dos principais projetos de mobilidade urbana da 
capital do Pará é o sistema BRT Belém, que desde 
2016 vem operando de forma gradual, à medida que as 
obras vão sendo entregues. A implantação foi iniciada 
em 2012 e até hoje se arrasta, com previsão de entrega 
ainda para este ano. Segundo a Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a atual 
gestão do prefeito Zenaldo Coutinho recebeu em 2013 
a primeira parte de obras do BRT da avenida Almirante 
Barroso com falhas de projeto e problemas contratuais.

Para que as obras fossem retomadas com serie-
dade foi criado um comitê para fiscalizar a execução, 
após um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
assinado pelo prefeito, juntamente com o Ministério 
Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado 
(MPE) e Caixa Econômica Federal (CEF). As obras ain-
da passaram por ajustes complementares.

Segundo o diretor de obras da Secretaria Municipal 
de Urbanismo de Belém, Reinaldo Leite, as obras já es-
tão sendo concluídas e já há previsão para a expansão 
do sistema. “Atualmente, o BRT já funciona parcial-
mente e possui previsão de entrega da pista expressa e 
terminal da Maracuera para agosto de 2019, concluin-
do esta etapa. Ainda há a expansão do projeto com o 
BRT-Centenário, que está na fase de elaboração de 
projeto, e o BRT Centro, que já tem projeto executivo 
pronto e aguarda recursos para ser executado”.

Atualmente, o sistema atende cerca de nove bair-
ros e opera ao longo de 17,5 km de extensão. A Prefei-
tura de Belém também implantou, no final de 2017, as 
faixas BRS, sigla em inglês para Bus Rapid System, ou 
Serviço Rápido por Ônibus, que dão acesso à área cen-
tral do município e que fazem parte de um conjunto de 
intervenções, caracterizado, sobretudo, pela implan-
tação de faixas destinadas exclusivamente à circulação 
de ônibus e fiscalização eletrônica.

“Dessa forma, as faixas BRS têm como principal ob-
jetivo minimizar a interferência dos veículos particulares 
nas faixas destinadas aos ônibus, causando dessa forma 
uma diminuição de pelo menos 30% no tempo de viagem 
do usuário do transporte público”, explica o diretor-su-
perintendente da Semob em exercício, Gilberto Barbosa.

Previsto em 2012 e iniciado no final de 2017, o 
“Corredor Sudoeste”, de Campo Grande, capital de 
Mato Grosso do Sul, ainda está em obras. Com pre-
visão de atender 40 mil passageiros, o serviço já está 
avançado com as obras do braço do corredor com 
3,2 km, abrangendo a Guia Lopes e a Rua Brilhante.

Já as obras para o primeiro trecho do “Cor-
redor Norte” ainda não têm data para começar. A 
licitação para contratar a empresa encarregada 
de recapear e implantar a via foi iniciada há quatro 
meses, sem previsão de término, como afirma a 
Agência Municipal de Transporte e Trânsito de 
Campo Grande (Agetran).

O Corredor Norte está planejado para uma 
extensão de 22,7 km e se estenderá até o Termi-
nal Nova Bahia, passando pelo Terminal General 
Osório, servindo de interligação com os demais 
terminais do transporte coletivo da capital. A obra 
está prevista no projeto de mobilidade urbana, que 
conta com recursos de um financiamento contra-
tado com a Caixa Econômica Federal. A estimativa 
é que sejam investidos nos corredores mais de R$ 
130 milhões. 

 HÁ A NECESSIDADE 
DE PRIORIZAÇÃO PARA O 
TRANSPORTE. POR MAIS 
EQUIPAMENTOS NOVOS 
QUE SE TENHA, POR 
MAIS QUALIFICAÇÃO QUE 
SE DÊ AO MOTORISTA, 
TEM QUE EXISTIR UM 
INVESTIMENTO EM VIAS, 
TECNOLOGIA, PARADAS 
DE ÔNIBUS E TERMINAIS 
EM COLABORAÇÃO PARA 
UM TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO MELHOR 

Alberto Almeida, 
presidente do Setransp Aracaju
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Propostas do setor: 
Programa Emergencial 
de Qualificação

O Programa Emergencial de 
Qualificação da Infraestrutura para o 
Transporte Público Urbano por Ônibus, 
uma das propostas da publicação 
“Construindo hoje o amanhã – Pro-
postas para o Transporte Público e 
a Mobilidade Urbana Sustentável 
no Brasil”, recomenda a implantação 
de quase 9 mil quilômetros de faixas e 
corredores exclusivos para ônibus, em 
quatro anos, nas 111 cidades brasileiras 
com mais de 250 mil habitantes.

