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Embarque nesse COLETIVO!
A cada dia vemos a chegada de uma novidade na área da mobi-

Mas não faremos isso sozinhos. O CO-

lidade — patinetes elétricos, bicicletas à disposição pelas ruas,

LETIVO é baseado na construção de uma

aplicativos de todo tipo. O mundo está vivendo rápidas e profun-

Rede de Inovação da Mobilidade Urbana,

das transformações na mobilidade urbana.

que pretende reunir todas as possíveis

O problema é que praticamente todas as soluções inova-

parcerias e atores desse universo da mo-

doras são voltadas para o transporte individual. Isso pode dar

bilidade coletiva, interessados em apoiar

comodidade ao passageiro, mas não contribui para melhorar a

e participar da identificação e desenvolvi-

vida das cidades. Ao contrário, tende a ampliar o número de veí-

mento de projetos, bem como fomentar a

culos e o caos urbano.

criação de um espaço propício à inovação,

É preciso trazer o transporte público coletivo para esse deba-

voltado para o desenvolvimento de ideias,

te. Na verdade, para o centro do debate e da busca de soluções.

ações e produtos inovadores em prol do

Porque a verdadeira mobilidade urbana, eficiente e sustentável,

transporte público coletivo urbano – nos-

tem que estar baseada numa rede integrada de transporte cons-

so “hub” de inovação, apelidado de Gara-

truída ao redor do transporte público. Não há outra forma.

gem Central.

Por muito tempo, as empresas operadoras do transporte

Cada parte interessada tem um papel a

público por ônibus urbano estiveram afastadas desse cenário.

desempenhar, uma contribuição a dar, uma

Acompanhavam as tendências, aprendiam com as novidades.

oportunidade a abraçar e aproveitar. Jun-

Estiveram se preparando para as mudanças. E chegou a hora.

tos, podemos criar soluções que poderão

As empresas associadas e entidades filiadas da NTU tomaram a

contemplar desde inovações em modelos

decisão estratégica de assumir o protagonismo e enfrentar o de-

de negócios e tecnologia até inovações dis-

safio de inovar e reinventar a mobilidade coletiva, buscando novas

ruptivas, que poderão moldar o novo trans-

soluções, mais efetivas e eficazes, para ofertar serviços de trans-

porte público do futuro. Podemos tirar do

porte público de qualidade.

papel todas aquelas boas ideias que estão

Um compromisso materializado no lançamento, no início de
maio, do COLETIVO — Programa de Inovação em Mobilidade

esperando uma chance para virar realidade. E fazer coisas nunca imaginadas.

Urbana da NTU. Um marco para o setor, que pretende oferecer

Por isso, convidamos a todos para em-

opções que atendam melhor às necessidades do público no con-

barcar no nosso COLETIVO, o Programa de

texto da nova mobilidade urbana, usando a inovação para encur-

Inovação em Mobilidade Urbana da NTU.

tar os caminhos e gerar resultados mais rápidos.

Boa leitura!
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Opinião

USUÁRIOS OU PASSAGEIROS,
mas nem sempre clientes
— por Stamatula Vardaramatos

A

A referência a quem utiliza transporte co-

da questão. Essa era nos abre um leque de oportu-

genérica e, algumas vezes, pouco lisonjeira. En-

houve um tempo tão propício para a promoção do

letivo, pela mídia e outras áreas, costuma ser

quanto em outros setores o cliente é tratado com tal

nomenclatura, no transporte coletivo parece que
ele não teria alcançado esse patamar. Ou será que

existe alguma resistência do empresário e do gestor público no reconhecimento desse valor? Tenho

nidades, já que, sob o aspecto mercadológico, nunca
transporte coletivo como agora. O nosso serviço contribui para a mobilidade urbana, para as cidades ser
tornarem mais sustentáveis e para o planeta respirar
melhor. Isso é valor, comenta Sganzerla.

De acordo com Philip Kotler, no livro Marketing

convicção que não, pois o cliente é a razão do nosso

3.0, em vez de tratar os indivíduos simplesmente como

Talvez falte um entendimento mais amplo, di-

nos plenos, com mente, coração e espírito. Portanto,

trabalho e do nosso empenho por avanços.

fundido na sociedade e por nós mesmos, de que
o transporte coletivo, como os demais segmentos,

também opera na filosofia de satisfação de quem o

consumidores, devemos tratá-los como seres humasão tempos que convergem para a prática do que fazemos: trabalhar para as pessoas e para o bem comum!

O atual secretário de mobilidade urbana de Porto

utiliza. Um serviço essencial, que propulsiona o de-

Alegre, Rodrigo Tortoriello, disse recentemente em

precisa das pessoas para prosperar, assim como a

“hashtag nem um passageiro a menos”. Ele comen-

senvolvimento, a economia e a mobilidade urbana,
cidade precisa do transporte coletivo para evoluir.

O desafio é grande. É necessário buscar formas

de atrair o cliente, oferecendo mais facilidades,
agilidade, tecnologia, conforto e informação. Essa

equação é complexa, considerando que a crise atin-

giu em cheio o setor. Números divulgados pela própria NTU mostram que, no Brasil, os ônibus urba-

um encontro com empresários que o lema deve ser

tou que é preciso acordar todos os dias e pensar: “O
que eu posso fazer hoje para conseguir conquistar
mais um cliente?”.

O fato é que a atuação de cada um, do operacional

ao estratégico, é fundamental nessa empreitada. E todos nós temos esse compromisso!

nos perderam 25,9% dos usuários entre 2013 e 2017.

Mas, se fizermos um paralelo com a evolução

{A} naum/Shutterstock.com

do marketing, veremos que os tempos atuais são

favoráveis. Os estudiosos da área, como o consul-

STAMATULA
VARDARAMATOS

berto Sganzerla, mencionam que a partir de 2005

Transportadores de Passageiros

tor e especialista em marketing em transporte Ro-

Presidente da Associação dos

(no Brasil a partir de 2010) temos o surgimento de

de Porto Alegre (ATP).

uma nova era, onde “valores” se tornam o centro
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A VELHA MOBILIDADE
É POSSE, A NOVA É SERVIÇO
É chegado o momento de dizer adeus ao que é velho e saudar o novo. Esse foi o sentimento que contagiou os 2.700 delegados inscritos e os 15 mil visitantes
da feira que integrou a edição 2019 do Congresso Mundial
de Transporte Público, promovido pela União Internacional de Transportes Públicos (UITP) entre os dias 9 e 12 de
junho em Estocolmo, na Suécia.
O evento reúne, há 130 anos, entidades e profissionais
— com Jurandir Fernandes

do setor de todo o mundo para debater estratégias para
uma mobilidade urbana sustentável e inclui ainda uma
exposição com inovações, soluções e produtos que são
tendência — somente este ano, 470 expositores participaram. Estiveram representados cerca de 45 países.

ED. 39

NTUrbano

{A} AsiaTravel/Shutterstock; {B} Osiris / Arquivo NTU

Para o presidente da Divisão América
Latina da União Internacional de
Transportes Públicos (UITP), Jurandir
Fernandes, essa é a principal
mensagem deixada pelo Congresso
Mundial de Transporte Público 2019
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Entrevista

O presidente da Divisão América Latina da União Internacional de Transportes Públicos (UITP), Jurandir Fernandes,
comemora os resultados e, em entrevista à revista NTU Urbano, revela os frutos do evento, comenta sobre tendências

E quais as principais tendências
mundiais para a mobilidade

urbana e o transporte público?

A novidade que está cada vez mais clara

e obstáculos do transporte público no Brasil e no mundo, e

nos últimos anos é, na realidade, uma grande

lança o desafio: revolucionar o modo de pensar e fazer mobili-

mudança de comportamento. O carro deixou de

dade urbana.

ser um objeto de desejo. As pessoas estão

“De 10 anos para cá, os cidadãos retomaram a mobilidade

deixando de lado a vontade de possuir para

antiga, com uso de bicicletas, o andar a pé, isso tudo é revolu-

poder compartilhar. Assim, a mobilidade deixa

ção de comportamento. Estamos vivendo um momento muito

de ser algo ligado à posse para tornar-se um

bom para a mobilidade urbana, ela está no centro dos debates

serviço. É a chamada Mobility as a Service

políticos, então temos que aproveitar e colocar na mesa a

(MaaS), que significa, literalmente, mobilidade

pauta da mobilidade como serviço”, destaca Jurandir.

como um serviço. Essa é a grande bandeira. Hoje
sabemos que uma cidade do futuro, saudável,

Confira a íntegra da entrevista:

eficiente e com qualidade de vida é aquela em

Quais os principais temas abordados no

que podemos viver sem carro. Você não precisa

congresso e que balanço o senhor faz?

ter um automóvel, e nem mesmo uma bicicleta. A

O mais importante do evento, que acontece a cada

economia do compartilhamento e a digitalização

dois anos há mais de um século, é que ele teve alta

são as duas grandes ferramentas da mobilidade

participação nesta edição. Foi o maior que já tivemos, em

urbana atual. A mensagem mais forte que o

um espaço amplo em Estocolmo e com grande adesão:

congresso passa é que a mobilidade deixa de

foram milhares de participantes de cerca de 45 países. O

exigir uma propriedade e passa a ser vista como

congresso foi estabelecido em sessões técnicas, que se

um serviço prestado. Aí vem a discussão: como

basearam em sete grandes eixos de discussão em torno de

esse serviço vai ser prestado?

todas as tendências da mobilidade. Discutimos temas como
excelência no atendimento ao cliente, planejamento e
governança, inovação, novos talentos e novas habilidades
do futuro, eficiência operacional e financiamento do setor.

Isso pode ser aplicado

à realidade brasileira?

É preciso ter uma autoridade única do

Foi extremamente positivo realizar um evento com uma

transporte. Nós temos dificuldade com isso no

abrangência tão grande.

mundo, especialmente na América Latina, pelo
excesso de órgãos desempenhando a mesma

Qual foi o ponto alto dos debates?

função em uma única região. É um desastre. Isso

O ponto alto vem se delineando nos últimos quatro

atrapalha quem administra e quem opera o

ou cinco anos, e dessa vez ele ficou muito mais claro: o

serviço, todos ficam sem saber em que direção

transporte público continua sendo a espinha dorsal de toda

seguir, pois é muita gente dando palpite,

a mobilidade urbana. A espinha dorsal está nos ônibus,

cobrando taxas e impostos… Muitas vezes, você

grandes corredores, metrôs, trens… Agora, também integra

tem, na mesma cidade, um órgão municipal, um

o sistema de transporte público uma série de outros

estadual e um federal; e, para prestar um

serviços, como micro-ônibus, bicicletas, patinetes, sistemas

serviço, precisa tirar licença nos três, sendo que

de táxis e de aplicativos: todos complementam os ônibus,

eles não se falam e não planejam conjuntamente.

especialmente no Brasil, que transporta cerca de 90% da

Dessa forma, o grande atraso que temos que

população por meio deles. Isso já está bem estabelecido e

tirar, além do fator tecnológico, é o atraso

pacificado. A grande tônica que envolveu essa realidade foi

institucional. Temos que melhorar, principalmen-

a necessidade de integrar e combinar todos os modais com

te nas regiões metropolitanas, criando uma

o objetivo de alcançar uma mobilidade urbana eficiente.

autoridade única no transporte.

NTUrbano
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E quanto aos veículos autônomos?

