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O que vem por aí
No momento em que encerramos o ano e nos pre-

Será essa a tendência? Pode ser. Se perguntarmos a qual-

paramos para iniciar uma nova década, é hora de

quer pessoa como será o transporte do futuro, possivelmente

fazer um balanço da situação do setor de trans-

a resposta incluirá “carro elétrico”. Ou, para aqueles com

porte público coletivo e planejar os próximos

maior consciência coletiva, “ônibus elétrico”. A ideia de que a

passos no enfrentamento dos históricos e dos re-

cidade do futuro será ambientalmente sustentável e ocupada

centes desafios enfrentados pelo ônibus urbano.

por veículos elétricos de todos os tipos, incluindo autônomos e

O balanço feito nesta edição permite algum

até voadores, parece bastante presente no imaginário popular.

otimismo: a crise persiste e é grave, mas o setor

Afinal, veículos desse tipo já circulam em nossas ruas e os cha-

reage à perda de demanda com ações inovado-

mados táxis voadores elétricos já aparecem em reportagens de

ras, parcerias, forte atuação parlamentar e um

tecnologia como a grande novidade da década de 2020. A ver.

conjunto consistente de propostas de consenso,

A questão é relevante, já que as mudanças climáticas de-

que unem, pela primeira vez, operadores e po-

mandam ações de governos, setor privado e cidadãos de todo

der público em defesa do fortalecimento desse

o mundo, e há compromissos e metas a serem cumpridos para

serviço essencial, fundamental para a economia,

se evitar as sombrias projeções dos cientistas, sejam entre pa-

a qualidade de vida das cidades, a saúde e a

íses — no caso do Acordo de Paris — ou mesmo em nível local,

segurança das pessoas e, naturalmente, para a

como na recente licitação do transporte coletivo de São Paulo,

mobilidade urbana. Teremos eleições municipais

que estabeleceu cortes drásticos de emissões e pode servir de

em 2020 e, portanto, uma nova oportunidade de

modelo para outros certames do gênero.

colocar na agenda o debate dessas propostas,

Mas será que esse desafio tem uma única solução? A

que vão da priorização à transparência, passan-

NTUrbano foi a campo e constatou que, entre o presente (que,

do pela qualidade e soluções que permitam re-

por sinal, já avançou muito, na medida em que a maioria da

duzir o custo da tarifa e tornar o transporte cole-

frota atual de ônibus urbanos já opera veículos do tipo Euro

tivo um instrumento de desenvolvimento social.

V, com baixíssimas emissões de poluentes) e um eventual fu-

É hora também de tentar prever o que vem

turo de veículos movidos a energias totalmente limpas, há um

por aí e pensar o futuro do transporte público

longo caminho ainda a ser percorrido, mas que oferece muitas

em face das novas tendências tecnológicas e

opções intermediárias viáveis, algumas até surpreendentes

demandas da sociedade, como a questão am-

— como é o caso do HVO, o chamado diesel verde, que pode

biental. A sustentabilidade está na ordem do dia

chegar em breve e revolucionar a matriz energética do setor,

e tem influenciado nas preferências do público e

como explica nossa matéria de capa.

decisões dos órgãos gestores.
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Entrevista

Mais protagonismo para
o transporte público

B

Nos últimos cinco anos, Aracaju perdeu mais de 30% dos usuários
de ônibus e cresceu na mesma medida o número de motocicletas
nas ruas. Para o prefeito Edvaldo Nogueira, retomar o Plano de
Mobilidade incentiva a volta do protagonismo do transporte público
— com Edvaldo Nogueira

Encontrar alternativas para adequar a cidade

Em entrevista à Revista NTUrbano, o prefeito de Aracaju e

aos diversos meios de transporte, aliadas a so-

vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Edvaldo

luções eficientes para diminuir os impactos ambientais

Nogueira, destacou que atualmente a melhoria do trânsito deve

da queima de combustíveis, é um dos grandes desafios

ser feita com inteligência e tecnologia. “É um desafio imenso e

modernos. Nesse sentido, a Prefeitura de Aracaju (SE)

que não se resolve de maneira simples. No caso de Aracaju, temos

tem atuado para preparar melhor a cidade às futuras

utilizado a tecnologia a favor do cidadão, pois entendo que as so-

gerações, a partir da implementação de uma série de

luções nem sempre estão em obras de engenharia, mas em inteli-

intervenções por toda a capital, com base em estudos

gência para tornar o trânsito e o transporte melhores”, destacou.

técnicos e ações planejadas.
ED. 42
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Entrevista

Qual o futuro da mobilidade urbana
e do transporte de Aracaju?

Estamos executando um ambicioso Projeto de

EU ACREDITO QUE A MOBILIDADE
URBANA DE MANEIRA GERAL PRECISA
ESTAR ENTRE AS PRIORIDADES
DO GOVERNO FEDERAL.

Mobilidade Urbana, cujo investimento é de R$ 140
milhões. Nele, estão incluídos quatro corredores de
transporte, construção de um novo terminal de ônibus e
reforma de outros já existentes, instalação de 150
semáforos inteligentes, construção de uma Central

De que forma o senhor pensa que deveriam

Semafórica e implantação de 150 novos abrigos de

ser feitas as políticas públicas de governo

ônibus. De modo que, neste momento, temos obras já

para o transporte coletivo ser visto como

iniciadas em três corredores — em dois, já bastante
avançadas —, com a retirada do pavimento antigo, já
muito deteriorado, e colocação de uma nova pavimenta-

prioridade por toda a sociedade?

O transporte coletivo já é prioridade para parcela

ção. Também estamos em fase de conclusão da coloca-

significativa da sociedade, que tem nele seu principal — qui-

ção dos semáforos, que logo entrarão em funcionamen-

çá único — meio de prover sua mobilidade diária. Creio que

to. Ademais, trabalhamos paralelamente em ações

para que alcance relevância maior para toda a sociedade,

complementares, como a recuperação de avenidas

esse tipo de transporte precisa passar a ser visto como

transversais aos corredores, recuperação das ciclovias e

prioridade pelo poder público, sobretudo a União, que hoje

construção de rampas de acesso nas calçadas para

é quem detém a maior parte dos recursos na divisão do bolo

pessoas com deficiência. Com os semáforos inteligentes,

tributário. À medida que o serviço de transporte melhora, o

acrescentamos o uso da tecnologia para alívio no fluxo

número de usuários aumenta e diminui a ocupação das

das vias por contarem com sensores que liberam a

cidades pelo transporte individual, ou seja, diminuímos o

passagem dos motoristas de acordo com o tráfego

uso do solo urbano por modais particulares, priorizando o

apresentado. Acredito que, ao concluirmos todas as

coletivo, resgatando assim a dimensão coletiva das cidades,

intervenções do projeto, teremos dado uma nova cara à

do espaço público urbano. Então, eu acredito que a

mobilidade urbana de Aracaju.

mobilidade urbana de maneira geral precisa estar entre as

Qual avaliação o senhor faz do desempenho
das cidades em relação à mobilidade
urbana e ao transporte público?

prioridades do governo federal, uma vez que essa é uma
pauta já muito presente na vida das cidades. Quem não se
lembra dos grandes protestos de 2013 que tiveram como
ponto desencadeador justamente o reajuste da tarifa do

As cidades, de uma maneira geral, estão buscan-

transporte público em São Paulo? De lá para cá, tivemos

do caminhos nessa área, seja por meio da integração do

mudança de governo duas vezes e até agora o transporte

transporte, seja na implantação de novos modais, seja

público não teve a devida atenção da União.

no estímulo ao uso de meios alternativos, como a

Como o senhor avalia as dificuldades das

bicicleta. É um desafio imenso e que não se resolve de

cidades e municípios na elaboração dos planos

maneira simples. No caso de Aracaju temos utilizado a

de mobilidade, tanto em conseguir recursos

tecnologia a favor do cidadão, pois entendo que as
soluções nem sempre estão em obras de engenharia,
mas em inteligência para tornar o trânsito e o transporte

como na elaboração e implementação?

A mobilidade urbana tem uma pauta muito complexa,

melhores. Também estamos em diálogo com as cidades

que demanda um grande montante de recursos, muito

que compõem a região metropolitana para a instalação

conhecimento técnico e muita compreensão da população. É

de um consórcio que nos dará condições de realizar a

um fenômeno que tem ligação direta com a função coletiva

licitação do transporte público, passo que considero

das cidades e o caráter do uso que a sociedade faz dela. A

extremamente importante para a oferta de um serviço

cidade é de todos, e quem garante essa dimensão social,

com mais qualidade.

coletiva é, em grande parte, o grau de mobilidade que todos

NTUrbano
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possam ter no espaço urbano. É uma questão
também de consciência das pessoas e dos

C

dirigentes sobre o uso das cidades. Por causa
disso, é natural que os municípios encontrem
dificuldades na elaboração e execução de um
plano. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que
é possível que as cidades construam seus
planos, a prova está no projeto que estamos
executando em Aracaju. Com muito foco,
planejamento e uma equipe competente é
possível dar passos nessa área.
E sobre a Proposta de criação
de um fundo de transporte
que tramita no Congresso

Nacional? Ajudaria no sistema
de transporte público?

Avalio que uma proposta sobre esse

tema deve ter um caráter mais amplo e não

Entrega de novos ônibus
em maio deste ano.

somente focado no financiamento da tarifa,
como é a Emenda 200/2019 à PEC 45/2019.
É preciso garantir, por exemplo, novos investi-

dos entes nas diversas esferas. A descontinuidade de políticas e

mentos em infraestrutura. Além disso, reitero

projetos é um mal que perpassa a mobilidade urbana e, infelizmente,

minha defesa de participação mais ativa da

prejudica todas as áreas da administração pública. Da minha experiên-

União nesse processo. Os municípios sozinhos

cia, o que posso dizer é que eu fiz tudo o que era possível para que o

têm dificuldade de lidar com esse tema, pois

meu sucessor continuasse o projeto. Após a vitória dele em 2012, me

demanda uma quantidade muito grande de

reuni com ele, apresentei o projeto e até o levei para uma audiência

recursos. Mas, de toda forma, já vejo como um

com a presidente da República à época, Dilma Rousseff, dada a

avanço existir uma proposta em tramitação que

importância do projeto e dos recursos (R$ 130 milhões) que havíamos

foque na redução do valor da tarifa, a partir de

conquistado para a Mobilidade Urbana. No entanto, ao assumir, o

uma linha de subsídio público.

prefeito preferiu alterar o projeto e elevar o seu valor, o que inviabili-

O senhor implementou serviços
de mobilidade em suas gestões,

que foram paralisados em outros
governos. Como implementar

uma mobilidade eficiente com essa
política de descontinuidade?

Tornando a mobilidade uma política de

zou a execução. Ao voltar ao comando da gestão municipal, em 2017,
corri atrás dos recursos e, após muito diálogo e articulação, garantimos a verba e o projeto está sendo tocado a todo vapor.
Explica um pouco o que é e como está a

implementação do serviço Busão Conectado?

O Busão Conectado é um sistema de rastreamento de todos os

veículos do transporte coletivo, otimizando o gerenciamento do

Estado e não de governo. Ou seja, uma

sistema de transporte pela SMTT e permitindo que o cidadão, através

atividade regular da União, estados e municí-

de um aplicativo, saiba os horários em que os ônibus passarão nos

pios, que trace planos de longo prazo,

pontos. Já avançamos bastante nesse projeto, e a previsão é de

estabeleça metas e objetivos que não se

lançarmos, em dezembro, o serviço, que garantirá ao cidadão acom-

inscrevam no âmbito da duração dos manda-

panhar os horários dos ônibus. Com isso, o usuário ganhará em

tos de governo, mas seja uma política perene

comodidade e no uso racional do seu tempo.