Essa infraestrutura teria um custo 
estimado para implantação de R$ 18,7 
bilhões em quatro anos. Um investi-
mento que poderia se pagar em pouco 
tempo — estima-se que o retorno seria 
de R$ 11,5 bilhões por ano, dos quais R$ 
8 bilhões associados ao ganho de tempo 
dos usuários de ônibus, R$ 540 milhões 
de economia de diesel e R$ 804 milhões 
decorrentes da redução da poluição 
com a redução de consumo de com-
bustível — estes dois relacionados com 
o aumento da velocidade dos ônibus. 
Haveria, ainda, R$ 795 milhões de re-
dução dos custos operacionais dos ôni-
bus. Quanto à migração de usuários de 
automóvel para os sistemas de ônibus 
priorizados, foi estimado, por ano, um 
benefício de R$ 866 milhões no con-
sumo de combustível, R$ 111 milhões 
de ganho com a redução dos custos da 
poluição e R$ 341 milhões associados à 
redução do custo dos acidentes.

LEIA MAIS SOBRE A PROPOSTA 
SETORIAL NAS PÁGINAS 09 E 27.

A maior cidade do país também é responsável 
pela maior quilometragem de priorização do transporte 
público, com mais de 740 quilômetros distribuídos entre 
BRT, corredores e faixas exclusivas. Segundo dados da 
NTU, São Paulo conta atualmente com 19 corredores de 
ônibus com pouco mais de 140 quilômetros, 513 
quilômetros de faixas exclusivas e 4 sistemas BRT, dos 
quais um está em operação. Os corredores do transpor-
te coletivo urbano beneficiam cerca de 10 milhões de 
passageiros por dia útil. Atendem cerca de 250 linhas 
municipais operando com 3.100 veículos, que represen-
tam 23% da frota total em operação.

O “Expresso Tiradentes”, o BRT paulista, possui 12 
quilômetros de extensão, três terminais e sete estações. 
Operam neste corredor seis linhas, que transportam 
em média 61 mil passageiros por dia útil, sendo 14 mil 
na hora pico, com frota de 86 veículos. Atualmente, 
o sistema faz integração física e tarifária com toda a 
rede de linhas de ônibus municipais, intermunicipais 
e com a rede metroferroviária. Em sua estrutura, os 
três terminais possuem equipamentos para atender os 
passageiros desde o embarque até a alimentação. Antes 
da implantação do sistema, o tempo de viagem nesse 
trajeto era de aproximadamente 50 minutos. Atualmen-
te, o deslocamento leva, em média, 15 minutos. 

C

Curiosidade
Sampa: a cidade que mais investe 
na priorização dos ônibus
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Com inovações tecnológicas surgindo a todo 
o tempo, os smartphones não saem mais das 

mãos dos brasileiros. As redes sociais são as platafor-
mas mais acessadas no país, em 75% dos celulares, 
segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística (IBOPE).

Só no mês de abril de 2018, 120 milhões de usu-
ários se conectaram ao Facebook via dispositivos 
móveis. Em 2017, o WhatsApp também apresentou o 
mesmo número de clientes. Agora, sem sair dos apli-
cativos prediletos, os usuários do transporte público 
paulista têm a possibilidade de recarregar o cartão do 
transporte coletivo conversando com um “chatbot”, 
um robô que usa inteligência artificial.

Além das conversas:
recarga do Bilhete Único 
paulista também pode ser 
feito pelas redes sociais
Muitos sistemas de bilhetagem oferecem recarga on-line, via site e 
aplicativos, mas agora é possível também fazer a recarga dos créditos 
de passagens do transporte coletivo por WhatsApp e Facebook