É uma tecnologia que também está sendo muito

abordada em todos os encontros atuais. A dois congressos
atrás, em 2015, havia uma ou duas linhas sobre isso,

A ECONOMIA DO
COMPARTILHAMENTO E A
DIGITALIZAÇÃO SÃO AS DUAS
GRANDES FERRAMENTAS DA
MOBILIDADE URBANA ATUAL.

embora, naquele mesmo ano, tenhamos tido um teste
com um veículo que saiu de Vitória e foi até Guarapari (no
Espírito Santo) em uma viagem 100% autônoma. A
evolução desses últimos quatro anos foi mostrada nesse
congresso, com um impressionante número de veículos.
Várias montadoras de grande porte apresentaram veículos
autônomos pela primeira vez. Linhas de BRT com veículos

No cenário dos ônibus, o que

conduzidos de forma autônoma, em um centro de controle

se pode esperar para o futuro?

operacional, já vêm sendo pensadas. E tais veículos já

Notamos um crescimento muito grande da

estão sendo desenvolvidos, podemos tê-los muito em

eletrificação. Há uma tendência mundial de fazer com

breve, em cinco, no máximo 10 anos. É uma tendência que

que o transporte público — desde o táxi, passando

parece assustadora, afinal, imaginamos para daqui a 20 ou

pelas bicicletas, até os ônibus — seja todo eletrifica-

30 anos, mas está perto. Importante ressaltar que a UITP

do. Pela primeira vez, deu para perceber claramente

não vê com simpatia o carro autônomo, estamos falando

que todos os ônibus que estavam sendo lançados na

de ônibus autônomos. Trocar um carro individual por um

feira eram elétricos. Então, o transporte por ônibus

autônomo é substituir o congestionamento de carros de

como espinha dorsal, a urgência em integrar os

hoje por um congestionamento de carros autônomos. Nos-

modais e a criação de uma autoridade única se unem

sa luta é para que a autonomia venha para o transporte

a esse outro ponto-chave. É preciso dar sustentação

público, caso contrário vamos trocar seis por meia dúzia.

aos empresários e aos operadores e concessionários

Além disso, essa é uma tecnologia que tem vantagens e

para fazer essa mudança. A eletrificação tem algumas

desvantagens. A desvantagem clara é o aumento do

dificuldades muito fortes, como, por exemplo, quem
vai financiar toda essa mudança? Os veículos estão
muito caros, pois a demanda é baixa; e a demanda é
baixa, pois está caro andar de ônibus. Como romper
esse ciclo vicioso? Com uma política de governo, de
incentivo e financiamento para o setor. Há, ainda, a
questão operacional, de logística dentro das garagens. É uma dificuldade grande introduzir ônibus
elétricos e ter boas equipes de manutenção para os
ônibus comuns e os elétricos. Isso tem um custo. E
uma terceira questão é a segurança no fornecimento
da recarga das baterias. Como serão os pontos e a
política de recarga? À noite, com todos os ônibus
juntos, ou em trânsito, por meio de pontos de recarga
rápida durante o dia? A boa notícia é que teremos a
maior frota do mundo ocidental em uma única
cidade, aqui perto, em Santiago, no Chile, que
comprou 600 ônibus elétricos. O país estudou muito e
tem uma boa visão do que quer, então será um bom
lugar para acompanhar.
ED. 39
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desemprego setorial, que vai percorrer diversos setores da
economia. A vantagem está na fácil operação, que possibilita
mudar a oferta conforme a demanda, sem precisar convocar

Há também a tendência do

transporte sob demanda, correto?

Sem dúvida. Esse é um outro ponto-chave

uma tripulação. No entanto, não é uma necessidade do Brasil

para os ônibus começarem a trabalhar. A

no momento, temos muitos desempregados. Sendo assim,

população, hoje e cada vez mais, quer a flexibili-

não é uma luta que vamos travar agora, mas devemos alertar

zação do transporte público. É mais ou menos o

para as tendências, e os veículos autônomos estão vindo

que o carro propiciava, de acesso a qualquer

numa velocidade inacreditável.

hora, para ir aos locais em que se deseja e sem
parar a todo momento. Itinerários fixos, com

Ou seja, não dá para ignorar...

pontos e horários fixos, devem existir nos

Não dá para ignorar. É aquela história, não é certo

grandes corredores. Mas, na capilaridade,

ficar forçando uma situação, como é o caso de haver

principalmente nos bairros, nos entrepicos e aos

ascensoristas até hoje no Brasil. Uma pessoa dentro do

fins de semana, o que se estuda é o transporte

elevador apenas para apertar um botão, sendo que os

sob demanda. Você chama um ônibus pelo

elevadores estão cada vez mais inteligentes. Depois de 40

celular, por meio de aplicativo, e ele lhe atende

anos de tecnologias, ainda temos cobradores dentro dos

formando itinerários em comum ou semelhantes

ônibus, ao passo que a moeda está sumindo de circulação.

com outras pessoas para deixá-las em seus

Estivemos uma semana inteira em Estocolmo e não vi a

destinos. É como o aplicativo de transporte

moeda local, não sei descrever uma nota de coroa sueca.

individual, mas coletivo.

Há uma série de funções no Brasil que só existem por
pressão corporativa, sindical. Mas até onde isso é suportável numa economia? Precisamos reciclar e modernizar

NÃO ADIANTA NADA VOCÊ PENSAR
EM NOVAS TECNOLOGIAS EM CIMA
DE UM ARCABOUÇO INSTITUCIONAL
ESCLEROSADO, VELHO, QUE
REPRESENTA O SÉCULO PASSADO.

nossa força de trabalho, criar novas atividades, novos
cursos. Mas esse é o dilema que a quarta revolução traz
para todo o mundo, e não só para o Brasil.

Jurandir Fernandes durante
participação no Seminário
“E agora, Brasil?” promovido
pela Folha de S. Paulo,
durante o Seminário Nacional
NTU 2018, em São Paulo.

Mas como avalia a realidade da
mobilidade urbana brasileira?

Estamos prontos para tais avanços?

Um aspecto precede tudo isso e é ainda

mais importante e fundamental: que nossos
gestores e legisladores flexibilizem e modernizem a legislação. Não adianta nada pensar em
novas tecnologias em cima de um arcabouço
institucional esclerosado, velho, que representa
o século passado. Estamos vivendo esse dilema
na América Latina e, particularmente, no Brasil:
temos avanços tecnológicos imensos chegando,
mas uma legislação rígida, que não dá liberdade
ao concessionário de criar linhas flexíveis e um
transporte sob demanda. Tudo tem de ser
verificado com muita urgência, porque, se os
nossos empresários não puderem fazer as

NTUrbano
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mudanças, outros farão. É só lembrar que o
Uber não era operador de transporte público
nem de táxi. O Airbnb também não era dono

Olha, primeiro uma política pública de continuidade. O

de cadeia de hotéis. Então, se nada for feito

Brasil carece dessa continuidade de governo: o Estado faz um

com agilidade pelos nossos governantes e

plano de 30, 40 anos, e os governos têm de cumprir aquelas

assimilado pelos operadores, podemos ser

políticas. Aqui é o contrário, cada governo inventa a sua moda.

pegos de surpresa por empreendedores de

Na Copa do Mundo de 2014, vimos linhas de VLT, de monotri-

fora do setor. O governo deve olhar para o

lhos, sendo criadas em função do megaevento. Há casos como

futuro pensando em como ter uma política

a linha 17 em São Paulo, criada para a abertura no estádio

para o transporte público urbano, financian-

Morumbi, e o VLT de Cuiabá sofrendo as mesmas agruras.

do, investindo em infraestrutura, em corre-

Faz-se um plano atabalhoado, e tudo termina em um prejuízo

dores e terminais, e fortemente em teleco-

imenso. Então, a descontinuidade e as obras paralisadas são

municações, pois, atualmente, tudo se

um grande mal que sofremos aqui.

resolve com internet e GPS, e vem vindo aí a
tecnologia 5G. Se nossos legisladores e
governantes não olharem para o futuro,
vamos ficar amarrados a esse passado.
Como o senhor analisa os

programas de priorização do

ônibus em sistemas como o BRT?
A evolução é muitíssimo lenta. É

Como melhorar e ampliar as fontes
de financiamento no Brasil?

Essa discussão, por incrível que pareça, ainda permane-

ce no mundo todo. A questão da receita fornecida pela tarifa e
da receita vinda do governo. Porque o governo subsidiar o
transporte não é bondade, é investimento. Quanto mais as
pessoas usam o transporte coletivo, menos engarrafamentos,
menos poluição, menos acidentes, e mais qualidade de vida. O

impressionante, veja o caso de São Paulo: a

transporte deve ter a receita própria, por meio da tarifa, mais o

cidade que mais precisaria ter BRT e corre-

subsídio. O mundo inteiro já se conscientizou disso, ninguém

dores exclusivos, mas basicamente tem

discute mais. O que o mundo ainda discute é como acelerar o

faixas exclusivas que não resolvem... O

investimento, formar o financiamento para esse investimento.

ônibus não tem prioridade nenhuma em

Para isso, muito se fala no valor da terra: quando surge uma

nossas capitais, salvo em um ou outro

linha de metrô ou BRT, há uma valorização do entorno dessas

corredor. Não tem sentido um ônibus perder

regiões. Parte dessa valorização tem de ser captada para

minutos preciosos em pontos de ônibus

investir mais no setor do transporte. É uma discussão eterna.

porque os passageiros pagam na entrada,
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O que faz o transporte ser

tão bom em outros países?

Outras formas que estão sendo buscadas são integrações

ficar preso num cruzamento porque o

cada vez maiores de nossas estações de metrô, que a partir daí

semáforo ficou vermelho, ou parar em

tornam-se pontos importantes inseridos na malha urbana. Uma

comboios imensos por não haver faixas de

estação não pode ser só uma estação, tem que ter comércio,

ultrapassagem. É uma vergonha a falta de

lazer, como se fosse um shopping em cada estação. Isso traz

investimento em infraestrutura e corredores

receitas extraordinárias, além daquelas vindas de comunicação

de ônibus. E o Brasil é o pioneiro. O BRT

e propaganda nos veículos. Tudo isso vem sendo buscado. In-

recebeu esse nome, infelizmente uma sigla

felizmente o Brasil é muito lento, a legislação é muito rígida. Ao

inglesa, mas foi criado em Curitiba, introdu-

desapropriar uma área para uma estação de BRT, você só pode

zido nos anos 1960 e 1970. Participamos da

dar essa finalidade, não pode aproveitar o espaço que sobra

implantação do BRT Transmilenio, em

e construir um shopping ao lado. Essa é uma luta constante.

Bogotá, na Colômbia, e de outros mundo

Temos de ser mais audaciosos. Os empreendedores precisam

afora, enquanto por aqui só estamos engati-

vir com mais força e ênfase para empurrar nossos legisladores e

nhando. O que vemos são promessas e mais

governantes. Uma das coisas fundamentais é deixar de acre-

promessas, mas não há investimentos fortes.

ditar só no governo, parar de pensar que ele vai resolver tudo.

NTUrbano
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Entrevista

Esquerda para Direita
- Rodrigo Tortoriello,
secretário extraordinário
de Mobilidade Urbana de
Porto Alegre; Alexandre
Rocha Resende, suplente
do Conselho Fiscal
da ANTP; Jurandir
Fernandes; presidente da
Divisão América Latina
da União Internacional
de Transportes Públicos
(UITP); e Carlos José
Barreiro, secretário
Municipal de Transportes
e Empresa Municipal
de Desenvolvimento de
Campinas (EMDEC), durante
o Seminário Nacional NTU
2018, em São Paulo.

Seja porque temos péssimos governantes, seja

economia. Investir em mobilidade é dar também um salto

porque a legislação é caduca e esclerosada, ne-

na economia do país. A mobilidade urbana está no centro

cessitamos unir forças econômicas, intelectuais, e

das economias modernas. Em muitos países, é impensá-

tentar resolver independentemente do governo.

vel deixar o transporte público de lado. O que acontece
no Brasil é que qualquer projeto grande, estrutural, seja
um BRT ou um metrô, leva mais de quatro anos para ser

SE NOSSOS LEGISLADORES E
GOVERNANTES NÃO OLHAREM
PARA O FUTURO, VAMOS FICAR
AMARRADOS A ESSE PASSADO.

concluído, e isso é superior ao período de um governo. E
há muitos governantes que querem governar inaugurando.
Pensam em sua vida política e não na questão do Estado
brasileiro. A população, as entidades, todos nós precisamos saber cobrar que haja continuidade. Que os projetos

Qual a importância do
transporte público?

sejam de Estado, e não de governo. Cada Estado e o país
devem ter seus projetos e todos os governantes têm
de cumprir, independentemente do partido político.

No mundo, o transporte público é

considerado importante não somente para a
mobilidade urbana, mas para as cidades de um

JURANDIR FERNANDES

modo geral. Ele forma, modela e dá contornos

é presidente da Divisão América Latina da União

para as cidades, trazendo desenvolvimento.

