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O setor de transporte público por ônibus urbano chega à 35ª. edição 
do Seminário Nacional NTU e Feira Lat.Bus Transpúblico, neste agos-
to de 2022, com um olho no retrovisor, mas dirigindo com confiança e 
firmeza rumo a novos horizontes. 

Ao olhar para o passado recente, empresas operadoras, poder 
público e especialistas têm muitas lições a extrair da desastrosa crise 
causada pela covid-19, que ainda persiste, mas vai ficando cada 
vez mais para trás. A principal delas é que o tradicional modelo de 
financiamento do serviço, a partir da tarifa paga pelo passageiro, aca-
bou. O aporte de recursos públicos, prática adotada por 125 sistemas 
de transporte público por ônibus, incluindo 23 sistemas que atendem 
capitais e regiões metropolitanas, evitou o colapso das operadoras 
durante o pior momento da pandemia e garantiu a continuidade da 
prestação dos serviços em 243 cidades que, no conjunto, represen-
tam parcela expressiva do total de passageiros transportados em 
todo o Brasil. Na prática, ficou demonstrado que, sem apoio do poder 
público e sem dividir a conta entre usuários e não usuários do serviço, 
o direito ao transporte não pode ser plenamente efetivado.

A promulgação, em julho, da Emenda Constitucional 123, que 
ampliou o pagamento de benefícios sociais e destinou R$ 2,5 bilhões 
para estados e municípios custearem as gratuidades de idosos em 
seus sistemas de transporte coletivo urbano, marca mais uma quebra 
de paradigma e traz a esperança de uma solução definitiva para os 
desafios do transporte público pós-crise. Pela primeira vez, o Gover-
no Federal reconheceu seu papel como corresponsável pelo finan-
ciamento do transporte público, custeando um benefício criado pela 
Constituição Federal – que até hoje é pago pelos usuários comuns do 
serviço –, e contribuindo para ofertar um transporte de maior quali-
dade e com tarifa mais baixa para o cidadão. 

Rumo a novos horizontes

O desafio, agora, é transformar o que deu certo na 
resposta emergencial em política pública permanente, 
capaz de dar suporte à transformação do serviço que te-
mos para o transporte público que queremos. As lições 
aprendidas foram consolidadas em propostas legislati-
vas, com destaque para o projeto de lei 3278/2021, que 
atualiza o marco legal do transporte público e consagra 
a diretriz estabelecida na Política Nacional de Mobili-
dade Urbana, de 2012, de separação da tarifa pública, 
paga pelo passageiro, da tarifa de remuneração, que 
cobre os custos da prestação dos serviços pelas opera-
doras, com o uso de subsídio público como complemen-
to – um novo modelo de financiamento, amplamente uti-
lizado em outros países, que demonstrou ser viável, na 
prática, também no Brasil, e que pode ser ampliado com 
a adoção de fontes extratarifárias de recursos, como 
mostra nossa matéria de capa. 

Um debate que adquire significado especial neste 
momento, em que o país se volta para as eleições e 
novas propostas são apresentadas por candidatos e 
candidatas de todos os perfis para o escrutínio público. 
O transporte público não poderia ficar de fora, e por 
essa razão a NTU participa da elaboração e discussão 
de propostas setoriais sob a coordenação da Associação 
Nacional de Transportes Públicos (ANTP), ao lado de re-
presentantes do poder público, usuários e especialistas. 
Todos juntos no caminho da mudança, por um transpor-
te público de qualidade para uma vida melhor.

Boa leitura! 
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RUBENS LESSA CARVALHO
é presidente da Federação das Empresas 
de Transporte de Passageiros do Estado 
de Minas Gerais (Fetram), presidente do 

Conselho Regional em Minas Gerais do 
SEST SENAT e conselheiro da NTU

A pandemia de covid-19 produziu reper-
cussões não apenas de ordem biomédica 

epidemiológica em escala global, mas também 
repercussões e impactos sociais, econômicos e 
políticos, sem precedentes na nossa história. Um 
dos setores que mais sofreram seus efeitos foi o de 
transportes, principalmente o de passageiros.

A crise do setor, que já vinha em uma escala 
crescente antes da pandemia por conta de outros 
fatores, quase colapsou no auge da crise epidemio-
lógica. Isso deixou claro para operadores, fabri-
cantes, órgãos públicos e a comunidade técnica 
que atua e estuda a gestão do transporte públi-
co que o modelo atual estava esgotado, colocando 
assim na pauta de discussões a necessidade de 
uma mudança de direção.

O consenso das discussões avançou para a 
criação de um novo Marco Legal da Política Na-
cional de Mobilidade Urbana. Foram diversos 
encontros entre entidades, técnicos e especialistas 
do setor até ser proposto o marco legal ou marco 
regulatório que, levado ao então senador mineiro 
Antonio Anastasia (PSD), se transformou no 
Projeto de Lei 3278/2021 que, sob a relatoria do se-
nador Jean Paul Prates, se encontra em tramitação 
no Congresso para ser votado em breve.

O PL, de maneira inovadora, remodela o Marco 
Legal da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
propondo uma série de melhorias para o sistema, 
entre elas a priorização do transporte público 
coletivo no sistema viário de todas as cidades, 
com faixas preferenciais e corredores exclusivos. 
Ao trafegar em vias sem congestionamento, me-
nos ônibus podem fazer mais viagens e levar um 
maior número de passageiros em um espaço de 
tempo menor, gerando satisfação no usuário e re-
dução de custos na operação do sistema.

Novo Marco Legal do transporte 
público aponta para o futuro
— por Rubens Lessa Carvalho

A diversificação das fontes de receita é outro ponto fun-
damental. Os serviços não podem depender exclusivamente 
das tarifas. O modelo de remuneração atual é insuficiente 
para o custeio da operação e para os investimentos em infra-
estrutura e renovação de frota. O novo marco legal deverá 
melhorar o ambiente de negócios, promovendo e impulsio-
nando receitas acessórias e investimentos privados no setor.

A proposta reúne normas, leis e diretrizes para regular 
o funcionamento de atividades prestadas por entes privados 
na esfera pública, por meio das quais se estabelece as regras 
de funcionamento e fiscalização, índices de qualidade, ava-
liações e análises técnicas e, assim, estimular a credibilidade 
e confiança de investidores e consumidores com o desenvol-
vimento e crescimento do setor.

A crise, ao colocar o transporte público sob risco de colapso, 
fez a sociedade refletir sobre a importância do serviço. Com 
o novo marco, esperamos avançar e transpor os obstáculos e 
conflitos que impediram até o momento o desenvolvimento de 
um transporte público com qualidade superior e mais eficiente.

O programa propõe maior participação da população e o 
compromisso do governo federal com a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana. Na proposta, o setor reservou ao poder 
público federal o papel de indutor da política de mobilidade.

Além disso, a proposta inclui mais comunicação e maior 
transparência do setor, que há décadas sofre com a imagem 
negativa que a sociedade tem do serviço.

Com o novo Marco Legal dos Transportes temos a possibi-
lidade de rever e retomar o papel do transporte público como 
agente de desenvolvimento econômico e promotor da 
qualidade de vida das pessoas em nossas cidades.
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— com Sérgio Avelleda

A pandemia escancarou o que especialistas em mobilidade urbana já sabiam. 
Mostrou que o transporte público beneficia quem usa e também aqueles que 
não utilizam o serviço essencial. “Os estoquistas de supermercado, balconistas 
de farmácia, policiais militares, empregados da área de saúde somente puderam 
chegar aos seus essenciais postos de trabalho porque o transporte público não 
foi paralisado”, afirma Sérgio Avelleda, que foi secretário de mobilidade urbana e 
transportes da cidade de São Paulo, e hoje coordena o Núcleo de Mobilidade Urbana 
do Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. 

Avelleda não hesita em chamar o poder público à responsabilidade pela omissão no 
avanço do transporte individual sobre o coletivo. Na entrevista à NTUrbano, o especialista 
aprofunda o olhar sobre o ônibus urbano, avalia que o modal pode recuperar passageiros 
que migraram para outros meios de deslocamentos, mas adverte que o projeto do marco 
legal para o transporte público, apresentado no Senado Federal, “para ficar de pé, vai exigir 
uma mudança de mentalidade e da maneira de fazer negócios e de prestar serviços.”
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Defensor declarado da contribuição de quem 
não usa o transporte público para ajudar a finan-

ciar o serviço, Avelleda vai além nesse debate. Entende 
que a maioria das cidades, no Brasil, não prioriza esse 
transporte. Para ele, recursos que estão sendo investi-
dos para subsidiar os combustíveis poderiam ser desti-
nados a investimentos em corredores e faixas de ônibus, 
que promovem uma redução estrutural da dependência 
do combustível fóssil, melhoram a mobilidade, a susten-
tabilidade e a eficiência das cidades. Estes são aspectos 
que, segundo o especialista, só contribuem para reduzir 
o pouco de atratividade que o ônibus ainda oferece. “O 
preço da tarifa, alta diante da atual realidade econômi-
ca, também é um fator que diminui muito a utilidade do 
transporte público. Estamos diante de uma crise grave 
e que desafia a coragem no seu enfrentamento”, afirma.

Conhecedor de todas as nuances que compõem o 
quebra-cabeças da mobilidade urbana no Brasil, Avel-
leda vai a fundo nas questões que abalam a estrutura do 
transporte público por ônibus. Repudia a forma como 
a sociedade em geral exalta o uso do automóvel e torce 
o nariz para o coletivo. Insiste que o transporte público 
não é tão ruim quanto as pessoas que não o utilizam 
pensam que é. Segundo ele, esse preconceito só seria 
rompido com medidas contundentes. A primeira seria 
a coragem do poder público em ampliar os espaços 
exclusivos do transporte público. Do outro lado, instiga 
as operadoras do serviço a abrir dados que permitam ao 
passageiro gerenciar as viagens, por meio de aplicativos, 
permitindo que programem o tempo total e o de espera 
no ponto de ônibus.

Acostumado a identificar percalços e soluções no ca-
minho da mobilidade urbana, o especialista aponta ain-
da para a redenção do passageiro, em meio ao que ele 
descreve como a maior crise de sustentabilidade finan-
ceira dos sistemas. “É preciso entender, imediatamente, 
que a figura do usuário do ônibus, aquele que não tinha 
mais opção além de subir em um coletivo, não existe 
mais”, alerta. E lembra que o setor tem concorrência por 
todos os lados. “O preço (baixo) da moto, a eficiência da 
bicicleta, os aplicativos e os clandestinos estão em toda 
parte”. Avelleda entende que é preciso dialogar com 
aquele que está nos ônibus, conhecer suas necessida-
des, comunicar as virtudes e limitações dos sistemas e 
informar sobre as condições operacionais.

Ao incentivar as empresas a assumirem posições estratégicas na 
queda de braço com o poder público, por melhorias estruturais no 
transporte público, recomenda munir escolas com informações ob-
jetivas sobre vantagens ambientais do uso do ônibus, desenvolver 
agendas de ESG e adotar outras medidas que ajudem o operador 
a enxergar o usuário como cliente e principal ativo do negócio. 
Quanto ao poder público, o especialista é direto: “Penso que nossos 
prefeitos precisam enxergar a essencialidade do transporte público, 
assim como fazem com a educação e a saúde.” Avelleda também 
não se furta a compartilhar outras lições deixadas pela pandemia. 
“A ousadia e a coragem, quando conjugadas com o engajamento 
da população e da sociedade civil organizada, podem catapultar a 
carreira de um gestor público. O transporte público precisa, com 
urgência, desses dois valores: ousadia e coragem”, afirma. Sobre a 
sustentabilidade financeira do serviço, defende “uma articulação 
entre os três níveis federativos para assegurar fontes de financia-
mento estáveis e justas para o transporte público”.

Confira a íntegra da entrevista:

Olhando para o transporte público urbano, 
especialmente para o ônibus, antes e 
depois da pandemia, ficou evidente, nesse 
período de severas restrições à mobilidade, 
o caráter essencial do transporte público. 
Que lições a pandemia trouxe? 

A pandemia tornou evidente algo que nós, envolvidos com 
a mobilidade urbana, sempre soubemos. O transporte público 
beneficia não só os seus usuários. Toda a sociedade, mesmo os que 
não usam o transporte público, em alguma medida, dele depen-
dem. E a pandemia explicitou essa dependência. As medidas de 
isolamento social, essenciais para evitar a aceleração do contágio 
pelo vírus, só tiveram sucesso porque o transporte público 
permaneceu em funcionamento na maioria das cidades. Os 
estoquistas de supermercado, balconistas de farmácia, policiais 
militares, empregados da área de saúde somente puderam chegar 
aos seus essenciais postos de trabalho porque o transporte público 
não foi paralisado. As externalidades positivas dos sistemas 
coletivos de transporte ficaram escancaradas na pandemia. Eis aí 
uma grande oportunidade de usarmos essa circunstância para 
embasar o debate sobre o financiamento do transporte público. Se 
todos são beneficiados, por que somente os usuários são chama-
dos a pagar a conta, como ocorre na maioria das cidades brasilei-
ras? Penso que foi essa circunstância que legitimou muitas cidades 
a darem um passo gigante em termos de justiça social e começa-
rem a subsidiar a passagem dos seus cidadãos. 
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Podemos afirmar que, nesse período de 
crise aguda, houve avanços na gestão 
desse serviço essencial? Quais?

Penso que sim. Uma delas, ainda que premidos pelo 
amargo da realidade, é que várias cidades, no Brasil, 
começaram a pagar subsídios, garantindo a higidez 
financeira de seus sistemas e a manutenção de tarifas 
módicas aos seus cidadãos. Algumas cidades, e eu cito 
Porto Alegre como exemplo, aproveitaram o vazio das ruas 
para aumentar consideravelmente as faixas exclusivas de 
ônibus e as ciclovias, afirmando a prioridade ao transporte 
público. Poderíamos ter feito mais, escalando o exemplo de 
Porto Alegre para muitas outras cidades. Recursos que 
estão sendo investidos para subsidiar os combustíveis 
poderiam ser destinados a investimentos em corredores e 
faixas de ônibus, que promovem uma redução estrutural da 
dependência do combustível fóssil, melhoram a mobilidade, 
a sustentabilidade e a eficiência das cidades. 

Na sua avaliação, que fatores contribuem 
para afastar passageiros do transporte 
público por ônibus, que luta para 
recuperar a demanda perdida?

Penso que as nossas cidades, salvo algumas honrosas 
exceções, ainda não priorizam o transporte público. O 
ex-prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa, cunhou uma frase 
que me parece emblemática: “Se um ônibus transporta 150 
pessoas mais que um carro, em qualquer país democrático, o 
ônibus teria 150 vezes mais espaço que o automóvel.” 
Infelizmente, nossas cidades seguem tímidas em reservar 
espaços generosos e exclusivos aos ônibus. Estes ainda têm 
que disputar lugar com o congestionamento, o estacionamento 
proibido, a invasão às poucas faixas exclusivas. Quando o 
ônibus é mais lento que o carro, ele perde atratividade. 
Quando o ônibus não é confiável (não consegue cumprir o 
tempo de viagem e os intervalos) ele também perde atrativida-
de. A demora em promover a adoção de ônibus limpos, 
contribui para diminuir seu apelo de sustentabilidade. A não 
abertura de dados, para que se possa proporcionar ao usuário 
um real gerenciamento de sua viagem, através de aplicativos, 
contribui para convidar o usuário à adoção de outros modos de 
transporte. O preço da tarifa, alta diante da atual realidade 
econômica, também é um fator que diminui muito a utilidade 
do transporte público. Estamos diante de uma crise grave e 
que desafia coragem no seu enfrentamento.

Por que o brasileiro ainda resiste 
tanto ao transporte público? O que é 
preciso para mudar essa postura?

Há muitos fatores que contribuem para essa visão sobre 
o transporte público. O carro individual ainda ocupa um lugar 
de status no imaginário de boa parte da nossa sociedade. Para 
muitos, não há vida sem automóvel. Os formadores de opinião 
usam automóvel, poucos são aqueles que se valem do trans-
porte público. Basta ver a reação da maioria deles, quando a 
prefeitura decide implantar uma faixa exclusiva de ônibus: em 
geral, protestam porque a faixa vai aumentar os engarrafamen-
tos. Quase nenhum deles se coloca no lugar do usuário do 
ônibus, que irá diminuir o seu tempo de viagem. Há, ainda, 
uma ideia na sociedade, de que o transporte é ruim. É verdade, 
ele pode melhorar muito. Mas, ele é bem melhor do que as 
pessoas que não o utilizam pensam que ele é. Penso que se 
pode fazer muito para mudar essa postura. A primeira medida, 
já referida anteriormente, é a coragem do poder público em 
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ampliar os espaços exclusivos do transporte público. Quanto mais 
corredores e faixas, mais rápido e eficiente. Quando o ônibus é 
mais rápido que o automóvel, temos o maior convite para alguém 
trocar o carro (pelo ônibus). Abrir os dados para que aplicativos 
desenvolvam soluções para que o usuário gerencie sua viagem, 
seja capaz de programar o tempo total e o tempo de espera no 
ponto de ônibus. Tratar calçadas e pontos de ônibus como partes 
do sistema de transporte público. Ruas iluminadas, seguras, 
confortáveis e convidativas fazem parte do sistema de transporte 
público. Por fim, assegurar tarifas módicas, subsidiando-as e 
buscando novas fontes de financiamento da operação dos sistemas 
coletivos de mobilidade, deixando de depender apenas do bolso 
dos usuários. Essa tarefa não é só das prefeituras. Urge uma 
articulação entre os três níveis federativos para assegurar fontes de 
financiamento estáveis e justas para o transporte público.

Qual é o futuro do transporte coletivo 
urbano no pós-pandemia, no cenário de crise 
financeira crônica que esse setor ainda não 
superou? Como as empresas conseguirão se 
reinventar para atrair novos clientes?

O futuro do transporte público depende de decisões que 
sejam tomadas agora. Vivemos a maior crise de sustentabilidade 
financeira dos sistemas. Se, de um lado, temos que o poder 
público, em todos os níveis, possui ferramentas hábeis para 
articular uma solução para a crise que enfrentamos, de outro 
lado também temos uma tarefa que cabe aos operadores de 
ônibus. É preciso entender, imediatamente, que a figura do 
usuário do ônibus, aquele que não tinha mais opção além de 
subir em um coletivo, não existe mais. O setor tem concorrência 
por todos os lados. O preço da moto, a eficiência da bicicleta, os 
aplicativos e os clandestinos. Estão em toda parte. É preciso 
dialogar com aquele que está nos nossos ônibus. Ouvi-las e 
ouvi-los, entender suas necessidades, comunicar nossas virtudes 
e nossas limitações, informar sobre as condições operacionais. 
Enxergar o usuário como cliente e como principal ativo do 
negócio. Ir à busca de novos usuários. Por exemplo, qual empresa 
de ônibus dialoga com jovens de classe média e alta que têm 
grande preocupação ambiental? Em qual cidade as empresas de 
ônibus foram às escolas de ensino médio fazer palestras mos-
trando as vantagens ambientais do uso do ônibus e propuseram 
um programa de treinamento para os jovens aprenderem a usar o 
ônibus? Em qual cidade instalamos um placar mostrando a 
economia de CO2 que as viagens nos nossos ônibus proporciona-
ram quando comparadas com viagens por automóveis?