A primeira ferramenta do mundo a carre-
gar créditos de transporte público pelo Cha-
tbot no Facebook foi implantada pela São 
Paulo Transporte (SPTrans), em parceria com 
o Laboratório de Inovação em Mobilidade da 
Prefeitura de São Paulo (MobiLab) e a startup 
OnBoard Mobility. O Banco do Brasil (BB) 
também inovou com os robôs no app What-
sApp, possibilitando ao passageiro dos ôni-
bus a recarrega do cartão sem enfrentar filas. 
O objetivo é popularizar as recargas on-line, 
hoje feitas por aplicativos específicos que 
tomam espaço nos celulares dos brasileiros 
com pouca memória disponível. 
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“Muitas cidades e municípios estão entrando no que é a tendência 
mundial na mobilidade urbana. O Brasil foi um dos primeiros países da 
América Latina a utilizar bilhetagem eletrônica. Essas novas possibilida-
des são bem-vindas aos usuários, porque funcionam para que eles sejam 
atendidos de forma rápida na questão da recarga. Quanto mais alterna-
tivas tiverem, melhor”, destaca o doutor em Engenharia de Transportes 
e coordenador do Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes da 
Universidade de Brasília (Ceftru), Pastor Willy Gonzales Taco.

Como 
funciona

O serviço foi lançado em São Paulo no ano passado com o nome Bipay. O 
chatbot fica disponível no Facebook 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
e faz a recarga do Bilhete Único por meio de mensagens na rede social, 
seja aplicativo ou computador.

O chatbot interage com as pessoas por meio de conversas, respon-
dendo perguntas como se fosse humano. Esse programa funciona a par-
tir de regras preestabelecidas e também por inteligência artificial. No pri-
meiro caso, são definidos palavras-chave e fluxos de navegação; assim, o 
usuário escreve termos geralmente usados sobre determinados assuntos 
na conversa com o chatbot.

No caso da inteligência artificial, o robô aprende o comportamento 
e as palavras mais usadas pelas pessoas, fazendo com que quanto mais 
a ferramenta seja utilizada, mais inteligente fique, atendendo melhor os 
usuários. Um dos benefícios da tecnologia é a facilidade das interações 
por redes sociais.

Para a compra de créditos, basta o usuário acessar a página do ser-
viço no Facebook, pelo qual o Bilhete Único será recarregado, e iniciar 
um bate-papo, com mensagens respondidas instantaneamente. É pre-
ciso fazer login com o e-mail e senha usados na rede social e informar os 
dados solicitados. Todas as informações sensíveis, como números do 
cartão de crédito e CPF são trocados em um ambiente seguro e não ficam 
registrados na conversa, o que garante a confiabilidade do serviço. “É 
uma experiência inovadora com bastante potencial. Por ser um sistema 
novo, alguns usuários ainda estão se acostumando com esse tipo de ser-
viço”, explica o diretor de gestão da receita e remuneração do SPTrans, 
Donizete Santana Costa.

Durante 10 meses de operação em São Paulo a OnBoard Mobility afir-
ma ter vendido mais de 180 mil passagens e conquistado muitos usuários, 
como conta o CEO e Co-fundador da empresa, Luiz Renato M. Mattos. 
“Em uma pesquisa que fizemos, cerca de 75% dos consumidores senti-
ram-se satisfeitos ou totalmente satisfeitos com o nosso serviço”. Além 
disso, 67% dos usuários costumavam recarregar o Bilhete Único em pon-
tos físicos, comprovando o potencial de popularização da recarga on-line.
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A expectativa é de que, com a disponibilização da solução no 
aplicativo de mensagens, a quantidade de recargas aumente em, 
pelo menos, 20%. “A principal vantagem é o passageiro poder 
comprar créditos para seu Bilhete Único pelo smartphone por 
meio de conversa”, destaca Donizete Santana.

Para utilizar o canal, o cliente deve adicionar em seus con-
tatos do WhatsApp o número do Banco do Brasil (4004-0001), 
cadastrar o celular para movimentações financeiras e iniciar uma 
conversa com o chatbot, por meio de palavras-chave como ‘Re-
carga’, ‘Bilhete Único” ou ‘Bilhete Único SPTrans’. Na conversa, o 
passageiro irá fornecer o número do cartão e escolher o valor do 
crédito. A interação acontecerá por meio de um assistente cogni-
tivo, com utilização de inteligência artificial.

Após o procedimento, os créditos adquiridos pelo aplicativo 
são disponibilizados para recarga, que poderá então ser feita pelo 
passageiro encostando o cartão em uma das máquinas de recarga 
instaladas nas estações de metrô, postos de atendimento, termi-
nais de ônibus, estabelecimentos comerciais e nos validadores 
vermelhos instalados nos ônibus do sistema municipal.