Internacional de Transportes Públicos (UITP) e

Além disso, o transporte público é o ente mais

coordenador do Conselho Assessor de Transportes

importante para a questão da redução de

e Mobilidade Urbana do Sindicato dos Engenheiros
no Estado de São Paulo (SEESP). Engenheiro,

emissão de gases, da poluição sonora, enfim, vai

possui PHD pelo LAAS - Laboratoire d ‘Automatique

além da função de levar uma pessoa de um lugar

e d’ Analyze des Systèmes de Toulouse, na

a outro. Por outro lado, a mobilidade, que

França. Possui mais de 30 anos de experiência
no setor de transporte público. Ocupou o cargo

abrange todos os modais — desde a bicicleta até

de Secretário de Transportes Metropolitanos

o trem suburbano —, tem uma cadeia produtiva

de São Paulo, onde desenvolveu o maior plano

enorme e, portanto, um grande impacto na

de investimentos no setor da América Latina.
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Palavra de Especialista

Qualidade é um caminho
para sair da crise
CRISTINA
ALBUQUERQUE
Gerente de Mobilidade
Urbana do WRI Brasil

Para reduzir o número de vítimas e os aci-

fato de que cada uma tinha um método próprio

frota municipal, a prefeitura de Fortaleza implan-

raramente se tinha um compartilhamento de

tou sinalização de alerta nos pontos-cegos desses
veículos. Integrantes da prefeitura compartilha-

ram a experiência com outras cidades, que pode-

rão fazer o mesmo. A BHTrans, por exemplo, reuniu essa e outras boas experiências em um “banco
de ideias” interno. Elas são encaminhadas para as

gerências competentes, que avaliam a implemen-

de medir a qualidade do serviço. Somado a isso,

experiências por um canal direto entre as cida-

des. Esse cenário impedia que uma aprendesse

com a outra e que boas práticas fossem mais co-

nhecidas. O Grupo de Benchmarking QualiÔ-

nibus permite que a troca de experiência entre
diferentes sistemas de fato ocorra.

Fortaleza é uma das participantes do grupo

tação das ações. Com base nas ideias, o dispositivo

que aplicou a Pesquisa de Satisfação e coletou

blico e já em operação em Fortaleza, despertou o

elaboração de um plano de ação para o redi-

Nina, para denunciar assédio no transporte púinteresse de Belo Horizonte.

Esses são exemplos da troca de experiên-

cias que estão acontecendo no Grupo de Benchmarking QualiÔnibus, coordenado pelo WRI
Brasil. Ele reúne dez cidades, entre elas cinco

os Indicadores de Qualidade. Isso permitiu a
mensionamento do BRT. Belo Horizonte, por

sua vez, considerou inovadora a pesquisa de
Origem e Destino on-line, aplicada por Recife,
e está estudando adotar o modelo.

O QualiÔnibus está acessível para todas as

capitais, e empresas operadoras de transporte co-

cidades e empresas operadoras brasileiras que

dos mais qualificados fóruns para discutir e pro-

te e oferecer um melhor serviço à população.

letivo por ônibus do Brasil, constituindo-se em um

mover a qualidade dos serviços de ônibus no país.

Também participam instituições facilitadoras

como NTU, ITDP e Fundação Getúlio Vargas. O
objetivo é usar dados, informações e experiências

para acelerar a melhoria do transporte coletivo no
Brasil, fundamental para que as pessoas optem

desejam melhorar seus sistemas de transpor-

Neste mês, o WRI Brasil está lançando uma
série de publicações com detalhes das ferra-

mentas do projeto, permitindo que mais cidades abracem a iniciativa e participem do Grupo
de Benchmarking QualiÔnibus.

Assim como em outras tantas atividades,

pelo ônibus em seus deslocamentos.

o transporte coletivo por ônibus enfrenta o

volvimento de um processo de coleta de dados e in-

que compartilham do mesmo objetivo e estão

O QualiÔnibus começou em 2012 pelo desen-

dicadores padronizados, já que um dos obstáculos

para a troca de experiências entre as cidades era o
ED. 39

A

desafio de se reinventar. Contar com parceiros
dispostos a cooperar parece o melhor
caminho para enfrentá-lo.
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dentes de trânsito envolvendo os ônibus da

15

Parada obrigatória

NTU HOMENAGEIA PERSONALIDADES DO SETOR
Em 20 de agosto de 2019 a NTU realizará a 23ª edição da
Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro com homenagens a personalidades importantes para a história do setor. Dezesseis personalidades receberão a tradicional comenda, divididas em três categorias: In Memoriam, Especial e Empresário.
Este ano os agraciados na categoria Empresário são: o espanhol Benjamin Nunez Fernandez, que atua no setor desde 1957;
o piauiense de Teresina Herbert Teruó Miura Campelo, que tam-

Homenagem
especial

bém integra a diretoria executiva da Federação das Empresas de
Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão (Fetrans);
e Moacir Luiz Bogo, de Rio do Oeste (SC), que está no ramo de

A NTU irá também condecorar este ano, em caráter

transportes desde 1978.

especial, na categoria Empresário, sete integrantes

Já na categoria Especial as homenagens vão para Alberto Pe-

do Conselho Diretor da Associação. São eles: Albert

reira de Lemos Leal, chefe do Departamento Técnico da Fetrans-

Andrade (MG); Alexandre Biazus (RS); Edmundo de

por, do Rio de Janeiro; Fábio Rios Mota, secretário de Mobilidade

Carvalho Pinheiro (GO); Jorge Manuel Pereira Dias

Urbana de Salvador; José Ademar Gondim Vasconcelos, superin-

(RJ); Júlio Luiz Marques (SP); Luiz Fernando Bandeira

tendente de Infraestrutura da UFC-Infra de Fortaleza (CE); e Ge-

de Mello (PE); e Mauro Artur Herszkowicz (SP).

ralda Célia Macieira Costa, assessora técnica do Sindicato das EmA cerimônia de entrega da Medalha do Mérito

presas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH).

será realizada durante o Seminário Nacional da

Na categoria In Memoriam os condecorados são Antônio Antu-

NTU, no dia 20 de agosto, às 20h, no Hotel Royal

nes, Inocêncio Rodrigues Mendes e Marconi Gouveia Filizzola, to-

Tulip Brasília Alvorada, em Brasília.

dos grandes empresários do transporte público coletivo brasileiro.

Indicadores

Mão de obra e diesel são os
maiores insumos que oneram
a operação do transporte
coletivo por ônibus no Brasil

Despesas administrativas

1% Locação

4%

25% Combustível

2% Lubrificantes
0% ARLA 32
2% Rodagem
6% Peças e acessórios
0,1% Custos ambientais
6% Depreciação
2% Remuneração do capital imobilizado

Os custos com pessoal representam 52%
das despesas das empresas de ônibus urbanos
brasileiras. Já o combustível onera as operadoras em cerca de 25%. Esses são os dois maiores
custos que estão diretamente ligados à operação do transporte coletivo urbano. Veja todos

Custo com pessoal

52%

os insumos do setor e a sua representatividade
nos gastos das empresas de ônibus no Brasil:
Fonte: NTU
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Inovar é antecipar soluções
inteligentes de mobilidade
Na cidade somos todos pedestres.

Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua
região para saber mais sobre os modelos e suas conﬁgurações.
www.marcopolo.com.br/70 - nas redes sociais: OnibusMarcopolo

Ao longo dos seus 70 anos, a Marcopolo, com a inovação,
sempre antecipou tendências, como os ônibus 100%
elétricos, para que as pessoas vivam e se locomovam melhor.

CA
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COLETIVO:
INOVAÇÃO E REINVENÇÃO
DO TRANSPORTE PÚBLICO

{A-B-C} Luana Lopes - Kombinando Fotografia e Filmagem

Iniciativa pioneira busca alternativas para a mobilidade urbana
brasileira e o desenvolvimento de soluções inovadoras para
o transporte público coletivo com foco no passageiro

Promover o desenvolvimento da quali-

de editais públicos — os “Desafios do COLETIVO”.

dade de vida e das pessoas por meio da

Haverá ainda maratonas de desenvolvimento de

evolução do transporte público coletivo, visan-

soluções criativas em mobilidade, os “Hackinno-

do uma mobilidade mais eficiente, moderna e

vations COLETIVO”, além de uma série de eventos

sustentável. Esse é o propósito do COLETIVO,

e capacitações em inovação, empreendedorismo

o Programa de Inovação em Mobilidade Urbana

e mobilidade. Está prevista também a criação de

criado pela NTU para reinventar a forma como

“hubs” regionais, em parceria com entidades e

as pessoas se deslocam nas cidades a partir do

empresas locais, que poderão aproveitar a experi-

transporte coletivo.

ência da “Garagem Central”.

A iniciativa, da Associação Nacional das

As conexões entre participantes do COLETIVO,

Empresas de Transportes Urbanos (NTU), vai

por sinal, são outro pilar fundamental do programa,

criar um “hub” nacional de inovação — um

que prevê a criação de uma rede de inovação em

espaço físico e virtual dedicado ao desen-

mobilidade urbana, um “ecossistema” que vai reu-

volvimento de ideias, processos, produtos e

nir os principais atores do universo da mobilidade

serviços voltados para melhorar o sistema de

e da inovação, de operadores a representantes do

transporte público. O hub, que está sendo cha-

poder público, de startups a investidores, todos

mado de “Garagem Central”, será instalado em

interagindo entre si. A ideia é articular e engajar to-

Brasília e vai conectar os participantes, sejam

dos os segmentos envolvidos no transporte coletivo

desenvolvedores, startups, mentores ou par-

com a comunidade de inovação para que, juntos,

ceiros, em torno do desenvolvimento das me-

possam criar e viabilizar novas soluções para tornar

lhores ideias e projetos selecionados por meio

o transporte público sustentável e eficiente.

NTUrbano
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Na mesma época, surgiram as novas tecno-

Ecossistema
de Inovação

logias individuais de mobilidade urbana, como
os serviços de transporte por aplicativo, impulUniversidades

sionados pela perda de mobilidade dos centros
urbanos congestionados. A perda de passagei-

Investidores

ros só aumentou. E a crise do setor também.
Nesse contexto adverso, a inovação pasSociedade

Startups

sou a ser vista não apenas como uma aliada na
recuperação das empresas, mas também da
própria mobilidade urbana. E ela chega com o
propósito de promover, em primeiro lugar, uma
reflexão sobre a forma como as pessoas se rela-

Ecossistemas

cionam com os modos de transporte.
O coordenador do Conselho de Inovação
Parceiros

Aceleradoras

da NTU, Edmundo Pinheiro, empresário do
setor em Goiânia e Brasília, explica que as
cidades não vão suportar a mobilidade ba-

Empresas

seada em modos individuais, cujo aumento
só intensifica o caos no trânsito, entre outros

O evento lançamento, realizado no dia 7 de maio em Brasília, na sede

impactos negativos. Por isso, avalia que para

da Confederação Nacional do Transporte (CNT), foi o primeiro passo

manter a qualidade de vida urbana é impres-

nesse sentido: reuniu cerca de 200 participantes alinhados com o mesmo

cindível investir em soluções coletivas, como

propósito de inovar no transporte coletivo, entre autoridades, operado-

propõe o Programa lançado. “Todas as inova-

res, empresários, pesquisadores e inovadores de todo o Brasil.

ções disponíveis visam a modos individuais e

“O Programa COLETIVO tem um objetivo ambicioso, que é recuperar

não à mobilidade coletiva e sustentável, mas

a demanda perdida com ações estratégicas e foco no passageiro”, aponta

o Programa COLETIVO pretende mudar essa

o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha. “Só podemos alcançar

realidade”, pontua.

essa meta por meio do investimento em tecnologia e inovação”, reforça.
“É a primeira vez que o setor assume um desafio desse porte, com o objetivo de atender ao apelo social por um transporte coletivo de qualidade”.

Desafios
do setor

O presidente executivo da NTU, Otávio
Cunha, fala durante o lançamento do
Programa de Inovação da NTU “COLETIVO”.