Pensando na função social que o transporte 
público exerce nas cidades, como se explica 
que, no Brasil, o poder público ainda 
seja relutante a subsidiar esse serviço?

Eu tenho usado um exemplo muito claro. Entre 
no site da prefeitura de São Paulo e digite: “subsídio ao 
transporte público”. Imediatamente a página irá te levar 
para a rubrica orçamentária que tem garantido uma 
tarifa razoável para um sistema de mais de 11 mil 
ônibus. Agora, faça outra pesquisa. Digite: “subsídio ao 
transporte individual motorizado”. A sua pesquisa 
retornará como “informação não encontrada.” As 
prefeituras sequer contabilizam as despesas com 
automóveis: asfalto, engenharia de tráfego, sinalização, 
mortes e feridos, nada disso é contabilizado como 
despesa com o transporte individual motorizado, que 
parece ser de graça. Esse já é um fator que desencadeia 
uma discussão enorme na sociedade sobre a legitimida-
de do subsídio ao usuário do ônibus, porque afinal, ele 
é sempre claro e escancarado. Enquanto o subsídio do 
automóvel está oculto e disperso em inúmeras rubricas 
orçamentárias, impedindo a sociedade de auferir e, daí, 
discutir se é justo, razoável e legítimo. Outro fator 
complicador, e aqui falo com as empresas de ônibus, é 
a imagem do setor. Infelizmente, e com boa dose de 
injustiça, o setor é visto como mau prestador de serviço 
e detentor de grandes e, pouco transparentes, margens 
de lucro. Justa ou injusta, isso importa pouco, essa é a 
imagem. É preciso mudar essa realidade, se queremos 
engajar o dinheiro público no subsídio às tarifas de 
ônibus. Precisamos de empresas abertas, transparen-
tes, auditáveis e comprometidas com a agenda ESG. 
Toda sociedade quer saber onde o dinheiro dos pagado-
res de impostos é aplicado. Se precisamos de subsídio 
para operar os sistemas, precisamos dar transparência, 
modernidade, e comprometimento com valores como 
sustentabilidade, inclusão social e boa governança.

 O SUBSÍDIO DO AUTOMÓVEL ESTÁ 
OCULTO E DISPERSO EM INÚMERAS 
RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS, 
IMPEDINDO A SOCIEDADE DE 
AUFERIR E, DAÍ, DISCUTIR SE É 
JUSTO, RAZOÁVEL E LEGÍTIMO. 
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Além disso, precisamos dar voz aos usuários do transporte 
público. Ciclistas sabem se organizar em Ongs, assim como até 
pedestres. Formadores de opinião andam de carro, e não se inti-
midam em defender os interesses dos que andam de automóvel. 
Motofretistas se organizam em sindicatos. Os usuários de ônibus, 
entretanto, não têm associação, nem sindicato, nem voz. Quando 
alguém não faz uma faixa de ônibus, quase ninguém se levanta. 
É preciso apoiar a organização em entidades, dos usuários de 
transporte público.

O senhor defende a participação de quem não 
usa o transporte público coletivo por ônibus 
no financiamento desse modal? Por quê? 
Por que é tão difícil convencer o usuário do 
automóvel sobre dessa responsabilidade?

Claro que sim. O transporte público promove benefícios 
para todos, e não apenas para os seus usuários. É o que chama-
mos de externalidades positivas. Um empresário, que se desloca 
de carro (infelizmente), tem eficiência nos seus negócios porque 
seus colaboradores, fornecedores e clientes podem se relacionar 
com ele. E essa relação decorre, inúmeras vezes, pelo acesso 
proporcionado pelo transporte público. O transporte público 
precisa ser capaz de capturar parte dessas externalidades: 
eficiência do trânsito, sustentabilidade, valorização imobiliária. A 
primeira dificuldade para convencer o usuário do carro é que ele 
imagina que o seu deslocamento não custa nada para a socieda-
de. O Vereador Daniel Annenberg, da Câmara Municipal de São 
Paulo, apresentou um Projeto de Lei, já aprovado em primeira 
votação, que obriga a prefeitura a contabilizar, em uma única 
rubrica orçamentária, todas as despesas que ela tem com o 
transporte individual motorizado. Quando soubermos o valor 
desse gasto, poderemos discutir a sua legitimidade, eficiência e se 
é justo ou não que todos os contribuintes paguem para quem usa 
carro se deslocar gratuitamente pelas cidades. Alguém poderá 
replicar: mas eu já pago o IPVA. Eu também pago IPTU pelo meu 
apartamento, e nunca me passou pela cabeça pedir água, luz, 
internet e gás de graça porque pago o imposto da propriedade. O 
interessante é que essa discussão já está encerrada no caso das 
estradas. Lá, já está precificado e pacificado que paga pela 
manutenção da estrada aquele que usa, e não os demais contri-
buintes. É a mesma situação do uso das ruas. Se o automóvel, 
que ocupa espaço, polui e põe em risco todos os demais atores 
do trânsito, contribuísse para o ressarcimento das despesas que 
os contribuintes têm com ele, poderíamos ter um transporte de 
melhor qualidade e, em algumas cidades, até mesmo gratuito.

Como especialista em mobilidade 
urbana, o senhor avalia que nossas 
cidades estão prontas para adotar 
um novo marco legal para o setor, 
que deverá ser mais eficiente, 
transparente e acessível?

Eu penso que precisamos estar prontos. O 
poder público, repito, nas três esferas federativas, 
precisa se convencer de que o transporte público é 
essencial e estratégico para a prosperidade 
econômica e para a redução das desigualdades 
sociais. Convencer e agir, cada qual na sua esfera 
de competência. Os operadores precisam compre-
ender que não há mais espaço para a falta de 
transparência, a má governança e a falta de 
abertura para valores que são caros à toda a 
sociedade. O projeto de marco legal, em discussão 
no Congresso Nacional, para ficar de pé, vai exigir 
uma mudança de mentalidade e da maneira de 
fazer negócios e de prestar serviços.
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É realmente viável, no Brasil de hoje, investir 
em matrizes energéticas sustentáveis e 
inovadoras para um transporte público 
coletivo urbano que ainda depende da 
tarifa para se manter operante? 

Penso que não só é viável como é urgente, até para 
reduzir os custos operacionais. Mas, para que a adoção de 
ônibus limpos seja um fato, volto a insistir, é preciso que os 
três níveis federativos coordenem uma agenda comum. A 
Colômbia e o Chile, países com economias que não chegam a 
25% da economia brasileira, já adotam frotas de ônibus 
elétricos que só perdem para as das cidades chinesas. E por 
quê? Porque lá houve um engajamento do governo federal, 
contribuindo com liderança, apoio técnico e construção das 
soluções desafiadoras de financiamento e garantias. A 
mobilidade limpa não é apenas uma troca de ônibus. É uma 
nova forma de contratar o serviço, de operar e manter os 
ônibus. Reduz custos operacionais como nenhuma outra 
medida é capaz de fazer, melhora a imagem do setor e tem 
forte potencial de atrair novos usuários. 

SÉRGIO AVELLEDA 
é coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana do Laboratório 

Arq.Futuro de Cidades do Insper e sócio fundador da Urucuia, 
empresa de assessoria especializada na área de mobilidade 

urbana. Foi Presidente da CPTM e do Metrô de São Paulo e 
Secretário de Mobilidade Urbana e Transportes da Cidade de São 

Paulo. Também foi Diretor Global de Mobilidade Urbana da WRI, 
em Washington, e membro do Conselho de Administração da 

Slocat. É articulista e colunista de diversas publicações e rádios.

 PARA QUE A ADOÇÃO DE ÔNIBUS LIMPOS 
SEJA UM FATO, VOLTO A INSISTIR, É 
PRECISO QUE OS TRÊS NÍVEIS FEDERATIVOS 
COORDENEM UMA AGENDA COMUM. 

O Senhor foi secretário de mobilidade e 
transportes da cidade de São Paulo, que 
adota um modelo ideal de separação tarifária 
e subsídio ao transporte público. É viável 
replicar esse modelo em outras cidades? 
O que recomenda aos gestores de cidades 
que não têm disponibilidade orçamentária 
para dar subsídios aos passageiros?

É perfeitamente viável, recomendável e até mesmo 
urgente. Penso que nossos prefeitos precisam enxergar a 
essencialidade do transporte público, assim como fazem 
com a educação e saúde. Ninguém, com juízo, propõe 
cobrar mensalidades nas escolas municipais e muito menos 
consultas nos postos de saúde. Contudo, admitimos cobrar 
dos usuários pelos seus deslocamentos e sequer nos 
preocupamos em saber quanto gastamos com os automó-
veis. Se o capital do prefeito é sua popularidade, fico 
imaginando um que viabilizasse fontes de financiamento 
para reduzir ou até mesmo zerar a tarifa do transporte 
público, o que aconteceria com sua liderança. Inspirem-se 
em modelos disruptivos, em cidades que estão ousando 
fazer diferente, e seus políticos colhendo frutos dessa 
coragem. Anne Hidalgo, a prefeita que está revolucionando 
Paris, foi reeleita. Jaime Lerner foi eleito prefeito e governa-
dor depois de atuar com vigor em favor do espaço do 
transporte público. A ousadia e a coragem, quando conjuga-
das com o engajamento da população e da sociedade civil 
organizada, podem catapultar a carreira de um gestor 
público. O transporte público precisa, com urgência, 
desses dois valores: ousadia e coragem.
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Este ano, o Anuário NTU 2021-
2022 traz os impactos gerados pela pan-
demia de covid-19, que acentuou a his-
tórica crise econômico-financeira 
vivenciada pelas operadoras de ônibus 
no Brasil. De acordo com o acompanha-
mento da NTU, o setor de transporte 
coletivo de ônibus urbano teve uma 
perda acumulada de R$ 27,8 bilhões, do 
início da pandemia a abril de 2022. Um 
impacto financeiro médio para as ope-
radoras de R$ 1,08 bilhão por mês, cau-
sado pela queda acentuada do número 
de passageiros e pela continuidade da 
oferta do serviço superior à demanda 
para garantir o distanciamento social 
no transporte público. 

INDICADORES

Anuário NTU 2021-
2022 será lançado no 
Seminário Nacional

Menos ônibus 
— e mais velhos

Caiu o índice de frota total do transporte coletivo urbano em 2021. A re-
dução foi de 9,3% de abril/2020 a outubro/2021. Segundo o Anuário da NTU, o 
índice de frota registrado é o menor desde 2013. O documento é baseado no 
acompanhamento de nove cidades brasileiras. Já a idade média da frota aponta 
um crescimento de 6,7% em 2021 e chega aos seis anos e 11 dias, a mais alta atin-
gida desde o início da série histórica, há 27 anos, e reflete a crise setorial. 

Depois da queda de demanda de passageiros registrada nos três pri-
meiros meses da pandemia, que chegou a 80%, o volume de passageiros 
transportados vem se recuperando lentamente. No momento, está em tor-
no de 70% do volume pré-pandemia. Importante destacar que o transpor-
te público já vinha de uma crise estrutural, de décadas, quando ocorreu a 
crise de covid-19: entre 1994 e 2012 houve uma redução no número de pas-
sageiros transportados na ordem de 24,4%, que acelerou para uma queda 
de 26,1% entre 2013 e 2019 — processo anterior, portanto, à pandemia. 

Além dos índices operacionais e os impactos da pandemia de covid-19 
para o setor, o Anuário NTU 2021-2022 apresenta dados de investimentos 
no transporte público, de frota e mão-de-obra; um balanço da adoção de 
subsídios públicos para o financiamento do serviço; e o levantamento de 
atividades realizadas no último ano pela NTU. O documento será apre-
sentado durante o Seminário Nacional NTU 2022, em São Paulo. 
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Há dez anos, a Lei de Mobilidade 
Urbana (nº 12.587/2012) esta-

belecia uma diretriz capaz de solucionar 
o principal desafio colocado para ges-
tores públicos e empresas operadoras: 
como oferecer um transporte público 
de qualidade com uma tarifa baixa, 
acessível a todos? A solução, já adotada 
em vários países há décadas, consistia 
em separar a tarifa pública (o valor pago 
pelo passageiro) da tarifa de remunera-
ção (paga aos operadores do transporte 
para cobrir todos os custos do serviço); 
a diferença, se houvesse, seria coberta 
pelo poder público. 

Estudo inédito demonstra viabilidade dos subsídios ao transporte 
público por meio dos orçamentos públicos existentes e aponta as 
melhores opções de fontes extratarifárias complementares para 
melhorar a qualidade do serviço e a saúde financeira do setor; o 
documento será disponibilizado aos estados e municípios como 
contribuição aos debates sobre o modelo de financiamento. 
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MAIS TRANSPORTE,
menos tarifa

Uma solução simples e eficaz, mas que não foi efetivada na prática. Até o 
início de 2020, apenas quatro sistemas de transporte, responsáveis pelo aten-
dimento de 36 cidades, tinham adotado a separação tarifária. A explicação 
era sempre a mesma – havia outras prioridades e os orçamentos públicos, em 
geral, não previam gastos para o transporte público – por uma série de razões, 
muitas delas políticas. As exceções eram São Paulo (SP), que adotou o modelo 
ainda na década de 1990, e Brasília (DF), que iniciou sua aplicação em 2013.

A pandemia mudou esse quadro. De lá para cá, mais 25 sistemas passaram 
a seguir a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e adotaram a sepa-
ração tarifária; o total de cidades atendidas pelos 29 sistemas subiu para 102. 
Apesar do crescimento, o número ainda é tímido e insuficiente para mudar o 
patamar da mobilidade coletiva no país. Por essa razão, a adoção do modelo 
em todas as cidades é elemento central da proposta de atualização do marco 
legal do transporte público coletivo (Projeto de Lei 3278/2021), atualmente em 
tramitação no Senado Federal.
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Existem muitas incertezas sobre a viabi-
lidade desse modelo, especialmente sobre o 
volume e as fontes de recursos necessários 
para subsidiar os passageiros e manter a 
tarifa em valores módicos. Para qualificar o 
debate, a NTU, em conjunto com a CNT, uniu 
esforços com quatro consultorias especiali-
zadas – ADDAX Assessoria Econômica e Fi-
nanceira; Duarte Garcia, Serra Netto e Terra 
Sociedade de Advogados; RT2 Consultoria; e 
Urucuia Consultoria em Mobilidade Urbana 
– para elaborar o estudo “Financiamento da 
Operação dos Sistemas de Transporte Pú-
blico Coletivo nas Cidades Brasileiras”. O 
trabalho analisa as experiências de São Paulo 
e Brasília e propõe alternativas de financia-
mento dos sistemas de mobilidade urbana 
com base na divisão tarifária, incluindo o 
potencial de eventuais fontes extratarifárias 
ainda não exploradas por municípios e es-
tados brasileiros. O estudo, apresentado no 
Seminário Nacional NTU, será disponibiliza-
do para prefeitos, governadores e secretários 
de mobilidade urbana de todo o país.

Mudança 
conceitual

Para o presidente da NTU, Francisco Christovam, o atual modelo de financiamen-
to do setor, baseado no custeio do serviço basicamente pelas tarifas pagas pelos 
passageiros, está esgotado e se tornou insustentável: “Mesmo antes da pandemia, 
nós já vínhamos lidando com queda de demanda, queda da qualidade do serviço e 
dificuldade de manter o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Isso nos 
obriga a enfrentar uma dificuldade que tínhamos há algum tempo, que era a ne-
cessidade da participação de todos os entes federativos, não somente no custeio 
da operação, como no financiamento do setor. Porque, sem infraestrutura ade-
quada, não temos como prestar um serviço de qualidade. E isso nos impossibilita 
de dar prioridade ao transporte coletivo, e fazer valer a máxima de que o trans-
porte público precisa ter prioridade sobre o transporte individual. Não só para 
benefício da população, como também para melhor organizar a vida da cidade”.

Para Rodrigo Tortoriello, ex-secretário Extraordinário de Mobilidade Ur-
bana de Porto Alegre (RS), consultor e coautor do documento, o estudo chega 
num momento especialmente relevante, em que a discussão está bastante in-
tensa, acontecendo em diversos âmbitos pela própria situação dos serviços de 
transporte coletivo, que enfrentam sua maior crise em todos os tempos. 

“O estudo passa por uma mudança conceitual, onde enxergamos que não 
se pode mais onerar somente o passageiro com o peso da tarifa. A pessoa que 
usa um transporte menos poluente, que utiliza melhor a infraestrutura cons-
truída, que evita congestionamentos e as externalidades negativas de seus 
custos, como doenças cardiorrespiratórias geradas pela poluição dos veículos 
a combustão, não pode ser penalizada com uma tarifa de transporte público 
extremamente elevada. Temos que mudar esse conceito e fazer com que quem 
gera a externalidade negativa contribua para a redução do custo do transporte 
público como um todo”, explica.

O especialista complementa, “é fundamental que tenhamos uma política 
que garanta estabilidade de preços para a população e utilize recursos públicos 
de maneira consciente, para que possamos ter a prestação de serviço garantida 
em momentos de crise, sem que a população seja prejudicada”.

Nesse sentido, o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 
Gilberto Perri, cita exemplos internacionais de desoneração dos passageiros 
que podem ser aplicados no Brasil. “Na América Latina em geral, e especial-
mente no Brasil, há um entendimento de que quem precisa custear o serviço é 
apenas a pessoa que utiliza diretamente o transporte. Na Europa, por exemplo, 
o entendimento é de que o transporte público beneficia toda a população e não 
apenas os usuários diretos. Por isso, apenas uma parte dos custos são cobertos 
pelo valor das tarifas. Agora, na pandemia, mais de 100 cidades (no Brasil) 
começaram a subsidiar o serviço. Consideramos que essa é uma via sem volta, 
é uma oportunidade de se ter mais investimentos no transporte público para 
aumentar a sua qualidade e diminuir o preço cobrado dos usuários”.
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De fato, o subsídio dos países europeus para o 
transporte público é superior a 50% da receita dos 
sistemas de transporte, em média. Segundo as Au-
toridades Metropolitanas de Transporte Europeias 
(EMTA), a tarifa representava, em 2019, apenas 35% 
do custo do transporte público em Paris, 48% em 
Barcelona e 65% em Londres. Em 2020, já no contexto 
da pandemia, que causou enorme queda na demanda 
de passageiros, a porcentagem da tarifa paga pelos 
usuários em relação aos custos operacionais caiu para 
27%, 25% e 37% nessas cidades, respectivamente, 
com a diferença sendo coberta por subsídios públicos.

No Brasil, não foi diferente. A emergência sanitária 
fez com que 125 sistemas de transporte, que atendem 
243 cidades, aplicassem medidas de subsídio aos 
passageiros, de aportes emergenciais à adoção de 
subsídios definitivos, segundo levantamento publica-
do no Anuário NTU 2021-2022. Quase metade das 
iniciativas (47%) foram implementadas em caráter 
emergencial. Esses casos tiveram como foco imediato 
a manutenção da oferta de serviço via amenização do 
desequilíbrio das contas e preservação das condições 
para funcionamento das operadoras. Mas demonstra-
ram que, quando há vontade política e o entendimento 
da importância de priorização do transporte coletivo, 
os subsídios são viáveis e a sociedade apoia a medida.