O sistema paulista avalia positivamente as inovações nas 
compras de crédito que facilitam a vida corrida do passageiro. 
“Na visão da SPTrans, mais importante do que a quantidade de 
aplicativos é o alcance dos programas para os usuários. O ideal 
é que aqueles que fizerem parte da rede de venda de créditos do 
Bilhete Único alcancem o maior número de usuários, oferecendo 
segurança e comodidade”, afirma o diretor. 

RECARGA ON-LINE 
PARA OUTRAS CIDADES

O serviço de recarga por redes 
sociais chamou a atenção de outras cidades, 
como Belo Horizonte. A capital mineira e a 
região metropolitana possuem os cartões 
BHBus e ÓTIMO que também poderão ser 
carregados pelo Facebook. As páginas 
BHMOBi, para o cartão BHBus, e ÓTIMO 
têm previsão de lançamento este ano. “Os 
sistemas de transporte nessas cidades 
confirmam o desejo de novos canais de 
recarga e contato com clientes, buscando 
atrair usuários que hoje podem optar por 
outros serviços de mobilidade quando 
convém”, afirma o fundador da startup. 

WhatsApp

O Banco do Brasil (BB), em parceria 
com a SPTrans, desenvolveu para 
seus clientes a solução de recarga 
de cartões de transporte via What-
sApp. O primeiro convênio para dis-
ponibilização do serviço foi firmado 
em novembro de 2018, no município 
de São Paulo. A recarga do Bilhete 
Único dentro dos canais do banco foi 
lançada no final de 2016 e foi o meio 
mais utilizado para a compra de cré-
ditos em dezembro de 2018. O uso 
do WhatsApp para recarga repre-
senta uma evolução do serviço. Em 
outubro, o total de créditos transfe-
ridos para o cartão do sistema pau-
lista dentro dos canais BB chegou 
a R$ 3,9 milhões — incremento de 
45% sobre o montante verificado em 
janeiro de 2018.
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Aliás, a segurança das informações pessoais 
é um dos pontos mais importantes para o passa-
geiro. O especialista Pastor Willy avalia que essas 
novas tecnologias devem fornecer protocolos que 
permitam a segurança dos dados fornecidos. Es-
sas informações sobre a compra de créditos tam-
bém podem ajudar no aprimoramento do serviço. 
“Com as informações fornecidas na recarga, como 
a forma de pagamento, o tipo da recarga e os dias 
que foram feitas, o sistema pode trabalhar para 
melhorar o atendimento ao usuário”.

O Laboratório de Inovação em Mobilidade da Prefei-
tura de São Paulo (MobiLab) surgiu em 2013 como uma nova 
forma de relacionamento da administração pública com a 
área de tecnologia da informação. A ideia de sua criação de-
rivou da necessidade de promover a transparência e a análi-
se dos dados produzidos pelos serviços, gerando novas so-
luções para a sociedade e para a administração pública na 
melhoria da mobilidade urbana. O projeto utiliza os dados 
fornecidos pelas duas agências da Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes, a Companhia de Engenharia de 
Tráfego S/A (CET) e a SPTrans.

A respeito dos custos das plataformas, a SPTrans 
remunera a operação de venda de créditos nas redes 
sociais por meio de uma comissão sobre o volume 
vendido, como também acontece nos demais canais 
de venda. Os responsáveis pelos aplicativos arcam 
com os custos de desenvolvimento, implantação e 
operação dos programas. Apesar de toda a tecnologia 
desenvolvida para melhorar o dia a dia de quem pega 
o ônibus, a SPTrans estima que, de todas as vendas de 
crédito Comum e Estudante, apenas 5% sejam feitas 
atualmente pelos aplicativos disponíveis.

Laboratório de Inovação 
em Mobilidade

O projeto vem como uma resposta ao 
modelo passivo de consumo de tecnologia 
e uma maneira de introduzir a criatividade, 
customização e agilidade típicas de empre-
sas startups no setor público. A execução 
da proposta inovadora do MobiLab se dá 
por meio de políticas públicas baseadas 
em evidências e pela produção de soluções 
tecnológicas. Nesse ambiente inovador e 
criativo encontram-se desenvolvedores, 
pesquisadores, servidores públicos, par-
ceiros do terceiro setor, além do público 
participante de eventos, workshops 
e oficinas realizadas ou apoiadas.
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 Irlanda
País quer implementar sistema 
de bilhetagem móvel