ED. 42

NTUrbano

11

Entrevista

E a rede de transporte fluvial?

recursos da União e dos entes federados são escassos e disputam

com o qual sonhamos quando chegamos à

não acessar financiamentos como o Pró-Transporte significa,

Prefeitura, e considero uma ideia extraordinária

muitas vezes, não garantir à população melhores condições de vida

para a nossa cidade. O Rio Sergipe, que liga

em outras áreas. É importante pontuar ainda que só consegue

pontos importantes de Norte a Sul e a região

acessar essa linha de crédito quem tem regularidade fiscal e

Noroeste da cidade, inclusive com possibilidades

capacidade de pagamento, que é o caso de Aracaju. Desenvolve-

de ligação com outros municípios da região

mos um trabalho de ajuste de contas severo, o que melhorou a

metropolitana, serviria a essa rede. No entanto,

avaliação da saúde financeira da cidade perante a Secretaria do

há uma grande dificuldade para financiamento

Tesouro Nacional. De letra “C”, a Prefeitura evoluiu para letra “B”,

desse projeto, dada a necessidade de recursos

o que foi, inclusive, destaque nacional no jornal Valor Econômico e

volumosos para esse empreendimento e a falta

no portal UOL. Isso nos permitiu ter acesso a recursos de financia-

de agências que disponibilizem linhas de crédito

mentos até com agentes estrangeiros, como foi o caso do financia-

para esse tipo de iniciativa. E, tudo isso, num

mento de 75 milhões de dólares com o Banco Interamericano de

cenário de crise econômica do país. Associado a

Desenvolvimento (BID) para obras de infraestrutura, sendo a

isso, temos outra questão que é a necessidade de

principal delas uma nova avenida na região Oeste da cidade.

A rede de transporte fluvial é um projeto

despoluição do rio, o que encarece ainda mais a
proposta. Mas esse é um sonho que tenho e
acredito que, passada a crise, será possível
buscar meios de executá-lo. Além disso, é uma
proposta que será incluída no Plano de Desenvolvimento que estamos elaborando para a cidade
com propostas para Aracaju até 2055.

espaço com Saúde, Educação e pagamento de salários ao servidor,

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) tem
planos estratégicos focados em trabalhar
o tema mobilidade e transporte público
nos municípios? Como funciona?

A mobilidade urbana é uma das pautas prioritárias da FNP,

porque é um assunto importantíssimo para as médias e grandes
cidades. Como representante de municípios com mais de 80 mil
habitantes, a entidade participa, constantemente, de debates e

A DESCONTINUIDADE DE
POLÍTICAS E PROJETOS É UM MAL
QUE PERPASSA A MOBILIDADE
URBANA E, INFELIZMENTE,
PREJUDICA TODAS AS ÁREAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

trabalha pela construção de alternativas estruturantes, que
viabilizem o financiamento do setor no Brasil. Diante da baixa
capacidade de investimento das cidades, insistimos que a Cide
Verde sobre os combustíveis, por exemplo, é uma política possível,
já que baratearia as tarifas do transporte público. Propostas para a
qualificação e o custeio do transporte público estão no estudo
intitulado “Construindo hoje o amanhã”, uma parceria entre ANTP,
NTU e FNP. O documento reúne cinco programas com ações

E qual o papel do Pró-Transporte?

necessárias para um transporte coletivo de qualidade.

Essa linha de crédito é adequada

para as necessidades dos municípios?

O Pró-Transporte é uma linha de financia-

EDVALDO NOGUEIRA

mento com recursos do FGTS, com taxa de juros

é vice-presidente Nacional da Frente Nacional de Prefeitos
(FNP) e prefeito de Aracaju, Capital de Sergipe. Foi duas

mais baixa, para financiar justamente programas

vezes vereador, presidiu a Comissão de Finanças e participou

de infraestrutura em mobilidade urbana, trans-

da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal

porte, saneamento e habitação. Por ter uma taxa

de Aracaju. Foi eleito vice-prefeito de Aracaju em 2000, sendo
reeleito vice-prefeito em 2004 pela mesma chapa. Assumiu a

de juros mais baixa, ele se mostra sim mais

Prefeitura de Aracaju em 31 de março de 2006, permanecendo

adequado para investimentos em áreas impor-

no cargo até 31 de dezembro de 2012. Em 2016, Edvaldo Nogueira

tantes às cidades, como a mobilidade. Como os

foi novamente eleito prefeito de Aracaju com 52,11% dos votos.
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Opinião

O transporte público e
as eleições municipais
O transporte figura entre os principais problemas

A

O período que precede as eleições, como neste ano,

urbanos percebidos nos municípios brasileiros,

costuma ser ideal para pensar projetos para as comu-

(CNT/NTU), realizada em 2017. Foi o quarto problema

a esfera de responsabilidade das prefeituras — entre

segundo a pesquisa Mobilidade da População Urbana
urbano mais citado (12,4%), perdendo para a falta de

segurança (67,8%), de saúde (51,5%) e o desemprego
(36,6%). O problema se mantém na mesma posição há

mais de dez anos, na comparação com a primeira edição

nidades e cidades, incluindo as várias questões sob

elas o transporte público, que está no centro na mobilidade urbana, que, por sua vez, impacta diretamente
no bem-estar e qualidade de vida nas cidades.

Tanto é assim que o setor de transporte público

da pesquisa, de 2006.

urbano já se antecipou e reuniu uma série de propos-

esquecido e tem sido negligenciado por autoridades e

sentantes do poder público municipal. Pela primeira

Com esse resultado, o transporte público acaba sendo

gestores. Para piorar a situação, também costuma ficar

de fora da agenda de candidatos aos principais cargos
públicos do país.

Sem dúvida segurança, saúde, emprego e educação

são necessidades de primeira grandeza na agenda de

cada cidadão brasileiro, mas é inadmissível a desatenção com o transporte público, que é um direito social,

imprescindível no deslocamento diário de 43 milhões

de brasileiros. Direito, aliás, que possibilita o acesso aos
demais direitos — sem ele, muitos professores, policiais e
profissionais de saúde não chegariam ao trabalho ou não

tas elaboradas por operadores, especialistas e repre-

vez há um conjunto de proposições de consenso no

setor, organizadas na publicação “Construindo hoje
o amanhã - propostas para o transporte público e a

mobilidade urbana sustentável no Brasil”. O documento está na Internet e apresenta diretrizes capazes
de construir um transporte público de boa qualidade,

com transparência e preços acessíveis aos passagei-

ros, além de metas que podem ser alcançadas com
ações estruturantes no âmbito federal e com intervenções específicas, adaptadas para os municípios.

O material, à disposição dos futuros candidatos

teriam a quem atender.

nas eleições municipais, oferece os insumos técnicos

sistemáticas para ampliar ou melhorar os sistemas de

espaço em suas agendas de campanha para propor

Até 2017, poucas cidades haviam implementado ações

transportes coletivos urbanos. Pelo contrário, os incentivos
foram dados à indústria automobilística e ao transporte

individual, com isenções de impostos e facilidades de financiamento. Para ilustrar, entre 2000 e 2016 a frota de automó-

veis e utilitários cresceu 160,4%, passando de aproximadamente 20 milhões para mais de 52 milhões de veículos.

Como resultado, observou-se a deterioração das condi-

necessários aos que desejam fazer a diferença e abrir

e debater soluções viáveis para os sérios problemas
enfrentados por milhões de brasileiros em seus deslo-

camentos diários. E, uma vez eleitos, incluir esse direito
social como uma das prioridades em seus planos de
governo, respondendo aos anseios da sociedade.
A oportunidade está dada.

ções de mobilidade nas cidades, sobretudo em função dos
congestionamentos, do crescente número de acidentes, da

insuficiência de estacionamentos e dos elevados níveis de

poluição gerados pelos veículos. Esse cenário é, certamen-

te, um forte indicador da ausência do debate consistente
sobre o assunto, da falta de conhecimento sobre o tema e
do desinteresse em encarar os desafios desse serviço.
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A revolução
do HVO
Novo diesel verde tem desempenho
superior aos demais biocombustíveis e pode
atender às metas ambientais do setor de
transporte. Mas o caminho até ele é longo

ma reage com o hidrogênio em condições controladas de temperatura e pressão, formando um líquido
parecido com o diesel de origem fóssil. No segundo,
a reação ocorre com um álcool (em geral, o metanol), dando origem a um combustível bem diferente.
Pela semelhança, o HVO pode ser misturado ao
diesel comercial em qualquer quantidade, ou mesmo ser usado puro, sem prejudicar os veículos. Aliás, por ser parafínico, um hidrocarboneto simples,
ele libera energia de forma mais fácil e rápida na
combustão e deixa menos resíduos. Já o biodiesel
representa 11% da composição do diesel comercializado no Brasil, podendo chegar a 15%. O motivo da restrição: evitar danos ao motor, formação
de borra, resina e umidade. Para se ter uma ideia,
na Europa o biodiesel é limitado a 7%, a pedido da

{A} tawan/Shutterstock.com; {B} Assessoria de imprensa da BSBios

Apenas três letras e uma revolução à vista. No setor de transpor-

indústria automobilística.

te público, essa é a visão em torno do HVO. A sigla, que significa

A versatilidade do HVO também o torna com-

Hydrotreated Vegetable Oil e se refere a um bicombustível produzido

patível com os motores e veículos atuais (Euro I a

por meio da hidrogenação de óleos vegetais, está gerando grandes ex-

V) e futuros (Euro VI, previsto para chegar ao país

pectativas. Da indústria às empresas operadoras, passando pelo poder

em 2023). “Ele é um combustível drop-in, ou seja,

público, os sentimentos são de esperança, otimismo e certa ansiedade.

pode ser usado em qualquer veículo de qualquer

Apesar de ser novo em todo o mundo, o chamado diesel verde já

tecnologia, sem necessidade de adaptações. Seu

vem sendo utilizado na Europa, na Ásia e na América do Norte, com

uso melhora a manutenção e ainda gera uma com-

preços competitivos e crescimento acentuado. A empresa Neste, da

bustão melhor e mais limpa”, comenta o coorde-

Finlândia, é a maior produtora global de HVO. Ele possui composição

nador de Diesel/Biodiesel da Associação Brasileira

química parecida com a do combustível obtido a partir do petróleo,

de Engenharia Automotiva (AEA), Christian Wahn-

mas sua fonte é renovável, o que levou à sua classificação como bio-

fried. Isso significa que mesmo motores mais anti-

combustível de 2ª geração.

gos, da geração Euro I, podem ser transformados

Enquanto o HVO é formado por carbono e hidrogênio, o biodiesel

em motores de energia limpa sem qualquer mudan-

tradicional é um mix de ésteres (carbono, hidrogênio e oxigênio). O pri-

ça no veículo, na garagem ou na infraestrutura ur-

meiro é produzido por meio de hidrotratamento, em que a matéria-pri-

bana — basta substituir o diesel fóssil pelo HVO.

Processo
produtivo
do HVO

Matérias primas

Processo

Óleo vegetal ou
gordura animal

Hidrogênio

O

Hidrogênização

HVO

(pressão e temperatura
controlados) e isomerização

Hidrocarbonetos parafínicos (CnH2n+2),
principalmente: (C15H22+...+C18H38)

O

C

R
O

O

C

R +

Produto

O
Fonte: Mercedes

O

C

CO2 + Água +
Propano + Gasolina

R

Óleo vegetal ou animal
(Ésteres de Glicerina)
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Aliado nas
metas ambientais

vegetal hidrogenado como combustível. O HVO
pode ser produzido a partir de grãos, mamona, pi-

Não há como fugir: o debate sobre sustentabilidade já chegou a todos

nhão-manso, macaúba, canola, alga, gorduras ani-

os segmentos da sociedade. Com os combustíveis e, consequente-

mais, óleo de fritura e, até mesmo, lodo de esgoto.

mente, o transporte, não seria diferente. Na verdade, o setor, en-

Com tal diversidade, os impactos agrícolas e uma

quanto responsável por mais de 85% do consumo nacional de diesel

eventual competição com a produção de alimentos

fóssil, é um agente fundamental na redução da emissão de poluentes,

já têm suscitado discussões como possíveis des-

que prejudicam a natureza e afetam a saúde da população.

vantagens do novo biodiesel.

Nesse sentido, o HVO se mostrou um importante aliado do meio

No Brasil, entretanto, a preocupação não pro-

ambiente, pois pode ajudar a cumprir metas como as de redução do

cede. A área de plantio atual e a produtividade

aquecimento global, firmadas no Acordo de Paris. O abastecimento

atendem tanto a demanda de alimentos quanto a

com 100% de diesel verde é capaz de quase zerar a emissão de CO2 e

de combustíveis, e algumas culturas são favoráveis

baixar de 50% a 90% a emissão de outros gases do efeito estufa (GEE)

ao solo. Basta que a agricultura cumpra a legislação

em todo o ciclo de vida. Se, por um lado, ele tem muito cetano (NC),

ambiental e respeite o zoneamento agroecológico,

que indica a qualidade de ignição, por outro tem baixa quantidade de

uma vez que o Brasil já possui indicadores ambien-

aromáticos, substâncias associadas a diversos tipos de câncer.

tais para os biocombustíveis.