Francisco Christovam afirma que, à priori, o financiamento deve ser 
feito com recursos dos orçamentos públicos. “Através de pesquisas que 
fizemos, constatamos que, em média, 5% do valor total dos orçamentos 
públicos permitem a cobertura de cerca de 50% do custo da produção 
do serviço. Mas, para não se criar novos tributos, há que se distribuir os 
recursos existentes nos orçamentos entre todos os serviços públicos. 
É muito comum que a saúde, a educação ou a segurança já tenham as 
suas verbas devidamente estabelecidas, até mesmo por lei, mas não se 
tem a verba fixada nos orçamentos para cobertura dos custos da opera-
ção do sistema de transporte”, argumenta, lembrando que o transporte 
público é um direito social definido pela Constituição Federal.

Há ainda um erro conceitual, tratar o transporte público como 
uma atividade privada, o que faz com que os governos não enxerguem 
o setor como um serviço que necessite de investimentos públicos. A 
pandemia mudou essa postura; se antes somente duas metrópoles sub-
sidiavam o serviço de transporte público, agora o entendimento de que 
o setor precisa ser financiado de outra forma se amplia para diversas 
outras prefeituras e governos estaduais.

“Estamos falando do financiamento de um serviço público essencial 
e que atende as camadas menos favorecidas da população. Depois da 
pandemia, com a falência de muitas empresas de ônibus e as prefeituras 
tendo que assumir a operação, (vimos que) elas só voltaram a assumir o 
que nunca deveriam ter deixado de lado. Isso facilitou o entendimento de 
que essas políticas deixem de ser políticas de governo e passem a ser po-
líticas de estado, a longo prazo, porque os beneficiados serão os cidadãos 
que utilizam o transporte público”, complementa Tortoriello.
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e-TRÓLEBUS e-RETROFIT

Ônibus 100% elétrico, toda a energia para o
sistema de tração vem das baterias. Utiliza

recargas de oportunidade durante a operação e
recarga total só no final do dia. 

Com tecnologia de frenagem regenerativa –
recupera a energia nas frenagens e armazena
nas baterias. Estão disponíveis nos tamanhos

10m, 12m, 15m e 21,5m.

A energia de tração vem de
rede aérea e de um banco de
baterias. Autonomia de 5 km
a 100 km sem contato com a
fonte externa. 

Permite retrofit para elétrico
híbrido ou puro. Zero
emissões.

Conversão de caminhões a
diesel em elétricos, com
economia e eficiência. Não
precisa trocar o veículo
antigo, nem o chassi. 

Custo do retrofit é inferior ao
de um veículo novo. 
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Levando em consideração fatores como os impactos 
da pandemia e o aumento do preço do diesel, Gilberto 
Perri considera urgente modificar o modelo de financia-
mento vigente na maioria das cidades brasileiras. Para 
ele, a pandemia apenas evidenciou um problema que já 
estava posto bem antes dela. 

“Agora, lidamos com o aumento no preço do diesel. 
A conta simplesmente não fecha. É impossível manter 
um serviço de qualidade e uma tarifa acessível para a 
população nesse cenário. Por isso, é urgente modificar 
o atual modelo de financiamento do transporte coletivo. 
Mas, tão urgente quanto mudar a fonte de financiamen-
to, é mudar a base energética do sistema brasileiro, para 
dependermos menos de combustíveis fósseis e da vola-
tilidade do mercado”, afirmou.

Brasília e São Paulo:
modelos em potencial

O estudo destaca como referência os sistemas de São 
Paulo e Brasília, que já acumulam vários anos de ex-
periência nesse campo. No caso da capital paulista, o 
custo total do sistema foi calculado em R$ 8,92 bilhões 
em 2019, antes da pandemia, com R$ 5,5 bilhões em 
receitas tarifárias e aporte complementar, por parte da 
prefeitura, de R$ 3,28 bilhões, o equivalente a 5,5% do 
orçamento realizado pela Prefeitura naquele ano. Já no 
caso de Brasília, com custo total de R$ 1,40 bilhão e re-
ceita tarifária de 742,7 milhões em 2019, o complemen-
to orçamentário para o sistema de transporte coletivo 
foi de R$ 661,7 milhões, o que representou 47,1% do 
custeio do serviço naquele ano. 

Com base nos exemplos concretos de São Paulo 
e Brasília, seja na relação complemento/orçamento 
adotado na capital paulista (5,5% do orçamento público 
destinado a subsidiar o transporte público), seja na re-
lação complemento/custeio adotado na capital federal 
(subsídio público cobrindo 47,1% do custo do serviço), 
o estudo calculou, a titulo de exemplo, qual seria o im-
pacto caso essas mesmas métricas fossem aplicadas nos 
sistemas de transporte público de Belo Horizonte (MG), 
Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR), para um cenário em 
2022 com a mesma demanda pré-pandemia e correção 
dos custos dos insumos pela inflação, mantendo-se os 
mesmos atributos de qualidade do serviço existentes. 

A constatação foi que um eventual investimento de 5,5% do or-
çamento público total de cada capital em seus respectivos sistemas 
de transporte público poderia cobrir 39,1% do custo da produção 
do serviço no Rio de Janeiro; no caso de Curitiba, a cobertura do 
custeio seria de 40,8%. Belo Horizonte apresenta o melhor resulta-
do, com cobertura de até 57,9% do custeio.

Caso fosse adotado o subsídio de 47,1% do custo do serviço, 
como ocorre em Brasília, a Prefeitura de Belo Horizonte precisaria 
investir 4,4% do orçamento municipal; por sua vez, Curitiba teria que 
investir 6,3% de seu orçamento. Já no caso do Rio de Janeiro, essa hi-
pótese demandaria o investimento de 6,6% do orçamento municipal. 

“O dimensionamento do serviço ofertado ao cidadão dessas 
localidades não é pela demanda transportada, mas pela qualidade 
da oferta e pela necessidade de prover um bom serviço. Com base 
nisso, os governos optam por destinar recursos de receita já exis-
tentes para financiar o transporte e prestar um serviço de melhor 
qualidade. Quando comparamos, por exemplo, a oferta e a quali-
dade do serviço de São Paulo com outras capitais brasileiras, perce-
bemos que o serviço, a qualidade dos veículos, a oferta em relação à 
quantidade de viagens e o intervalo entre as viagens é muito melhor 
do que em outros municípios que não optaram por esse modelo”, 
explica Tortoriello.

O individual como
financiador do coletivo

Ainda que os orçamentos públicos existentes possam ser remanejados 
para financiar os sistemas de transporte locais, como a resposta à pan-
demia demonstrou na prática, é possível complementar esses recur-
sos por meio de novas fontes extratarifárias, como revelado no estudo. 

As alternativas que utilizam o transporte individual como finan-
ciador dos sistemas de transporte coletivo têm maior potencial para 
geração de recursos e redução da tarifa; além disso, na visão de Tor-
toriello, seria uma forma de retribuição a todos os benefícios conce-
didos à indústria automobilística ao longo das últimas décadas. 

“Precisamos fazer com que o transporte individual devolva parte 
desse grande subsídio que recebeu através de isenções de IPI e de 
ICMS ao longo dos anos, além de todos os programas que podem 
ter sido importantes à época para o desenvolvimento da indústria 
automobilística brasileira, mas que geraram essas externalidades 
negativas como o grande número de congestionamentos, o aumento 
da poluição, e que agora necessita de uma adequação nesse processo 
de financiamento do transporte público, melhorando sua qualidade e 
eficiência, fazendo com que todo esse processo tenha uma geração de 
valor e que o cidadão que utiliza esse sistema pague menos por ele”.
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Dentre as opções analisadas, a adoção de uma tarifa de con-
gestionamento ou pedágio urbano por parte dos condutores de ve-
ículos particulares se destaca como a fonte extratarifária de maior 
potencial arrecadatório: seguindo o exemplo de Londres, motoris-
tas seriam cobrados ao entrar e sair de regiões mais movimentadas 
em determinados horários. Essa alternativa, além de gerar renda 
que poderia ser revertida para financiar o transporte coletivo, teria 
como resultado desestimular o uso do automóvel. 

Outra opção, de aplicação imediata, seria destinar parte do 
valor arrecadado em multas de trânsito para o transporte público 
– a lei permite que até 30% da arrecadação municipal de multas 
pode ser utilizado em setores não especificados pelo Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). “É o conceito do transporte individual, 
principalmente aquele que comete infração de trânsito e coloca 
outras pessoas em risco, ajudando a financiar o transporte públi-
co”, explica Tortoriello. Cidades que fazem cobrança de estacio-
namentos rotativos também poderiam adaptar a legislação local 
para destinar parte do valor para o sistema de mobilidade urbana 
por ônibus.

Medidas que atingem principalmente os usuários do transporte 
individual podem ser vistos como impopulares por parte da opinião 
pública. Tortoriello argumenta que é importante enxergar essas 
eventuais ações a partir do ponto de vista dos usuários do transpor-
te público, em especial os de baixa renda.

“Nós sempre confiamos no automóvel como sendo o 
principal ator do meio urbano. Quando mudamos essa 
perspectiva e passamos a analisar as cidades para as 
pessoas, temos outra perspectiva. Isso deixa de ser an-
tipopular e passa a ser visto com bons olhos por aqueles 
que só andam de ônibus, que pagarão uma tarifa muito 
menor e terão a possibilidade de frequentar lugares 
que antes não podiam, por uma questão de exclusão de 
renda: quando reduzimos os custos de deslocamento 
na cidade, permitimos que as camadas de mais baixa 
renda também aproveitem toda a infraestrutura que o 
imposto delas também ajudou a construir na cidade em 
que vivem”, afirmou.

Várias das alternativas apresentadas no estudo 
dependem de alterações em legislações municipais, 
estaduais e federais. Tortoriello destaca a importância 
de estabelecer uma comunicação contundente com os 
congressistas para convencê-los da importância das 
medidas e seu impacto positivo para os usuários do 
transporte coletivo.

O momento 
para mudanças

O documento será lançado em ano eleitoral: com as elei-
ções gerais a caminho, há uma boa oportunidade de apre-
sentar aos candidatos as opções para o financiamento do 
transporte coletivo urbano e também para questioná-los 
sobre novas políticas para a mobilidade urbana. 

“A importância está na quantidade e qualidade no 
serviço prestado e de que forma os governantes e le-
gisladores agirão em relação a isso. Vimos, ao longo da 
pandemia, um completo descaso do governo federal e 
de alguns legisladores ao não aprovarem medidas emer-
genciais que o setor tanto necessitava”, alerta Rodrigo.

Gilberto Perri aponta o fato de que a discussão em 
relação ao transporte público no período eleitoral deve 
ser direcionada de forma a demonstrar ser um tema que 
diz respeito a todos na sociedade, não somente a aque-
les que utilizam os serviços: “O transporte motorizado 
individual deve perder espaço e orçamento público. Pre-
cisamos de iniciativas que forcem o transporte motori-
zado individual a pagar pelo espaço que ocupa e vincular 
essa receita ao sistema de transporte público por meio 
de um fundo específico”, conclui.

C
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Uma simulação feita pelo estudo “Financiamento da Ope-
ração dos Sistemas de Transporte Público Coletivo nas Cidades 
Brasileiras” para a cidade de São Paulo, com o objetivo de medir o 
potencial de fontes de receitas não-tarifárias orçamentárias e 
operacionais, mostrou que todas elas, combinadas, poderiam ar-
recadar até R$ 5,27 bilhões por ano, cobrindo cerca de 58,7% dos 
custos totais do sistema; restariam R$ 3,70 bilhões a serem cus-
teados via receita tarifária que, divididos pelo total de passagei-
ros transportados no período, resultariam numa hipotética tarifa 

FONTES EXTRATARIFÁRIAS
de R$ 2,18 por passageiro transportado; isso equivale à metade 
da tarifa atualmente praticada em São Paulo e dá uma referência 
do alcance da ideia. 

O estudo selecionou oito fontes extratarifárias de maior po-
tencial, que foram analisadas sob uma ótica jurídico/institucio-
nal; foram também apontadas eventuais mudanças legislativas 
a serem feitas para tornar tais medidas viáveis. As alternativas 
foram classificadas de acordo com seus objetivos, impactos, 
resultados, barreiras e ações esperadas:

Tarifa sobre exploração de serviço remunerado por 
aplicativo: ainda que não seja possível a utilização dessa 
fonte como taxa, há a possibilidade de uma cobrança de 
ISS sobre o próprio serviço, semelhante ao que já ocorre 
em relação a cartões de crédito e planos de saúde;

Multas pelo transporte irregular de passageiros: como 
na situação anterior, seria necessária uma alteração 
no CTB para permitir que esses valores fossem encami-
nhados para o financiamento do transporte coletivo, em 
especial as infrações relacionadas ao transporte irregular;

Tarifa de congestionamento ou pedágio urbano em 
vias municipais: usuários do transporte individual 
teriam que pagar um tributo para circular em determina-
dos locais, além de restrição em horários pré-determina-
dos. Sua implementação dependeria da criação de uma 
lei para esse fim;

Multas de trânsito: o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 
determina que a arrecadação de multas seja destinada 
para “sinalização, engenharia de tráfego, de campo, 
policiamento, fiscalização e educação de trânsito”, não 
havendo portanto, espaço para alocação dos recursos de 
multas para outras finalidades. Seria necessário alterar 
o CTB para que parte dos recursos pudessem ser desti-
nados ao transporte público;

Contribuição do Transporte Público Urbano semelhante 
à contribuição de iluminação pública: semelhante ao que 
a Constituição Federal estabelece atualmente com a taxa 
de iluminação pública – que é cobrada nas contas de luz –, 
uma Emenda Constitucional com os mesmos princípios po-
deria ser apresentada para votação, em benefício 
do financiamento do transporte público.

Exploração de estacionamentos rotativos ou de longa 
duração ao longo das vias públicas: a adoção da chama-
da “zona azul” – estacionamento pago em locais públicos – 
pode ser feita diretamente pelo poder público ou repassado 
para a iniciativa privada sob pagamentos de outorgas;

Custeio dos benefícios tarifários por meio dos Orça-
mentos da União, dos estados e dos municípios: como 
uma forma de cobrir o déficit tarifário decorrente da con-
cessão de gratuidades e outros benefícios, o poder público 
pode elaborar leis ou uma emenda constitucional que de-
termine que parte do orçamento vá para o custeio dessas 
despesas. É uma política já existente em São Paulo e o no 
Distrito Federal, mas que, por se tratar de uma medida de 
governo, pode ser revista no futuro por outros gestores;

Taxa sobre a exploração de estacionamentos pri-
vados de automóveis e outros polos geradores de 
tráfego e atividades com externalidades negativas: 
Nesse sentido, é possível tomar dois caminhos: destinar 
parte das contrapartidas dos polos geradores de tráfego 
(empreendimentos que contribuem para o aumento do 
trânsito nas cidades) ou classificar estacionamentos 
de veículos privados como polos. Em ambos os casos, 
seriam necessárias alterações legislativas;
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O setor de transportes urbanos começou o ano de 2022 de olho em 
melhorias que beneficiem o transporte brasileiro e, consequente-

mente, os usuários de ônibus. Por isso, diversas empresas estão voltando a 
investir na renovação de suas frotas, para aumentar a atratividade do servi-
ço e reverter as perdas de demanda registradas durante a pandemia.

Segundo dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU), em 2019, cerca de 40,4 milhões de viagens em ônibus fo-
ram realizadas por dia no Brasil. Porém, em 2020, no auge da pandemia do 
coronavírus, as viagens diárias caíram para 19,8 milhões. Isso adiou muitos 
planos de aquisição de novos veículos e levou a um aumento da idade média 
da frota, que cresceu 6,7% em 2021, segundo dados do Anuário NTU 2021-
2022. Com o aumento da vacinação contra o coronavírus e retomada das 
atividades, a perspectiva é que as viagens voltem a subir: até o mês de abril 
deste ano, foram registradas 27 milhões de viagens/dia em todo país, e a 
tendência é de alta. 

O Brasil ainda não tem uma legislação específica que estimule a renova-
ção das frotas de ônibus do país. Atualmente há uma Medida Provisória (MP 
112/22), que cria o programa de aumento da produtividade da frota rodovi-
ária no país (Renovar) e prevê retirar de circulação veículos no fim da vida útil, 
destinando os veículos substituídos à reciclagem. Mas a norma deve priorizar 
os transportadores autônomos de carga, de acordo com o deputado relator da 
matéria, Josias da Vitória (PP-ES). O texto ainda vai à votação no Congresso.

RENOVAR 
PARA 

CRESCER
Setor investe em novos modelos 

e tecnologia visando retomar 
o crescimento pós pandemia 

e levar mais segurança e 
conforto aos clientes 
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O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de 
ônibus (FABUS), Ruben Bisi, destaca a necessidade de haver 
uma legislação que ofereça instrumentos de financiamento 
vantajosos para o empresário conseguir sucatear os ônibus 
velhos e comprar novos veículos. Ele também ressalta a 
importância que frotas novas têm para a população e, con-
sequentemente, para o setor de transporte urbano.

“A renovação da frota é importante, pois ajuda a reduzir o 
consumo de combustíveis, reduzir o número de acidentes. Os 
novos ônibus têm uma série de requisitos técnicos, se compa-
rados aos anteriores. Será salutar para os clientes poderem 
renovar as frotas com veículos menos poluentes, menos con-
sumo de combustíveis e com mais segurança”, disse. 

Novos 
ônibus

Em todo país, diversas empresas de ônibus estão se 
mobilizando para oferecer um transporte eficiente para 
seus usuários por meio da renovação de suas frotas. Em 
Salvador (BA), as empresas Ótima Transportes (OT Trans) 
e Plataforma Transportes SPE compraram 169 veículos da 
Mercedes-Benz. 

A partir de outubro deste ano, a capital da Bahia rece-
berá, de maneira gradativa, os 169 novos veículos. São 92 
unidades para a OT Trans e 77 para a Plataforma Transpor-
tes. Os ônibus são do modelo Mercedes-Benz OF-1721, 
com motor dianteiro e suspensão metálica. O modelo segue 
as atuais normas de redução de emissões de poluição, com 
base nos padrões internacionais Euro 5. 

Em Sumaré, interior de São Paulo, a frota de veículos da 
cidade foi 100% renovada. Antes, circulavam pela cidade 29 
carros, mas com os investimentos, o número passou a ser de 
35 novos veículos, além de três ônibus reservas. Todos os 
veículos antigos foram desativados. Agora, a frota padroni-
zada da Viação Ouro Verde, que integra o Grupo Belarmino, 
adotou a nota identidade MoV Sumaré. As melhorias nos 
ônibus incluem sistema de ar-condicionado, isolamento tér-
mico e acústico, tomadas USB para carregamento de apa-
relhos eletrônicos e também Wi-Fi. Além disso, os veículos 
têm elevador de acessibilidade centralizado, tecnologia que 
facilita a entrada. Os ônibus possuem chassis Mercedes-
-Benz e carroceria Apache VIP, além de motores com geren-
ciamento eletrônico que seguem o padrão Euro 5. 