Nos últimos anos as empresas de ônibus coletivos urbanos passaram
por cenários pouco favoráveis. A falta de políticas de priorização ao
transporte coletivo urbano nas vias, cada vez mais congestionadas, levou à perda crescente de produtividade do serviço, com o consequente
aumento do preço das passagens e a fuga de passageiros, agravada pela
crise econômica.
No período de 2013 a 2017, a queda de demanda chegou a 25,9%.
Como resultado, em 2017, nada menos que 67,6% das empresas operadoras do transporte público estavam endividadas, e ao menos nove
delas haviam fechado as portas no período, segundo relatórios da FSB
Pesquisa e da NTU.
ED. 39
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Foco nas
pessoas

B

O COLETIVO prevê um amplo leque de temas a serem trabalhados, de novos modelos de negócio a tecnologias voltadas
para sistemas de informação aos usuários, meios de pagamento, bilhetagem eletrônica, telemetria e monitoramento de
frota, entre outros, o que inclui inovações disruptivas capazes
de moldar o transporte público do futuro.
O programa tem como grande diferencial o foco temático,
em mobilidade urbana coletiva, que possibilita uma aborC

dagem mais assertiva no desenvolvimento de soluções inovadoras que podem trazer mudanças efetivas no transporte
coletivo. Além disso, por se tratar de uma iniciativa da NTU,
espera-se que a conexão entre os agentes que estão relacionados com a mobilidade urbana seja mais abrangente.
Segundo Maria Luiza Santos, coordenadora do Programa
COLETIVO, no processo de estruturação da iniciativa foram
mapeados 29 tipos de agentes relevantes para a mobilidade
coletiva, e agora o papel do COLETIVO será conectá-los de
forma a promover um ambiente fértil para a transformação da
mobilidade urbana coletiva, por meio de soluções inovadoras,

Para Maria Luiza, a mobilidade urbana brasileira entrou

sejam elas de base tecnológica ou não, para melhorar a pres-

em colapso devido ao uso massivo do transporte individual

tação do serviço de transporte público coletivo. Perguntada

— o carro —, e isso só tende a piorar se nada for feito. No

sobre as expectativas para o Programa ela diz, empolgada:

entanto, ela diz que o setor tem consciência de que mudar

“são muitas, e são altas! E um dos nossos propósitos é salvar

esse cenário e trazer as pessoas de volta para o transporte

as cidades do caos!”.

coletivo exigirá um esforço grande para que a prestação desse serviço seja melhor. E por essa razão as soluções serão
desenvolvidas com foco nos usuários do serviço, informa.
“O hub vai fomentar o desenvolvimento de soluções
inovadoras que resolvam os problemas das pessoas que
usam o transporte coletivo: reduzir o tempo de espera e
o tempo de viagem, fornecer informações sobre horários
e itinerários para que o passageiro se planeje melhor,
aumentar o conforto e a segurança das pessoas durante
o trajeto, entre muitos outros benefícios. Vamos escutar
a sociedade e desenvolver as soluções com base nessas
demandas”, explica.
No evento de lançamento, o secretário nacional de
Mobilidade Urbana, Jean Carlos Pejo, esteve presente e
anunciou sua adesão ao Programa. “Podem ter certeza de
que dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana o engenheiro Jean Carlos Pejo estará junto nesse COLETIVO”,
afirmou. Ele elogiou o foco no cliente. “Aqui eu ouvi falar
de pessoas e isso me deixa muito satisfeito”, destacou.
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Vamos inovar?
Os projetos serão realizados por meio de parceiras envol-

vendo todos os atores envolvidos na rede de inovação em mobili-

dade urbana que está sendo criada. “Ser membro desse ecossistema trará benefícios aos parceiros”, destacou o diretor técnico
da NTU, André Dantas. O COLETIVO prevê três modalidades
de parcerias, com diferentes níveis de acesso e envolvimento:

1º DESAFIO
DO COLETIVO
O 1º Desafio do COLETIVO
— competição para soluções
criativas para melhorar a qualidade
do serviço de transporte público

PARCEIRO
INSTITUCIONAL

coletivo no Brasil e, consequentemente, melhorar a vida dos passa-

Agente fundamental na disseminação da cultura de inovação do CO-

geiros — acontece nos meses de

LETIVO, contribuirá no desenvolvimento dos projetos. Participará

julho e agosto de 2019. Startups,

com exclusividade de eventos, ações de divulgação e engajamento do

empresas inovadoras e empreende-

COLETIVO, além de ter sua marca associada à inovação setorial.

dores dedicados a desenvolver
soluções criativas para a área de

PARCEIRO
DE CONTEÚDO

mobilidade com foco em transporte
coletivo urbano poderão participar.

Poderá atuar no intercâmbio de conhecimentos com as startups nos
projetos de inovação, como peça fundamental na disseminação de
conhecimentos técnicos e boas práticas. Participará de atividades de
capacitação, discussão técnica e produção de conteúdos do COLETIVO. Auxiliará o programa nas comissões de avaliação e acompanhamento dos projetos de inovação.

O Desafio terá três etapas: Peneira (avaliação dos projetos de inovação inscritos); Seletivas (apresentação livre classificatória); e Pitch Day
(apresentação final). Ao todo, seis
projetos serão escolhidos nas etapas
de pré-seleção e irão competir na
grande final do Desafio, que aconte-

PARCEIRO
PATROCINADOR

ce no dia 21 de agosto, em Brasília,
durante o Seminário Nacional NTU.

Contribuirá financeiramente com as atividades do COLETIVO, po-

Os melhores projetos poderão ser

dendo auxiliar nas diretrizes de projetos de inovação e atuar como

pré-incubados pelo COLETIVO.

Parceiro Institucional e/ou de Conteúdo. Participará do processo de
incubação das startups. Existem três categorias de patrocínio:

As etapas seguintes do Programa
COLETIVO já estão organizadas em
um cronograma que prevê a criação
e estruturação de hubs regionais de
inovação, a realização de atividades

Bronze

Prata

Ouro

Acompanhará
em primeira
mão os
resultados
alcançados
no COLETIVO
em eventos
internos de
validação.

Poderá interagir com
as startups durante
o processo de
pré-incubação, em
reuniões de definição
de diretrizes e
validação (acumula
os benefícios da
categoria bronze).

Terá participação ativa no
processo de pré-incubação,
acompanhamento,
validação e participação
no júri das competições
de ideias e projetos, além
de orientar as startups
(acumula os benefícios das
categorias bronze e prata).
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de capacitação e mentoria, além de
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eventos como o 1º Hackinnovation
COLETIVO, previsto para outubro.

Saiba mais sobre o
Programa COLETIVO no site:
WWW.COLETIVO.ORG.BR .

Movimentar pessoas em uma cidade ou entre
várias é tarefa cada vez mais tecnológica. Nossas
soluções ajudam empresas a repensar o design
de serviços e deixar o transporte público mais
moderno, seguro e atraente.
Vem com a gente conectar inovação, tecnologia,
pessoas, cidades e grandes resultados.

itstransdata.com
/SomosTransdata

Mada2209

A sua empresa
já está junto
com a Transdata
transformando a
mobilidade humana?
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ROBERTO
SGANZERLA
Especialista em Marketing de
Transportes e Mobilidade Urbana.

O FUTURO
ESTÁ NA
MOBILIDADE
HUMANA

A

Os novos conceitos de Mobilidade
Integrada e Mobilidade como
Serviço colocam as pessoas no
centro do transporte urbano

Mobilidade humana é mais

Com a transformação digital, a prolife-

Mobilidade urbana é fazer uma boa gestão da

operação, das linhas, horários, frota, bilhetagem eletrônica etc. Mobilidade humana é “andar a segunda
milha” e colocar os clientes e usuários no centro dos

logias disruptivas, a Netflix, por exemplo,
deixou as lojas tradicionais de aluguel de
vídeos praticamente no passado.

Alguns acham que isso também po-

serviços de transportes.

deria acontecer com o transporte coletivo,

que usam e pagam e usuários são aqueles que usam

vos”, como o UBER, 99, Cabify etc. Mas va-

Mercadologicamente falando, clientes são aqueles

e não pagam. No transporte coletivo temos os dois,
clientes e usuários.

É importante termos isso em conta, pois todos são

seres humanos e, como tal, têm sonhos e anseios diferentes. Mobilidade humana é colocar os clientes e

com o surgimento dos chamados “aplicatimos analisar um setor estruturante, como o
de meios de pagamentos, para ver se pode-

mos aprender algumas lições e aplicá-las
na mobilidade urbana.

No dia 8 de fevereiro de 1949, Frank Mc-

usuários no centro dos serviços de transportes.

Namara fez um jantar de negócios no res-

do Tradicional para o Digital, diz que a transforma-

Quando a conta chegou, ele percebeu que

Philip Kotler, no livro Marketing 4.0 – Mudança

ção digital transferiu poder para os consumidores
conectados.

Lembro-me da época em que, para assistir a um

filme, tínhamos que ir até à locadora, alugar o filme,

voltar para assistir e depois correr para devolver o
DVD para não pagar mais de uma diária.
ED. 39

ração dos computadores pessoais e tecno-
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taurante nova-iorquino Major´s Cabin Grill.
havia esquecido a carteira e, então, resolveu

que deveria ser criada uma alternativa ao
dinheiro vivo. Com seu advogado Ralph
Schneider e o amigo Alfred Bloomingdale,

MacNamara, posteriormente, desenvolveu o
Diners Club Card.

{A} GaudiLab/Shutterstock.com

que mobilidade urbana.
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A grande mudança que está ocorrendo na

mobilidade urbana é que, agora, o centro dos

serviços de transportes está nas pessoas. Hoje,
o transporte coletivo não conecta apenas lugares, mas se conecta diretamente com os seus
clientes por meio de dispositivos móveis e em
tempo real.

Em um mundo cada vez mais digital, que

empodera os consumidores conectados, de-

terminar onde, quando e como as pessoas
devem agir, é algo que precisa ser repensado.

A solução que cidades como Helsinque (Finlândia) e Estocolmo (Suécia) encontraram foi

a construção de plataformas de mobilidade
integradas, baseadas no conceito de Mobility
as a Service – MaaS.

Pensar na Mobilidade como Serviço (MaaS)

é, em sua essência, o conceito de “plataforma
O Diners foi o primeiro cartão de crédito usado

em larga escala. No ano 2000 já havia 1,43 bilhão
de cartões de crédito somente nos USA, e muitos
diziam que em pouco tempo não haveria mais dinheiro vivo circulante. Mas o dinheiro continua!

Pode ser que muitos deixaram de usar o “di-

nheiro vivo” e passaram a usar o “cartão”, mas o fato

é que com as inovações e as novas tecnologias ficou
muito mais fácil tanto “pagar” quanto “receber”.

de mobilidade da cidade”, na qual o passageiro
encontra a opção de mobilidade mais adequada, com um planejador de viagem multimodal

integrado que fornece informações em tempo

real, faz reserva, pagamento, emissão dos bilhetes e serviços personalizados, dando assim

ao passageiro a possibilidade de comparar opções multi-intermodais e escolher o que lhe for
mais adequado.

Pensar na “jornada” é pensar nas pesso-

É inevitável que a inovação e as novas tec-

as bem antes de elas começarem a “viagem”,

urbana, assim como foi para os outros setores. Mas

lho, antes mesmo de elas abrirem o app ou a

nologias cheguem ao transporte e à mobilidade

assim como as publicações impressas continuam
sendo muito importantes para o setor editorial,

bem como o dinheiro e a moeda corrente para o setor bancário, a mobilidade por ônibus e por trilhos

continuará sendo a forma estruturante dos transportes das cidades.

quando elas ainda estão em casa ou no trabaplataforma de mobilidade. A viagem está para
a mobilidade urbana assim como a jornada está
para a mobilidade humana.

Só assim, colocando as pessoas no centro

dos serviços de transportes, a mobilidade urbana será cada vez mais humana.

NTUrbano
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O transporte público coletivo
a favor do meio ambiente
Sustentabilidade e meio ambiente são temas de campanhas,
premiações e atos realizados pelas operadoras do
transporte coletivo em prol de cidades mais limpas

Nacional

B

Campanha da NTU sensibiliza população
quanto ao transporte sustentável
Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos
(NTU), em parceria com a ONU Meio Ambiente no Brasil e empresas
de ônibus urbano de todo o país, lançou a campanha ‘Deixe o carro
em casa – Deixe a poluição em casa’. O objetivo da campanha foi
71% dos gases poluentes são emitidos pelos veículos particulares,
que por sua vez transportam apenas 30% das pessoas que se deslocam pelas cidades.
A ação também incentivou os cidadãos a adotar meios alternativos como andar a pé, ir de bicicleta ou de ônibus — modal que emite
em média cerca de oito vezes menos CO2 que carros de passeio e

quatro vezes menos que motocicletas por passageiro transportado.