Além disso, reduz em 33% o material particulado fino, em 30% os

A coordenadora do Grupo de Pesquisa em

hidrocarbonetos, em 24% o monóxido de carbono e em 9% os óxidos

Bioenergia (GBio) do Instituto de Energia e Am-

de nitrogênio. “O HVO é viável porque não mexe na cadeia produtiva

biente (IEE) da Universidade de São Paulo (USP),

atual e ajuda a cumprir os compromissos de redução de poluentes.

Suani Teixeira, é categórica: “Os biocombustíveis,

Para isso, a produção precisa entrar em escala industrial e priorizar o

quando produzidos de forma sustentável, não têm

transporte público”, afirma o presidente executivo da Associação Na-

qualquer impacto ambiental e social negativo e

cional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Otávio Cunha.

não prejudicam a produção de alimentos. Esse é

Em São Paulo, onde 14 mil ônibus consomem 1,5 milhão de litros

um falso dilema que já está superado na literatura

de óleo diesel por dia, as metas ambientais dos novos contratos do

científica”, garante.

sistema de transporte foram consideradas rigorosas. Aprovadas na Lei

Outra especulação sobre possíveis malefícios

Municipal de Mudanças Climáticas, sancionada em 2018, elas preveem

aponta o processo produtivo do diesel verde como

redução de 50% da emissão de CO2 nos primeiros 10 anos, e em 100%

não tão verde assim. A crítica vem do fato de que,
como no biodiesel, a fabricação do HVO inclui

após 20 anos. Exigem, ainda, nos mesmos períodos, quedas no material
particulado (90% e 95%) e nos óxidos de nitrogênio (80% e 95%).

insumos fósseis. Nesse caso, o gás hidrogênio, ori-

Segundo dados da São Paulo Transporte S/A (SPTrans), respon-

ginado do gás natural. O diretor executivo da Con-

sável pela gestão dos contratos, 70% da frota possuem motor Euro V,

federação Nacional do Transporte (CNT), Bruno

cujo sistema de filtragem reduz a emissão de poluentes. De dezembro

Batista, no entanto, lembra que é preciso evoluir,

de 2016 a agosto de 2019, a frota municipal reduziu em 35,29% o

ainda que com um passo de cada vez.

material particulado, em 24,50% os óxidos de nitrogênio, e em 2,5%

“Mesmo a produção de um biodiesel vai demandar algum insumo fóssil. Não existe nenhuma

o CO2. De acordo com o órgão, cabe às empresas fazer a substituição

gradual e adotar as tecnologias necessárias para atingir as metas.

cadeia 100% livre disso. À medida que essa de-

Com o objetivo de atestar essa eficiência, a SPTrans, em parceria

pendência diminui, vamos criando combustíveis

com o Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), desenvolveu a

cada vez mais limpos”, resume. “Dentro do Pro-

PlanFrota, uma calculadora de emissões atmosféricas que verifica

grama Despoluir, temos um projeto voltado ao

se uma frota será capaz de alcançar os índices. “Ela auxilia na fiscali-

incentivo do uso de combustíveis alternativos e o

zação do cumprimento das metas e colabora com as empresas ope-

HVO tem boa aderência. Só precisa de incentivo”,

radoras no planejamento do cronograma de inclusão e exclusão de

pondera o diretor.

veículos”, explica o analista de Gestão da SPTrans Pedro Rama.
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Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transpor-

E o gasto não é apenas com a compra dos veículos, que

te Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss),

chegam a custar o dobro ou o triplo de um ônibus a diesel.

Francisco Christovam, o momento é de preocupação. “Somos

A logística de recarga e o desenvolvimento das baterias

favoráveis às exigências, mas nos tiraram a possibilidade de

também são caros e exigem organização, além de um perí-

utilizar o HVO por ser uma alternativa ainda indisponível. Não

odo de testes para os quais o Brasil não está preparado, na

conseguimos identificar com o poder concedente uma política

avaliação do engenheiro de Produto Ônibus da Mercedes-

pública em relação a essa questão, que é séria e tem muitos

-Benz do Brasil, Orlando Zibini.

desdobramentos. Não queremos experiências frustradas,

“Uma recarga simultânea de 15 mil veículos equivale

mas apoio institucional. Afinal, temos limitações de ordem

ao abastecimento de 800 mil residências, isto é, ao con-

operacional e econômica”, argumenta.

sumo de 3,5 a 4 milhões de pessoas. Além disso, um único

Atualmente, o HVO é produzido em pequena escala no

quilômetro de linhas de transmissão custa R$ 750 mil. Se-

país, em caráter experimental na Petrobras, que acaba de

riam bilhões em subestações só para a frota de São Paulo.

importar 30 mil litros para testes. Para trazer benefícios reais

Aí fica a pergunta: esse recurso não poderia ser usado em

e ajudar no cumprimento das metas ambientais, o combustí-

outras áreas prioritárias no momento, como educação e

vel teria que ser disponibilizado em escala comercial. Ele até

saúde?”, questiona Zibini.

pode ser produzido em refinarias de petróleo existentes, mas

Outro detalhe importante dos contratos de São Paulo

até que terminem os trâmites necessários e comece uma pro-

é a remuneração conforme as melhorias e a qualidade do

dução ampla e sustentável, serão anos de espera.

serviço. Essa qualidade envolve, inclusive, renovação da
frota com veículos que usem combustível menos poluente.

Transição para
os elétricos?

Em uma grande capital, com condições tão adversas de
tráfego, semáforos, lombadas e fluxos em horários específicos, a substituição de toda a frota por ônibus elétricos

Os novos contratos de São Paulo também colocaram lenha na

poderia ser um tiro no pé.

fogueira em uma questão que vem sendo muito debatida nos

O presidente do SPUrbanuss acredita que poderia

quatro cantos do mundo: os ônibus elétricos. Há quem diga

haver problemas graves na operação e insatisfação dos

que somente a substituição de toda a frota do município por

passageiros. “Há o tempo de carga e recarga, que precisa

essa tecnologia seria capaz de levar ao cumprimento dos so-

ser rápido, a questão da autonomia, a manutenção. Fal-

nhados 100% das metas impostas. No entanto, uma recomen-

tam recursos, mas também não temos confiabilidade para

dação é unânime entre todos: é preciso ter cautela.

colocar uma tecnologia incerta num contrato em que a

Em Paris, há a promessa de 4,5 mil ônibus elétricos até
2025. Mas, mesmo a capital francesa, que já caminha muito

qualidade é requisito para a remuneração. Seríamos penalizados”, prevê Francisco Christovam.

adiante na área de transporte, ainda está realizando diversos

Para o membro do Comitê Gestor do Programa de

testes de viabilidade. No Brasil, os principais pontos sensíveis

Acompanhamento da Substituição de Frota por Alterna-

são os custos altíssimos e a falta de infraestrutura. Com di-

tivas Mais Limpas (Comfrota), Olimpio Alvares, é preciso

mensões continentais, frotas com milhares de veículos e uma

cuidado para não repetir erros do passado. Ele relembra

economia para equilibrar, o país não conta ainda com planeja-

o início dos anos 1990, quando o governo exigiu que to-

mento ou recursos para essa transição.

dos os ônibus urbanos de São Paulo passassem a rodar

“Há um entendimento de que a eletrificação é a solução,

com gás natural. “Na época, os ônibus a gás não estavam

embora a gente saiba que ainda não é a realidade brasileira.

suficientemente desenvolvidos. Custos operacionais,

Os municípios não têm dinheiro. E até a União, que é o pri-

manutenção, era tudo inédito. Operadoras compraram

mo rico da história, diz que não há recursos nem para uma

centenas de veículos e levaram muito prejuízo, pois co-

reforma econômica, que dirá para uma mudança de matriz

meçaram a quebrar e não havia como resolver. Qualquer

energética. O custo com energia é de 15% a 18% menor em re-

tecnologia precisa passar por uma curva de aprendizado

lação ao combustível fóssil, mas o investimento inicial é alto”,

para substituir a anterior, com substituição gradual, não

observa Otávio Cunha.

em larga escala”, adverte.
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Atualmente, existem cerca de 200 veículos com a tecnologia
circulando em São Paulo de forma experimental. Recentemente, a
empresa Transwolff recebeu 15 ônibus elétricos da fabricante BYD.
Além disso, há outras iniciativas em teste pelo país. Mas, até que as
experiências estejam mais consolidadas e o país tenha segurança e
subsídios para investir, alguns especialistas apostam no HVO para
promover melhorias ambientais e de desempenho no presente,
abrindo o caminho para o ônibus elétrico no futuro.
“O HVO vai estimular a economia, aumentar a produção de grãos,
levar pessoas para o campo, gerar emprego e renda em toda a cadeia. Ele pode ser uma transição para a eletrificação”, reflete Otávio
Cunha. Já Orlando Zibini considera a possibilidade de não ser necessária essa transição. “Tudo que o ser humano faz se transforma.
Suja no começo, no meio ou no fim. Não existe lítio [um dos componentes das baterias] no planeta, existe óxido de lítio. São processos
químicos. Energia elétrica é tão limpa quanto a fonte. Se for solar,
ótimo. Mas vai que descobrem outra coisa, ou a célula de combustível
funciona?! Não precisaremos de baterias”, analisa o engenheiro da
Mercedes-Benz. Células de combustível geram a própria eletricidade
que move veículos elétricos a partir do hidrogênio, mas ainda é uma

A previsão é que as obras iniciem no segundo
semestre de 2020 e que a execução ocorra em 30

tecnologia incipiente.

meses, para que exista produção disponível já no

Meca dos
biocombustíveis

primeiro semestre de 2023. O Paraguai foi escolhido
pelo custo competitivo da energia, a disponibilidade
de matéria-prima, a logística de exportação através

Certa vez, o Brasil foi classificado como a “meca dos biocombustí-

do rio Paraguai e o ambiente de negócios propício

veis”. A Agência Internacional de Energia (IEA) estimou há alguns anos

para licenciamento ambiental e tomada de decisões.

que a produção de biocombustível por aqui poderia aumentar mais

Agora, a torcida é para que empreendimentos

de 200%, saltando de 1,3 milhão para 4,1 milhões de barris até 2035.

dessa grandeza se tornem possíveis no Brasil. “Es-

A previsão leva em conta características como clima e solo favoráveis

peramos que o país construa as condições para que

ao cultivo das mais diversas matérias-primas e os investimentos em

possamos fazer mais investimentos por aqui. Acre-

tecnologia e no setor automotivo.

dito muito no potencial gigantesco que temos para a

O país é respeitado mundo afora pela produção de energias renováveis, como etanol, biodiesel, energia eólica, hídrica e, mais recen-

produção de energia renovável”, declara Battistella,
que também comanda a BSBios e o ECB Group.

temente, energia solar. Para o presidente da Associação dos Produto-

O empresário alerta, no entanto, para a im-

res de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Erasmo Carlos Battistella,

portância de não enxergar competitividade entre

o Brasil tem condições de se tornar, no futuro, um hub na produção de

os biocombustíveis, mas a união entre mercados

HVO, assim como é hoje de bioquerosene e biogás.

complementares. Erasmo defende que o biodiesel

É grande a confiança do empresário no crescimento do diesel ver-

não seja imediatamente substituído, e sim que o

de. Tanto que ele está investindo US$ 800 milhões (R$ 3,35 bilhões) na

HVO se torne o próximo biocombustível da cadeia

construção da primeira planta de biocombustíveis avançados da Amé-

a ser usado junto ao diesel quando o biodiesel che-

rica Latina, na cidade de Villeta, a 45 km de Assunção, no Paraguai. O

gar ao seu limite por decisão local.

complexo, batizado de Ômega Green, vai permitir a produção de 780

“Temos defendido que o Brasil explore ao má-

mil toneladas de diesel e querosene renováveis por ano — a maior par-

ximo a produção de biodiesel, B20 ou B30, e aí sim

te será exportada, principalmente para os Estados Unidos e o Canadá.

use o HVO, que é bom nas grandes cidades, para
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custo dos combustíveis, pois aumenta escala de produção, eficiência,
nível tecnológico e eles ficam mais competitivos”, ressalta Erasmo.
Diante da capacidade produtiva do Brasil em energias renováveis
e do advento de tecnologias diferentes, como a eletrificação, Orlando
Zibini reforça a importância de valorizar o que é nosso. “Toda a cadeia
circulante se beneficia de um novo biodiesel, tanto ônibus quanto caminhões. O país tem um programa imenso de biocombustível, não podemos pegar esse esforço, virar a página e começar do zero. O mesmo vale
para nosso parque automotivo, que é muito grande”, avalia o engenheiro.