Segundo o diretor de Comunicação do Grupo Belar-
mino, Paulo Barddal, os novos ônibus têm tecnologias 
que beneficiam principalmente os cidadãos e o setor de 
transporte da cidade. “O investimento realizado trará 
mais conforto e comodidade aos nossos clientes. Agora, 
os ônibus contam com diversos itens tecnológicos para 
beneficiar os usuários”, afirma Barddal. 

Em Mogi das Cruzes (SP), novos ônibus também já 
estão em circulação. Foram adquiridos 34 novos veí-
culos, que contam com motor padrão Euro 5, de baixa 
emissão de poluentes, elevador com acionamento 
eletro-hidráulico e sistema manual, em caso de emer-
gência. Para aumentar a segurança, os carros também 
têm sistema que inibe a aceleração caso as portas es-
tejam abertas, rastreamento via GPS e monitoramento 
interno e externo por câmera. Além disso, os ônibus 
possuem espaço dedicado para cão-guia, iluminação 
toda em LED, poltronas anatômicas e piso taraflex, de 
material emborrachado. Também têm sinal de wi-fi, 
tomadas para entrada de cabo USB nas poltronas, 
banco para obesos e para idosos, além de espaços 
para cadeirantes.

Outra cidade que também tem trabalhado na reno-
vação de sua frota é Petrópolis (RJ). As cinco compa-
nhias de transporte urbano que atendem a cidade estão 
investindo há pelo menos quatro anos. Segundo levanta-
mento, foram adquiridos 79 novos ônibus pelo conjunto 
de empresas, sendo cinco veículos para a Cidade Real; 
nove para a Cidade das Hortênsias; 13 para a Castati-
nha; 17 para a Petro Ita; e 35 para a Turp Transportes.

Os investimentos trazem bons resultados para toda 
cidade. Os novos ônibus contam com tecnologias que 
garantem mais conforto e segurança aos passageiros. 
Segundo Carla Rivetti, gerente do Setranspetro, a busca 
pela qualidade no setor transpassa até mesmo os obstá-
culos gerados na pandemia da Covid-19. Estamos cada 
vez mais trabalhando e buscando oferecer um aten-
dimento que melhore a qualidade de vida dos nossos 
clientes, mesmo após a crise gerada pela pandemia e as 
duas catástrofes que atingiram a cidade de Petrópolis. 
As empresas de ônibus entendem que o investimento na 
frota melhora o conforto dos clientes, além de diminuir 
os custos com manutenção, oferecendo um ser-
viço cada vez mais eficiente”, finaliza.

27

NTUrbano MAI/JUN 2022

Acontece nas Empresas



http://www.tacom.com.br


http://www.tacom.com.br
http://www.tacom.com.br


Sindiônibus lança bilhete 
digital para pagamento 
do transporte coletivo 

Agora os clientes de transporte público coletivo 
de Fortaleza (CE) podem pagar a tarifa do ônibus com o 
aplicativo QR.Bus, lançado pelo Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindi-
ônibus), um jeito fácil de pagamento via celular. De acor-
do com Dimas Barreira, presidente executivo do Sindiô-
nibus, o objetivo do novo sistema é proporcionar mais 
uma opção de pagamento para os passageiros, dessa vez 
na palma da mão. “Essa tecnologia é uma continuidade 
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BSinetram passa 
a operar com 
novo Sistema de 
Bilhetagem

Com o objetivo de melhorar os serviços ofere-
cidos aos usuários do transporte coletivo de Manaus 
(AM), o sistema de bilhetagem eletrônica do Sindicato 
das Empresas de Transporte de Passageiros do Esta-
do do Amazonas (Sinetram) passou a operar, no dia 
17 de junho, com mudanças no acesso aos ônibus e 
terminais do transporte coletivo da cidade. Além dis-
so, em breve serão disponibilizadas as plataformas de 
bilhetagem online, onde os usuários poderão utilizar 
o celular (Android ou IOS) para comprar, validar e ge-
renciar seus créditos eletrônicos de forma totalmente 
digital. Assim que todo processo for concluído, as co-
branças das passagens urbanas serão efetuadas dire-
tamente nos validadores dos ônibus, diminuindo a cir-
culação de dinheiro nos coletivos e aumentando a 
segurança dos usuários. Manaus é a 10ª capital do 
país a receber esta solução de bilhetagem eletrônica, 
desenvolvida pela Prodata Mobility Brasil. 

Salineira realiza 
trilha ecológica com 
colaboradores em Cabo Frio

Anualmente, no quinto dia do mês de junho, comemora-
-se o “Dia Mundial do Meio Ambiente”. Visando promover um 
contato maior com a natureza e, principalmente, contribuir com 
práticas saudáveis, o setor de meio ambiente da empresa Sali-
neira realizou uma trilha ecológica em Cabo Frio (RJ) para co-
memorar a data. Os colaboradores e familiares percorreram 
uma distância de 8 quilômetros e passaram por locais rechea-
dos de história e beleza, como a Ilha do Japonês; antigas Salinas 
do Peró; Ponta do Chapéu; e a Caverna dos Escravos. A ativida-
de despertou a consciência ecológica dos participantes, além de 
valorizar as belezas naturais da Região dos Lagos. 

do nosso trabalho com o autoatendimento. O QR.Bus funciona 
como um bilhete digital que os clientes podem adquirir e utilizar 
no momento do embarque. Acreditamos que o principal benefí-
cio de uso desse novo pagamento é poder embarcar sem preo-
cupação: caso você não tenha o Bilhete Único, ou esteja visitan-
do Fortaleza, pode gerar o bilhete e chegar ao seu destino de 
forma tranquila”, destaca. 
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Os sucessivos reajustes no preço 
dos combustíveis, particularmen-

te do etanol, da gasolina e do óleo diesel, 
têm preocupado governantes, autoridades 
responsáveis pelos órgãos gestores da mo-
bilidade urbana, operadores de transportes 
coletivos, proprietários de veículos de carga 
e de automóveis e, em especial, os usuários 
do transporte coletivo urbano de passageiros 
das principais cidades brasileiras. 

É preciso inovar para 
melhorar os transportes

Nos últimos doze meses, a alta no valor dos combustíveis nas refinarias 
foi simplesmente avassaladora. Em um ano (de julho de 2021 a junho de 
2022), o preço do óleo diesel sofreu um acréscimo de 106,7%. Somente nes-
te ano, a variação acumulada do preço da gasolina foi de 31%, e a do diesel 
chegou a 67,9%. 

Como os combustíveis e lubrificantes são o segundo maior custo do trans-
porte coletivo urbano por ônibus, respondendo por 33,7% do custo total 
da produção dos serviços, o impacto médio nas tarifas deve ser de 22,9%, 
somente para cobrir a variação de preços ocorrida neste ano, ou, de 36%, se 
considerarmos os aumentos verificados nos últimos 12 meses. 

FRANCISCO CHRISTOVAM
é presidente da Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos – NTU e 
do Sindicato das Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros de São 
Paulo – SPUrbanuss. É, também, vice-
presidente da Federação das Empresas 
de Transportes de Passageiros do 
Estado de São Paulo – FETPESP e da 
Associação Nacional de Transportes 
Públicos – ANTP, bem como membro do 
Conselho Diretor da Confederação Nacional 
dos Transportes – CNT e do Conselho 
Consultivo do Instituto de Engenharia.
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Na maioria das cidades, o reajuste da mão de obra ocor-
reu no mês de maio e as negociações sindicais, certamente, 
provocarão uma forte pressão na correção dos salários, 
apenas para cobrir a inflação. Assim, podemos considerar 
mais 5% a 7% de impacto nas tarifas, já que a mão de obra 
responde por 42,4% do custo total dos serviços. 

Com a elevação dos preços de pneus e câmaras e, 
também, das peças de reposição, poderemos chegar, facil-
mente, a um aumento imediato nos custos da produção dos 
serviços de 30% a 40%. Quem arcará com esse acréscimo de 
custo e, consequentemente, com a necessária adequação 
do valor da remuneração das empresas operadoras? 

No caso do transporte individual, só para comparar, a 
alta no preço da gasolina também provocou, nos últimos 
12 meses, uma adição de cerca de 20% no preço médio da 
viagem. Esse percentual é bem menor do que aquele ve-
rificado para os ônibus; mas, o custo do deslocamento no 
transporte individual é compartilhado, na média, por 1,5 
passageiro por viagem. 

Ao analisar esse cenário, é possível imaginar um even-
tual retorno dos passageiros dos ônibus que, no período da 
pandemia, migraram para o transporte individual. Se a deci-
são pelo modo de transporte a ser utilizado estiver baseada 
apenas no custo do deslocamento e não em outros atributos 
- conforto, privacidade, autonomia, discricionariedade etc. 
- surge a oportunidade de buscar, de volta, parte da deman-
da que foi perdida no período da pandemia. Mas, para tanto, 
é preciso aproveitar esse momento e investir, fortemente, na 
recuperação do “passageiro perdido”! 

Todos esses aumentos têm implicação direta na varia-
ção dos índices inflacionários e seus impactos se fazem 
sentir em toda a população, seja ela proprietária de veículo 
de passeio ou usuária dos transportes coletivos. Há que se 
considerar que, num regime inflacionário, os preços de to-
dos os insumos - recursos humanos, materiais, tecnológi-
cos, administrativos - são majorados, de maneira sistêmica 
e sistemática. 

Diante desse quadro, é inevitável concluir que o custo 
da produção dos serviços cresce constantemente e a re-
muneração das empresas operadoras precisa acompanhar 
essa variação. Por consequência, as tarifas precisam ser 
reajustadas; porém, os passageiros dos ônibus já não têm 
mais como arcar, sozinhos, com os inevitáveis aumentos 
do preço das passagens. 

Como o artigo 30 da Constituição Federal estabelece que 
compete aos municípios: “organizar e prestar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públi-
cos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 
tem caráter essencial”, cabe aos prefeitos subsidiar os seus 
sistemas de transporte, buscando novas fontes de custeio da 
operação, se for necessário, para garantir amplo acesso da 
população a esse serviço público, nos termos do que reza o 
artigo 6 da Carta Magna, que considera o transporte como 
um direito social. 

Subsidiar os passageiros dos transportes coletivos é 
prática amplamente utilizada nos países mais desenvolvidos 
e, aqui no Brasil, antes da pandemia, já era praticada em 
algumas cidades, particularmente em São Paulo, Brasília e 
Curitiba. Mais recentemente, para garantir a continuidade 
da prestação dos serviços, 125 sistemas de transportes, que 
atendem a 243 prefeituras, passaram a utilizar o subsídio 
como forma de garantir a prestação dos serviços e assegurar 
tarifas mais módicas para os usuários. 

Atualmente, as capitais Belo Horizonte, Campo Gran-
de, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Maceió, 
Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Vitória já 
estão subsidiando seus sistemas, para a cobertura das 
gratuidades e das integrações ou, ainda, para separar a 
tarifa de remuneração (tarifa técnica) da tarifa pública (tarifa 
de utilização), nos termos da Lei Federal Nº 12.587/12, que 
instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

Embora a necessidade de recursos financeiros para 
cobrir a totalidade dos custos da prestação dos serviços 
seja, na média, da ordem de 10% dos orçamentos muni-
cipais, várias prefeituras não têm margem orçamentária 
para bancar essa nova despesa. Seria, assim, mais do que 
necessário e oportuno que os estados e a União contribuís-
sem com recursos para alimentar um “Fundo Municipal de 
Transportes”, com o objetivo de garantir serviços de trans-
porte na qualidade e na quantidade desejadas pela popula-
ção, com tarifas módicas ou até mesmo sem a cobrança de 
tarifas (tarifa zero). 

A propósito, para que entre 20 e 25 milhões de pessoas, 
que utilizam o transporte coletivo urbano por ônibus no 
Brasil, possam realizar, diariamente, cerca de 40 milhões 
de viagens, os sistemas de transportes urbanos precisam 
de cerca de R$ 45 bilhões, por ano, somente para cobrir os 
custos operacionais dos deslocamentos. 
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Em 2021, a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás 
gerou R$ 202,9 bilhões em tributos e pagou R$ 37,3 
bilhões, em dividendos, à União, seu principal acio-
nista. Com uma participação de 36,7% no capital 
da empresa, a União deverá receber, neste ano, so-
mente a título de distribuição de lucros e dividendos, 
mais de R$ 65 bilhões. 

Assim, menos de 3/4 desse montante seria mais 
do que suficiente para garantir a prestação dos servi-
ços de transporte coletivo urbano de passageiros nas 
cidades brasileiras, numa quantidade maior e numa 
qualidade melhor do que aquelas que vêm sendo pra-
ticadas, sem a necessidade da cobrança de tarifas, ou 
seja, a custo zero para os passageiros. Metade desse 
resultado financeiro já possibilitaria uma enorme 
redução no valor das tarifas, em todos os sistemas de 
transporte por ônibus nas cidades brasileiras. 

Os números são impressionantes e a tese não precisa ser integral-
mente aceita; mas, essas cifras demonstram que o problema de des-
locamento da população nas cidades brasileiras tem solução e só pre-
cisa de recursos financeiros, em volume suficiente, seja para custear a 
operação ou para realizar os investimentos, que são imprescindíveis 
para a prestação de serviços de boa qualidade. 

A saída para as dificuldades atuais passa, indiscutivelmente, pela 
garantia de segurança jurídica dos contratos; pela adequada e justa 
remuneração dos serviços; pela melhoria da gestão empresarial; pela 
capacitação dos órgãos públicos gestores; pela participação dos pas-
sageiros na melhoria dos serviços; pela implementação de sistemas de 
monitoramento e controle da operação; pela incorporação de novas 
tecnologias do material rodante e dos equipamentos acessórios; pelo 
aperfeiçoamento da comunicação com a sociedade, com os “clientes” 
e com os formadores de opinião; e, fundamentalmente, pelo aporte de 
novos recursos financeiros, para o custeio da operação e para os 
investimentos necessários. 

34

NTUrbanoED. 57

Palavra de Especialista



http://www.caio.com.br


A

Os sistemas de transporte público no Brasil vivenciam há 
anos uma crise econômica decorrente da perda sistemá-

tica de passageiros e capacidade de investimento, ao passo que a 
migração para carros, motocicletas particulares e o uso de apli-
cativos de mobilidade individual aumentam de forma contínua. A 
ineficiência do poder público em lidar com os problemas agravou 
a situação; a realidade é complexa e demanda medidas urgentes, 
capazes de melhorar a qualidade do serviço para os cidadãos. 

Na cidade do Rio de Janeiro esses problemas são vistos 
com mais nitidez. Durante as Olimpíadas de 2016, o trans-
porte coletivo por ônibus encontrava-se na sua melhor situ-
ação, com a chegada do sistema BRT planejado para turistas 
e moradores se deslocarem de maneira rápida pela cidade. 
Passado o período dos jogos, o setor de transporte começou 
a sentir a queda do número de passageiros e a situação do 
BRT foi se deteriorando aos poucos. 

Transporte público do Rio
ENFRENTA A CRISE
Os problemas estruturais na mobilidade por ônibus na capital carioca 
parecem, finalmente, estar sendo contornados pelo poder público. 
Acordo firmado entre os consórcios e a prefeitura muda o modelo de 
remuneração do transporte e garante mais transparência nas contas 
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Segundo o professor e coordenador do Programa de En-
genharia de Transportes (COPPE/UFRJ), Márcio de Almeida 
D’Agosto, a ausência da aplicação efetiva de um planejamento de 
transporte foi um dos motivos que levaram a evolução dos trans-
tornos no setor. “Em um segundo momento, faltou também o 
acompanhamento periódico e contínuo do poder público. O que 
a gente percebeu foi que multar a operadora não resolveu. Tem 
que ter alguma coisa que vai além. Então, são dois momentos: 
um, que é de colocar em prática o que foi planejado; e outro, que 
é de controlar, fiscalizar, acompanhar, estar junto com o operador 
para avaliar efetivamente o que está sendo feito, e, se não está 
sendo feito, porque não está e quais seriam os argumentos e as 
soluções que poderiam ser impostas para isso”, afirma. 

Desmantelamento 
do BRT

E foi a falta de planejamento e fiscalização contínuos do gover-
no que levou a degradação do sistema BRT nos últimos anos. 
Em março de 2021, após a constatação de inúmeras falhas na 
prestação do serviço, a prefeitura do Rio de Janeiro decidiu pela 
intervenção no modal de transporte com o objetivo de assegu-
rar e recuperar a continuidade das atividades. O maior legado 
das Olimpíadas da cidade estava com as estações vandalizadas 
e fechadas, além do péssimo estado de conservação das vias, 
estações e dos ônibus. A frota operacional de 297 articulados 
tinha apenas 120 veículos efetivamente rodando, em estado 
extremamente precário e com índice de quebra chegando a 67% 
dos ônibus. Assim, foi necessário um reforço na operação do 
BRT, com o aluguel de ônibus comuns para serviços eventuais 
nos horários de pico da manhã e da tarde. 

A Prefeitura do Rio encontrou ainda 46 das 134 estações 
e terminais do BRT fechadas, devido a danos causados por 
furtos e vandalismo que não haviam sido recuperados. Todo 
o custeio da manutenção da prestação de serviço do BRT nos 
três corredores e estações do sistema pela prefeitura vem do 
tesouro municipal. A intervenção tinha prazo de término em 
setembro do ano passado, mas foi prorrogada para assegurar a 
continuidade das atividades. 

Para o professor D’Agosto, a única saída para o sistema é o 
investimento pesado para a melhoria do serviço prestado à po-
pulação. “O BRT aqui no Rio de Janeiro nunca funcionou com 
a frota que foi prevista, então não tinha muito como dar certo. 
E isso só se degradou com o tempo. Na verdade, nenhum in-

A falta de reajuste da tarifa pública por anos, somada 
à ausência de gestão do poder concedente e a chegada da 
pandemia, levou as operadoras de ônibus a um cenário caó-
tico. “Tivemos a nossa tarifa congelada por três anos e, con-
sequentemente, houve uma redução da receita. O setor veio 
se degradando por conta desse asfixiamento na arrecada-
ção, onde os insumos aumentaram, o óleo diesel aumentou 
e pneus subiram absurdamente. Nós tivemos também o cus-
to do próprio ônibus com aumentos sucessivos e a questão 
da relação com o poder concedente”, pontua o presidente 
do Rio Ônibus, João Gouveia. 

O reequilíbrio econômico financeiro do contrato, que 
deveria acontecer a cada quatro anos, não foi cumprido pela 
prefeitura; sem os recursos necessários para o investimento 
na operação, os serviços de transporte público por ônibus 
no Rio se deterioraram. Dos quatro consórcios que integram 
o Rio Ônibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade 
do Rio de Janeiro), três consórcios e 11 empresas estão em 
recuperação judicial e 15 empresas fecharam. A renovação 
da frota também ficou comprometida pela falta de recursos. 