Petrópolis

RJ

Empresas de Petrópolis
mobilizadas pelo transporte
ecologicamente correto
Outra ação em favor da sustentabilidade
ocorre em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Lá, as

Para o presidente executivo da entidade, Otávio Cunha, os ônibus

empresas de transporte público vêm trazendo

poluem menos, transportam mais gente e ocupam menos espaço nas

benefícios à cidade por meio do plantio de árvo-

vias. “Queremos que as pessoas mudem seus conceitos e pensem

res, instalação de lâmpadas de led de baixo con-

mais na coletividade, optando pelo transporte público, que é mais

sumo, coleta seletiva, reciclagem e a reutilização

sustentável. O ônibus tem uma grande contribuição a dar na supera-

de 14 milhões de litros de água todos os anos.

ção dos desafios ambientais e dos riscos para a saúde humana causa-

Além disso, 100% da frota de ônibus que
circula pelo município atende aos índices

dos pela poluição do ar’’, afirmou Cunha.

estipulados por órgãos de proteção ao meio
A

ambiente. O nível de fumaça dos coletivos é
aferido a cada quatro meses, e os veículos são
certificados com o Selo Verde, convênio formado pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro
(Fetranspor), Instituto Estadual do Ambiente
(Inea) e o Programa Despoluir da Confederação
Nacional do Transporte (CNT).

ED. 39
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conscientizar a população quanto ao uso do transporte individual:
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As empresas também colaboram individualmente. É o caso da
Turb Petrópolis, que reaproveitou 63
milhões de litros de água e realizou
o plantio de 10 mil mudas de árvo-

Fortaleza

CE

C

Premiação homenageia
companhias limpas

res em sua garagem. Já a empresa

Em Fortaleza (CE) seis empre-

Cidade das Hortênsias trocou os co-

sas foram agraciadas em junho, du-

pos descartáveis por copos de plás-

rante a 17ª edição do Prêmio Melhoria

tico e pôs em prática um programa

da Qualidade do Ar, promovido pela

interno que gratifica colaboradores

Federação das Empresas de Trans-

Ao todo, o Programa Despoluir, que

que desenvolvam ideias sustentá-

porte de Passageiros do Ceará, Piauí e

consiste em diversas linhas de ação, im-

veis que geram economia.

Maranhão (Fetrans). Na ocasião as

plementadas pelo Sistema Sest/Sena-

A Cidade Real, outra operadora

empresas Viação Princesa, Viação Ur-

t-CNT e executadas pelas federações,

de ônibus, faz o reúso da água e re-

bana, Aliança, Vega, Vitória e Dragão

já realizou mais de 2,5 milhões de aferi-

aliza outras ações como a colocação

do Mar receberam a premiação.

ções veiculares em todo o país e já atendeu mais de 49 mil transportadores.

de uma caixa separadora de água

O prêmio é realizado pelo Des-

e óleo na lavagem dos veículos e o

poluir - Programa Ambiental do

Uma de suas principais linhas é a

descarte adequado de materiais

Transporte da Fetrans, que trabalha

inspeção veicular ambiental na frota

como filtro de óleo, embalagens e

desde 2007 engajando o setor de

das empresas de transportes de pas-

outros materiais. Por sua vez, a Petro

transporte em um fluxo sustentável

sageiros e cargas, contribuindo para a

Ita e a Viação Cascatinha fazem a

que deve ser integrado ao dia a dia

redução da emissão de gases tóxicos na

reciclagem de materiais como pneus

e perpassa pelos aspectos sociais e

atmosfera e para a utilização racional

e lâmpadas.

econômicos da sociedade.

do combustível.

São Paulo

SP

20 mil toneladas de CO2 a
menos no meio ambiente
Redução de poluentes na atmosfera,
plantio de árvores e ônibus elétricos estão entre as ações sustentáveis adotadas pela empresa Metra Transportes, concessionária do corredor ABC, de São Paulo. A cada ano, cerca de 20
mil toneladas de CO2 deixam de ser lançadas na

D

atmosfera da Grande São Paulo graças aos veí-

Além disso, a empresa faz compostagem das podas das árvores, que

culos elétricos, híbridos e trólebus que a Metra

por sua vez se transformam em adubo. A Metra também adotou um siste-

possui em sua frota.

ma de reúso da água, no qual a água potável é usada apenas para consu-

Doze mil árvores já foram plantadas ao lon-

mo humano e nos banheiros.

go dos 33 quilômetros do Corredor ABD, bati-

“Para contribuir com a redução do consumo, toda a água da chuva

zado de “Corredor Verde”, que contribuem não

coletada em calhas, por exemplo, também é enviada para esse trata-

apenas para a redução do CO2 emitido pelos

mento e pode ser usada nas lavagens. Com esse sistema, a economia

ônibus, mas também para retirar da atmosfera

chega a 10 milhões de litros de água por ano, o que equivale a 10 mil cai-

parte dos gases nocivos de veículos que circu-

xas d’água residenciais com mil litros cada”, explica Maria Beatriz Setti

lam no entorno do corredor.

Braga, diretora da Metra.

NTUrbano

MAI/JUN 2019

28

Infraestrutura

Urbanismo tático: a
reconfiguração das
cidades brasileiras
Projetos de transformação dos espaços públicos impactam positivamente
na qualidade de vida da população. Especialistas falam sobre a
importância de inserir o transporte público coletivo nesse conceito

ED. 39

Dar um novo sentido para os espaços públicos de con-

O objetivo central das mudanças consiste na

vivência é o grande desafio do urbanismo tático. Apesar

apresentação de projetos temporários que eviden-

de recente no Brasil, o conceito está ganhando maior visibilida-

ciem o potencial do local. Com a validação, por meio

de com projetos que transformam as cidades e geram ambien-

de análises e pesquisas durante a fase provisória, as

tes mais agradáveis e receptivos para as pessoas. O novo lugar

intervenções podem ser transformadas em altera-

é reflexo de um planejamento em longo prazo que envolve

ções fixas nas cidades. As ações envolvem pinturas,

intervenções rápidas e baratas para colocar em prática ideias

desenhos no chão, minipraças, calçadas ampliadas e

criativas, incentivar a cidadania e garantir a reapropriação dos

outras opções que ofereçam lazer e melhoria da se-

espaços pelos principais usuários das cidades: as pessoas.

gurança viária para quem utiliza os espaços públicos.

NTUrbano

{A} Prefeitura de Fortaleza; {B} Rodrigo Capote WRI - Brasil; {C} Prefeitura de São Paulo; {D} Thiago Gaspar
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Para André Turbay, urbanista e mestre em Gestão Urbana, a
iniciativa pode ser considerada como um exercício social por en-

Como fica o
transporte público?

volver a participação ativa da sociedade, algo que é estratégico
para a democratização das tomadas de decisão. “É importante

O transporte coletivo urbano é grande contribuinte

observar que o urbanismo tático pode ser exercido como manifes-

quando se fala em cidades mais sustentáveis, com me-

tações sociais independentes, mas também de forma integrada

nos carros nas ruas e, consequentemente, um ambien-

com políticas públicas como situação ideal. Além disso, os proje-

te mais limpo. No entanto, o setor precisa estar inserido

tos proporcionam a promoção da educação por meio de boas prá-

no novo modelo das cidades. Para quem pensa que o

ticas indutoras de um ambiente urbano mais sustentável”, explica.

transporte público não dialoga com o urbanismo tático,
o pioneirismo do conceito no Brasil está relacionado a
ações de priorização do transporte coletivo urbano.

Benefícios para
toda a sociedade

A Jornada Brasileira ‘Na Cidade, Sem Meu Carro’ é
uma iniciativa do Instituto MDT para priorizar meios de

A reconfiguração proposta pelo urbanismo tático muda a rotina

transporte coletivos e sustentáveis nas cidades. O pro-

de todas as pessoas que circulam diariamente pelas intervenções

jeto é apontado como uma atitude precursora para os

e têm a oportunidade de visitar novos espaços nos velhos lugares.

novos espaços de convivência pelo urbanista e diretor

Os projetos são inciativas que revolucionam as cidades, com bai-

nacional do instituto, Nazareno Affonso. “Nosso obje-

xo custo de investimento, e propiciam melhor qualidade de vida

tivo é mostrar que a cidade pode funcionar sem carro,

para os brasileiros.

por intermédio de análise, entrevistas e estudos sobre o

O urbanismo tático é uma colaboração entre o poder público,

impacto das mudanças. Estamos em um bom momento

a população e a iniciativa privada. Além de dar cor para as cida-

para introduzir o novo conceito e mostrar os benefícios

des, motiva a população a repensar seus hábitos e olhar com mais

que ele garante para a mobilidade urbana”, aponta.

atenção para os detalhes diários e a necessidade do investimento
em cidades mais humanas.

Ele reforça a necessidade da democratização dos
espaços por meio de mudanças como a ampliação de

Quando o assunto é a mobilidade das cidades brasileiras, An-

faixas exclusivas e a proibição de estacionamento em

dré Turbay aponta a promoção do acesso à cidade como o maior

vias públicas. “A política de estacionamento, alinhada

benefício social da iniciativa, associada à mobilidade urbana.

com a priorização do transporte coletivo, o item básico

“Temos modelos diferentes de intervenções que exemplificam

que melhora muito o contexto, mas é possível pensar

a possibilidade do acesso de toda a população, seja por uma in-

em coisa maior. Para ter resultado mesmo é preciso

tervenção direcionada às adaptações físicas que favoreçam os

mudar o conceito na cabeça das pessoas, para que

deslocamentos com maior segurança viária, seja pela delimitação

elas entendam que o transporte público também faz

de áreas seguras para pedestres ou outras práticas da mobilidade

parte do urbanismo tático”, defende Nazareno.

ativa e micromobilidade”, explica o especialista.

No planejamento do transporte coletivo dentro do
conceito de urbanismo tático, o urbanista André Turbay
também defende a inclusão de medidas que envolvam
o setor. “O urbanismo tático está mais associado à política, planejamento e desenho da microescala, onde
as intervenções promotoras do acesso aos terminais e
paradas de ônibus, por determinar melhor comodidade e segurança, potencializariam o uso do transporte
público e a satisfação dos passageiros”, explica.
De acordo com o especialista, quem usa o transporte coletivo pode ser altamente beneficiado com
a promoção de melhor segurança viária e pública,
B

NTUrbano
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sociedade. “Para o setor de transporte, o retorno estaria no maior
cuidado com os clientes nas estruturas de acesso aos terminais e

Gestão
Urbana

no entorno das paradas de ônibus que, pelos efeitos práticos, de
percepção de cuidado e pertencimento, poderia contribuir com

No Brasil, o urbanismo tático está presente em algu-

a recuperação do número de usuários, fator estratégico para o

mas capitais brasileiras. Fortaleza (CE) e São Paulo

setor”, afirma Turbay.

(SP) se destacam com projetos de requalificação dos
espaços. Os bairros Cidade 2000, na capital cearense,
e Santana, na Zona Norte da capital paulista, foram os

O automóvel é um
grande desafio

primeiros a receber mudanças que transformaram os
locais e a experiência das pessoas.

Mesmo com todos os benefícios das medidas, a missão de fazer

Em São Paulo, as iniciativas podem ser vistas em

a diferença nas cidades não é uma tarefa fácil, principalmente

diversas partes da cidade. As unidades do Largo de

quando existe uma priorização do transporte individual, como

São Francisco, Praça Ouvidor Pacheco e Silva, Largo

explica o urbanista Nazareno Affonso. Segundo ele, existe uma

do Paissandu e Avenida São João foram as primeiras a

grande desigualdade entre a priorização do carro e outros meios

serem implantadas. Após um ano das primeiras unida-

de transporte. “A mobilidade urbana foi capturada pelo automó-

des, mais três foram desenvolvidas no centro da cida-

vel, mesmo com o transporte público tendo um papel importante

de, no Largo de São Bento, Rua Galvão Bueno e Largo

no desenvolvimento das cidades. É um dever nosso defender

General Osório.

cidades mais democráticas. A nossa bandeira é democratizar o

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o Programa

espaço público, priorizando o transporte coletivo urbano, uso da

Centro Aberto tem como objetivo a transformação e

bicicleta e trajetos a pé, por exemplo”, argumenta.

ampliação do uso de espaços públicos subutilizados

Para Nazareno, o urbanismo tático é um conceito que surgiu

ou mesmo cercados, por meio de intervenções de

para ensinar a sociedade sobre o aproveitamento do espaço pú-

pequena escala, ao modificar estruturas preexistentes

blico. “É necessário mostrar para a população que ela pode ter

permitindo atividades diversas. De acordo com a pas-

a cidade de outra forma e que o espaço deve ser ocupado com

ta, o processo é capaz de promover a melhoria na per-

equidade. As cidades são muito melhores sem carro, e é um desa-

cepção de segurança e o reforço no sentido de perten-

fio reduzir o vício de utilização do automóvel”, aponta o urbanista.

cimento e identificação da população com o Centro.