Caminho até
as bombas
Agora, a pergunta que não quer calar é: quando o Brasil terá HVO disPerspectiva de
como será a
Omega Green

ponível nos postos e nas garagens de ônibus? Em se tratando de algo
que depende de normas e aprovações, fica difícil arriscar um prazo.
O primeiro passo é regulamentar o chamado diesel verde, processo
que já foi iniciado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) por meio de discussões com o mercado. A ex-

redução dos gases do efeito estufa e atendimento

pectativa de empresários é que a regulamentação fique pronta ainda

à legislação ambiental”, observa Battistella. O co-

no primeiro semestre de 2020.

ordenador de Diesel/Biodiesel da AEA vê, ainda,

Segundo a ANP, “a proposta apresentada, que teve boa aceitação

outros benefícios. “A produção de HVO também

da cadeia produtiva e do setor automobilístico, é de especificar o

gera bioquerosene, que reduz a pegada de carbono

diesel verde (que inclui o HVO) produzido a partir de diferentes rotas:

na aviação comercial e ajuda a cumprir as metas da

hidrotratamento de óleo vegetal e animal; Fischer-Tropsch a partir de

Associação Internacional de Transporte Aéreo”,

biomassa; fermentação do caldo da cana-de-açúcar; e oligomeriza-

destaca Christian Wahnfried.

ção de álcool etílico ou isobutílico”.

Contudo, um dos riscos do HVO vem dos cus-

A ideia é, além de alinhar a regulamentação aos objetivos do

tos. Primeiro, existe a tendência de que consumo

RenovaBio (política nacional de biocombustíveis), viabilizar a produ-

de combustível no veículo aumente cerca de 2%,

ção e comercialização de outro biocombustível já regulamentado, o

mas, como o valor é pequeno, o impacto com-

bioquerosene de aviação. “Não há o que inventar. Vamos adaptar a

pensa. Ainda não é possível estimar o preço desse

norma existente lá fora para o Brasil”, aponta Orlando Zibini.

biocombustível nas bombas, mas a expectativa é

“São detalhes legislativos que estão sendo tratados com a ANP e

que ele seja mais caro que o biodiesel, ao menos

o Ministério de Minas e Energia. A lei federal e as portarias já incluem

no princípio. Na Suécia, por exemplo, o valor do

o HVO como biocombustível. Falta a ANP elaborar uma especificação

combustível produzido a partir do óleo vegetal

de qualidade para ele”, aponta o coordenador de Diesel/Biodiesel da

hidrogenado é cerca de 2,5% maior em relação ao

AEA, Christian Wahnfried. A partir daí, quem for produzir o combus-

diesel comercial.

tível terá de seguir à risca os padrões técnicos.

Na visão do presidente da Aprobio, isso é natu-

Além disso, nos próximos meses, será preciso desenvolver meto-

ral e tende a ser temporário. “Não tem como trocar

dologia para definir a pegada de carbono fóssil do HVO. Basicamen-

uma matriz energética centenária, de origem fóssil,

te, haverá definição da quantidade de CO2 emitida pelo combustível,

por uma matriz mais limpa, renovável, sem um

por quilo ou litro consumido, durante todo o ciclo de vida, desde a

custo adicional. Aconteceu com o biodiesel, há 14

fabricação até o transporte e a queima. “De fato, o HVO possui gran-

anos, e hoje ele tem compensado mais que o diesel.

de potencial para redução das emissões de gases de efeito estufa e de

Isso mostra que o tempo é favorável para reduzir o

poluentes”, confirma a ANP.
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Com tudo especificado e autorizado, é partir para

mentos”, alega Erasmo Carlos Battistella. Ele destaca também

a produção. Para a Agência, a larga experiência bra-

a importância de autorizar a produção por empresas privadas, e

sileira em hidrotratamento feito em parques de refino

não apenas pela Petrobras, que pode disponibilizar o combustível

de petróleo e a relevância na produção de óleo vegetal

antes, já que iniciou testes. “Quanto mais descentralizado, me-

— em grande parte destinado à produção de biodiesel

lhor”, sentencia.

— contribuem para que o país não saia do zero. Assim,

O presidente executivo da NTU concorda. “É fundamental não

apesar da ausência de plantas de produção de HVO

concentrar na Petrobras. Nem a produção, nem a distribuição. Já

por aqui, o órgão considera o Brasil preparado para

há discussão sobre a flexibilização no caso do gás natural, seria

estruturar essa cadeia produtiva.

interessante fazer o mesmo com os demais combustíveis. As

“Sem dúvida vai levar algum tempo, porque, para

empresas estão prontas para fazer. Para o HVO virar realidade, é

fazer uma fábrica, é necessário um período de três

preciso haver decisão política, de governo. Só a partir daí o Brasil

a quatro anos, por conta da tecnologia e os investi-

terá produção em escala industrial”, reitera Otávio Cunha.

MOEDA VERDE

50 bilhões de litros e que o biodiesel aumente de 4 bilhões para
13 bilhões de litros. Com a movimentação, o país deve economizar
R$ 300 bilhões na importação de gasolina e diesel nos próximos

O Congresso Nacional aprovou, em 2017, a Lei Ordinária
13.576, da Política Nacional de Biocombustíveis. O chamado

anos e ainda ampliar em 10 milhões de hectares a área de plantio
de insumos para bioenergia.

RenovaBio surgiu para incentivar os biocombustíveis automo-

Mais biocombustíveis na matriz energética significa ampliar

tivos, com metas em vigor a partir de janeiro de 2020. Em 21 de

e baratear as opções para uma mobilidade urbana sustentável.

novembro de 2019, o governo deu um importante passo rumo a

“A distribuidora do combustível vai ter interesse maior em ad-

esse estímulo: publicou a Portaria 419/19, que regulamenta o

quirir o bio por ter custo mais atrativo. Se for comprar um de

mercado dos Créditos de Descarbonização (CBIOs).

origem fóssil, terá de comprar CBIOs para compensar a não ren-

Enfim, uma política pública capaz de provocar um boom
no universo dos biocombustíveis. Como funciona? Produtores

ovabilidade da gasolina. É uma espécie de pedágio”, compara
Christian Wahnfried.

de combustíveis que reduzem emissões — como etanol, bio-

Olimpio Alvares, que também é secretário-executivo da

diesel, bioquerosene e o novato HVO — terão uma espécie de

Comissão de Meio Ambiente da Associação Nacional de Trans-

“moeda verde” para vender às distribuidoras: produtores re-

portes Públicos (ANTP) e integra o Comitê do Clima da Prefeitura

ceberão conforme o volume e a eficiência de seus combus-

de São Paulo, aprova a iniciativa, que pode ser um marco no seg-

tíveis renováveis e distribuidores terão de pagar para comer-

mento de biocombustíveis: “Essa é uma política pública do país

cializar combustíveis fósseis/poluentes.

para atender às demandas do Acordo de Paris. Com os CBIOs, te-

A moeda possui valor proporcional à quantidade de car-

mos potencial de aumentar, e muito, a produção. O produtor vai

bono neutro reciclável ou renovável. Ela considera o ciclo de

vender bem, porque a gasolina e o diesel vão ficar mais caros. E

vida do combustível vendido, que vai evitar a emissão de car-

será bom para o país, que não vai comprar diesel de fora, equili-

bono fóssil na atmosfera pelo uso de gasolina, diesel e gás

brando mais a balança comercial”.

natural. Os cálculos dos ciclos de cada um são feitos por uma

Para Erasmo Battistella, a solução chega em boa hora. “Os

ferramenta chamada RenovaCalc. As distribuidoras, por sua

CBIOs podem ajudar, pois trazem um novo mercado para vender

vez, deverão cumprir metas individuais de redução. É o polu-

créditos e, com eles, financiar investimentos”, comemora. Já o

ente pagando pelo limpo.

presidente da NTU acredita que este será um ganho importante,

A previsão é que a comercialização dos CBIOs comece

não apenas para as operadoras do transporte público, mas para

a partir de 24 de dezembro, seguindo metas de descarbon-

toda a cadeia do transporte. “Todas as iniciativas no sentido de

ização do Decreto 9.888, de junho deste ano. A expectativa

criar facilidades operacionais e melhorias climáticas são

do governo é que, até 2030, a produção de etanol chegue a

bem-vindas”, finaliza Otávio Cunha.
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Parada obrigatória

NTU cria WhatsApp
corporativo para melhorar
a comunicação com o
público interno e externo

Visando uma comunicação mais direta e eficiente com o

público interno e externo, a NTU lançou, em novembro de 2019,
dois serviços de WhatsApp Corporativo. Um canal ficará disponível para fomentar as interações entre as equipes e atender

Recentemente uma pesquisa realizada pela

Câmara dos Deputados e pelo Senado mostrou

que o WhatsApp é atualmente a principal fonte de informação dos entrevistados: 79% disseram receber notícias sempre pela rede social.

Atualmente a ferramenta possui mais de 136
milhões de usuários no Brasil.

Para receber informações sobre a NTU
e sobre o setor, envie mensagem para:

às demandas relacionadas à NTU de forma geral, e o outro será

para atender as atividades do COLETIVO – Programa de Ino-

vação em Mobilidade Urbana. Os novos canais de comunicação serão utilizados para compartilhamento de materiais, do-

cumentos e informações relacionadas às ações da própria
Associação e sobre as do setor de forma geral.

(61) 99828-9467

(61) 99693-6441

Indicadores

Participação
dos modais
nos acidentes
de trânsito

A

QUANTIDADE DE VÍTIMAS (%)

Dados do Ministério da

Ocupantes de
automóveis

dos meios de deslocamento mais

O modal transporta 24% da
população, mas apenas uma em
cada 200 vítimas de acidentes de
{A} T photography/Shutterstock.com

trânsito estava a bordo de um
ônibus, ou seja, 0,48% do total.
Acidentes com motocicletas, por
sua vez, respondem pelo maior
percentual de óbitos e feridos no
trânsito, com os carros ocupando a
segunda posição.

CONDIÇÃO DAS VÍTIMAS

seguro, responsável pelo segundo
menor índice de mortes no trânsito.

32,23%

Motocicletas

Saúde apontam o ônibus como um

22,97%

Condição da vítima ou tipo de
veículo não identificados*

20,28%
16,49%

Pedestres
Ciclistas
Ocupantes de veículos
de transporte pesado
Ocupantes de outros tipos de
veículos (veículo especial a motor, ...)

3,38%
2,01%
1,17%

Ocupantes de
caminhonetes

0,86%

Ocupantes
de ônibus

0,48%

Ocupantes de triciclos
motorizados
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0,13%

Mortos em
acidentes de
trânsito segundo
condição das
vítimas (2016)
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Mobilidade coletiva

Cidades Inteligentes:

o desafio da década 2020
CILENEU
NUNES
é CEO da Upaya
Desenvolvimento
Corporativo;
empreendedor,
mentor e acelerador
A

de startups.

cada vez mais presente nos fóruns mun-

diais e representa um dos principais desafios
para a humanidade na década que se inicia.

dução com a chegada da informática e criou a
sociedade da informação.

A quarta onda será baseada em inovações

As previsões indicam que até 2050, mais de

disruptivas, tais como BigData, Inteligência Ar-

cidades que cobrem menos de 2% da super-

e Veículos Autônomos, Câmeras com Visão Arti-

70% da população mundial estará vivendo em

fície da Terra. O cenário é preocupante, pois
o processo de urbanização já provoca efeitos
colaterais, tais como o aumento da desigualda-

tificial, Aprendizado de Máquina, Robôs, Drones

ficial, Sensores e Atuadores interconectados através da Internet das Coisas e Redes de 5ª Geração.

Esse aparato tecnológico possibilitará a im-

de, poluição ambiental, congestionamento de

plantação de um novo tipo de infraestrutura para

da qualidade de vida e da saúde dos moradores.

nitoramento e gerenciamento de bens públicos,

tráfego, redução da mobilidade, da segurança,
Torna-se urgente repensar o modelo de

organização das cidades e surge o conceito de

Cidades Inteligentes. Esse conceito está intimamente associado à denominada 4ª Revolução

Industrial, movimento inédito e espetacular de
evolução da tecnologia, transformação da vida
social e dos modelos de negócio no mundo.

gestão das operações da cidade, incluindo o mo-

o controle da mobilidade, trânsito, segurança e

iluminação, da distribuição de energia limpa, do
abastecimento e reciclagem de água, alimentos, in-

sumos, produtos e bens em geral, da coleta, transporte e tratamento de esgoto e lixo, do atendimento
a emergências e outros serviços comunitários.