Dados do sindicato mostram que em 2012, quando a ida-
de média da frota carioca era de 3,4 anos, foram comprados 
1.602 ônibus novos. De 2013 até 2016, a média de aquisição 
anual foi de 1.043 coletivos. A partir de 2017, o setor come-
çou a sentir os impactos da crise financeira no país, registran-
do 433 novos carros, seguidos de 403 e 484 em 2018 e 2019, 
quando a idade da frota já batia 5,67 anos. Em 2020, com o 
colapso econômico provocado pela pandemia, o carioca foi 
transportado em apenas 174 ônibus novos. 

B

João Gouveia, presidente do Rio Ônibus
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vestimento adicional foi feito ao longo do tempo para 
que esse sistema voltasse a funcionar adequadamente. 
Tem que investir, tem que colocar ativo em operação, 
tem que colocar veículos, tem que investir em manu-
tenção do sistema como um todo. Então, isso tem que 
ser feito para ontem, porque senão não vai funcionar. 
Aqui, em vários lugares, tem grandes cemitérios de 
ônibus que foram desativados ao longo do tempo por-
que não teve renovação. Em paralelo a isso, tem que 
investir no que já está precário, tem que investir para 
recuperar o que já está precário”, enfatiza. 

Um dos problemas cruciais do BRT da cidade do Rio 
de Janeiro é que a questão da manutenção da infraes-
trutura (vias e estações) e dos recursos necessários para 
tanto nunca foram definidos claramente. 

Aos poucos, o governo está renovando a frota do sis-
tema BRT para melhorar a oferta de veículos e diminuir 
o tempo de espera dos usuários. Neste ano já foram fei-
tas duas licitações para a compra de 291 veículos, sendo 
220 articulados e 71 Padrón, com a entrega dos novos 
ônibus entre dezembro deste ano e março de 2023. Ain-
da está prevista uma terceira licitação, a ser realizada no 
segundo semestre deste ano, para a aquisição de outros 
181 veículos articulados, com entrega para o segundo 
semestre de 2023. Outra melhoria para a malha viária 
é a construção do BRT Transbrasil, retomada no ano 
passado, com a previsão de 26 km de vias e demanda 
estimada em 150 mil pessoas, podendo chegar a 250 mil 
passageiros transportados diariamente. 

Acordo
Judicial

A omissão do poder público no setor de mobilidade 
levou ainda a más condições viárias e escassez nos 
investimentos em segurança pública, que resultaram 
em vandalismo, incêndios, paralisações e sequestro de 
veículos por criminosos pela cidade. Não o bastante, a 
fiscalização deficiente do transporte clandestino – que 
soma mais de dez mil vans com receita estimada em 
R$ 100 milhões mensais, a chegada dos transportes 
por aplicativos e as medidas sanitárias para o enfrenta-
mento da covid-19 derrubaram ainda mais a demanda 
de passageiros transportados e, consequentemente, a 
receita arrecadada. 

Isso porque, até então, a remuneração das empresas era feita 
pela tarifa pública. Se a demanda cai, a arrecadação também dimi-
nuiu, mas os custos da operação com pessoal, manutenção e óleo 
diesel continuam subindo. Ou seja, a conta não fecha. Para solucio-
nar o problema de forma efetiva seria necessário um novo modelo 
de contrato entre as concessionárias e prefeitura, como explica a 
mestre em engenharia de transportes e coordenadora Sênior de 
Transporte Público do Instituto de Políticas de Transporte de De-
senvolvimento (ITDP), Beatriz Rodrigues.

“É preciso fortalecer a capacidade de gestão e planejamento 
com base em evidências e garantir a prioridade que o transporte 
público necessita, revisando seu modelo de negócios baseado 
quase que exclusivamente na tarifa e na quantidade de passagei-
ros transportados. Precisamos integrar planejamento urbano e de 
mobilidade para promover acesso à cidade e enfrentar a crise cli-
mática. Ao lidar com um cenário desconhecido, como o pandêmico 
e pós-pandêmico e com escassez de recursos, é importante que a 
nova gestão se aproprie o quanto antes das ferramentas e informa-
ções disponíveis para realização de medidas certeiras e efetivas”, 
afirma Beatriz. 

C
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As medidas visam à regularização das linhas operan-
tes, retomada das inoperantes e melhora dos serviços 
noturnos; manutenção do preço atual da passagem 
mediante subsídio; o aumento da frota de ônibus; e a 
redução do atual contrato de concessão. Os consórcios 
ainda se comprometeram a entregar a operação do BRT 
à MOBI-Rio; renunciaram à operação de bilhetagem e se 
comprometeram a enviar à Prefeitura todas as transações 
de bilhetagem feitas no Sistema de Transporte Público de 
Ônibus (SPPO-RJ).

A secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, 
explicou como se chegou ao valor de R$ 1,78 por quilôme-
tro rodado, que será pago como subsídio aos passageiros. 
Observando-se somente a variação nos preços dos insumos 
ao longo do contrato, a tarifa deveria ser reajustada para R$ 
5,80. Em 2021, considerando a tarifa de R$ 4,05, a receita 
por quilômetro foi de R$ 4,94, calculada pela divisão da re-
ceita total pelo número de quilômetros totais do ano.

A partir do reajuste definido pela fórmula paramétrica 
de 4,05 para 5,80, a receita por quilômetro passa de R$ 4,94 
para R$ 7,07. Assim, o subsídio começa em R$ 2,13, valor 
correspondente à diferença entre a receita por quilômetro 
de R$ 4,94 para R$ 7,07. Ao longo dos meses, de acordo com 
uma estimativa de aumento de passageiros, o subsídio dimi-
nui e, na média, será igual a R$ 1,78.

Para o presidente do Rio Ônibus, João Gouveia, a partir 
do acordo firmado com a prefeitura, as empresas de ônibus 
podem voltar a investir em tecnologias e novos ônibus com 
o reequilíbrio da situação financeira das operadoras. “Foi 
uma quebra de paradigma bastante importante no Rio de 
Janeiro e agora a gente começa em um novo patamar, uma 
nova relação com o poder concedente, por meio de meca-
nismos que foram implementados nessa nova forma de re-
muneração totalmente distinta do que vinha acontecendo. 
Eu acho que essa é a forma mais moderna para gerenciar o 
contrato”, assegura. 

Os principais itens do acordo firmado entre as partes 
foram: 
• Manutenção do valor da passagem – Não haverá au-

mento do valor da passagem para os passageiros. Para 
que o valor atual de R$ 4,05 seja mantido, o município 
vai subsidiar o sistema. Além da receita da tarifa paga 
pelos passageiros, os consórcios irão receber um valor 
adicional pelo serviço efetivamente prestado com base 
no quilometro rodado;

A crise no setor de transportes escancarou que a configuração 
adotada no sistema precisava ser repensada e redesenhada. O ris-
co ao transporte público não poderia mais existir e enfatizar ainda 
mais as desigualdades sociais da população que estava sofrendo 
com o sucateamento do serviço. “A gente vinha de uma situação 
em que a própria degradação econômica do nosso setor propiciou 
uma degradação na qualidade do serviço. O serviço estava sendo 
muito mal prestado. A gente reconhece isso. Já fomos ótimos 
prestadores de serviço, mas a condição financeira nos cerceava de 
prestar um serviço de qualidade, o que não aconteceu em outras 
cidades que realmente detêm o mecanismo de tarifa pública e de 
tarifa de remuneração”, reconhece o presidente do Rio Ônibus. 

Assim, começaram os debates entre os operadores do trans-
porte e o governo municipal para um acordo que pudesse sanar as 
debilidades do setor. Depois de um longo período de tratativas, foi 
firmado o acordo judicial entre a Prefeitura do Rio de Janeiro, os 
consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual para a me-
lhoria do transporte na cidade. A decisão saiu em 20 de maio, após 
a realização de quatro audiências de mediação na 8ª Vara de Fa-
zenda Pública, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
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• Sistema de pagamento do subsídio – O município vai 
atestar a quilometragem rodada por meio de GPS de 
forma transparente e disponível ao público. As linhas 
que não cumprirem a quilometragem mínima exigida 
pela Prefeitura não receberão o pagamento do subsídio;

• BRT e Bilhetagem Digital – Os consórcios renunciam a 
qualquer pretensão de retomada da operação do BRT 
e a participação na licitação da nova bilhetagem digital. 
Caso a Riocard, atual gestora, participe da licitação, o 
acordo será cancelado;

• Redução do contrato de concessão – O prazo de valida-
de do contrato de concessão do sistema de ônibus, que 
se estendia até 2030, foi reduzido em dois anos e perma-
necerá vigente até 2028. 
Desde o acordo firmado, a secretaria municipal de 

transportes está ampliando a oferta de linhas de ônibus 
para áreas ainda não cobertas pelas linhas existentes. Com a 
retomada desses serviços, serão 37 linhas a mais operando 
na cidade, com o objetivo de regularizar, de forma gradual, o 
serviço de ônibus para atender todas as regiões. 

Segundo a coordenadora de Transporte Público do 
ITDP, as transformações que estão sendo feitas na malha 
viária carioca devem ser planejadas para serem efetivas e 
duradouras na cidade, ultrapassando a gestão atual. “A pre-
feitura está agindo para fazer mudanças estruturais no sis-
tema, mas são mudanças que só vamos conseguir perceber 
no médio e longo prazo. Para isso, precisamos garantir que 
essas estratégias sejam continuadas por diferentes gestões. 
A continuidade dessas ações dependerá, além da vontade 
política, de um sistemático fortalecimento dos servidores 
dos órgãos de governo que, apoiados por um arcabouço 
regulatório e jurídico, deixem claro para a população os be-
nefícios sociais e econômicos das políticas de mobilidade”. 

A crise que se abateu sobre o sistema municipal do Rio de 
Janeiro tem afetado também o restante do Estado. Segundo a Fe-
deração das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado 
do Rio de Janeiro (Fetranspor), entidade que representa 184 em-
presas operadoras do transporte coletivo urbano e de característi-
cas urbanas em todo o Estado do Rio, os sistemas de ônibus muni-
cipais e intermunicipais têm sofrido as consequências do 
desrespeito aos contratos de permissão e concessão estabeleci-
dos entre empresas e prefeituras ou Governo do Estado. “Sem êxi-
to, os operadores vêm buscando, nos últimos anos, o reequilíbrio 
dos contratos em virtude da defasagem tarifária e do crescente 
aumento dos insumos básicos para a operação. Somente no siste-
ma intermunicipal, o índice de defasagem chega a 37,98%, o que in-
viabiliza a prestação do serviço com a qualidade que a população 
espera”, afirma a entidade em nota.

Para agravar a situação, a tarifa concedida ao sistema intermu-
nicipal em 2022, de 10%, foi inferior à tarifa técnica calculada pelo 
próprio Detro, órgão responsável pela gestão dos ônibus intermuni-
cipais. Ao anunciar o reajuste, o departamento de transportes infor-
mou que o índice seria de 18,51%, levando em consideração somente 
o período entre 2019 e 2020. Não houve também a recomposição de 
custos no intervalo entre março de 2021 a junho de 2022.

“O desrespeito aos contratos aprofunda o desequilíbrio econômi-
co-financeiro do setor, fragiliza a capacidade financeira das empre-
sas, impossibilita novos investimentos e leva à degradação do serviço 
prestado à população. Ou seja, a insegurança jurídica é um enorme 
obstáculo à evolução da mobilidade urbana”, diz a Fetranspor. 

A entidade cita ainda os impactos da alta do diesel e afirma 
que as empresas que operam linhas municipais e intermunicipais 
já não têm mais condições financeiras de manter a frota completa 
nas ruas, conforme o planejamento previsto tanto por prefeituras 
como pelo Estado. A incapacidade de manter o pleno atendimento 
aos passageiros vem sendo alertado publicamente pelos ope-
radores, que têm sido obrigados a priorizar linhas e horários de 
maior movimento, segundo a Fetranspor, que alerta: “a paralisação 
definitiva de serviços específicos está cada vez mais perto de virar 
realidade na maior parte dos sistemas de transporte por ônibus do 
Rio de Janeiro”. A entidade pede que sejam tomadas com a máxima 
urgência ações efetivas para evitar a degradação do transporte por 
ônibus, “a fim de garantir a continuidade de um setor vital 
para a população e para a economia fluminense”.

A SITUAÇÃO NOS SISTEMAS 
INTERMUNICIPAIS

D
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MIGUEL ÂNGELO 
PRICINOTE
é coordenador técnico do 
Mova-se Fórum de Mobilidade 
e Mestre em Transportes e 
especialista em Saúde Pública

O último mês de maio foi um marco 
histórico do transporte público, não só 

para a Região Metropolitana de Goiânia, mas 
para toda América Latina. A Companhia Me-
tropolitana de Transportes Coletivos - CMTC e 
a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo 
lançaram o primeiro produto de assinatura para 
o transporte público urbano: o Passe Livre do 
Trabalhador, no qual o empregador, ao invés de 
adquirir 52 passagens, irá comprar uma assi-
natura com 20% de desconto, permitindo que o 
empregado faça até 8 viagens por dia. Esse é o 
primeiro passo concreto para a transformação 
do modelo atual de transporte público para o 
modelo de Mobilidade como Serviço (MaaS - 
sigla em inglês para Mobility as a Service).

Assinatura mensal no transporte 
público da RM de Goiânia: 
um enorme passo rumo ao MaaS
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Passe Livre  
do Trabalhador

A nova Política de Tarifação inaugurada pela Câmara Delibe-
rativa de Transportes Coletivos - CDTC, reformulada pela Lei 
Complementar Estadual nº 169/2021, que congrega o Estado 
de Goiás, o município de Goiânia e os demais municípios da 
Região Metropolitana, busca promover, com o Passe Livre do 
Trabalhador, uma ampla transformação no transporte público 
para facilitar o acesso e o uso dos serviços com menores gastos. 

São vários os benefícios, entre eles o de oferecer um maior 
número de viagens para os trabalhadores a um preço único 
mensal de assinatura por colaborador. Ao final, o empregador 
terá uma economia de 20% com o custeio do Vale-Transporte 
(R$ 180,00 por funcionário) se comparado com o custo incorri-
do com o VT tradicional.
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Como o Passe Livre  
do Trabalhador foi viabilizado?

O Passe Livre do Trabalhador só foi viabilizado devido uma profun-
da reestruturação da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de 
Goiânia (RMTC), fruto da Lei Complementar Estadual nº 169/2021, 
que promoveu a alteração da governança da RMTC e atribuiu par-
ticipações aos entes federados segundo as linhas e serviços pelos 
quais eles respondem. O Estado de Goiás passa a responder por 15 
municípios integrantes da RMTC, os quais são providos apenas de 
serviços intermunicipais de características urbanas (linhas semiur-
banas). Os demais municípios que compõem a governança da RMTC 
são Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, ficando assim 
atribuídas as referidas participações: o Estado de Goiás e o Municí-
pio de Goiânia respondem por 41,2% cada, sendo de 9,4% a participa-
ção do Município de Aparecida de Goiânia, e de 8,2% a do Município 
de Senador Canedo.

Outro ponto importante para que haja o reequilíbrio de toda rede 
é a redefinição da política tarifária da RMTC, para que ela possa 
ser flexível e estabelecer diferentes produtos tarifários que sejam 
atrativos à demanda de passageiros. Isso será possível porque a lei 
complementar possibilita que seja instituída, na sua regulamentação, 
uma tarifa de remuneração das concessionárias que reflita os custos 
efetivos dos serviços prestados, e uma tarifa pública do usuário, a ser 
cobrada dos passageiros e definida de acordo com as políticas públi-
cas fixadas pela CDTC.

Conclusão

A Região Metropolitana de Goiânia pode ser o início da próxima revo-
lução na forma de deslocar nas cidades da América Latina, no mesmo 
nível da implantação dos bondes elétricos na virada dos séculos XIX 
para o XX. O sucesso do MaaS pode promover a substituição do uso 
do automóvel individual para soluções de mobilidade compartilhada 
e o transporte público. E iremos sair da lógica de comprar bilhetes por 
viagem para adquirir acessos ao serviço.

Outro ponto será a integração intermodal (transporte coletivo, DRT 
(transporte sob demanda), bicicletas compartilhadas, táxis, soluções 
de ride hailing (Uber, 99...) de modo de que cada usuário poderá esco-
lher as formas de deslocamento que melhor se adaptam às suas neces-
sidades e capacidade de pagamento.

Portanto, a reestruturação da RMTC não é de interesse somente da 
população local, mas sim de todos os técnicos, planejadores e forne-
cedores de transporte em todo o globo terrestre, um verdadeiro 
laboratório da mobilidade do futuro.

Sobre
o MaaS

O MaaS é um serviço baseado em as-
sinatura que usa modelos de negócios 
baseados em pacotes e esquemas de 
preços multipartes. Com esse tipo de as-
sinatura, os usuários podem obter aces-
so a uma variedade de ofertas de pa-
cotes oferecidas com diferentes menus 
de planos de tarifas. Eles consistem em 
uma taxa de acesso, geralmente paga 
uma vez e renovada em intervalos regu-
lares, e uma taxa de uso ou abono, que 
depende de uma estrutura de preços. É 
um conceito de negócio cuja adoção tem 
crescido rapidamente em ambientes de 
produtos e serviços digitais, como músi-
ca, e-book, revistas eletrônicas, e-com-
merce, SaaS (Software como Serviço) 
e serviços de streaming, e está recente-
mente começando a se delinear no setor 
de transportes.

Por meio de uma assinatura de uma 
plataforma MaaS, os usuários devem 
pagar uma taxa mensal recorrente para 
obter acesso a um pacote de mobilidade 
que inclui diferentes modos de trans-
porte oferecidos pela mesma operadora 
ou por diferentes operadoras. Cada 
modo de transporte pode ser oferecido 
com um esquema de preços diferente 
(por exemplo, viagens ilimitadas ou cer-
ta quantidade de dias com viagens gra-
tuitas). Desta forma, será possível aten-
der de forma integral às necessidades de 
viagem de cada cliente, que não podem 
ser atendidas por apenas um meio de 
transporte. A integração e prestação 
de dois ou mais serviços de transporte 
distintos a um único preço cria uma 
vantagem inerente para os usuários 
em termos de conveniência de uso, pois 
estarão envolvidos em uma única inte-
ração para pagar e usar os serviços.
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Quer saber mais? Acesse nossas redes:

autopass.com.br

PARADA 
OBRIGATÓRIA
PARA O 
SEU NEGÓCIO 
A Autopass espera 
por você na Lat.Bus!

APOIO

Você é nosso convidado especial para uma imersão 

no que há de mais inovador em serviços e produtos 

voltados à simplificação da mobilidade humana. 

Venha conhecer a Autopass e entender como impactamos 

positivamente, todos os dias, a vida de milhões de passageiros.

Te aguardamos no estande na Rua C – 31.
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ANTÔNIO AUGUSTO LOVATTO
Engenheiro de Transporte da 
Associação dos Transportadores de 
Passageiros de Porto Alegre (ATP)

As cidades brasileiras “esqueceram” de olhar o trans-
porte público por pneus como um serviço essencial e 
fundamental para o desenvolvimento econômico e social. 
Além disso, a crise na redução de demanda de passagei-
ros urbanos é mundial. As cidades se organizaram de 
formas diferentes, os bairros adquiriram independência 
econômica, cultural e social que não existia há alguns 
anos. E, também, temos os avanços tecnológicos e o bara-
teamento dos veículos individuais.