C
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D

A capital paulista também é referência de Parklets, espa-

Dragão do Mar por estar localizado próximo ao Centro

ços de convivência criados para ocupar o lugar de automóveis

Dragão do Mar de Arte e Cultura, representa a segunda

estacionados em vias públicas. Os projetos ampliam a oferta

e maior iniciativa de urbanismo tático na capital. No

de espaços públicos, visando repensar o uso de locais comuns,

entanto, o engenheiro Renan Carioca afirma que o en-

que muitas vezes seriam ocupados por carros, por exemplo. A

gajamento da população tem sido um grande desafio.

implantação acontecia apenas no centro econômico-cultural da

“O projeto depende de uma interação forte com as pes-

cidade, mas, segundo a prefeitura, já foram instalados Parklets

soas e não é tão fácil colocar na cabeça delas a impor-

municipais e capacitadas subcomissões em cada subprefeitura

tância dos projetos. O maior desafio está na transição

para análise e aprovação, possibilitando a descentralização e di-

da mudança de um conceito mais egoísta para o apro-

fusão da política para outras regiões da cidade.

veitamento do espaço público com qualidade”, relata.

Ainda de acordo com a prefeitura, é certo o investimento na

A inclusão do transporte público também é uma

continuidade da política e no seu desenvolvimento, garantindo

preocupação da Prefeitura de Fortaleza para que as

ganhos aos munícipes e vislumbrando novas políticas que, assim

áreas sejam mais bem contempladas. “É importante

como os Parklets, incentivem a melhor apropriação do espaço

entender a demanda do transporte público e a neces-

público por meio da renovação de suas formas de uso.

sidade da população. O principal objetivo é fornecer
espaços melhores, pensar em locais de esperas mais

Cidade
da gente

atrativos e confortáveis e priorizar o transporte público e as pessoas”, explica Carioca.
Quanto aos custos, o valor é variável. O engenheiro

A capital cearense também está avançando quando o assunto é

cita como exemplo uma intervenção recente em um

urbanismo tático. Com a primeira intervenção em 2017, a cida-

espaço de 4 mil metros que teve investimento entre 45

de já conta com outras iniciativas. O engenheiro de transportes

e 50 mil reais. Ainda de acordo com Renan Carioca, o

da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos da Prefeitura

excelente custo benefício é motivação para que novos

de Fortaleza, Renan Carioca, conta que o espaço público pouco

projetos sejam colocados em prática. “A expansão

aproveitado e com grande potencial motivou o primeiro projeto.

acontece diariamente com pesquisas constantes e

“O que nos levou a iniciar o trabalho foi o aprendizado. Era um

investigação de áreas com maior necessidade, acom-

projeto rápido, de baixo custo e feito em parceria com a popula-

panhando os dados de potencial e as demandas da po-

ção para dar um novo significado para aquele espaço”, fala.

pulação para entender o que melhor atende a região.

A primeira tentativa deu certo e desencadeou outras intervenções. O projeto Cidade da Gente, popularmente chamado de

NTUrbano
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apareçam em breve”, finaliza.
MAI/JUN 2019

34

Mobilidade coletiva

Fundadora da

LUIZ CLAUDIO
ROCHA

Sensemakers, Consultoria

Superintendente

em Transformação Cultural

no Transfácil

Em fevereiro de 2019, o Transfácil (Consór-

O design centrado no humano
e a gestão da complexidade

cio das Operadoras do Transporte Coletivo

de Passageiros por Ônibus de Belo Horizonte) de-

cidiu investir em uma consultoria para melhorar a

A consultoria Sensemakers, escolhida pelo

a iniciativa não só retenha os clientes atuais, mas

Estratégias Centradas no Humano. Isso sig-

experiência de seus clientes. A expectativa é que
recupere um público potencial que deixou de usar

o sistema e atraia parte de um grupo que nunca o
tenha considerado como alternativa. Trata-se de

um desafio muito audacioso quando nos deparamos com a realidade descrita a seguir.

nifica que o objetivo do trabalho é a criação de

valor para o ser humano, não apenas o cliente,
mas também os colaboradores das empresas e

os demais atores do ecossistema. Nessa mentalidade, questões tecnológicas participam do
diálogo em um segundo momento do processo
— na ideação das respostas.

O tamanho
do desafio

Essa ênfase no elemento humano implica

Nos últimos cinco anos a perda de passageiros no
sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte
foi constante. A cada ano, em média, o sistema

perdeu 7% de sua demanda. A crise econômica
de 2014 gerou alto índice de desemprego e trouxe novamente o transporte clandestino para a
cidade. Nessa mesma época, ocorreu o início dos

serviços de transporte individual por aplicativos e,

recentemente, a ampliação da oferta para serviços

coletivos. O envelhecimento da população e a concessão de novos benefícios pelo poder concedente
refletiram diretamente no valor da tarifa, que não

é suficiente para cobrir os custos do sistema, mas
é considerada alta pelos usuários que a pagam. To-

dos esses fatores contribuíram para a crise do setor.
ED. 39

Transfácil, utiliza uma abordagem singular:

na adoção de um modelo mental próprio para

lidar com Sistemas Complexos. Explicamos:

o desafio descrito insere-se em um contexto
muito maior, da mobilidade urbana e da qua-

lidade de vida nas cidades. Nesse sistema,
convivem diversos atores, com interesses por

vezes conflitantes e um histórico de relacio-

namento pautado mais pela cobrança que pela

cooperação entre as partes. Em um Sistema
Complexo, as formas como os agentes se relacionam uns com os outros é fundamental para
a sobrevivência do sistema, pois é a partir dessas conexões que os padrões são formados. As

relações entre os agentes são geralmente mais
importantes que os próprios agentes. E, ainda,

toda “solução” de situações indesejadas é sem-

NTUrbano

{A} Irina Strelnikova/Shutterstock.com

DENISE ELER

A experiência
do cliente e a
sustentabilidade
do negócio
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A

pre temporária, visto que são muitas variáveis a

serviço aconteça. O terceiro objetivo foi ajudar

“evolução”. Atacar Sistemas Complexos como se

do Cliente é impactada por decisões diárias de

interagir no sistema e que este está em constante
fossem apenas Problemas Complicados pode resultar (e tem resultado) em consequências piores
que o próprio problema.

os participantes a entender que a Experiência

todos os envolvidos na atividade. Essa atividade
revelou que era preciso incluir outro ator no

processo: a BHTrans (empresa responsável
pelo planejamento da mobilidade urbana em

BH). Ter podido enxergar a questão sobre um

A jornada
Logo de início ficou claro que não adiantaria pro-

por melhorias pontuais nos coletivos e sistema de
pagamento (áreas sob o controle do Transfácil),

pois seriam soluções tão fáceis quanto ineficazes
a médio prazo. O objetivo nobre era desenvolver

uma cultura centrada no cliente, algo que sobre-

ponto de vista complementar foi essencial para

a assertividade do Programa. Outro benefício
da iniciativa foi a aproximação das duas orga-

nizações de uma forma leve e colaborativa, na
qual os interesses comuns prevaleceram: melhorar a mobilidade da cidade.

Decorridos 4 meses, os 141 “insights” gerados

viverá à consultoria e cooperará para a susten-

pela pesquisa “A Voz do Cliente” foram avalia-

jornada de 4 etapas: imersão na cultura do negócio,

disponíveis. Esse processo resultou em 55 inicia-

tabilidade do negócio. Foi proposto, então, uma
com pesquisa de campo e interação com as partes
interessadas (stakeholders); pesquisa qualitativa

com passageiros e motoristas (“A Voz do Cliente”);
ataque às questões mais críticas da jornada do
cliente; e cocriação de novas experiências.

O primeiro passo foi reunir, em um workshop

dos à luz do negócio, da cultura e das tecnologias
tivas estratégicas para o Transfácil desenvolver

uma cultura centrada nos clientes e sustentá-la,

passando pela gestão das garagens, engajamento de empresários e motoristas, relação com a
sociedade e até novas fontes de receita.

Colocar o cliente no centro do negócio é

de Design Thinking, todas as gerências do Trans-

uma decisão estratégica e que exige muita

convidados estratégicos do SetraBH. Foi pedido

rança, pois implica em uma série de transfor-

fácil, alguns diretores, a presidência e alguns

que os participantes, divididos em dois grupos,
contassem uma história, usando minibrinquedos:

como é a experiência dos clientes do serviço, e o
que tem de acontecer nos bastidores para que o

coragem de todos, especialmente da alta lide-

mações internas que refletem na imagem da

Empresa. No final das contas, trata-se da única
vantagem competitiva sustentável em
uma era de abundância de alternativas.
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Sinal aberto
para os ônibus
Sistemas inteligentes de mobilidade ajustam os semáforos
de acordo com o fluxo de carros, ajudando a diminuir os
congestionamentos em até 30% nos horários de pico. Em
várias cidades, o transporte público coletivo tem prioridade

ED. 39

Os semáforos fazem parte da paisa-

na maioria das vezes, os semáforos funcionam de forma

gem urbana e são um dos principais

independente; sem comunicação entre os dispositivos,

instrumentos para controle e ordenamento do

pode haver situações indesejáveis como o motorista pe-

tráfego nas cidades, determinando o fluxo de

gar um semáforo vermelho e, no semáforo seguinte, ter

veículos nas vias. Sistemas semafóricos con-

que parar novamente.

vencionais têm o tempo das fases (vermelho,

Numa grande cidade como São Paulo, dependendo

amarelo e verde) programados previamente,

das condições de tráfego, um veículo fica de 20% a 30%

baseado no estudo de demanda de tráfego.

do tempo de percurso parado, em média, por conta dos

Em geral, as avenidas com tráfego maior têm

semáforos. O cálculo é do professor doutor do Departa-

o tempo da fase verde mais longo do que as

mento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola

vias transversais com menor fluxo, abrindo e

Politécnica da Universidade de São Paulo e coordenador

fechando da mesma forma mesmo que haja

do Grupo de Pesquisa em Mobilidade Inteligente e Eletrô-

variação do número de veículos. Além disso,

nica Automotiva, Leopoldo Rideki Yoshioka.

NTUrbano
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Um dos temas examinados são os semáforos inte-

veículo lotado ou atrasado em relação à programação. Caso con-

ligentes. Diferentemente dos modelos convencionais,

trário, o trânsito das vias transversais será extremamente prejudi-

semáforos inteligentes são equipamentos que operam

cado”, destaca o professor Leopoldo Yoshioka.

a partir de plataformas tecnológicas baseadas em inteligência artificial, que processam todas as informações

Priorização semafórica
para ônibus

de fluxo das vias e determinam qual é a melhor programação para os tempos de operação. Os elementos
importantes de um sistema de semáforo inteligente são

Várias cidades brasileiras possuem a tecnologia nas vias para

os detectores de comprimento de fila, detectores de flu-

melhorar o fluxo do trânsito e priorizar o transporte por ônibus,

xo (medem a velocidade média dos veículos), uma rede

como é o caso de Curitiba. Por lá, o sistema está presente na área

de comunicação que interconecta os controladores dos

central da cidade e nos principais eixos de ligações com os bair-

semáforos a um computador central e, finalmente, um

ros e Região Metropolitana, beneficiando mais de 3,5 milhões de

software que faz o controle inteligente do conjunto.

pessoas. Os semáforos inteligentes dão preferência ao transporte

“Esse sistema acarreta uma diminuição dos con-

coletivo quando identifica que este está atrasado, em relação à

gestionamentos e acidentes em grandes cidades, pois

tabela horária, ou seja, o sistema identifica o ônibus e, em questão

no momento em que o veículo passa pelo sensor, os

de milésimos de segundos, verifica se o veículo necessita de prio-

dados são enviados para o controlador de tráfego, que

ridade na travessia do cruzamento. Isso permite uma viagem mais

monitora os intervalos que o semáforo deve operar,

ágil aos usuários do transporte coletivo.

para gerar uma melhor circulação”, explica o diretor

Além da redução dos congestionamentos e do aumento da

comercial da empresa Dataprom, Jaílson Felisbino,

velocidade do trânsito, os cidadãos se deslocam com maior agi-

que atua em soluções inteligentes para a mobilidade

lidade, ganhando mais tempo para as atividades diárias. “Os se-

urbana nas cidades.

máforos inteligentes proporcionam mais segurança aos pedestres

Um ponto importante é que o semáforo inteligente

no momento da travessia nos cruzamentos, pois possuem dispo-

pode ter outra funcionalidade, a priorização semafóri-

sitivos que são capazes de identificar pessoas com mobilidade

ca. O recurso é utilizado, por exemplo, para dar prio-

reduzida e, assim, ampliar o tempo disponível para uma travessia

ridade à passagem de veículos de emergência como

mais tranquila e segura, sem que isso impacte na fluidez do trânsi-

ambulâncias, caminhões de bombeiros e até mesmo

to de veículos”, afirma o representante da Dataprom.