A Irlanda pretende lançar um 
sistema de bilhetagem móvel por meio de 
aplicativo, que será testado em algumas 
rotas regionais da operadora Bus Éireann 
no final de 2019. A nova solução melhorará 
a experiência do cliente e fornecerá aos 
usuários um único recurso para comprar 
passagens para várias operadoras de 
transporte público. A solução de bilheta-
gem móvel é da Cubic e permite o transpor-
te multimodal através de uma interface de 
usuário integrada. O aplicativo de bilhete-
ria móvel permite que os viajantes comprem 
ingressos com facilidade e gerenciem suas 
contas on-line. Esse sistema de bilhetagem 
móvel já é utilizado em cidades como Los 
Angeles, Washington DC, Chicago e Nova 
Iorque, nos Estados Unidos; em Colônia, na 
Alemanha; e em Brisbane, na Austrália. 

 Estados Unidos
Nova Iorque pretende utilizar recursos de pedágio 
urbano para melhoria do transporte público

Uma ideia lançada há 50 anos parece que finalmente 
sairá do papel. A cidade mais populosa dos Estados Unidos, 
Nova Iorque, deve passar a cobrar pedágio dos motoristas de 
veículos particulares que entrarem em seu centro urbano a 
partir de 2021. Com a medida, que é pioneira nos EUA, o 
governo prevê arrecadar US$ 1 bilhão por ano, que serão 
utilizados para a manutenção e melhorias do transporte 
público. Um painel de especialistas se encarregará de aprovar 
um “Plano de Capital” para o período 2020–2024 e, no final de 
2020, determinará os preços e a localização dos pedágios. 

 China
Lançado primeiro ônibus 
biarticulado elétrico

O primeiro ônibus biarticulado 
100% elétrico de 27 metros do mundo é 
lançado pela BYD, em Shenzhen, na China. 
O veículo iniciará sua operação no sistema 
BRT TransMilenio, de Bogotá. Com 
capacidade para 250 passageiros, o K12A 
pode viajar a uma velocidade máxima de 70 
km/h e é o primeiro ônibus elétrico do 
mundo equipado com um sistema 4WD 
distribuído, que pode alternar entre tração 
de duas ou quatro rodas sem problemas 
para atender às demandas de diferentes 
terrenos, além de reduzir o consumo total 
de energia do veículo.

Ele apresenta uma carroceria em liga de alumínio e as princi-
pais tecnologias de baterias, motores elétricos e controles eletrôni-
cos da BYD. Possui sistema de gerenciamento de calor de bateria, 
sistema regenerativo de energia e design integrado inteligente. Uma 
carga pode durar por quase 300 km, podendo responder às deman-
das da operação de um dia inteiro. 
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Competição de inovação 
cria soluções para o ônibus
Evento reuniu cerca de 150 pessoas, entre competidores e mentores. Ao 
todo, 14 equipes apresentaram projetos que podem solucionar alguns dos 
problemas relativos ao transporte coletivo da capital goiana e do Brasil

“Inovação para mobilidade coletiva e sustentá-
vel” foi o tema da competição Hackinnovation 

Mobinova, promovida pela HP Transportes Coletivos, 
RedeMob Consórcio, Urbi Mobilidade e PontoGet entre 
os dias 29 e 31 de março, em Goiânia (GO). Durante 
38 horas, cerca de 80 competidores estiveram focados 
em criar soluções que pudessem ser aplicadas para 
melhorar o serviço hoje prestado. Para apoiá-los, os par-
ticipantes contaram com a presença de mais de 40 men-
tores de várias áreas, de design a empreendedorismo. O 
certame reuniu pessoas de todo o Brasil e premiou três 
grupos considerados os melhores pelos jurados.

A diretora executiva da HP Transportes Coletivos, 
Indiara Ferreira, foi uma das juradas. Segundo ela, o 
evento foi realizado para desafiar a comunidade aca-
dêmica e os empreendedores sobre a importância de 
se discutir sobre mobilidade urbana.  “Acredito que 

nossa principal percepção foi a de que, se não houver atu-
ação conjunta dos agentes públicos com as empresas, nos 
próximos cinco anos a cidade não andará mais”, analisa.

O hackinnovation é uma maratona de desenvolvimen-
to de modelos de negócio com viés tecnológico, e a princi-
pal expectativa com a realização do evento foi mobilizar a 
comunidade em favor do transporte público coletivo, ex-
plica Paolo Petrelli, sócio da empresa PontoGet Inovação.