Todos esses fatores, conjugados com os erros estraté-
gicos por parte dos governantes, colocou as cidades de 
“joelhos”, na clemência por um aporte extratarifário, no 
momento da pandemia. Tivemos cidades brasileiras com 
o transporte totalmente suspenso, e capitais importantes 
nas quais a redução da oferta de viagens chegou a 40% 
dos níveis pré-pandemia, até porque a demanda de pas-
sageiros caiu para 20%.

Apenas São Paulo e Curitiba vivenciaram uma 
realidade diferente da maioria, devido à existência de 
subsídios. A oferta de horários nunca baixou de 75%, 
conseguindo manter um mínimo de serviço para atender 
as necessidades básicas das populações.

Ocorre que, se não houver uma compreensão clara 
de que o subsídio ou aporte extratarifário não é para 
subsidiar empresa de ônibus e, sim, subsidiar o pas-
sageiro diretamente, o setor de transporte público terá 
pouco investimento em políticas públicas para au-
mentar a atratividade e a capilaridade. E os sistemas de 
transportes alternativos e aplicativos reinarão cada vez 
mais, no espaço deixado pela falta de regulamentação e 
fiscalização dos governos.

Precisamos continuar seguindo as mesmas políti-
cas de financiamento que cidades de primeiro mundo 
praticam há muitos anos, se desejamos ter cidades 
mais sustentáveis, privilegiando o coletivo e não 
o individual. 

SUBSÍDIO, 
PARA QUEM?

Os subsídios públicos aos serviços de trans-
porte coletivo por ônibus no Brasil finalmente 

chegaram. Atualmente, estão distribuídos de uma 
forma muito mais ampla, em praticamente todos os 
estados da União. Uma mudança importante: afinal, 
esse serviço é responsável por 86% dos deslocamen-
tos de transporte coletivo no Brasil. Não que este mo-
delo de financiamento não estivesse sendo praticado, 
mas poucas cidades utilizavam os subsídios como 
parte de suas políticas de transporte.

A pandemia antecipou ou abreviou o momento de 
implantação deste aporte extratarifário em grande 
parte das cidades. Mas, desde o Plano Real, os siste-
mas de transporte coletivo já apresentavam uma fadi-
ga e a redução gradativa da demanda.

Com a chegada dos aplicativos de transporte, em 
2014, o sistema de transporte coletivo por ônibus 
saiu da enfermaria para a emergência; e, na pande-
mia, a UTI foi o caminho obrigatório. Os sistemas 
metroferroviários, em particular, passaram por to-
das estas crises sem solavancos, pois sempre foram e 
serão “blindados” em relação à perda de passageiros 
e de produtividade, com substanciais aportes finan-
ceiros governamentais.

Já o transporte público por ônibus sempre fi-
cou à margem dos investimentos em infraestrutura 
como corredores, faixas exclusivas, plataformas e 
terminais; e também no custeio e manutenção do 
equilíbrio financeiro dos sistemas, mesmo o Brasil 
sendo um dos maiores produtores e exportadores 
de ônibus do mundo, com fábricas de carrocerias 
distribuídas em vários continentes. Ou seja, temos 
um excelente produto; o que falta, na verdade, é uma 
“interface” de qualidade entre o passageiro e o ôni-
bus, terminais, paradas, informação, corredores e 
faixas exclusivas. {A
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A

“Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um 
dia”. O verso da famosa canção de Lulu Santos pode 

até ser clichê, mas, se aplicado ao contexto da mobilidade 
urbana brasileira, torna-se uma espécie de advertência. 
“Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo”, como diz a 
música: caso o setor não receba a valorização de que pre-
cisa, e com urgência, vai desmoronar e se perder. Mas não 
sem antes fazer barulho e causar impacto. Assim, como 
uma onda no mar.

Vamos aos fatos. A população brasileira vivendo em 
cidades – que chegou a 80% em 2020, segundo dados da 
Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) – não 
retornará aos 30% da década de 1950. Também não será 
possível voltar no tempo e corrigir tal crescimento, que 
tem ocorrido sem planejamento ao longo da história. En-
tretanto, é vital para os deslocamentos nessas regiões e, 
consequentemente, para a qualidade de vida de todos os 
brasileiros, que o cenário seja repensado daqui por diante.

OBRAS 
VIÁRIAS OU 

IMOBILIÁRIAS?
Enquanto bairros construídos sem 

planejamento se beneficiam de 
investimentos em infraestrutura, 

o transporte público segue 
ignorado, colocando em risco 

cidades inteiras e o direito de ir 
e vir de milhões de brasileiros

{A
} N

ag
as

im
a/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

; {
B}

 W
al

lp
ap

ic
; {

C
} c

om
po

st
er

-b
ox

/D
ep

os
itp

ho
to

s.
co

m
; {

D}
 M

an
ua

l U
rb

an
o/

Pr
ef

ei
tu

ra
SP

NTUrbanoED. 57

46 Infraestrutura



Hoje, essa falta de integração entre desenvolvimento 
urbano e um sistema de transporte coletivo capaz de 
suprir a demanda criada é agravada por uma expansão 
dispersa das cidades, orientada pelos interesses do mer-
cado imobiliário. A lógica, que ganhou força nos últimos 
20 anos, é perversa: obras de infraestrutura viária são 
realizadas em regiões espalhadas e desocupadas, crian-
do bairros afastados e atraindo empreendimentos co-
merciais ou habitacionais para as áreas intermediárias.

“O mercado imobiliário está definindo o crescimento 
das cidades. É aquilo que o urbanista Candido Malta 
Campos fala: não são obras viárias, e sim imobiliárias. 
Destinadas a acrescentar valor ao solo e desviar a ex-
pansão urbana, enquanto áreas necessitadas continuam 
sem infraestrutura”, critica a professora da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, Ermínia Maricato.

E assim acontece. Os novos bairros geram investi-
mentos e a necessidade de serviços essenciais como o 
transporte público. “Empreendimentos muito grandes, 
pouco adensados, precisam estar conectados a um sis-
tema de transporte de alta capacidade. Mas é difícil le-
var, pois há menos uso e, portanto, custo alto. Vai ser um 
serviço caro e de baixa qualidade e as políticas públicas 
ignoram isso”, avisa o técnico de planejamento e pesqui-
sa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho.

Ainda assim, com todos os obstáculos impostos pela 
ausência de um planejamento integrado, obras de infra-
estrutura – como corredores de BRT, faixas exclusivas e 
metrô acabam chegando e valorizando essas localida-
des, sem que isso beneficie o setor. As melhorias podem 
até elevar os tributos, mas nada disso é reinvestido no 
transporte público, que muitas vezes é obrigado a ab-
sorver o baixo custo-benefício de atender áreas distan-
tes e sem muita demanda.

Mas, como transformar a valorização de imóveis 
e regiões beneficiadas pelas novas infraestruturas em 
melhorias reais para o transporte público? Numa rea-
lidade que já estava decadente há décadas, mas piorou 
consideravelmente com os efeitos da pandemia – entre 
eles, represamento da tarifa, perda de demanda e receita, 
diesel mais caro e queda na renda média do trabalhador 
–, a captação de recursos vindos do lucro imobiliário seria 
não apenas bem-vinda, mas, sobretudo, justa e urgente.

Alternativas
pouco aplicadas

Existem, em nossa legislação, diversos mecanismos para 
promover mudanças no espaço urbano e, paralelamente, 
atrair recursos para projetos de interesse coletivo. Dentre 
elas estão as chamadas Operações Urbanas: intervenções 
com objetivo de melhorar o acesso, a qualidade e a valori-
zação ambiental e social de determinadas áreas. Apesar de 
serem coordenadas pelo poder público, tais operações per-
mitem a participação de empresários do setor imobiliário, 
moradores, usuários dos espaços e investidores privados.

Reguladas pelo Plano Diretor e aprovadas por lei muni-
cipal, as Operações Urbanas buscam qualificar regiões, am-
pliar espaços públicos, melhorar a infraestrutura viária, im-
plantar programas habitacionais e aprimorar o transporte 
público, por exemplo. É possível flexibilizar os limites de uso 
do solo estabelecidos mediante pagamento de contraparti-
da à prefeitura, que, por sua vez, deve realizar investimentos 
urbanísticos no próprio local.

Outro instrumento pouco comentado, de forma geral, é 
a Outorga Onerosa do Direito de Construir, que nada mais é 
do que uma taxa paga por pessoas ou empresas que desejam 
construir além do limite permitido pelo coeficiente básico 
de determinado terreno. Em São Paulo, onde esse tipo de 
iniciativa possui experiências bem-sucedidas, o valor dessas 
outorgas é investido no Fundo Municipal de Urbanização, 
utilizado em melhorias nas cidades.

Para o superintendente da Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP), Luiz Carlos Néspoli, é im-
portante fixar percentuais para serem utilizados especifi-
camente como fonte extratarifária do transporte público. 
“Em São Paulo, até bem pouco tempo atrás, 30% de todo 
o recurso capturado a partir de outorgas onerosas e en-
viado para o fundo de desenvolvimento estava marcado 
e carimbado para a mobilidade ativa e o transporte públi-
co”, exemplifica.

Por outro lado, há dispositivos mais controversos, que, 
embora relevantes e antigos, não alcançaram efetividade. É 
o caso da Contribuição de Melhoria, um tributo que pode ser 
cobrado pela União, os estados, o Distrito Federal ou os mu-
nicípios por obra pública que tenha proporcionado a valoriza-
ção de imóvel ou terreno do indivíduo sujeito à cobrança. Pre-
vista na Constituição Federal e regulamentada desde 1967, a 
taxa não registra casos bem executados no país.
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“Embora essa questão esteja na Constituição 
e seja incontestável que, ao implantar um projeto 
numa cidade, a área lindeira se beneficia desse ser-
viço e de todo o investimento feito, é praticamente 
impossível fazer um plano de contribuição de me-
lhoria. É tão complexo, difícil e burocrático que não 
temos nenhum exemplo no Brasil caracterizado na 
forma prevista na Constituição”, lamenta o presiden-
te da Associação Nacional das Empresas de Trans-
portes Urbanos (NTU), Francisco Christovam.

De acordo com o Decreto-Lei nº 195, que dispõe 
sobre a cobrança da Contribuição de Melhoria, o tri-
buto é fixado conforme natureza da obra, benefícios 
para usuários, atividades econômicas predominantes e 
nível de desenvolvimento da região. Para cobrar, o ente 
federativo deve publicar um edital com delimitação das 
áreas direta e indiretamente beneficiadas, relação de 
imóveis, descritivo do projeto, orçamento total ou par-
cial das obras e parcela do custo das intervenções junto 
ao plano de rateio entre as propriedades.

Na avaliação do presidente da NTU, propostas 
como essa encontrariam resistência. “A judiciali-
zação é a coisa mais certa a supor. Haveria, sem 
sombra de dúvida, aqueles que questionariam os 
aspectos legais e os prejuízos imputados à popula-
ção lindeira, já que uma obra traz benefícios, mas 
também transtornos. Teria que fazer a contabilidade 
das vantagens, mitigar efeitos negativos, e por aí 
vai. É complicado, e não vejo a menor possibilidade 
de contar com esses recursos para implantação 
de novos projetos de transporte ou melhoria dos 
existentes”, sustenta Francisco Christovam.

O assessor de coordenação do Instituto Cidades 
Sustentáveis, Igor Pantoja, aposta na informação 
como principal arma para driblar o impasse. “A 
outorga onerosa e a contribuição de melhoria são 
importantes fontes de recursos previstas, mas pouco 
aplicadas. É uma questão de discutir com a socieda-
de. Na medida em que há ampliação da consciência 
social sobre a relevância dessa arrecadação, e tam-
bém transparência em relação à destinação, até o 
próprio sistema judiciário compreende melhor a 
necessidade. Os gestores públicos precisam fazer 
frente na busca pelo capital imobiliário”, opina.

Outras
possibilidades

Por mais que o capital imobiliário não esteja tão acessível para a 
mobilidade urbana, desistir não é uma opção. Assim, proprietários 
de imóveis e terrenos beneficiados com a valorização trazida por 
obras de infraestrutura continuam na lista de possíveis fontes extra-
tarifárias. O técnico de planejamento e pesquisa do IPEA é um dos 
defensores da ideia.

“Quando se fala em infraestrutura de mobilidade, o ideal é que 
a arrecadação venha desses proprietários. No Japão, cerca de 40% 
dos investimentos em infraestrutura são viabilizados pelo lucro 
imobiliário. Para custeio, podemos pensar no IPTU. À medida que 
uma estação de metrô valoriza um imóvel, automaticamente o im-
posto tem um acréscimo. O problema é a dificuldade em atualizar o 
valor, mas é uma boa forma de retornar a valorização para o trans-
porte”, defende Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho.

Segundo o especialista, São Paulo teve forte resistência a uma 
proposta semelhante de um governo anterior, em que áreas mais 
ricas pagariam um pouco a mais pelo IPTU, para financiar o trans-
porte público, numa espécie de imposto progressivo: “Houve ques-
tionamentos jurídicos e políticos. Sempre que se fala em onerar 
tributos ou criar novos, surge uma contrariedade forte. Só que isso 
já acontece no mundo todo, então o Brasil vai ter que avançar. Não 
só nessa questão da valorização dos imóveis, mas em outras fontes 
baseadas em compensações”.

A lista é ampla. A taxação da gasolina, por exemplo, vem para 
compensar as externalidades negativas geradas pela cultura de va-
lorização do automóvel particular. De acordo com dados divulgados 
pelo Programa Emergencial de Qualificação da Infraestrutura para o 
Transporte Público Urbano por Ônibus, da ANTP, o número de carros 
no Brasil teve um boom impressionante, principalmente com a oferta 
de financiamentos e redução de impostos na cadeia produtiva do 
veículo. Em 1990, a proporção era de nove habitantes por carro. Em 
2018, a frota chegava a cerca de 100,1 milhões de automóveis.

Ainda no que diz respeito ao veículo individual – que também eleva 
a poluição e os congestionamentos nas cidades e contribui para o au-
mento de acidentes e consequente ocupação de leitos nos hospitais –, 
estudiosos recomendam subsídios vindos de motoristas de aplicativo 
e cobrança por uso de vias e estacionamentos. Para se ter uma ideia, 
segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, os au-
tomóveis representam 78,5% dos veículos no espaço viário da cidade, 
enquanto os ônibus (urbanos e fretados) são apenas 8%, mesmo fa-
zendo metade dos deslocamentos por meio motorizado.

48

NTUrbanoED. 57

Infraestrutura



“Não atingiremos a demanda de 2019, período anterior à pan-
demia. O número seguirá menor, e olha que já vinha caindo desde 
2003. Temos que passar por essa onda imensa, mergulhar e sair do 
outro lado, com mais fontes de investimento e custeio, e atentos ao 
novo que vem forte, como veículos elétricos, autônomos e as ener-
gias renováveis”, alerta Jurandir. “Para as cidades, é fundamental 
ter transporte público de qualidade para oferecer boa qualidade de 
vida para as pessoas e chances iguais para prosperarem e a economia 
crescer”, complementa a gerente de Mobilidade Urbana da WRI Brasil, 
Cristina Albuquerque.

Cidade de 
quantos minutos?

Utopia. Essa é a palavra que mais se vê quando o assunto é o famoso 
slogan da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Resumidamente, a ideia é 
que seja possível acessar qualquer serviço importante do cotidiano de 
um cidadão comum em apenas 15 minutos, seja a pé ou de bicicleta. 
Para alcançar o objetivo, há metas como descentralização em massa e 
distribuição dos serviços pelos bairros.

“É uma questão estrutural, de uma política de 
mobilidade cujo eixo básico é promover a univer-
salização do uso e propriedade do automóvel. Por 
isso reduz impostos, constrói viadutos. Há esta-
cionamento gratuito na cidade inteira, com alguns 
rotativos que poucas vezes subsidiam o transporte. 
Deveríamos usar espaço público para ciclovia, faixa 
de ônibus ou ampliação de calçadas. E estacio-
namentos para prédios ou terrenos de concessão 
pública”, opina o diretor nacional do Instituto do Mo-
vimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público 
de Qualidade para Todos (MDT), Nazareno Affonso.

O presidente honorário da União Internacional 
de Transportes Públicos (UITP) para a América La-
tina, Jurandir Fernandes, apresenta, ainda, outras 
alternativas: extinção de gratuidades não previstas 
na Constituição (ou custeio por outras áreas que não 
o transporte), combate ao transporte clandestino e 
implantação de mais ciclovias e faixas exclusivas em 
horários de pico.

B
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Os mais céticos apontam que somente o muni-
cípio de Paris, com sua população de 2,18 milhões, 
seria alcançado pela política. A região metropolitana 
completa, que totaliza 12 milhões de pessoas, é me-
nos adensada e o comércio não é bem distribuído, o 
que dificultaria a aplicação das medidas. O presiden-
te da ANTP enxerga o projeto como algo possível, 
sim, mas em longo prazo. E imagina cidades brasilei-
ras pensando em ideias semelhantes. 

“A política é de que viagens médias sejam de 
15 minutos. Não hoje, nem amanhã, mas em 20 
anos. O que será que nossas cidades, revendo seus 
planos diretores e buscando reorganizar o uso do 
solo, conseguiriam planejar e alcançar daqui a 
cinco, dez, quinze ou vinte anos? Penso no quanto 
isso pode impactar a qualidade de vida”, imagina 
Ailton Brasiliense.

A ideia de deslocamentos mais curtos, no entan-
to, não é nova. A busca tem sido pelas tão sonhadas 
cidades compactas, conectadas e integradas, com 
rapidez na chegada ao emprego, ao lazer e aos ser-
viços. Pela qualidade de vida humana, mas também 
em favor do meio ambiente. Neste contexto, tam-
bém é francês um termo muito difundido, especial-
mente com o home office e as alterações na rotina 
após a pandemia: desmobilidade.

Não é parar. Trata-se de não ter que fazer deslocamentos longos 
e desagradáveis, por meio de medidas como valorização de regiões 
nos arredores de estações de transporte coletivo, ocupação dos 
centros e os chamados vazios urbanos – situados no espaço entre os 
centros e as periferias. Basicamente, é priorizar a reorganização das 
cidades para alcançar um desenvolvimento mais sustentável. “Pre-
cisamos retomar uma construção nacional em direção à defesa do 
transporte coletivo e da função social da propriedade. Não dá para 
a gente aceitar tanta terra ou imóvel construído vazio”, destaca a ar-
quiteta e urbanista Ermínia Maricato.

Em Copenhague, capital da Dinamarca, o conceito é de cidade 
compacta, com acesso, a pé, aos mais diversos serviços. Em Melbour-
ne, na Austrália, o foco é nos deslocamentos curtos, por isso o apelido 
de cidade de 20 minutos. São apenas alguns exemplos que servem 
como inspiração. “Esse deslocamento pendular de 23 milhões de pes-
soas que temos em São Paulo é insustentável, seja do ponto de vista 
econômico, social ou ambiental”, avalia Igor Pantoja.