ônibus do transporte público, como é feito em algumas
cidades do Brasil.
A aplicação de semáforos inteligentes e prioriza-

B

ção semafórica do transporte público ajuda a reduzir

Semáforo inteligente em Curitiba;
funciona apenas para ônibus.

o tempo de viagem e uniformizar o tempo de espera
nos pontos de parada. Ou seja, aumenta a confiabilidade do transporte público, melhorando a percepção
de qualidade do serviço pelos usuários do sistema.
De modo geral, a tecnologia é aplicada nos corredores de ônibus com um número significativo de cruzamentos semaforizados.
No caso de corredores com frequência baixa de
serviços pode-se aplicar a prioridade incondicional,
que dá sempre a prioridade ao ônibus, sem causar
muito impacto no trânsito transversal. “Entretanto,
se a frequência dos serviços for elevada, será preciso
aplicar a prioridade condicional, ou seja, a prioridade
é aplicada somente em caso de necessidade como

NTUrbano
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Em Recife, os cinco semáforos inteligentes e as
dez câmeras de videomonitoramento instalados
na BR-101, em Abreu e Lima, realizam o monitoramento do tráfego de veículos por meio de câmeras,
coletando dados e enviando para a central de con-

Semáforo
inteligente
em Salvador
aumentou em
30% a fluidez
do trânsito.

trole. O gerenciamento ocorre de forma automática e independente de um operador, otimizando
o fluxo pela estrada. “Apesar disso, há também a
possibilidade de intervenção humana, caso haja
alguma situação atípica como um protesto na via,
por exemplo, o que acarretaria em indicação de
excesso de pedestres, podendo resultar em sinal
vermelho com tempo excessivo para veículos”, explicam os analistas de Infraestrutura do DNIT/PE,
Lincolin Oliveira e Bruno Lezan.
O investimento de R$ 2 milhões no sistema resultou num acréscimo de até 50% na velocidade média
dos veículos que trafegam no trecho urbano do município, o que reduziu a retenção na região. A implan-

C

tação de novos semáforos para diminuir os congestionamentos nas rodovias do Estado de Pernambuco

de Monitoramento de Tráfego da CET-Rio, Cátia Nunes Poyares. “A

ainda está em análise pelo órgão, dependendo de

CET-Rio, no momento, está testando novos sistemas para otimizar

disponibilidade orçamentária para a efetivação.

os tempos semafóricos para avaliar posterior implantação. Estamos

No Rio de Janeiro, a redução do tempo de
viagem para os usuários do transporte público e a

sempre buscando melhorar os serviços prestados à população garantindo um tráfego com fluidez e segurança”.

diminuição da emissão de poluentes atmosféricos

Os primeiros semáforos inteligentes implantados pela Supe-

levou a Companhia de Engenharia de Tráfego do

rintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) começaram a

Rio de Janeiro (CET-Rio) a instalar dois tipos de

ser utilizados em maio de 2017 na capital baiana. O sistema leva em

semáforos inteligentes. O primeiro dá prioridade

consideração medições prévias e a realidade do momento, como um

para os ônibus nos corredores de circulação do

acidente ou um congestionamento atípico, assimilando os comandos

BRT. Esse sistema detecta a presença do ônibus se

dos operadores e projetando mudanças automáticas em casos seme-

aproximando do semáforo e estende o tempo para

lhantes. O controle é feito no Núcleo de Operação Assistida (NOA),

o veículo passar se estiver no fim do tempo de ver-

que monitora o tráfego 24h por dia, por meio de câmeras de video-

de do estágio ou antecipa a abertura do tempo do

monitoramento instaladas em diversos pontos da cidade.

semáforo para reduzir a espera dos ônibus.

Atualmente, Salvador conta com 128 semáforos inteligentes

O outro sistema, do tipo adaptativo, também

controlando 64 cruzamentos. Há projetos para a instalação de no-

foi instalado nos principais cruzamentos do cor-

vos equipamentos com prioridade para ônibus do BRT, mas ainda

redor BRT e em outros pontos da cidade. Nele,

sem previsão. O Superintendente de Trânsito de Salvador, Fabrizio

câmeras registram as filas de veículos nas aproxi-

Müller Martinez, lista as vantagens nas vias com o sistema. “Os be-

mações e ajustam o tempo de luz verde de acordo

nefícios vêm para o trânsito da cidade como um todo, não apenas

com a demanda veicular. O investimento na tecno-

para o transporte público. A utilização de semáforos inteligentes tem

logia presente em 179 cruzamentos da cidade foi

auxiliado na melhoria da mobilidade e na redução do tempo de des-

de R$ 25 milhões.

locamento. Após a implantação, foi percebido um aumento de 30%

O órgão já planeja novos investimentos para
o trânsito, como afirma a coordenadora técnica
ED. 39

na velocidade média registrada nos pontos onde os equipamentos
estão disponíveis”.
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PRINCÍPIOS
NORTEADORES
DA MOBILIDADE
INTELIGENTE

O conceito de mobilidade

inteligente tem como base a aplicação
das tecnologias digitais, mas não se
trata somente de uma questão

tecnológica — trata-se, essencialmen-

39
desejados. As inovações tornam as

viagens mais eficientes, previsíveis e
proporcionam tempos de viagens

menores, reduzindo eventuais atrasos.
O professor Leopoldo Rideki

te, de uma nova visão de sociedade e

Yoshioka elenca alguns princípios

lizam as oportunidades das pessoas

gente, que devem ser analisados e

de cidades conectadas, que potenciade realizar os deslocamentos

norteadores da mobilidade inteli-

assimilados por toda a comunidade:

A mobilidade é um direito

Os veículos conectados e os veículos autônomos (quando

inalienável de todos nós

estiverem disponíveis, no futuro) devem priorizar a segurança das
pessoas, em especial dos pedestres e dos ocupantes dos outros
veículos; a segurança dos ocupantes do próprio veículo; o bemestar da coletividade; o bem-estar dos ocupantes do veículo;
e ser amigável ao meio ambiente, entre outros requisitos

A mobilidade implica deveres
e responsabilidades

Quanto aos dados transacionais do processo de mobilidade,
a privacidade deve ser inviolável; o coletor dos dados tem a
responsabilidade de proteger as informações dos usuários e
o poder público deve fiscalizar o cumprimento das normas. Os
A mobilidade tem uma hierarquia. Primeiro os
pedestres, com prioridade para aqueles com
necessidades especiais. Depois os ciclistas,

dados coletados devem ser descaracterizados e anônimos para
serem disponibilizados a pesquisadores, a fim de melhorar as
ações operacionais e desenvolver tecnologias de mobilidade

com menor prioridade para aqueles com
{1-2-3-4-5-6} Macrovector/Shutterstock.com

assistência elétrica e os motociclistas, com
menor prioridade para os de maior cilindrada.
Os ônibus vêm logo após, com maior prioridade
para os de maior ocupação, com maior atraso
e aqueles que vêm de regiões mais distantes.
Depois as vans e caminhões de carga de

Quanto à aplicação de Algoritmos de Inteligência Artificial, deve

acordo com o horário. E só por último os

ser proibida a utilização dessa tecnologia para prejudicar um

automóveis, com prioridade para aqueles de

indivíduo ou a coletividade. O algoritmo de inteligência artificial

maior ocupação e com mais passageiros

não pode ser uma caixa-preta total e deve ser auditável
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CINCO
PESSOAS
POR HORA
Esse é o número de vítimas fatais do trânsito no Brasil. No
Maio Amarelo, especialistas falam sobre as principais medidas
que devem ser adotadas para reduzir esse número trágico

ED. 39

Todo ano mais de 1,35 milhão de pessoas mor-

Nos dias atuais, mais pessoas morrem

re em acidentes de trânsito no mundo, segundo

no trânsito do que pelo vírus HIV/AIDS,

a Organização Mundial da Saúde (OMS). O número de

tuberculose ou por doenças diarreicas. Os

feridos varia entre 30 e 50 milhões de pessoas. E, infe-

acidentes nas vias são a oitava principal

lizmente, esse índice tende a piorar no futuro — os aci-

causa de morte em todas as faixas etárias

dentes de trânsito podem se tornar a quinta principal

e o principal motivo de morte de crianças e

causa de mortes em todo o mundo até 2030.

jovens entre 5 e 29 anos em todo o mundo.
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Transporte público:
aliado do trânsito seguro
Além de medidas para acabar com os principais motivos
da falta de segurança no trânsito — excesso de velocidade, consumo de álcool, uso do celular e o não uso de
equipamentos de segurança como o capacete, cadeirinhas para crianças e cinto de segurança —, a nova agenda global de desenvolvimento sustentável firmada há
quatro pela ONU com todos os países prevê uma meta
adicional para 2030: proporcionar acesso a sistemas
de transporte público seguros, sustentáveis e a preços
acessíveis para todos, contribuindo assim para melhor a segurança no trânsito. A meta inclui dar atenção
especial às necessidades de grupos vulneráveis como
mulheres, crianças, pessoas com deficiências e idosos.
A ONU defende que as cidades atuais precisam ser
redesenhadas para dar espaço às chamadas cidades
do futuro, que serão mais resilientes, seguras e sustentáveis. É por essa razão que a mobilidade urbana é um
dos pontos fundamentais dentro dessa nova agenda
O Brasil é o quinto país que mais mata no trânsi-

urbana da Organização, focada na proteção da saúde

to, segundo a OMS, perdendo apenas para a Índia,

dos usuários e do meio ambiente, além de contribuir

China, Estados Unidos e Rússia. Só nos últimos

positivamente para a economia.

vinte anos morreram mais de 662 mil pessoas em

Segundo dados do Ministério da Saúde, o ônibus é

acidentes no trânsito brasileiro. Segundo dados

o transporte terrestre mais seguro que existe, com me-

do Conselho Federal de Medicina, os acidentes de

nor índice de mortes no trânsito. Um terço da popula-

trânsito matam, a cada hora, cinco pessoas e vinte

ção se locomove por ônibus, mas apenas uma em cada

vão para o hospital.

200 mortes no trânsito ocorre com algum passageiro

Foi pensando em como diminuir esses altos

do modal — ou seja, 0,48% do total. Importante ob-

números que, em 2011, a Organização das Nações

servar que boa parte desses casos estão relacionados

Unidas (ONU) declarou a “Década de Ação pela

a ônibus rodoviários, já que as estatísticas não fazem

Segurança no Trânsito 2011-2020”. O objetivo era

distinção entre ônibus rodoviários e urbanos — nas

comprometer governos do mundo todo a adotar

cidades, o índice é provavelmente ainda menor.

medidas para prevenir os acidentes no trânsito.