“O objetivo é mostrar para a sociedade que a empresa 
de transporte não é a vilã  da mobilidade e, sim, que ela 
precisa da sociedade para inovar e continuar inovando, 
porque a gente sabe que soluções de mobilidade indivi-
dual, na verdade, estão sitiando as nossas cidades; o pro-
blema do trânsito vem se agravando e ninguém resolveu 
isso com soluções de aplicativos de mobilidade individu-
ais. O problema não está no ônibus, está como o serviço é 
entregue hoje para a sociedade”, pontua Paolo.  
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Segundo Petrelli, o processo de inovação pas-
sa por três etapas: pela ideação, pela modelagem 
da ideia e pela validação no mercado, para então 
encaixar essa tecnologia como solução para a dor 
ou a necessidade do cliente que foi mapeada. “O 
interessante é que eles (os participantes) saíram 
para a rua. Foram conversar com as pessoas em 
terminais e ponto de ônibus, andaram de ônibus, 
passaram pela jornada que as pessoas passam 
pelo transporte coletivo e identificaram vários 
problemas que as pessoas têm. E descobriram 
outras soluções, distintas das anteriormente pen-
sadas; eles pivotaram, ou seja, reposicionaram o 
modelo de negócios deles”, comenta.

A estudante de Engenharia Civil Gabriela dos 
Santos Uller, 25, provou gostar de estudar mobi-
lidade urbana ao escolher participar do evento 
mesmo sendo tão distante de sua cidade, Maringá 
(PR). Para ela, o indivíduo tem o direito de se des-
locar de maneira eficiente dentro da cidade. Ga-
briela não imaginava viver dias tão intensos.

“Eu não sabia que a gente veria aqui os pro-
blemas, mas também buscaríamos soluções. Eu 
achei muito legal e estou fascinada em poder 
buscar uma solução e ver que ela é factível”, diz 
empolgada. A estudante e mais quatro integrantes 
receberam menção honrosa pelo projeto Mobilize, 
sistema interativo com o usuário, focado em dispo-
nibilizar informações aos passageiros com ou sem 
deficiência física (visual ou sonora).

Projetos 
vencedores

A equipe vencedora, formada por quatro estudan-
tes de Engenharia de Software da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) e uma arquiteta, apresen-
tou um aplicativo que funciona como assistente 
pessoal digital para o transporte público. O “Ha-
ppy”, nome dado ao projeto, tem dupla função: além 
de ajudar as pessoas a utilizar o transporte coletivo, 
o aplicativo registra com exatidão a origem e desti-
no dos passageiros e o seu tempo de deslocamento.

“O que temos hoje são pesquisas por aproximação. O 
Happy daria informações precisas sobre o trajeto dos pas-
sageiros. E, com esses dados, as empresas conseguiriam ter 
os horários corretos, saber onde há mais demanda e quais as 
linhas mais lotadas. Poderiam melhorar a operacionalidade 
do transporte, diminuir a lotação, sugerir novas rotas e au-
mentar a velocidade”, explica a arquiteta Fernanda de Souza 
Ferreira, que exibiu o projeto da equipe vencedora.

Gustavo Batista, um dos integrantes da equipe, fala da 
expectativa em receber o prêmio pelo primeiro lugar na 
disputa — uma viagem à Colômbia para conhecer o sistema 
de transporte de Bogotá, além de outros benefícios.  “Eu não 
sabia que existia o sistema de Bogotá, aprendi aqui durante 
o evento. E acho que será interessante para a gente levantar 
informações e poder ver soluções que poderíamos aplicar 
na nossa realidade, ou, se não, na realidade em que eles tra-
balham, e poder mudar um pouco a forma da gente pensar. 
Queremos aprender muito lá e continuar com a nossa ideia”, 
revela empolgado.

A equipe que ficou em segundo lugar apresentou o “Bus-
Game”, uma plataforma interativa que busca proporcionar 
segurança para as mulheres, a partir da formação de uma 
rede de compartilhamento de informações sobre trajetos, 
para que as passageiras possam, por exemplo, caminhar 
juntas até o ponto de ônibus. Já o terceiro lugar ficou com o 
projeto “Integra”, uma plataforma digital com uma atendente 
virtual que elaboraria as melhores rotas para o deslocamen-
to, com informações em tempo real.