Mas apenas a instalação de aparatos tecnoló-

Processos transformadores, as chamadas

gicos não é suficiente para uma cidade ser consi-

dade e a formação das cidades nos últimos

de atitude dos cidadãos e dos gestores públicos de-

“revoluções industriais” impactaram a socie200 anos. A primeira impôs um novo ritmo de
desenvolvimento econômico ao mecanizar

os sistemas de produção e atrair trabalha-

dores rurais para as regiões urbanas. A se-

gunda permitiu a manufatura em massa ao
usar novas tecnologias e criou a sociedade
ED. 42

de consumo. A terceira reduziu custos de pro-

derada inteligente. A inovação social e a mudança

verão caminhar em paralelo com a inovação tecnológica. A popularização da internet e das redes

sociais empoderou os cidadãos em todo o mundo,

aumentou o acesso à informação, a capacidade de
organização e trouxe nova dinâmica na relação com o poder público.
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O tema das Cidades Inteligentes está

itstransdata.com
/SomosTransdata

clicou > pagou > passou!
Simples assim.

Em poucos passos, muita evolução para a mobilidade
humana. Usar o transporte público é mais prático com o
AtlasPay, uma solução atraente aos passageiros e muito
inteligente para empresas e cidades. Pelo Aplicativo com
carteira virtual, o passageiro gera um voucher no valor da
tarifa e libera a catraca via Wi-Fi. Pronto! Tudo rápido,
fácil, sem dinheiro embarcado e na palma da mão.
Saiba mais e leve esta inovação aos seus passageiros.
itstransdata.com/atlaspay

Mada2209

Assista e veja como funciona.
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Tribuna jurídica

ANDRÉ
GUSKOW
CARDOSO
é Mestre em Direito
do Estado pela
UFPR. Advogado.
Sócio da Justen,
Pereira, Oliveira e
Talamini – Sociedade
de Advogados

A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS E O TRANSPORTE COLETIVO
O impacto da Lei 13.709, que entrará em vigor em agosto
de 2020, sobre o setor de transporte por ônibus urbano:
a gestão dos dados de clientes da bilhetagem eletrônica
Vivemos numa sociedade que se encontra cres-

Publicada em 2018, a LGPD iniciará a sua

centemente conectada por meios eletrônicos que

vigência em agosto de 2020. A despeito da pro-

permitem comunicação imediata com qualquer ponto do

ximidade de sua vigência, apenas um pequeno

planeta. Nesse contexto, há uma preocupação ampla e

número de empresas que terão suas atividades

crescente com a proteção dos dados das pessoas e a ten-

atingidas pela nova legislação vem adotando as

tativa de preservação da privacidade.

providências necessárias ao atendimento das

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)

ED. 42

obrigações nela previstas.

enquadra-se na tendência global de definir mecanismos

A LGPD protege os dados pessoais, que se

destinados a regular o uso dos dados pessoais e assegurar

referem a dados e informações relacionados

a privacidade dos indivíduos. Antes da LGPD, a Europa já

“a pessoa natural identificada ou identificável”

havia editado o General Data Protection Regulation.

(art. 5º, inc. I). Ela não se aplica a dados que

NTUrbano
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não sejam pessoais. Por outro lado, qualifica como

necessário para “cumprimento de obriga-

sensíveis os dados pessoais “sobre origem racial ou

ção legal ou regulatória pelo controlador”

étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a

(art. 7º, inc. II).

sindicato ou a organização de caráter religioso, filosó-

Assim, não há dúvidas de que a LGPD

fico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexu-

irá trazer impacto significativo sobre as em-

al, dado genético ou biométrico, quando vinculado a

presas que prestam serviços de transporte

uma pessoa natural” (art. 5º, inc. II).

coletivo urbano.

A Lei aplica-se tanto a dados mantidos em meios fí-

Em especial, a atividade de bilhetagem

sicos (papel) como em meio digital. É equivocado ima-

será diretamente impactada pelas pre-

ginar que abrange apenas o tratamento e manutenção

visões da lei, tendo em vista que envolve

de dados em meio digital.

tratamento de dados pessoais e, em alguns

Ela estabelece que as suas normas se aplicam “a
qualquer operação de tratamento realizada por pes-

casos, tratamento de dados pessoais sensíveis (biometria).

soa natural ou por pessoa jurídica de direito público

As empresas se enquadram, em prin-

ou privado, independentemente do meio, do país de

cípio, na condição de controladores dos

sua sede ou do país onde estejam localizados os da-

dados pessoais relacionados à atividade de

dos” (art. 3º).

bilhetagem, devendo cumprir os deveres

Nos termos do art. 5º, da LGPD, o tratamento é

derivados da LGPD.

considerado como sendo “toda operação realizada

Isso exigirá das empresas cuidados es-

com dados pessoais, como as que se referem a coleta,

pecíficos tanto para a adoção de medidas

produção, recepção, classificação, utilização, acesso,

de segurança, técnicas e administrativas

reprodução, transmissão, distribuição, processa-

que assegurem a proteção e sigilo dos

mento, arquivamento, armazenamento, eliminação,

dados (art. 46 da LGPD), como para o

avaliação ou controle da informação, modificação,

cumprimento das obrigações e previsões

comunicação, transferência, difusão ou extração”.

da LGPD, inclusive para o atendimento dos

Essa definição ampla abarca múltiplas atividades e se-

direitos assegurados ao titular dos dados

tores, inclusive o setor de transporte coletivo urbano.

pessoais (art. 18).

O tratamento de dados pessoais só será possível

O eventual descumprimento dos deve-

em determinadas hipóteses, estabelecidas em rol ta-

res previstos pela LGPD poderá sujeitar as

xativo pela LGPD (arts. 7º e 11).

empresas à aplicação de multas adminis-

A primeira delas relaciona-se ao fornecimento de

trativas em valores relevantes e à sua res-

expresso consentimento pelo titular dos dados (art.

ponsabilização civil (art. 44, par. único, da

7º, inc. I). O consentimento deverá observar as exi-

LGPD). Por isso, é imprescindível a adoção

gências previstas pelo art. 8º (consentimento efetivo e

de estratégias e medidas concretas desti-

informado, fornecido por escrito pelo titular).

nadas a adequar as atividades das empre-

No caso de dados pessoais sensíveis, há uma

sas à nova Lei.

delimitação mais restrita ao consentimento a ser for-

Isso não significa que o cumprimento da

necido, bem como aos limites do tratamento que será

LGPD acarretará apenas ônus às empresas.

produzido com relação a tais dados.

A adoção de práticas modernas e cuidados

Além da hipótese geral de fornecimento de con-

para o tratamento dos dados pessoais cer-

sentimento, há outras situações em que a LGPD ad-

tamente fornecerá às empresas vantagens

mite o tratamento de dados pessoais, mesmo sem o

competitivas, seja na utilização estratégica

consentimento do titular.

de tais dados para a gestão de frotas, ho-

No que é relevante para o setor de transporte urbano, pode ser mencionada a hipótese do tratamento

NTUrbano

rários etc., seja para a melhoria dos
serviços prestados aos usuários.
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TRANSPORTE-SE PARA O FUTURO.
O mundo gira rápido, e o transporte público tem que avançar, apresentando
tecnologias disruptivas para transformar a experiência do passageiro.

A nova geração CITbus – sistema integrado de ITS – vai provocar uma virada
tecnológica com soluções inovadoras e recursos de inteligência artificial para
trazer mais conforto, velocidade comercial e redução de custos operacionais.
CITbus Next Generation. Mais que evolução. Uma revolução em ITS.

CIT-SBE

Bilhetagem
eletrônica

CIT-IMAGE
Biometria
facial

CIT-SAO

Gestão e
rastreamento

Telemetria

Monitoramento
e dirigibilidade

CITY Mídia

Publicidade
embarcada

BUS zoom
Filmagem
indexada

CIT-SIU

Informações
para o cliente

KIM+

App de recargas
com + benefícios

QR Code

Praticidade e
comodidade
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NTU em ação

O que foi 2019
(e o que esperar de 2020)

Para trazer passageiros de volta e recuperar o crescimento do setor,
a NTU e outros representantes do transporte público realizaram
várias ações ao longo do último ano. Com eleições municipais à
frente, a expectativa é que as reinvindicações saiam do papel
O ano de 2019 foi marcado pelo surgimento de

Para 2020, além do seguimento dos programas

novos desafios para o transporte público, que se

iniciados no ano passado, como o COLETIVO, a ex-

somaram aos já existentes: baixos investimentos no setor,

pectativa é de avanço em relação às propostas de me-

a crescente priorização dada ao transporte individual e a

lhoria para o setor, no marco das eleições municipais

fuga de passageiros para outros modais, como os serviços

que ocorrerão em outubro. “Em 2019 foi lançado pela

de transporte sob demanda por aplicativo. Para enfrentar

Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP),

essas dificuldades, a NTU apostou na ação e na inovação.

NTU e outras entidades um documento robusto, o

“Tivemos a chegada do novo governo, foi um ano de

Construindo Hoje o Amanhã, com propostas para

transição. Já imaginávamos que teríamos poucos in-

solucionar questões históricas do transporte público

vestimentos para transporte público urbano, diante das

coletivo, como a priorização nas vias, a redução da

dificuldades fiscais. No entanto, também foi o ano em que

tarifa e a qualidade do serviço. São ações que podem

colocamos a inovação como bandeira. O setor fez várias

efetivamente recuperar a atratividade do serviço.

mudanças internas e passamos a ter uma visão diferencia-

Vamos trabalhar fortemente para que sejam disse-

da sobre o que o mercado espera do transporte público, e

minadas. Esperamos que sejam debatidas durante a

isso está se refletindo nas empresas de todo o Brasil”, rela-

campanha eleitoral e adotadas pelos futuros gestores

tou o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha.

municipais”, concluiu.
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NTU em ação

para tratar dos ataques contra ônibus do transporte

Atuação no
Congresso

coletivo, tendo como pano de fundo a onda de violência que atingiu o Estado do Ceará no início de 2019.

A NTU se preocupou em manter uma atuação presente junto ao

Foi entregue ao ministro a publicação Fogueiras da

novo corpo legislativo que tomou posse no início do ano, repre-

Insensatez – por que queimam os ônibus no Brasil,

sentando o setor em várias audiências. Em 16 de abril de 2019,

produzida pela NTU em parceria com a Confederação

o presidente executivo da NTU, Otávio Cunha, se reuniu com o

Nacional do Transporte (CNT). Ainda tendo os ataques

presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos

contra ônibus como tema, o presidente do Conselho

Deputados, o deputado Eli Corrêa Filho (DEM/SP). No encontro,

Diretor da NTU, Eurico Galhardi, fez parte de uma

foram tratados temas como incêndios a ônibus e as propostas de

comitiva recebida pelo Ministro da Justiça e Segurança

melhoria para o setor.

Pública, Sérgio Moro. Na ocasião, também foi entregue

Em 16 de agosto, a NTU participou de uma audiência pública

ao ministro o documento Fogueiras da Insensatez.

ligada à Subcomissão Temporária sobre Mobilidade Urbana, ligada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH) do Senado Federal, onde foram discutidos temas como a

Programa
de inovação

redução da tarifa do transporte coletivo e a criação de um fundo
Em 2019 a NTU priorizou a inovação, tendo lançado

nacional para financiamento do transporte público.
A entidade também marcou presença na audiência pública

em Brasília, no dia 7 de maio, o COLETIVO – Programa

realizada pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, em

de Inovação em Mobilidade Urbana, evento que reuniu

16 de setembro, onde o assessor especial do Ministro do Desen-

mais de 200 participantes. O programa foi criado com

volvimento Regional (MDR), Jean Carlos Pejo, apoiou publicamen-

a intenção de inovar os deslocamentos das pessoas

te as medidas propostas no documento setorial Construindo Hoje

pelas cidades através do transporte coletivo, com o

o Amanhã – Propostas para o transporte público e a mobilidade

objetivo de alcançar uma mobilidade mais eficiente,

urbana sustentável no Brasil. Também foi tema de debate a des-

moderna e sustentável. “O Programa COLETIVO tem

vinculação entre a tarifa pública (paga pelo passageiro) e a tarifa

um objetivo ambicioso, que é recuperar a demanda

de remuneração (paga pelo poder concedente às empresas ope-

perdida com ações estratégicas e foco no passageiro.

radoras), o uso de subsídios públicos e receitas extratarifárias para

Só podemos alcançar essa meta por meio do investi-

custear a tarifa de remuneração, além de apoio à criação do Fundo

mento em tecnologia e inovação” afirmou o presidente

Nacional de Transporte Público Coletivo urbano e de caráter urba-

executivo da NTU, Otávio Cunha, no evento.

no, proposta na reforma tributária que tramita no Congresso.
Já em 3 de outubro, a NTU participou de audiência na Co-

Eventos

missão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, que
debateu o impacto dos aplicativos de transporte sob demanda na

Em 30 de janeiro, a NTU participou do Seminário Mo-

atuação do transporte coletivo. Além da redução das tarifas, foi

binova – Novas Soluções para a Mobilidade Urbana,

tema de discussão o subsídio do transporte urbano por meio dos

realizado em Goiânia (GO), que debateu maneiras de

serviços sob demanda por aplicativo.

melhorar o trânsito local usando mobilidade coletiva,
tecnologia e inovação. O evento, que fez parte das
comemorações pelos 50 anos da HP Transportes,

Relações
governamentais

também contou com o anúncio oficial das operações
do CityBus 2.0, serviço de transporte coletivo sob de-

A NTU também tratou de levar reinvindicações do setor ao novo

manda da capital goiana, o primeiro a ser implantado

Governo Federal. Em 17 de janeiro de 2019, o presidente do

no Brasil.