Na opinião do assessor de coordenação do Instituto Cidades Sus-
tentáveis, o conceito de cidade de 15 minutos pode não se encaixar per-
feitamente na realidade brasileira, mas é fundamental repensar o cená-
rio atual: “Temos de levar a sério uma política de mobilidade na qual as 
pessoas não precisem cruzar 50 km todo dia para trabalhar. Fazer aqui 
é mais difícil que em Paris, pois temos cultura de estimular crescimento 
de periferias, o que leva a população, principalmente a mais pobre, a 
morar cada vez mais longe. Devemos incentivar empregos em outros 
lugares, só para começar”

C
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D
É impossível encerrar essa discussão sem voltar 

àquele que deveria ser o primeiro passo: planejamento. 
Há 21 anos, surgia o Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/2001), que tornou obrigatória a elaboração do 
Plano Diretor com foco no desenvolvimento sustentável 
das cidades. Mais tarde, a Lei nº 12.587/12 – Lei da Mo-
bilidade Urbana – deu aos municípios a missão de plane-
jar e executar a política de mobilidade urbana, por meio 
dos Planos de Mobilidade Urbana.

Com os dois planos alinhados e diretrizes de desen-
volvimento urbano orientadas ao transporte público, 
fica mais fácil sonhar com cidades organizadas. Além 
da integração entre os dois planos, Nazareno Affonso 
lembra a importância da efetividade. “Os municípios 
fazem planos para 10 anos, mas não definem ações de 
curto e médio prazo. Aí ninguém faz, acompanha ou 
controla nada, e depois de 10 anos vão discutir a revisão 
do plano. É preciso elaborar propostas para dois, cinco e 
dez anos”, observa o arquiteto e urbanista, que classifica 
a Colômbia como um bom exemplo de planejamento: 
“Não são projetos de transporte público, mas um roll de 
políticas públicas, com estudo total que se integra com o 
sistema da cidade”.

No Brasil, uma das referências de plano diretor é o 
que foi elaborado em São Paulo em 2014, reconhecido 
internacionalmente. Entre as iniciativas, estão a valori-
zação do transporte público e da mobilidade ativa, e o 
adensamento onde há transporte de alta capacidade. 
Isso sem mencionar as entradas que dão fluidez entre 
espaços públicos e privados e estímulo à habitação no 
centro. Consultor na elaboração de alguns planos di-
retores, o arquiteto e urbanista Carlos Leite ressalta a 
necessidade de embasamento. “É preciso simular um 
crescimento orientado ao transporte e fazer um planeja-
mento baseado em dados e evidências, e não em achis-
mo”, frisa o professor da faculdade Mackenzie.

“Aqui, estamos com um desenvolvimento urba-
no muito mais tardio, então não dá para comparar 
com cidades como Paris, Barcelona, Londres e Nova 
Iorque. De qualquer maneira, cabe a nós propor e 
trabalhar dentro do que a gente consegue, grada-
tivamente, lutando pela continuidade das políticas 
públicas, sem as quais a gente não faz nada”, obser-
va o acadêmico.

Diante da crescente competência técnica dos 
profissionais envolvidos no setor da mobilidade ur-
bana no Brasil e das boas ideias que surgem a cada 
dia – seja no âmbito da tecnologia e dos serviços, seja 
em termos de atração de recursos –, o presidente da 
NTU chama a atenção do poder público. “Os entes 
federativos precisam assumir que o transporte pú-
blico é um serviço que viabiliza os demais serviços 
públicos. É por meio dele que a economia das cida-
des e, consequentemente, do Estado, é gerada. Se 
todos se conscientizarem disso e assumirem suas 
contrapartidas nos investimentos, isso somará um 
montante que vai permitir a implantação de muitos 
projetos que estão na gaveta, sem dúvida”, 
finaliza Francisco Christovam.

O plano é planejar
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VICTOR 
SCHWAMBACH
Diretor de Planejamento e 
Operações da Real Alagoas e 
Conselheiro de Inovação da NTU

Em relação à forma de pagamento, as empresas (for-
necedoras de validador ou não) evoluíram muito e vêm 
trazendo bastante inovação ao mercado. Com a tecno-
logia da biometria facial, foi possível reduzir fraudes de 
passageiros gratuitos e estudantes, apesar da tecnologia 
ter sido prejudicada pela utilização de máscaras durante 
a pandemia. Para quem antes só conseguia fazer o pa-
gamento da passagem com dinheiro ou vale-transporte, 
hoje consegue substituir por alternativas como paga-
mento por aproximação com cartões de crédito e débito, 
pagamento instantâneo gerando QR Code na tela do ce-
lular, podendo ser pago inclusive com PIX, e até mesmo 
uma redução no tempo em que os créditos das recargas 
de vale-transporte podem ser usados pelo cliente. A evo-
lução dos meios de pagamento gerou uma maior agilida-
de no embarque dos passageiros, reduzindo o tempo das 
viagens e, sem dúvida, foi um facilitador para a retirada 
do posto de cobrador em vários sistemas de transporte 
público coletivo do país, uma vez que a vida do passagei-
ro foi bastante facilitada.

Muitos desses benefícios só são possíveis graças à inte-
gração de todas essas tecnologias. Provavelmente não tería-
mos o avanço que temos se todas essas empresas trabalhas-
sem de forma fechada. A tendência é que as empresas de 
diferentes áreas (sejam elas de tecnologia ou não) conver-
sem mais e tragam ainda mais benefícios para todos. Quem 
sabe, num futuro não muito distante, veremos opções me-
lhores de “first and last mile”, ônibus autônomos, movidos 
à energia limpa, hidrogênio e tantas outras possibilidades 
impensáveis no momento, oferecendo um serviço 
melhor e uma tarifa mais módica à sociedade.

Informatização 
no Transporte 
Público 
Coletivo

Na última década do século XX a informati-
zação chegou ao Brasil. Mas será que dá para 

imaginar uma empresa não informatizada? Regis-
tros e processos manuais mantinham as empresas 
pouco competitivas, olhando do ponto de vista atual. 
No setor de transporte urbano de passageiros a falta 
de informatização gerava uma ineficiência enorme, 
até então não reconhecida, para as cidades, para os 
operadores e para o passageiro do transporte público 
coletivo. Com o avanço da tecnologia, ferramentas 
como GPS, telemetria e validador, entre outras, vieram 
para trazer benefícios para as empresas e seus stake-
holders.

A tecnologia do GPS, por si só, é uma commoditie. 
A forma como os dados são tratados faz toda a dife-
rença na sua utilização. Essa ferramenta possibilitou 
a otimização da frota, gestão de pontualidade das via-
gens, informação em tempo real para os passageiros 
e, até mesmo, a realização de pesquisas mais precisas 
de Origem-Destino e Sobe-Desce numa velocidade 
nunca antes vista, diminuindo desperdícios, aumen-
tando a eficiência dos processos e, o mais importante, 
a qualidade do serviço prestado ao passageiro. 

Se antes precisávamos estar presentes para ava-
liar o nível de condução dos motoristas, com a teleme-
tria foi possível não só avaliar acelerações, frenagens, 
curvas bruscas, entre outros detalhes, como também 
trabalhar numa operação mais eficiente olhando do 
ponto de vista de consumo de combustível e peças, 
além de tornar a manutenção mais ágil e assertiva em 
nível de chassi e carroceria do veículo. {A
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“Novas Regras para o Transporte Coletivo Urbano: mais qua-
lidade e tarifa acessível”, é o tema da 35ª edição do Seminário 

Nacional NTU 2022, que acontece no São Paulo Expo Exhibition & Con-
vention Center, nos dias 9, 10 e 11 de agosto de 2022. O evento reunirá 
diversos especialistas do setor de transporte urbano brasileiro para uma 
imersão em pautas voltadas para a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados pelos operadores do transporte público coletivo e para a busca 
por tarifas mais acessíveis à população. 

Realizado de modo remoto durante a pandemia de covid-19, o tradicio-
nal evento da NTU retorna este ano de maneira híbrida - pela primeira vez, 
em 35 edições, será feito de modo presencial, mas também transmitido 
on-line. Em paralelo, será também realizada a Lat.Bus Transpúblico – a maior 
feira de mobilidade urbana coletiva da América Latina. Os eventos vão trazer 
todas as novidades e abrir espaço para o debate dos principais temas que 
envolvem o setor atualmente, desde o cenário atual do transporte público 
brasileiro pós-pandemia às propostas para as eleições gerais de outubro. 

Hora de debater
Um dos maiores eventos de mobilidade urbana da 
América Latina, o Seminário Nacional NTU 2022 e 
a Feira Lat.Bus Transpúblico será realizado em novo 
local e terá, pela primeira vez, formato presencial 
com transmissão on-line, para alcançar o maior 
público da história do evento. O evento acontece 
entre os dias 9 a 11 de agosto, em São Paulo

HTTPS://SEMINARIONTU-LATBUS.ORG.BR/

FAÇA SUA INSCRIÇÃO E ACESSE TODA A 
PROGRAMAÇÃO NA PÁGINA OFICIAL DO EVENTO:
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Destaques

PRIMEIRO DIA
(9 DE AGOSTO) 

A abertura oficial do Seminário e Feira está marcada para 10h no au-
ditório do São Paulo Expo, com a presença de autoridades do poder 
público, lideranças setoriais e da indústria. Na sequência, tem início 
o 1° Painel do Seminário Nacional NTU, com o tema “O novo cami-
nho do transporte coletivo urbano”. O principal painel do evento 
vai abordar o atual cenário do transporte público brasileiro, ainda 
bastante desafiador mesmo com os indicadores começando a voltar 
à normalidade, e abordar as alternativas para a superação da pro-
funda crise estrutural em que o segmento se encontra, agravada pela 
pandemia, que causou a interrupção total ou parcial da prestação dos 
serviços em mais de uma centena de sistemas de transporte, além de 
um desequilíbrio financeiro de aproximadamente R$ 1 bilhão mensais 
em nível nacional, segundo dados da NTU. A proposta que atualiza o 
marco legal do setor será um dos pontos debatidos. 

Participam do painel: Francisco Christovam, presidente da NTU; 
Edvaldo Nogueira Filho, presidente da Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) e prefeito de Aracaju (SE); Fábio Damasceno, secretário de Mo-
bilidade e Infraestrutura do Espírito Santo e Sérgio Avelleda, coorde-
nador do núcleo de mobilidade urbana do laboratório de cidades do 
Insper Arq.Futuro. A mediação fica a cargo de Marco Antonio Sabino, 
apresentador do programa “Olhar de Repórter” da TV Band. 

Logo após o almoço, das 14h às 15h, será realizada a palestra 
máster do evento, a cargo do analista de política da CNN Iuri Pitta, 
que vai abordar o tema “O transporte público nas eleições – o que 
pensam e querem os candidatos”. Iuri Pitta, que é jornalista e 
também mestre em administração pública e governo, tem mais de 
20 anos de experiência em grandes redações nas áreas de política, 
internacional e economia, além de atuar também em comunicação 
corporativa e institucional.

Ao final da palestra máster será feito o lançamento da publicação 
“Eleições 2022: o caminho da mudança – um transporte público de 
qualidade para uma vida melhor”, que reúne propostas consensuais 
formuladas pelos principais representantes da cadeia produtiva do 
transporte público de passageiros — especialistas, montadoras/fa-
bricantes de veículos, empresas operadoras e poder público — para 
as eleições deste ano. A publicação, coordenada pela Associação Na-
cional dos Transportes Públicos (ANTP), contou com contribuições da 
NTU, FABUS, ANFAVEA, Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 
de Mobilidade Urbana, Instituto MDT e Frente Nacional de Prefeitos.

Para o diretor administrativo e institucional da 
NTU, Marcos Bicalho dos Santos, levar reflexões 
políticas que sejam pertinentes ao evento é fun-
damental para o desenvolvimento do transporte 
público brasileiro. “Nós vamos fazer um debate 
sobre as eleições presidenciais porque acredita-
mos que o transporte público pode se inserir nessa 
pauta política. Esse momento é muito propício para 
que possamos levar as pautas do transporte públi-
co coletivo às propostas que os candidatos estão 
preparando para apresentar aos seus eleitores. O 
objetivo é contribuir com ideias que possam ser 
aproveitadas durante os próximos mandatos dos 
representantes de governo”, explica.

Segundo Bicalho, as expectativas para o retorno 
do Seminário Nacional de maneira presencial são 
boas. “A expectativa é muito grande, pois significa 
a retomada do setor depois de uma crise bastante 
aguda, da qual ainda não conseguimos sair to-
talmente, mas começamos a enxergar algumas 
situações que indicam que estamos caminhando 
no sentido da recuperação. Acreditamos que toda 
sociedade tem a ganhar com eventos como esse, 
pois é um momento que podemos discutir sobre os 
principais assuntos do setor e também apresentar as 
novidades tecnológicas. Sem dúvidas, isso contribui 
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados 
à sociedade”, conclui. 

Após a palestra master, o painel 2 traz um deba-
te de extrema importância para toda a sociedade: 
“O financiamento do transporte público coletivo 
para além da tarifa”, que vai trilhar o desafio da 
tarifa módica versus serviço de qualidade; mostrar 
cases de sucesso na separação da tarifa pública da 
tarifa técnica; fontes alternativas de recursos para 
subsídio ao passageiro (fontes extratarifárias); e 
abordar ainda exemplos internacionais e opções vi-
áveis no cenário brasileiro. Será um painel mediado 
por Rodrigo Tortoriello, consultor e um dos autores 
do estudo da NTU “Financiamento da Operação 
dos Sistemas de Transporte Público Coletivo nas 
Cidades Brasileiras” (  LEIA MAIS NA PÁGINA 16), 
que será apresentado no início e servirá de base 
para as discussões. 
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O último painel do dia começa às 16h30 e segue até às 
18h. A discussão será em torno do desafio de ampliar a par-
ticipação de jovens empresários e executivos no setor, tema 
que será tratado a partir da experiência do COMJOVEM – o 
Comitê de Jovens Empresários e Executivos do Transporte 
de Passageiros da Federação das Empresas de Transpor-
tes de Passageiros do Estado de São Paulo (FETPESP). O 
painel vai tratar de estratégias para fortalecer setor, seus 
processos sucessórios familiares, e trazer mais tecnologia e 
inovação para empresas operadoras do transporte coletivo 
de perfil tradicional.

SEGUNDO DIA
(10 DE AGOSTO)

O segundo dia do Seminário traz uma programação voltada 
para a inovação e a tecnologia, começando pelo painel 4, 
que irá reunir, das 10h às 11h30, entidades e empresas que 
atuam na área para tratar do tema “Futuro da mobilidade 
urbana pública e coletiva no pós-pandemia”. A discussão 
será mediada por Richele Cabral, diretora de Mobilidade 
Urbana da Fetranspor e membro do Conselho de Inovação 
da NTU. Em seguida, é a vez da programação do COLE-
TIVO - Programa de Inovação da NTU, que vai debater “A 
inovação como ferramenta para recuperar a demanda, 
fidelizar o cliente e melhorar a qualidade do serviço”. O 
painel 5 será realizado de 11h30 às 12h30 e terá mediação 
de Edmundo Pinheiro, conselheiro da NTU e presidente do 
Conselho de Inovação da NTU. 

Uma pauta que não poderia ficar de fora do evento é a 
chegada do padrão Euro 6 para os novos ônibus fabrica-
dos a partir de 2023 e outras opções de motores de baixa 
emissão. “Do Euro 6 à descarbonização do ônibus urba-
no” é o tema do Painel 6 do Seminário Nacional NTU, que 
pretende falar sobre opções tecnológicas já disponíveis no 
mercado brasileiro de material rodante e o que vem por 
aí em termos de chassis elétricos, gás natural, híbridos, 
motores a hidrogênio e outros. Esse debate, que começa 
às 14h, será enriquecido por representantes de todas as 
montadoras presentes no mercado nacional - Mercedes-
-Benz, BYD, VW Ônibus e Caminhões, Scania, Volvo, Ive-
co, Eletra, Marcopolo Attivi e Caio. O painel contará com 
a mediação de Dante Grecco Neto - editor do Caderno de 
Mobilidade do Estadão. 

A “Nova matriz energética para a redução de emissões” é o 
tema do painel 7, que será mediado pelo presidente do Instituto 
Brasileiro de Transporte Sustentável, Márcio D’Agosto. O painel 
reúne representantes de empresas produtoras e distribuidoras 
de combustíveis e energia e vai discutir eletromobilidade, novas 
opções de biocombustíveis e aditivos, biodiesel e “diesel verde” 
(HVO), biometano e outros.

O segundo dia termina com o painel 8, que tem como tema 
“A evolução dos Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) e 
Meios de Pagamentos”. Será o momento para falar sobre novos 
sistemas de planejamento, gestão de rotas e frotas e monitora-
mento; tecnologias de transporte público sob demanda e mo-
bilidade como serviço (MaaS, na sigla em inglês); diversificação 
e ampliação dos meios de pagamento (cartões contactless, Pix, 
QR Codes); conectividade, inteligência artificial, big data e blo-
ckchain aplicados ao transporte urbano de passageiros, entre 
outros temas. A mediação fica por conta da diretora executiva 
do Transfácil (BH), Ana Flávia Camilo. 

TERCEIRO DIA
(11 DE AGOSTO)

Na manhã do terceiro dia de evento o tema é a sustentabilidade 
no transporte, com foco no modo rodoviário intermunicipal e 
interestadual. A partir das 9h, as associações Associação Bra-
sileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros 
(ABRATI), junto com a Associação Brasileira das Empresas de 
Transporte Terrestre de Passageiros (ANTTUR) e a Federação 
das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento 
do Estado de São Paulo (FRESP) vão abordar o tema “Inovação 
com foco na sustentabilidade - a evolução do setor rodoviário de 
passageiros”. A programação segue até meio-dia. 

Na parte da tarde, o conteúdo fica por conta da Associa-
ção Internacional do Transporte Público – UITP, das 14h às 
15h30. Na sequência, das 15h30 às 18h30, o espaço do au-
ditório será ocupado pela programação do Fórum Transporte 
Sustentável, que reunirá palestra de Karisa Ribeiro, do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, sobre o conceito de ESG 
Aplicado; painel sobre “Experiência Internacional em Mobili-
dade Sustentável”, sob a responsabilidade da UITP, ANFAVEA 
e SINDIPEÇAS; e, para finalizar, serão apresentados, cases 
de boas práticas ESG de cinco empresas de transporte por 
ônibus: Viação Ouro e Prata, Viação Águia Branca, Viação 
Urubupungá, Grupo Guanabara e Expresso Itamarati.
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Em paralelo ao Seminário Nacio-
nal NTU também será realizada a Lat.Bus 
Transpúblico – Feira Latinoamericana 
do Transporte, uma das maiores feiras 
de mobilidade urbana da América Latina. 
Na ocasião, estarão representados todos 
os segmentos do transporte coletivo ur-
bano, rodoviário e de fretamento do Bra-
sil e também da América Latina.

Segundo Marcelo Fontana, co-or-
ganizador do evento juntamente com a 
NTU, as ações serão enriquecedoras, 
tanto com as exposições, quanto pelos 
conteúdos que serão abordados. “O 
evento é muito forte, grandes temas 
relevantes para o setor serão debatidos, 
tanto na questão política, quanto nas 
questões técnicas. Este ano, por exem-
plo, pela primeira vez, o Brasil terá uma 
apresentação dos ônibus na versão Euro 
6, os carros entrarão em produção a par-
tir de janeiro de 2023”, conta.