Para o diretor Administrativo e Institucional da

Diversas metas foram definidas e, a princípio, o

Associação Nacional das Empresas de Transportes

plano pretendia reduzir pela metade o número de

Urbanos (NTU), Marcos Bicalho¸ a explicação é clara:

mortos e feridos no trânsito em todo o mundo até

a velocidade em que os ônibus trafegam e as medidas

2020. Mas, a pouco mais de um ano do prazo limi-

de prioridade para ônibus fazem toda a diferença.

te, os números não são tão positivos como se espe-

“Todas as pesquisas mostram que o ônibus é o meio

rava. No último levantamento feito pela OMS, em

de transporte mais seguro que existe, e a velocidade

2016, o trânsito brasileiro fez 37.345 mil vítimas.

reduzida dos ônibus é a principal razão pela baixa taxa

Para cumprir a meta acordada com a ONU, o Brasil

de mortes no trânsito. Além disso, as medidas de prio-

terá que reduzir esse número para 19 mil até 2020,

ridade, como as faixas exclusivas, organizam o trânsito

um desafio considerável.

e evitam acidentes”, conta.
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O diretor da NTU também comentou sobre as
ações que a entidade desenvolve perante o poder
público para expandir as medidas que priorizam o
transporte e que buscam melhorar o trânsito no Brasil. “Nós sempre buscamos incentivar o desenvolvimento sustentável por meio do transporte público,
em especial, os ônibus. Recentemente, a NTU e outras
entidades, como a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), o Fórum Nacional de Secretários
e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana e a Frente
Nacional de Prefeitos (FNP), lançaram um documento
chamado Construindo hoje o amanhã – propostas
para o transporte público no Brasil, que busca soluções para melhorar a mobilidade urbana no Brasil,
entre elas a expansão das medidas de prioridade para
os serviços de ônibus”, disse.
Além da NTU, outras entidades da sociedade civil,
especialistas e governos também estão pensando o
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melhor para o futuro do trânsito e das nossas cidades.

a segurança para os pedestres. É preciso dar aos

Em 2015, o World Resources Institute (WRI) Brasil

usuários da via um ambiente viário compatível com

lançou o manual “Segurança Viária em Sistemas Prio-

suas habilidades e fragilidades, e que, portanto,

ritários para Ônibus”, um amplo documento que for-

inclua elementos de infraestrutura que beneficiem

nece recomendações detalhadas para incorporar a

a segurança de todos”.

segurança no projeto, planejamento e operação de

Por outro lado, melhorar a qualidade do trans-

diferentes sistemas de ônibus. Essas recomendações

porte coletivo também é fundamental para evitar

foram baseadas em análises de dados de acidentes

que os usuários do sistema migrem para outros

e auditorias e inspeções de segurança viária de mais

modos de transporte mais inseguros e menos

de 30 sistemas de ônibus existentes ao redor do

sustentáveis, segundo Marta Obelheiro. “Já há

mundo. O manual cobre uma ampla gama de tipos de

alguns anos, a motocicleta vem atraindo usuários

priorização, desde faixas prioritárias para ônibus junto

do transporte coletivo. Entretanto, a motocicleta é

ao meio-fio até sistemas BRT de alta capacidade, múl-

o modo de transporte mais inseguro, com um risco

tiplas faixas e em corredor central.

muito maior de morte e de ferimentos no trânsito

Segundo a especialista em Segurança Viária do

para seus usuários. Hoje, os motociclistas são os

WRI Brasil, Marta Obelheiro, o Brasil ainda precisa

que mais morrem no trânsito brasileiro. Investir

avançar nos investimentos de priorização do trans-

na qualidade do transporte coletivo é a chave para

porte coletivo. “O transporte coletivo é o modo mais

manter a viabilidade do sistema e evitar mais mor-

seguro de transporte em uma cidade. Mas é preciso

tes no trânsito”, afirmou.

que o acesso a esse modo de transporte também seja

Uma das cidades brasileiras que está investin-

seguro. A pesquisa do WRI (Segurança Viária em Sis-

do em segurança viária e priorizando o transporte

temas Prioritários para Ônibus) mostrou que a maior

público por ônibus é São Paulo. Após analisar os

parte das mortes em vias com corredores de ônibus

altos índices de morte no trânsito, a prefeitura

geralmente é de pedestres, e que grande parte dos

da capital paulista decidiu publicar um plano de

acidentes ocorre fora das faixas de ônibus. Ou seja,

segurança viária próprio. O objetivo é fazer com

melhorar a segurança em vias com corredores de ôni-

que o índice de mortes no trânsito tenha valor igual

bus é fundamentalmente uma questão de melhorar

ou inferior a 3 a cada 100 mil habitantes até 2028,
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Sociedade

Custos
altos
Além das perdas irreparáveis, essa triste realidade
traz graves prejuízos financeiros. No Brasil, o montante anual gasto com acidentes de trânsito atingiu
R$ 52 bilhões em 2014, segundo levantamento feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária.
O valor foi destinado aos gastos com atendimento
médico, infraestrutura de bombeiros e custos previdenciários das pessoas que ficaram impossibilitadas de trabalhar.
O diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), José Aurélio
Ramalho, comenta sobre os prejuízos financeiros

A

que o país tem com os registros de violência nas
vias. “Cada brasileiro gasta R$ 255,00 ao ano com
acidentes de trânsito. Esse custo significa o quanto

considerando todos os tipos de ocorrência, com todos

cada cidadão desembolsou durante todo o ano,

os veículos. Em relação aos ônibus, a meta é de redu-

uma vez que os gastos com os acidentes de trânsito

ção de 50% no número de mortes decorrentes de aci-

(hospitais, médicos, infraestrutura, medicamen-

dentes, também até 2028. Até 2020, é esperada uma

tos, pronto-atendimento, entre outros) são pagos

redução de 10% e, em 2024, uma queda de 30% nas

por meio de impostos. Consequentemente, esse

mortes de trânsito que estejam relacionadas a ônibus.

recurso deixou de ser investido em melhorias como

Para Marta Obelheiro, essa é a abordagem ade-

saúde, educação e saneamento básico, que po-

quada para que os acidentes nas vias sejam reduzidos

deriam ter sido feitas pelos respectivos governos,

drasticamente. “Um bom exemplo é o adotado pela

mas que não aconteceram por causa dos acidentes

cidade de São Paulo, que limitou a velocidade dos ôni-

de trânsito que poderiam ter sido evitados”, conta.

bus em 50 km/h em 100% da frota. Há um dispositivo

Ramalho disse ainda que os gastos se estendem

no veículo que corta a aceleração quando a velocidade

aos que ficam com alguma sequela e precisam de

limite é atingida. Esse é um exemplo de medida alinha-

tratamento em hospitais, o que também impacta

da com a abordagem de sistema seguro para a segu-

a economia. “Mais que números e dados estatísti-

rança viária. Em primeiro lugar, porque resolve um dos

cos, aqueles que se acidentam no trânsito e sobre-

principais fatores de risco para as mortes no trânsito: o

vivem vão carregar sequelas pelo resto da vida. Em

excesso de velocidade. Ao limitar a velocidade, a gra-

2017, mais de 180 mil pessoas foram internadas

vidade dos acidentes que porventura venham a ocor-

nos hospitais brasileiros, refletindo num custo so-

rer é menor. Em segundo lugar, porque é representati-

cial de mais de R$ 260 milhões’’, comenta.

va de uma postura de responsabilidade compartilhada

Nos Estados do Piauí e Tocantins os números

pela segurança no trânsito. Em vez de apenas esperar

são ainda mais elevados. Eles lideram o ranking

que o condutor tenha o comportamento ideal e não

de custo associado a acidentes de trânsito, com

cometa erros no trânsito, a cidade adotou uma medida

gastos que chegam perto de R$ 500,00 por pessoa,

proativa para reduzir a gravidade dos acidentes. Esse

quase o dobro da média brasileira. Nas demais

é o tipo de abordagem que vem sendo adotada pelas

regiões, os Estados com maior gasto per capita

cidades e países que mais reduziram as mortes no

são Mato Grosso do Sul, na Região Centro-Oeste;

trânsito nos últimos anos”, explica.

Espírito Santo, no Sudeste; e Paraná, na Região Sul.
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Sociedade

C

Para o especialista em transporte público, Wesley Cândido de Melo, além dos
investimentos em prioridade e infraestrutura, os governos deveriam investir
em educação. “Hoje é necessário investirmos cada vez mais em mobilidade
urbana. Quando investimos nessa área,
tiramos os carros das vias. O investimento em transporte público atrai
quem se desloca por meio do transporte individual, assim diminuímos a quantidade de veículos que circulam nas
vias, o que impacta positivamente na
segurança viária: quanto menos carros,
mais seguro é o trânsito. Além disso, há
uma grande necessidade de investir em
educação de trânsito, desde as crianças, para que daqui a alguns anos a gente tenha essas concepções mais fortes
na população”, conclui.
A necessidade de investir em educação desde cedo, instruindo especialmente os mais jovens, está refletida no
pensamento das entidades que buscam
a melhoria do transporte público. Assim
como o papel das crianças na conscientização dos adultos. A campanha do Maio
Amarelo realizada este ano, sob a liderança do Observatório Nacional de Segurança Viária, teve como protagonistas
crianças e jovens alertando os adultos
para os riscos de uma direção descuidada e dos abusos no trânsito. A campanha, intitulada “Me ouça”, foi apoiada
pela NTU e pelas suas quase 600 empresas associadas e entidades filiadas. A
NTU inclusive reforçou seu compromisso
com a segurança viária ao se tornar este
ano uma “Entidade Laço Amarelo”, selo
de engajamento conferido pelo ONSV.
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MAIO AMARELO

O Maio Amarelo é um movimento internacional que

surgiu com a proposta de chamar a atenção da socie-

dade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito

em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação

coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. O

mês foi escolhido porque foi em maio de 2011 que a ONU

decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito.
Desde então, maio se tornou referência mundial para
ações e campanhas educativas realizadas em todo o
mundo. A cor amarela faz referência à “atenção”

que o trânsito exige de seus usuários todos os dias.
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NTU recomenda

Nossas
dicas

APP

VouD

O VouD é um aplicativo de mobilidade
urbana de São Paulo que acaba de ganhar
nova versão e passa a integrar várias
funcionalidades disponíveis atualmente
em outros apps, como comparação
de rotas e custos do deslocamento,
tempo de viagem e localização de
linhas, consulta de saldos, etc. Além
disso, é o único que permite a compra
de crédito para o Cartão BOM, além do
Bilhete Único. As melhorias levam mais
economia, ganho de tempo e comodidade
aos clientes e usuários do transporte
público. Disponível na App Store e Google
Play. Saiba mais:

WWW.VOUD.COM.BR .

Congresso Brasileiro de
Mobilidade Urbana da ANTP

Manual CNT de gestão
hídrica: transporte rodoviário
coletivo de passageiros

A Arena ANTP 2019 – Congresso Brasileiro de

O Manual CNT de Gestão Hídrica, disponível para download

Mobilidade Urbana e a 22ª edição do Congresso

no site do Repositório Digital do Transporte (

Bianual da ANTP acontecem entre os dias 24 e

ITL.ORG.BR ),

26 de setembro no Transamerica Expo Center,

diferentes processos que geram grande economia de água

em São Paulo (SP). Os eventos permitirão ao

no dia a dia das empresas. O documento mostra o passo a

público conhecer os principais avanços no tema,

passo da implementação de medidas relativamente simples,

inclusive impactos no trânsito, meio ambiente

como os sistemas de reúso de água na lavagem dos ônibus.

e benefícios para a população, entre outras

O manual descreve as boas práticas que trazem resultados

PUBLICAÇÃO

EVENTO

discussões. Saiba mais:

WWW.ARENAANTP.COM .

REPOSITORIO.

busca orientar os transportadores sobre os

expressivos, com ganhos socioambientais e econômicos.

Cidades de Pedestres –
A caminhabilidade no Brasil e no Mundo
PUBLICAÇÃO

O livro “Cidades de Pedestres – A Caminhabilidade no Brasil e no Mundo”,
organizado por Victor Andrade, coordenador do Laboratório de Mobilidade
Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LABMOB-UFRJ) e Clarisse
Cunha Linke, diretora do ITDP Brasil, propõe a troca da lógica urbana focada
nos carros pela vivência da cidade a pé. A publicação reúne informações sobre a
caminhabilidade nas cidades por meio de contribuições de especialistas brasileiros
e estrangeiros. Ao todo, 37 autores tratam do tema a partir de três eixos de
pensamento: sociocultural, ambiental e econômico. A publicação tem 221 páginas
e está disponível para download no site:
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ITDPBRASIL.ORG/CIDADES-DE-PEDESTRES/ .

DATA:

20 e 21 de agosto de 2019
LOCAL:

Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada
CONTATO COMERCIAL:
(11) 5096-8104
marcelofontana@otmeditora.com

Realização

Organização

Apoio editorial

Movendo
vidas para
transformar
o futuro.

As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos.
Há 40 anos, a Volvo trabalha com paixão e inovação
para desenvolver soluções seguras e de qualidade.
São 4 décadas transformando o futuro do nosso país.

www.volvo.com.br