Conselho Diretor da NTU, Eurico Galhardi, e o presidente execu-

Durante a 75ª Reunião Geral da Frente Nacional de

tivo da NTU, Otávio Cunha, se reuniram com o general Augusto

Prefeitos (FNP), realizada em Brasília (DF), foi lançado

Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI),

o documento Construindo Hoje o Amanhã – Propostas

NTUrbano
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para o transporte público e a mobilidade urbana sus-

A NTU também participou da 17ª assembleia da divisão lati-

tentável no Brasil. A publicação, elaborada pela ANTP

no-americana da UITP, que aconteceu em Santiago (Chile), onde

em colaboração com a NTU, a FNP e o Fórum Nacional

estiveram em pauta temas como integração das redes de trans-

de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade

porte, digitalização, ônibus elétrico, financiamento, micromobili-

Urbana, apresenta cinco programas que reúnem as

dade e diversidade de gênero nas organizações.

principais soluções para os problemas estruturais e
desafios históricos do transporte público e da mobilidade urbana no Brasil.
Em 20 e 21 de agosto, Brasília recebeu a 33ª edição
do Seminário Nacional NTU, que reuniu cerca de 960
congressistas tendo como tema Inovação e Reinven-

O que vem por aí?

modernização do marco regulatório do transporte pú-

Campanha de
comunicação da NTU

blico; inovação na mobilidade urbana; e mobility as a

campanha nacional de comunicação, voltada para

service (MaaS) – mobilidade como serviço.

a valorização e defesa do transporte público coleti-

ção: o Futuro do Transporte Público na Perspectiva da
Sociedade. Foram debatidos temas como qualidade,
transparência e preços acessíveis aos passageiros;

Também foi realizado o 1º desafio do COLETIVO,

Este ano a NTU promove sua primeira

vo. A ação terá como objetivo promover a cons-

que elegeu os projetos mais inovadores no setor de

cientização da sociedade brasileira sobre a

transportes coletivos urbanos. No dia 22, a NTU ofere-

importância do transporte público coletivo urbano

ceu em parceria com a HP Transportes de Goiânia uma

na vida das pessoas, das cidades e do planeta, com

visita técnica que levou 89 empresários e jornalistas

foco nas eleições municipais de 2020. Seu lança-

para conhecer o novo serviço CityBus 2.0.

mento está previsto para março.

Como parte da implantação do Programa de

de Integridade e Conformidade do Ônibus Urbano,

Seminário
Nacional 2020

documento em elaboração que servirá de referência e

2020 será realizada entre os dias 11 e 13 de agosto

guia para as empresas e entidades filiadas interessadas

de 2020, junto com a Feira Lat.Bus & Transpúblico,

em desenvolver programas de compliance corporativo.

no Transamerica Expo Center, São Paulo (SP).

Transparência para o Transporte Público, presente no
documento Construindo Hoje o Amanhã, a NTU deu
início em outubro ao desenvolvimento das Diretrizes

A 34ª edição do Seminário Nacional NTU

Representada pelo seu presidente executivo, Otávio

Reforma
Tributária

Cunha, a NTU também participou de eventos inter-

tramitação da Proposta de Reforma Tributária no

nacionais: entre 9 e 12 de junho, a entidade marcou

Congresso Nacional, onde defenderá um tratamen-

presença na Conferência Global de Transporte Público

to tributário diferenciado para o transporte público

da UITP (União Internacional de Transporte Público),

coletivo urbano de caráter urbano além da criação

ocorrida em Estocolmo (Suécia). No encontro foram

de um fundo nacional de financiamento setorial

debatidos temas como a integração do transporte

voltado para redução das tarifas públicas e

coletivo com outros modais sustentáveis e novas ideias

melhoria da qualidade dos serviços.

Eventos
internacionais

A NTU acompanhará com atenção a

para posicionar o transporte público como um modal
de destaque nas grandes cidades.
ED. 42
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Gestão do meio-fio e das
calçadas, um novo desafio
para a mobilidade urbana
LUIS
ANTONIO
LINDAU
é diretor do
programa de
Cidades do
A

No século passado, engenheiros de tráfego ti-

nham como objetivo conformar o ambiente viário

urbano para acomodar o crescimento exponencial dos

sinais positivos, contanto que empresas de carros por
aplicativos respeitem essas áreas.

Sobre as calçadas, é preciso regramento para

carros privados. A então busca pelo aumento da capa-

patinetes e bicicletas compartilhadas, tal como o cer-

espaço dos pedestres nas calçadas — cedeu lugar à ne-

cagem desses veículos. Transferir para as calçadas o

cidade viária — que em prol do carro consumiu até o
cessária compatibilização da circulação de modos com
características muito diversas.

O meio-fio é um recurso escasso e em disputa. Car-

ros por aplicativo, bicicletas, patinetes, serviços de entre-

camento eletrônico de áreas destinadas para a esto-

que se quer tirar da via — sejam áreas de embarque e
entregas ou as próprias ciclofaixas — pode tornar mais
precária a circulação do pedestre.

O pior cenário de uma avenida é o que permite

ga e acessos a garagens competem pelo mesmo espaço

carros estacionados de um lado do meio-fio, trans-

utilizado para estacionamento e circulação de veículos.

pavimento inapropriado do outro. Infelizmente, é o

entre as calçadas e o leito carroçável, tradicionalmente
A gestão conjunta desses múltiplos usos é um desafio
inadiável nos grandes centros urbanos.

Enquanto no Brasil a substituição do estacionamento

junto ao meio-fio por usos como faixas para ônibus ou bicicletas ainda gera polêmica, algumas cidades passam a

tratar das múltiplas vocações do espaço, com a premissa
que vale tanto lá quanto aqui: garantir prioridade, fluidez

{A} Tartila/Shutterstock.com

WRI Brasil

portando zero pessoas, e uma calçada estreita e com

que ainda predomina nas nossas cidades. O melhor é o

que atende os preceitos da Lei de Mobilidade, que de-

termina a priorização dos transportes ativo e coletivo
sobre o individual motorizado. Esse cenário contempla
calçada adequada e ciclofaixa que, além da bicicleta,
consegue abrigar as inovações da micromobilidade.

A crescente demanda pelo uso de aplicativos e

e atratividade aos modos mais sustentáveis de transporte.

o aumento dos serviços de entrega torna urgente o

para gestão do meio-fio. Washington DC, San Francisco

apenas para acomodar as inovações do presente e

Toronto (Canadá) desenvolveu um plano estratégico

e Chicago (EUA) têm implementado zonas específicas
de embarque e desembarque, apelidadas de PUDOs (pick-up/drop-off zones), geralmente em avenidas e locais

com grande fluxo de pessoas. As experiências mostram

regramento do uso do meio-fio e das calçadas. Não

do futuro, mas para corrigir equívocos passados,
redirecionando a prioridade, antes conferida aos
veículos particulares, para o transporte coletivo e ativo.

NTUrbano
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Pela conscientização
e inclusão
Empresas e associações do transporte coletivo realizaram
diversas ações para informar a população sobre o autismo
O Transtorno do Espectro Autista (TEA)

mo de Juiz de Fora (Gappa-JF), a Prefeitura de Juiz de Fora

capacidade de aprendizado e adaptação da criança,

faz parte dos Consórcios Integrados de Transporte Urbano

é um distúrbio que afeta a comunicação e a

geralmente diagnosticado entre um e três anos de
vida. É dividido em três níveis (leve, moderado e

e a Auto Nossa Senhora Aparecida (Ansal), empresa que
de Juiz de Fora (Cinturb).

O objetivo da ação foi chamar a atenção do público sobre

severo), cada um com suas particularidades. Com

o assunto e, ao mesmo tempo, conscientizar sobre o tema. “O

podem ser atenuados, melhorando a qualidade de

o estudo do autismo mostra que a sociedade está aprendendo

o tratamento adequado, vários sintomas do autismo
vida do portador. A ONU decretou o dia 2 de abril

convívio com as pessoas que dão suporte para a causa e para

como Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

O tema foi abraçado por diversas empresas de

transportes urbanos ao longo do ano passado. Veja
algumas ações:

Ao longo do mês de conscientização sobre o

autismo, em abril de 2018, um ônibus urbano adesivado de azul e com informações sobre o distúrbio circulou por Juiz de Fora (MG). A iniciativa

partiu de uma parceria firmada entre o Grupo de

Apoio a Pais e Profissionais de Pessoas com AutisED. 42
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a conviver com ele e muito contribui para a conscientiza-

ção da população. Assim como os coletivos foram plotados
em campanhas anteriores, e chamaram a atenção, associar

novamente a uma causa como esta despertará na população uma curiosidade”, afirmou o vereador Marlon Siqueira

(MDB), um dos integrantes do Gappa-JF, para o site Tribuna de Minas Gerais.

A presidente do movimento, Ariene Pereira, comemorou

a iniciativa: “É uma oportunidade de ampliar e divulgar a
conscientização sobre o autismo e também sobre o Gappa.
Com a logomarca presente no ônibus, muita gente vai passar

a conhecê-lo. Por isso enxergamos nessa iniciativa uma for-

ma de chegar a outras famílias que convivem com o autismo,
para que elas busquem apoio em nós”, destacou.

Em março de 2019, a empresa Transa Transporte, de Três

Rios (RJ), trouxe a campanha ‘‘Com amor e respeito as peças

se encaixam’’, que buscava a conscientização dos usuários
do transporte coletivo sobre o autismo e discutia como lidar

compreende’’. O objetivo foi esclarecer clientes e

ças. A ação envolveu também veiculação em mídias sociais

prioridade aos autistas no transporte coletivo (a

com pessoas que possuem o distúrbio, especialmente criane busca de empresas interessadas em expandir a campanha.

A ideia para a campanha surgiu de uma sugestão de

duas mães de autistas que utilizam os coletivos. Segundo

elas, o comportamento ocasional dos filhos autistas nos
ônibus passa uma impressão equivocada aos outros passa-

geiros. “O autismo não apresenta nenhuma característica

colaboradores sobre o autismo, informar sobre a
Lei Federal 12.764/2012 considera autistas como

pessoas com deficiência, o que lhes garante o
direito a assentos prioritários no transporte públi-

co), dar orientações em caso de crise e estimular a
empatia e o respeito.

Para a campanha foram produzidos folders

física, e as pessoas não cedem o lugar. Na maioria das vezes,

ilustrados, spots para rádio, inclusão do símbolo

conta da movimentação do ônibus e das pessoas, a questão

e distribuído material de treinamento para os

as crianças vão em pé, porém algumas delas têm crises por

do toque, então algumas começam a gritar e ficar agitadas, e
as pessoas reclamam por não entenderem”, disse Sandra Cabral Machado Viana, mãe dos pequenos Isaque e Giovani,
que possuem graus diferentes de autismo.

Sensibilizada com o caso, a diretora da Transa Trans-

porte, Virgínia Cassini, decidiu embarcar na iniciativa: “Nós

percebemos as dificuldades que as pessoas com alguma

do autismo em assentos prioritários nos coletivos

colaboradores. Também estiveram presentes no
evento de lançamento da campanha, além das em-

presas de transportes filiadas, representantes do
Detran-CE, da Empresa de Transporte Urbano de

Fortaleza (Etufor) e da Autarquia Municipal de
Trânsito e Cidadania (AMC).