Premiação

Os vencedores do hackinnovation receberam R$1.000,00 
cada um em créditos para viagens no CityBus 2.0; mentoria 
GetUP da PontoGet Inovação, para apoiar o desenvolvi-
mento do projeto; e viagem guiada a Bogotá, referência em 
mobilidade urbana na América Latina, com visita técnica 
à empresa TransMilenio. Cada integrante da equipe vice-
-campeã ganhou R$750,00 em créditos para o CityBus 2.0 e 
viagem guiada a São Paulo, com visita ao InovaBRA, espaço 
de inovação colaborativa do Bradesco. Os participantes pre-
miados em terceiro lugar receberam R$ 500,00 em créditos 
para o CityBus 2.0 cada um. (LEIA MAIS SOBRE O SERVIÇO 

CITYBUS 2.0 NA EDIÇÃO 37 DA REVISTA NTURBANO).
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Nossas 
dicas

EVENTO Seminário Nacional NTU 2019
Com o tema “Inovação e reinvenção: o futuro do transporte público com 
foco no cliente”, a NTU realizará nos dias 20 e 21 de agosto mais um 
evento nacional. Os caminhos para a inovação e o futuro do transporte 
público serão os temas abordados na 33ª edição do Seminário, que irá 
também debater propostas para a superação dos desafios estruturais que 
impedem a oferta de serviços de qualidade, com transparência e preços 
acessíveis. A edição 2019 do Seminário Nacional NTU tem como objetivo 
discutir diretrizes e soluções que contribuam para melhorar a experiência 
do cliente no transporte público coletivo urbano de passageiros no 
Brasil e recuperar a demanda perdida. Marque na agenda: 20 e 21 de 
agosto de 2019, Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, Brasília (DF).

PUBLICAÇÃO Atuação 
de profissionais de 
psicologia em políticas 
públicas de mobilidade 
humana e trânsito
A publicação “Referências técnicas 
para atuação de psicólogas(os) em 
políticas públicas de mobilidade 
humana e trânsito” demonstra as 
possibilidades de atuação da psicologia 
no âmbito das políticas públicas 
de mobilidade humana e trânsito, 
propondo uma reflexão que localiza a 
centralidade das pessoas (motoristas 
ou não) em seus deslocamentos por 
diversos meios: a pé, por bicicletas, 
transportes públicos, veículos 
individuais e veículos de transporte 
de cargas. Com 180 páginas, a 
publicação tem distribuição gratuita 
e está disponível para download no 
site do Centro de Referência Técnica 
em Psicologia e Políticas Públicas 
(CREPOP):  CREPOP.POL.ORG.BR.

PUBLICAÇÃO Cidade 
em Movimento 
– Mobilidades e 
Interações no 
Desenvolvimento 
Urbano
Publicado em inglês e português, 
o livro “Cidade em Movimento 
– Mobilidades e Interações 
no Desenvolvimento Urbano” 
tem 334 páginas e reúne 13 
capítulos que abordam o tema 
da cidade e do 
desenvolvimento 
urbano a partir 
da lógica do 
movimento. Ela 
foi elaborada 
no âmbito da 
parceria entre 
o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) e o Instituto de Políticas de 
Transporte e Desenvolvimento 
(ITDP) do Brasil, iniciada em 2013. 
A versão para download do livro 
está disponível no site do Ipea.
Acesse:  WWW.IPEA.GOV.BR.

APP

“Curitiba 156”
Com o 
aplicativo 
“Curitiba 156” 
é possível 
bloquear o cartão-
transporte e consultar os 
créditos de passagens. 
A tecnologia também 
permite ao passageiro 
do sistema verificar 
a localização dos 
ônibus das 250 linhas 
da capital paranaense 
em tempo real, seus 
itinerários, horários e 
outras informações. Ele 
também apresenta as 
melhores linhas e rotas 
— basta digitar o local 
onde está e o destino ao 
qual deseja chegar, que 
o aplicativo apresenta 
quais são as opções de 
ônibus mais próximas 
do local de partida. O 
app está disponível para 
sistemas operacionais 
Android e iOS.
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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



Pai, mãe, se forem sair para beber 
com amigos, deixem o carro na 
garagem. Usem transporte 
coletivo, é mais seguro!

Um condutor sob o efeito do álcool 
é 14 vezes mais propenso a ser 
responsável por um acidente fatal.*
Se for de ônibus, não tem perigo! 

Iniciativa Realização Apoio:

* (Fontes: OMS/ONSV)