A última ação ocorreu no dia 14 de dezembro,

deficiência passam dentro dos ônibus, em especial, na ques-

quando a Expresso Maringá, responsável pelo

podemos verdadeiramente ajudar a associação das mães de

levou crianças e jovens do Instituto Viva Autista

tão do respeito a elas e seus familiares. Acreditamos que

autistas para que eles sejam respeitados e as pessoas tenham
um olhar mais humano sobre o indivíduo autista”, explicou.

Em parceria com as associações Fortaleza Azul e Pin-

tando o Sete Azul, o Sindicato das Empresas de Transportes
de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) lançou,
em agosto de 2019, a campanha ‘‘O autismo não se cura, se

NTUrbano

transporte coletivo em São José dos Campos (SP),

em um passeio no ônibus iluminado de Natal da
empresa. A viagem percorreu as principais vias
da zona central da cidade e terminou na Avenida
Nelson D’Ávila, onde lojistas apoiadores esperavam para distribuir lanches e presentes do
Papai Noel para as crianças.
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Transporte clandestino:
inseguranças e
concorrência desleal
Prática que surgiu na década de 1990 teve redução em algumas
cidades brasileiras, mas ainda assim não foi totalmente
erradicada. Nova lei que torna punições mais rígidas para quem
insiste em atuar na irregularidade resolve só parte do problema
As mudanças nas condições de vida dos brasileiros

micro-ônibus e mototáxi. De início, esse serviço era concentra-

e a facilidade para a compra de veículos através de

do nas periferias das cidades e em locais onde o transporte re-

financiamentos levou a um crescimento da frota veicular de

gular não chegava. Com o tempo, o transporte pirata passou a

transportes no país nas últimas décadas. Alinhado ao baixo

atuar nas regiões centrais e nas mesmas rotas dos ônibus regu-

investimento no transporte público e à necessidade de lo-

lares, gerando uma concorrência desleal que foi combatida em

comoção da população, começou a crescer na década de

muitas cidades. O fenômeno voltou a ganhar força nos últimos

1990 o transporte clandestino por meio de vans, kombis,

anos, impulsionado pela recente crise econômica.

ED. 42
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De acordo com a legislação, as empresas de ônibus obe-

Apesar da alteração da lei, órgãos e em-

decem a várias normas legais para a prestação de serviço ao

presas de ônibus acham que as mudanças não

passageiro, como a Lei das Concessões e as normas exigidas

vão acabar com as irregularidades, como afir-

pelo Código de Trânsito Brasileiro. Os veículos regulares

ma a Superintendência Municipal de Trans-

devem atender a requisitos de segurança, higiene e confor-

portes e Trânsito (SMTT) de Maceió (AL).

to para explorar a atividade, além de terem licenciamento,

“O órgão avalia como positiva a lei, porém

registro, emplacamento de acordo com as normas e estar

entende que essa mudança, ainda que agrave

devidamente autorizados pelo poder público, que fiscaliza

a penalidade para quem realiza o transporte

rigorosamente os veículos. A contratação dos motoristas de

remunerado irregular de passageiros, é in-

ônibus também é criteriosa. Além da Carteira Nacional de

suficiente para impedir que o transportador

Habilitação nas categorias “D” ou “E”, os condutores devem

clandestino desenvolva essa atividade ilegal”.

apresentar a certidão negativa de registro criminal.

O presidente do Sindicato das Empresas

O transporte clandestino, por sua vez, não obedece a ne-

de Transporte Urbano de Passageiros de

nhuma exigência legal e é considerado um serviço remunera-

Maceió (Sinturb), Guilherme Borges, também

do irregular. Os veículos usados na atividade oferecem vários

defende mais rigor no combate ao transporte

riscos aos passageiros e muitas vezes não foram projetados

clandestino. “Mesmo com a nova lei que torna

para o transporte coletivo de pessoas. O transporte é feito

mais rígida a pena contra quem fez esse tipo

em carros, vans, ônibus ou motocicletas em péssimo esta-

de transporte, ainda assim, não se consegue

do de conservação e por motoristas não profissionais. Eles

combater efetivamente. Todos os veículos fla-

também praticam tarifas variadas, não respeitam as normas

grados são autuados, mas não param de fazer

de trânsito, trafegam em velocidade excessiva e sonegam

a atividade irregular. É preciso também que o

tributos e encargos.

órgão gestor trabalhe junto com as empresas

Por essas variáveis do serviço clandestino, a concorrência

um discurso de informação para os passa-

torna-se desleal para as empresas regulares, como explica o

geiros, mostrar as vantagens do transporte

coordenador jurídico da Associação Nacional das Empresas de

coletivo e porque ele precisa ser priorizado”.

Transportes Urbanos (NTU), Ivo Palmeira. “O transporte cole-

A eliminação do transporte clandestino

tivo é uma atividade delegada à iniciativa privada por meio de

tende a acontecer com intensa fiscalização,

licitação pública. Ele tem que obedecer a uma série de requi-

penalidades mais rígidas por parte do poder

sitos como tarifa e controle por meio do poder público, além

público e, principalmente, com o investimen-

das obrigações trabalhistas e tributárias. Já os clandestinos

to das empresas prestadoras do transporte

trabalham irregularmente pegando passageiros nas vias, sem

regular na frota e no aperfeiçoamento do

contrato com o poder público e sem nenhuma obrigação que o

atendimento ao passageiro. “Para combater,

transporte regular possui, ou seja, às margens da lei”.

deve-se identificar os corredores por onde
operam para saber quanto de demanda eles

Nova
legislação

levam dos ônibus. Mas a melhor forma de
inibir é melhorando a oferta de transporte
público regular. Isso atrai mais o cliente. A

Para inibir a atuação do condutor clandestino, o governo

oferta de condições melhores e uma nova

aumentou a punição aos motoristas autuados no transporte

concepção de serviço para o usuário são

pirata de passageiros. A Lei nº 13.855, de 8 de julho de 2019,

fatores fundamentais para o avanço no com-

modificou o Código de Trânsito Brasileiro para considerar a

bate ao transporte pirata”, pontua o profes-

atuação do transporte remunerado não licenciado, incluindo

sor do Departamento de Engenharia Civil e

o transporte escolar, infração gravíssima com a aplicação de

Ambiental e do Programa de Pós-Graduação

multa de R$ 293,47 para os clandestinos, remoção do veículo

em Transportes da Universidade de Brasília

e perda de sete pontos na carteira de habilitação.

(UnB) Pastor Willy Gonzales Taco.
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Clandestinos
pelas cidades

“Gera uma concorrência até desleal porque
você está trabalhando com uma empresa que tem
uma incidência de encargos e também tem que

O transporte clandestino atuava intensamente em Belo Hori-

obedecer a leis trabalhistas, e as cooperativas por

zonte (MG) entre os anos de 1999 até meados de 2001, com

si só têm uma natureza que dispensa uma série

kombis e vans. Os perueiros tomaram à força parte da presta-

de obrigações que a empresa tem que pagar e a

ção do transporte da cidade, desrespeitaram os atos de con-

cooperativa, não. O fato de as cooperativas terem

cessão ou permissão e se transformaram em agentes piratas

uma liberdade em termos de programação e tudo o

de um serviço público essencial.

mais também gera uma concorrência predatória no

Em meio ao caos na mobilidade foi proibido o transporte

sistema”, destaca a doutora.

clandestino na capital, por meio de uma liminar judicial em

Em Maceió (AL), as operações de fiscalização

ação proposta pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo

para combater os transportes irregulares de pas-

Horizonte S/A (BHTrans). A decisão judicial impôs sanções se-

sageiros também são realizadas diariamente pelos

veras como a apreensão do veículo, multa e prisão do condutor

grupamentos operacionais da Superintendência

por meio de operações diárias de combate à pirataria.

Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e abran-

Após quase 20 anos da intervenção do órgão no problema,

gem toda a malha viária da capital alagoana. Só entre

a prática criminosa ainda acontece, mas de forma pontual,

os meses de janeiro e outubro deste ano, quase 500

como afirma o gerente de Apoio e Operações Especiais da

veículos foram autuados pela prática ilegal.

BHTrans, Antônio Cláudio Sampaio. “Como nossa fiscalização

Segundo o órgão, o transporte clandestino tem

é intensa e diária, temos constatado a existência de alguns

sido combatido todos os dias. Contudo, existem

poucos veículos de pequeno porte nesta irregularidade, mas

grupos que trabalham para aliciar e retirar pas-

em um percentual muito baixo, que são, sistematicamente,

sageiros do Sistema Integrado de Mobilidade de

autuados e removidos ao pátio, conforme previsão legal”.

Maceió (SIMM). “Esses veículos, que podem ser

As dificuldades operacionais do sistema de ônibus e o

particulares ou alugados, param, a qualquer hora

comprometimento da qualidade do serviço foram alguns dos

do dia, nos pontos de embarque e desembarque do

atrativos para a entrada do transporte clandestino na capital

transporte urbano da cidade sem garantir nenhum

Belém (PA) a partir na década de 1990. O transporte por kom-

tipo de segurança aos usuários”, afirma a SMTT.

bis e vans começou atuando na periferia da cidade com passa-

Nos últimos cinco anos as empresas de Maceió

geiros do sistema convencional, que já não conseguia atender

registraram uma queda de quase dois milhões de

às demandas da população. Somente em 2017, a disputa

passageiros mensais, o que corresponde a uma

entre ônibus e vans clandestinas começou a ter um desfecho.

redução de 26% em relação ao ano de 2014. Para o

Com a alteração na Lei Orgânica de Belém, as vans passaram a

presidente do Sinturb, Guilherme Borges, uma das

ter autorização para atuar na capital em cooperativas, mesmo

causas pode ser atribuída à atuação mais forte do

sem licitação ou organização por parte dos gestores públicos.

serviço clandestino, antes presente em apenas al-

Ao contrário do serviço das empresas de transporte pú-

guns bairros da capital, mas agora ocupando todas

blico por ônibus que é regulamentado e tem a programação

as áreas onde as quatro empresas da capital atuam.

de rotas definida pelo órgão de transporte de Belém, o serviço

“Esse tipo de transporte se aproveita durante

das cooperativas não atende a nenhuma dessas obrigações. A

os horários de pico para cobrar dos passageiros

propriedade das vans é individual e eles se organizam e deci-

um valor mais barato que a tarifa e não cumpre

dem entre si o itinerário, as rotas, os horários de circulação e o

com nenhuma obrigação. O clandestino não paga

quanto irão cobrar como tarifa, sem nenhuma intervenção do

impostos, não cumpre leis de gratuidades e muito

Estado, como explica a doutora em Engenharia de Transportes

menos de meia tarifa para estudantes, o que difere

e professora da Universidade Federal do Pará, Maísa Sales.

ele das empresas de ônibus”, afirma Guilherme.
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Insegurança e
constrangimento real

um episódio bem chato, não conhecia o motorista
nem as pessoas que estavam no carro. Os policias
fizeram várias perguntas e, eu claro, falei a verda-

Esse tipo de transporte tem grande aceitação por parte do

de, o que gerou um desconforto muito grande e a

público e, especialmente, do usuário de transporte coletivo,

partir desse dia eu nunca mais andei de lotação”.

principalmente porque a principal aspiração da população é
esperar pouco pela condução e ir sentada até o destino. Por
outro lado, os passageiros que utilizam o transporte clandes-

Apps de transporte
são ilegais?

tino estão sujeitos a uma série de problemas. Os veículos que
praticam a atividade ilegal não passam por nenhuma vistoria

O transporte por aplicativo entrou no país como

obrigatória exigida pelos órgãos competentes. Além disso, o

um forte concorrente não só do táxi, mas também

transporte clandestino pode causar riscos à integridade física

do transporte coletivo regular. Em meio a disputas

do usuário. Durante as fiscalizações é bastante comum encon-

judiciais e acusações de transporte clandestino por

trar os equipamentos de segurança inoperantes, condutores

parte dos taxistas, a atuação do setor foi aprovada

sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pneus carecas,

no ano passado pelo Congresso Nacional e sancio-

entre várias outras irregularidades.

nada pelo então presidente, Michel Temer. O texto

Inúmeros casos de violência, assédio, roubos e colisões

estabelece regras para o transporte individual pri-

acontecem diariamente nesse tipo de transporte. Quando o

vado, bem como dá competência aos municípios

usuário deixa de pegar o ônibus regular e se arrisca em veícu-

e o Distrito Federal regulamentem e fiscalizem os

los piratas, ele não só alimenta financeiramente uma prática

serviços dos apps, como Uber e Cabify. Entre ou-

ilegal, mas também se submete a um transporte de alto risco,

tras regras, a lei estabelece que o motorista tenha

como explica o professor da UnB.

a carteira de habilitação, conduza um veículo que

“O veículo não tem nenhum tipo de filiação empresarial.

atenda a requisitos exigidos pelas autoridades de

O passageiro não sabe a condição do veículo, a procedência

trânsito, apresente certidão negativa de antece-

e também não conhece as pessoas que estão viajando com

dentes criminais, além de estabelecer que os mu-

ele. Quando você utiliza o transporte formal, de alguma forma

nicípios façam a cobrança de tributos do serviço.

você conhece o motorista, as pessoas que estão ali todos os

No entanto, o coordenador jurídico da NTU considera os apps um transporte irregular quando con-

dias, diferente do transporte clandestino”.
Relatos de pessoas que já passaram por situações de

duzem vários passageiros em uma única viagem. “A

perigo ou constrangedoras ao utilizar o serviço pirata são fre-

partir do momento em que a empresa de aplicativo

quentes. A jornalista Laísa Lopes sabe dos riscos em pegar um

coloca mecanismos que permitem a realização de

veículo clandestino. “Uma vez estava com minha família em

viagens coletivas onde o motorista transporta cinco

uma van pirata e chegou num certo ponto que fomos parados

ou seis pessoas cobrando tarifas variadas em um

pela polícia e mandaram a gente descer. Foi a primeira vez que

carro, eu considero transporte clandestino”.

isso aconteceu comigo, porque geralmente eles fogem da po-

Mesmo com a regulamentação, o serviço por

lícia, andam em velocidade tão alta que parece carro de fuga.

aplicativo ainda incomoda as empresas de ônibus.

Quando eles aceleram no máximo eu sinto bastante medo de

“Além dos clandestinos, também consideramos

acontecer algum acidente”, relata.

desleal à concorrência os transportes por aplica-

Já o analista de TI Leandro Santos conta que já andou de

tivos, que não possuem vínculos trabalhistas com

transporte pirata algumas vezes, mas após passar por uma

seus motoristas e também pagam tributos muito

situação intimidadora, não utiliza mais. “É um serviço que

menores do que quem faz o transporte da maioria

oferece perigo tanto para quem faz e para quem usa. Uma das

da população”, destaca Guilherme Borges,

vezes que utilizei a lotação, o carro foi parado pela polícia. Foi

presidente do Sinturb.
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NTU apresenta o COLETIVO
ao Governo Federal
Grupo de técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana
do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) fez
sugestões para o envolvimento no programa de inovação.
Apresentação ocorreu em meados de dezembro

ED. 42

O COLETIVO conquistou a simpatia da

“Essa integração entre o governo federal e a NTU,

equipe da Secretaria de Mobilidade Urba-

por intermédio do COLETIVO, tem grande sinergia”,

na do Ministério do Desenvolvimento Regional.

reforçou Jean Carlos Pejo, assessor especial do Mi-

Criado pela Associação Nacional das Empresas

nistro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto.

de Transportes Urbanos (NTU), o programa de

“Se dependesse de mim, o governo se integrava hoje

inovação em mobilidade urbana foi tema do pro-

mesmo ao COLETIVO”, afirmou o assessor, destacan-

jeto #Sextou Semob, realizado em Brasília no dia

do que o programa se concentra no desenvolvimento

13 de dezembro de 2019. O projeto permite aos

de soluções inovadoras com foco no crescimento e na

funcionários da Secretaria ter acesso, por meio de

sustentabilidade do transporte público coletivo. Para

especialistas e entidades, a conteúdos diversos

vários técnicos da Semob, o “Dia do Coletivo” foi a

voltados à inovação ou boas práticas que possam

primeira oportunidade de contato com o programa; a

ser aplicadas à mobilidade urbana.

maioria aprovou a iniciativa do setor.
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Durante a atividade, a coordenadora do programa de inovação, Maria Luiza Machado Santos,
que também é mentora de negócios dentro da
área de pré-incubação do COLETIVO, apresentou
as ações do programa, além do número e tipos de
parceiro que já aderiram até o momento.
Por sua vez, Filipe Cardoso, do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico da NTU, explicou a
evolução do programa. “Agora o COLETIVO está
buscando parceiros na sociedade para apoiar
ações do transporte público coletivo urbano, que
também têm como foco o passageiro”, esclareceu
ele ao responder um questionamento do grupo
sobre a importância do usuário nas diretrizes do
programa de inovação.

Sugestões
Após conhecerem os principais eixos da iniciativa, os participantes se dividiram em grupos para
organizar sugestões de como o governo, por meio
da Secretaria, poderia se engajar no programa e se
tornar parceiro do COLETIVO.

Jean Carlos Pejo citou a necessidade de criação de um sistema de comunicação dentro do governo para informar o que
está sendo feito em termos de inovação no setor, para que as
ações realizadas pelo COLETIVO não se dispersem.
Inserir o programa dentro das políticas públicas do MDR
foi outra sugestão, assim como o envolvimento da Semob
durante os processos de planejamento, nos quais a Secretaria
poderia ajudar na construção dos planos de mobilidade urbana dos municípios, promover a capacitação técnica e qualificar projetos nessa área.
De acordo com Matteus Freitas, coordenador do Núcleo
de Transporte da NTU, a Associação vai agora elaborar um
documento com as principais sugestões dos técnicos e devolver à Semob para que decidam em quais delas a Secretaria
pretende, de fato, se engajar.
Os técnicos também sugeriram a participação da Secretaria na divulgação do COLETIVO junto às redes de colaboradores e, assim, divulgar também as boas práticas do programa
junto aos contatos da Semob nos estados e municípios.
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A equipe da NTU que conduziu a atividade reco-

Investir na rede interna de contatos da Semob para

nheceu a importância do envolvimento da Secretaria

divulgar o programa de inovação também foi uma das

na evolução do COLETIVO. “A equipe do Ministério

sugestões do grupo do qual fez parte o coordenador geral

tem forte capacidade de diagnóstico da área, tem mui-

de articulação e gestão da Semob, Marcell Alexandre de

tas informações sobre o setor e muitos técnicos que

Oliveira Costa. “Dessa forma, vamos conseguir levar o

podem colaborar”, destacou Matteus Freitas.

programa para os estados e municípios”, afirmou ele.

Muitas
ideias
O envolvimento dos técnicos da Semob na atividade
demonstrou o interesse dos funcionários pelo tema e a
receptividade ao programa. Para Higor Oliveira Guerra, Chefe de Gabinete da Semob, o governo federal
tem um grande potencial para fomentar a inovação no
setor público, qualificar e tornar o transporte coletivo
urbano mais atraente ao cidadão.
Ao participar da atividade em grupo, Higor destacou, entre várias sugestões, a promoção de um concurso público com edital direcionado a especialistas
no tema, visando projetos inovadores em mobilidade
urbana. “Os projetos seriam divulgados e talvez despertassem o interesse de gestores públicos e privados”, esclareceu.
Já Danielle Holanda, assessora técnica e analista
de infraestrutura da Semob, acredita que a Secretaria
pode contribuir com o COLETIVO por meio de articulações com as cidades. “Isso pode ser feito através das

POSSÍVEIS
PARTICIPAÇÕES
DA SEMOB

redes de contatos, por ocasião de eventos nos municí-

Envolver cidades e operadores

pios. Também podemos ajudar com apoio na constru-

na criação de grupos de trabalho

ção dos planos de mobilidade urbana e na capacitação

de qualificação de projetos

técnica para os projetos”, explicou.

Incentivar ações de
mobilidade corporativa
Ajudar a criar um prêmio de
destaque para ações de inovação
no transporte coletivo urbano
Disponibilizar a carteira da Secretaria
para criar projetos de inovação
Divulgar ações do programa de
inovação no site do MDR/Semob,
nos canais de promoção de cursos
on-line para os municípios
Outras ações.
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Pelo mundo

Alemanha
Projeto quer taxar turistas para
financiar o transporte público
O Partido Verde alemão entrou com um projeto de lei

que pretende cobrar uma taxa de cinco euros dos turistas

que visitarem Berlim. O montante arrecadado seria destinado ao financiamento do transporte público da capital alemã.

Caso aprovado, uma taxa única seria cobrada de turistas que

se hospedarem em hotéis, pensões e casas de férias da cidade.
Crianças menores de seis anos estariam isentas do imposto.

Reino Unido
Uber tem licença revogada
em Londres
A Agência Pública de Transportes de

Londres não renovou o contrato de licenciamento
da Uber. O órgão justificou a decisão alegando
que a empresa cometeu várias violações que

colocaram seus passageiros em risco, entre elas 14

Espanha

mil viagens realizadas por motoristas com contas
falsas, que fraudaram seus cadastros colocando

Ônibus de Madri com reconhecimento facial
Entrou em teste um projeto piloto da EMT (Empresa

Municipal de Transportes) de Madri, em parceria com o

banco Santander, a prefeitura local e a empresa Saffe, que

implanta um sistema de reconhecimento facial no pagamento das tarifas do sistema de transporte público da capital
espanhola. O sistema funcionará inicialmente em uma
única linha, com 100 passageiros cadastrados.

O ingresso no sistema é feito pelo aplicativo oficial da

suas fotos nas contas de outras pessoas.

Também foram identificadas viagens com

motoristas sem habilitação e o uso de veículos
sem seguro. A Agência reconheceu o esforço
da Uber em resolver as questões relacionadas
à segurança, mas afirmou que não garante

que tais problemas não voltem a ocorrer, o que
ocasionou o fim da licença. A Uber declarou
que vai recorrer da decisão.

EMT por meio de selfie tirada pelo próprio passageiro, que
é em seguida cadastrada no sistema. No ônibus, o passa-

geiro tem o rosto escaneado pelas câmeras e as imagens são
comparadas com as informações do banco de dados. Uma

vez verificada a combinação, a tarifa é descontada da conta
bancária registrada pelo passageiro.

Caso os testes sejam positivos, a medida será expandida

para outras linhas do transporte metropolitano madrilenho. Em
testes de laboratório, os resultados positivos foram de 99%.
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NTU recomenda

Nossas
dicas

A Voz
dos Pioneiros
LIVRO

Desenvolvido
pela Federação
das Empresas de
Transportes de
Passageiros do
Estado de São Paulo
(FETPESP), A Voz
dos Pioneiros conta a
história do transporte
de passageiros no
estado de São Paulo
a partir de situações
vividas por empresários
pioneiros do setor.
Para escrever o livro, a historiadora Maria Candelária Volponi Moraes
de Oliveira entrevistou 26 empresários, proprietários e/ou executivos
de empresas paulistas pioneiras do transporte de passageiros dos
setores rodoviário, urbano e intermunicipal do estado.
Mais informações em

APP

WWW.FETPESP.ORG.BR .

TopBus+

Lançado pelo Sindiônibus em parceria
com a empresa norte-americana Via, o
TopBus+ é o novo serviço de transporte
coletivo sob demanda para os clientes
de Fortaleza (CE). O serviço funciona em

VÍDEO

PAPO COLETIVO

caráter especial, sem rota fixa, atendendo

O COLETIVO – Programa de Inovação em Mobilidade Urbana da

ao chamado dos passageiros através do

NTU lançou em dezembro o PAPO COLETIVO. A nova iniciativa é

aplicativo. É possível informar quantos

um bate-papo on-line entre especialistas em inovação, mobilidade

assentos o usuário deseja reservar, em

urbana e transporte coletivo, convidados e espectadores. A primeira

caso de viagens com acompanhante

conversa foi sobre o tema “Cidades inteligentes precisam de

para o mesmo destino. O app mostrará

mobilidade inteligente!” com Humberto Maciel, coordenador do

o número do veículo, o nome do

Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Camara-e.net. As conversas

motorista e indicará o local de encontro

on-line, com duração de 20 a 30 minutos, estão sendo realizadas a

para o embarque. O aplicativo está

cada 15 dias por meio dos canais do COLETIVO no Youtube da NTU,

disponível na App Store e Google Play.

IGTV do Instagram @HubColetivo e Facebook da NTU (NTU Brasil).
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AGORA

É POSSÍVEL ANUNCIAR

Na revista
NTUrbano

No site

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

REPRESENTANTE COMERCIAL

Evidence
Publicidade

contato@evidencepublicidade.com

(61) 3321-0944

VAMOS
JUNTOS
INOVAR A
MOBILIDADE
URBANA
COLETIVA?
ENTÃO, #VEMPROCOLETIVO!

Conheça as
vantagens
de ser nosso
parceiro.
www.coletivo.org.br

coletivo@ntu.org.br

Hub Coletivo