Para a realização do evento, a Lat.Bus recebeu apoio da Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (AN-
FAVEA) e da também da Associação Nacional dos Fabricantes de 
Ônibus (FABUS). A ANFAVEA representa as montadoras de ônibus 
no Brasil e levará para feira grandes nomes como Mercedes-Benz, 
Volkswagen Ônibus e Caminhões, Iveco, Scania e Volvo. Já a FA-
BUS levará as grandes marcas de fabricantes de carrocerias, em 
destaque os grupos Marcopolo, Volare, Neobus e Caio.

Além disso, a feira terá espaço para expositores nacionais e 
internacionais de equipamentos e serviços voltados para o setor. 
Para Marcelo Fontana, o empenho em inovar demonstra o quanto 
a categoria é resiliente e, mesmo diante de uma grande crise, busca 
sempre por novos caminhos.

“A tecnologia é um grande impulsionador da retomada do setor. 
A última grande edição da Lat.Bus foi em 2018, então temos uma 
grande expectativa para esse retorno. Em 2018 recebemos 7.100 
visitantes, acreditamos que este ano vamos superar essa marca. Es-
tamos trabalhando a divulgação do evento em todo Brasil e também 
na América Latina. Temos uma ação orquestrada que envolve ex-
positores, organizadores, a NTU e as demais entidades apoiadoras, 
todos trabalham juntos na mesma direção em busca de um 
bom resultado”, finaliza.
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Não é novidade que o transporte coletivo sofre que-
da acentuada no número de passageiros transpor-

tados. Os motivos para essa realidade são vários, entre eles 
está a crescente concorrência dos transportes alternativos 
disponíveis à população por meio de aplicativos, cenário 
intensificado com a pandemia da covid-19. Agora, além dos 
serviços de transporte por apps de carro, desde o começo 
do ano os mototáxis também passaram a atender por meio 
de apps em várias cidades brasileiras. Isso tem aumentado 
consideravelmente os riscos para os passageiros, já que 
54% dos acidentes de trânsito envolvem motos.

Com o objetivo de alertar sobre os riscos do uso do mo-
totáxi como transporte público, a Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e a Federação das 
Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São 
Paulo (FETPESP), com apoio da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), lançaram no dia 3 de junho, em São Pau-
lo, a campanha “Sua segurança não pode ser passageira. 
Vá de ônibus”. 

De acordo com as entidades que assinam a campanha, a 
intenção da ação é reforçar a mensagem de que o transporte 
coletivo é mais adequado e seguro para se locomover nas 
cidades. E alertar sobre os perigos do mototáxi, já que um 
a cada três mortos no trânsito estavam em motos – respon-
sáveis por um total de 11 mil vítimas fatais por ano no Brasil, 
de acordo com informações do Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV). 

Segundo um estudo realizado pela Fundação Institu-
to de Pesquisas Econômicas (Fipe) para o Departamento 
Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP), 60% dos 
profissionais que utilizam moto como veículo de trabalho 
já sofreram acidentes durante o serviço. Dos motociclistas 
acidentados, 30% permaneceram afastados de atividades 
por um período de seis meses a um ano.

Para o presidente da NTU, Francisco Christovam, é impor-
tante que as empresas e o setor, que é impactado por serviços 
que atuam de forma predatória em relação ao transporte público 
coletivo, alertem seus clientes sobre o perigo que correm ao op-
tarem por um veículo como a motocicleta para suas viagens. “O 
impacto que esse tipo de transporte tem causado para o setor é 
muito grande. Mas, para além de contribuírem para a redução de 
demanda, tem o fator segurança. E a vida precisa ser preservada. 
Optar pelo ônibus é o caminho mais seguro para isso”, defende. 

O transporte público coletivo por ônibus é o modo motorizado 
mais seguro que existe no trânsito. Ele leva um terço da popula-
ção, mas a sua parcela no número de mortes é a menor de todas, 
sendo responsável por apenas uma em cada 200 mortes no trânsi-
to, ou seja, 0,48% do total, segundo dados do Ministério da Saúde.

Plano
de mídia

A campanha tem várias peças: cartazes, banner, outdoor, spots, 
mídia digital para redes sociais e um vídeo, que já acumula cen-
tenas de visualizações, juntamente com diversos acessos no site 
da campanha e compartilhamentos nas redes sociais. 

O plano de mídia é abrangente. A intenção é permitir que as 
empresas de ônibus de todo o Brasil possam utilizar e divulgar 
os materiais. Algumas empresas e consórcios já iniciaram suas 
campanhas locais nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Maceió 
(AL), Goiânia (GO) e Belo Horizonte (MG). 

Todo material está disponível no site  SEGURANCANAOEPAS-

SAGEIRA.COM.BR, criado especialmente para essa ação; empre-
sas interessadas em incluir suas marcas e divulgar o material po-
dem solicitar as peças via e-mail para:  COMUNICACAO@

NTU.ORG.BR.

A

Mototáxi? VÁ DE ÔNIBUS!
Campanha promove a 
conscientização da população para 
a utilização do transporte público 
regular nos deslocamentos urbanos, 
muito mais seguro que o mototaxi 
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 Vietnã
Ônibus elétricos na 
capital vietnamita 

Desde que os primeiros ônibus elétricos 
entraram em operação em Hanói (capital do 
Vietnã), em dezembro de 2021, o número de ro-
tas de ônibus elétricos inteligentes da cidade 
aumentou para oito, contribuindo para melho-
rar a qualidade do transporte público na capital. 
O serviço, fornecido pela Vinbus Ecology 
Transport Services (VinBus), membro do Vin-
group, maior conglomerado empresarial vietna-
mita, está atraindo um grande número de usuá-
rios graças à sua alta qualidade e proteção ao 
meio ambiente. Cada ônibus é equipado com 
um sistema automatizado capaz de alertar sobre 
situações inseguras, sistema de sonorização a 
bordo, wi-fi gratuito, portas de carregamento 
USB e câmeras de segurança, entre outros. 

 Índia
US$ 10 bilhões para descarbonizar 
o transporte público

A Convergence Energy Services Limited, 
empreendimento focado em energia verde do Grupo EESL, 
de propriedade de empresas do setor público ligadas ao 
Ministério da Energia, Energia Nova e Renovável da Índia, 
está planejando uma licitação de US$ 10 bilhões para a 
aquisição de 50 mil ônibus elétricos. Os veículos 
impulsionarão os planos da Índia de descarbonizar o 
transporte público e ajudar a atingir sua meta de zero 
emissões líquidas. De acordo com o diretor administrativo 
da CESL, Mahua Acharya, o país está se movendo muito 
rapidamente em sua ambição de ampliar a frota de veículos 
elétricos e, portanto, o financiamento continua sendo um 
desafio. Com informações do site Business Standard. 

 Paquistão
Transporte urbano ganha impulso com a ajuda da China

Quando o assunto é infraestrutura, um dos principais itens que 
se destaca no Paquistão é o setor de transporte público. E esse avanço 
tem sido possível com a ajuda da China e outros investidores. Recente-
mente, dois novos projetos de ônibus foram inaugurados na capital Is-
lamabad, com o objetivo de melhorar as instalações urbanas; os ônibus 
utilizados foram importados da China. Veículos e investimentos chine-
ses também foram utilizados em projetos de transporte público em 
Lahore e Multan. 

1 - Como a Autopass está neste momento e como tem sido 2022 
para os projetos da empresa? 

Estamos em um momento positivo, de avanço dos serviços e 
produtos – tanto do ponto de vista de mercado, quanto de robustez. 
A história que temos construído nos últimos anos está dando 
toda saúde para crescermos neste 2022. Tanto que observamos 
uma expansão interna e também externa, o que reflete no maior 
investimento em novos projetos e nos que estão ativos, como a 
plataforma TOP. Teremos em breve ações que vão sair da esfera 
paulista e partir para um plano nacional, mesmo assim, devemos 
ter novidades também relacionadas às tecnologias que envolvem 
a plataforma TOP como um todo.  Em suma, estamos prontos para 
uma expansão de base, dando ainda mais capilaridade à nossa 
atuação de mercado e impactando positivamente o negócio de mais 
clientes.  

2 - Justamente neste ponto da Plataforma TOP SP, qual é o 
atual momento deste importante produto da Autopass e quais 
ganhos ele tem trazido para a empresa? 

A plataforma TOP tem se destacado e ganhado ainda mais a atenção 
de forma positiva pela população paulista. Estamos com uma 
estrutura tecnológica robusta e bem desenvolvida para aumentar 
a base de usuários da plataforma. Nessa linha, também queremos 
otimizar a experiência de todos os passageiros que fazem uso da 
solução. Entendo que, de 2020 para cá, data que lançamos o TOP, 
fomos gradualmente implementando uma série de novidades em 
produtos e serviços, sempre com o objetivo de simplificar a vida das 
pessoas. Esse é o verdadeiro propósito da Autopass, colocado em 
prática em São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, pela 
plataforma TOP. 

Hoje, a plataforma TOP conta com números expressivos que 
mostram o seu avanço e a consolidação, tanto do ponto de vista da 
entrega técnica de produtos e serviços como também da aceitação 
dos passageiros. Até junho de 2022, já são mais de 185 milhões de
 bilhetes QR Codes utilizados, 1,2 milhão de cartões TOP SP emitidos 
e 1,3 milhão de cadastros no APP TOP. O ganho do TOP para 
Autopass é enorme, pois estamos liderando a transformação digital 
dos meios de pagamento da maior malha de transporte do Brasil e 
da América do Sul. 

Simplificar e inovar para 
a mobilidade humana: entenda 
como a Autopass tem melhorado 
a jornada de seus clientes

Informe Publicitário

3 - Quais são ainda os objetivos da companhia para o restante 
de 2022? 

Entendo que a nossa meta para este ano é capacitarmos 
e investirmos em nosso time e na infraestrutura tecnológica 
da Autopass. Com isso, avançaremos em nossos produtos e 
seguiremos fortes em nossa meta, que é fortalecer nosso propósito 
de simplificar a mobilidade humana. Nosso time também tem 
se dedicado em construir pontes para termos cada vez mais 
parcerias estratégicas, que contribuam para essa melhoria 
da jornada dos nossos clientes. 

4 - Como a Autopass avalia o processo de digitalização nos 
meios de pagamento do transporte público?  

Há muito espaço para avançar na digitalização na mobilidade 
urbana, e trabalhamos para facilitar esse processo, sendo também 
um player que contribui para a jornada diária dos usuários e 
melhor uso de recursos pelos nossos parceiros. De forma geral, 
não somente no transporte público, a movimentação para soluções 
digitais é determinada tanto pelo avanço da tecnologia como 
também pelas demandas naturais dos próprios consumidores. 
As pessoas estão cada vez mais digitalizadas, o acesso à tecnologia 
está bastante facilitado e a expectativa por soluções à palma da 
mão cresce a cada dia. Com isso, crescem também as possibilidades 
de fortalecimento de relacionamento, e por isso temos escutado 
mais nossos clientes a partir dos feedbacks e interações que 
recebemos, pensando em uma jornada e uma experiência cada 
vez melhores e mais colaborativas para eles e para nós. 
Aqui na Autopass temos trabalhado também com a tendência 
que chamamos de ‘Figital’, que alia soluções digitais e físicas, 
já que entendemos que há uma diversidade no perfil de usuários 
e queremos dar opções para todos. Um exemplo disso é que, 
ao mesmo tempo em que criamos canais digitais e inovadores 
de venda, como o Aplicativo TOP e o WhatsApp TOP, nós 
também ampliamos de 2 mil para mais de 8 mil o número de 
estabelecimentos comerciais credenciados para venda de bilhetes 
e compra de créditos do TOP. E, aproveitando que mencionei o 
WhatsApp TOP, vale ressaltar que criamos esse canal de venda e 
relacionamento com nossos clientes a partir da observação de que 
seria uma ferramenta prática e intuitiva. Hoje, qualquer pessoa 
pode comprar seu QR Code para acesso aos trilhos por meio 
desse canal, com pagamento via PIX. Recentemente, fomos até 
reconhecidos por isso, ficando em primeiro lugar 
na categoria “novas tecnologias” do prêmio vozes da mobilidade 
urbana 2022, do Summit Mobilidade Estadão, com o case de 
venda de Bilhete Digital QR Code pelo WhatsApp. É inovando 
e simplificando que acreditamos que faremos cada vez mais 
a diferença positiva na vida das pessoas. 

Rodney Freitas
CEO da Autopass

A
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A cooperação chinesa não está 
disponível apenas em Islamabad, mas 
também em Karachi, capital de Sin-
dh. O projeto Serviço de Ônibus do Povo 
está sendo trabalhado no transporte 
urbano; a primeira fase do projeto co-
meçou e inclui as cidades de Karachi 
e Larkana. Para Karachi, 130 ônibus 
começaram a circular recentemente, e a 
expectativa é que cheguem a 240 veícu-
los operando em sete rotas. {A
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1 - Como a Autopass está neste momento e como tem sido 2022 
para os projetos da empresa? 

Estamos em um momento positivo, de avanço dos serviços e 
produtos – tanto do ponto de vista de mercado, quanto de robustez. 
A história que temos construído nos últimos anos está dando 
toda saúde para crescermos neste 2022. Tanto que observamos 
uma expansão interna e também externa, o que reflete no maior 
investimento em novos projetos e nos que estão ativos, como a 
plataforma TOP. Teremos em breve ações que vão sair da esfera 
paulista e partir para um plano nacional, mesmo assim, devemos 
ter novidades também relacionadas às tecnologias que envolvem 
a plataforma TOP como um todo.  Em suma, estamos prontos para 
uma expansão de base, dando ainda mais capilaridade à nossa 
atuação de mercado e impactando positivamente o negócio de mais 
clientes.  

2 - Justamente neste ponto da Plataforma TOP SP, qual é o 
atual momento deste importante produto da Autopass e quais 
ganhos ele tem trazido para a empresa? 

A plataforma TOP tem se destacado e ganhado ainda mais a atenção 
de forma positiva pela população paulista. Estamos com uma 
estrutura tecnológica robusta e bem desenvolvida para aumentar 
a base de usuários da plataforma. Nessa linha, também queremos 
otimizar a experiência de todos os passageiros que fazem uso da 
solução. Entendo que, de 2020 para cá, data que lançamos o TOP, 
fomos gradualmente implementando uma série de novidades em 
produtos e serviços, sempre com o objetivo de simplificar a vida das 
pessoas. Esse é o verdadeiro propósito da Autopass, colocado em 
prática em São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, pela 
plataforma TOP. 

Hoje, a plataforma TOP conta com números expressivos que 
mostram o seu avanço e a consolidação, tanto do ponto de vista da 
entrega técnica de produtos e serviços como também da aceitação 
dos passageiros. Até junho de 2022, já são mais de 185 milhões de
 bilhetes QR Codes utilizados, 1,2 milhão de cartões TOP SP emitidos 
e 1,3 milhão de cadastros no APP TOP. O ganho do TOP para 
Autopass é enorme, pois estamos liderando a transformação digital 
dos meios de pagamento da maior malha de transporte do Brasil e 
da América do Sul. 

Simplificar e inovar para 
a mobilidade humana: entenda 
como a Autopass tem melhorado 
a jornada de seus clientes

Informe Publicitário

3 - Quais são ainda os objetivos da companhia para o restante 
de 2022? 

Entendo que a nossa meta para este ano é capacitarmos 
e investirmos em nosso time e na infraestrutura tecnológica 
da Autopass. Com isso, avançaremos em nossos produtos e 
seguiremos fortes em nossa meta, que é fortalecer nosso propósito 
de simplificar a mobilidade humana. Nosso time também tem 
se dedicado em construir pontes para termos cada vez mais 
parcerias estratégicas, que contribuam para essa melhoria 
da jornada dos nossos clientes. 

4 - Como a Autopass avalia o processo de digitalização nos 
meios de pagamento do transporte público?  

Há muito espaço para avançar na digitalização na mobilidade 
urbana, e trabalhamos para facilitar esse processo, sendo também 
um player que contribui para a jornada diária dos usuários e 
melhor uso de recursos pelos nossos parceiros. De forma geral, 
não somente no transporte público, a movimentação para soluções 
digitais é determinada tanto pelo avanço da tecnologia como 
também pelas demandas naturais dos próprios consumidores. 
As pessoas estão cada vez mais digitalizadas, o acesso à tecnologia 
está bastante facilitado e a expectativa por soluções à palma da 
mão cresce a cada dia. Com isso, crescem também as possibilidades 
de fortalecimento de relacionamento, e por isso temos escutado 
mais nossos clientes a partir dos feedbacks e interações que 
recebemos, pensando em uma jornada e uma experiência cada 
vez melhores e mais colaborativas para eles e para nós. 
Aqui na Autopass temos trabalhado também com a tendência 
que chamamos de ‘Figital’, que alia soluções digitais e físicas, 
já que entendemos que há uma diversidade no perfil de usuários 
e queremos dar opções para todos. Um exemplo disso é que, 
ao mesmo tempo em que criamos canais digitais e inovadores 
de venda, como o Aplicativo TOP e o WhatsApp TOP, nós 
também ampliamos de 2 mil para mais de 8 mil o número de 
estabelecimentos comerciais credenciados para venda de bilhetes 
e compra de créditos do TOP. E, aproveitando que mencionei o 
WhatsApp TOP, vale ressaltar que criamos esse canal de venda e 
relacionamento com nossos clientes a partir da observação de que 
seria uma ferramenta prática e intuitiva. Hoje, qualquer pessoa 
pode comprar seu QR Code para acesso aos trilhos por meio 
desse canal, com pagamento via PIX. Recentemente, fomos até 
reconhecidos por isso, ficando em primeiro lugar 
na categoria “novas tecnologias” do prêmio vozes da mobilidade 
urbana 2022, do Summit Mobilidade Estadão, com o case de 
venda de Bilhete Digital QR Code pelo WhatsApp. É inovando 
e simplificando que acreditamos que faremos cada vez mais 
a diferença positiva na vida das pessoas. 

Rodney Freitas
CEO da Autopass

http://www.autopass.com.br


Diretora executiva da Eletra diz que Brasil tem 

tecnologia testada e competência comprovada 

em transporte público sustentável

‘INDÚSTRIA BRASILEIRA ESTÁ
PREPARADA PARA LIDERAR 
 A REVOLUÇÃO DO ÔNIBUS
ELÉTRICO NA AMÉRICA LATINA’
 

Qual é o futuro do transporte público no Brasil?
O futuro é elétrico, limpo, silencioso e confortável para o
usuário – ou melhor, para o cliente. Nosso desafio é trazer
de volta ao sistema de transporte público os passageiros
que se perderam nos últimos anos. Faremos isso
produzindo ônibus mais modernos e confiáveis. A Eletra
já está fazendo a sua parte.

As empresas estão preparadas para a eletrificação do
transporte público?
A indústria brasileira tem todas as condições de entregar
os ônibus elétricos que as operadoras de transporte
precisam para atingir suas metas de redução de
poluentes. Mais do que isso: o Brasil está preparado para
liderar a revolução do ônibus elétrico em toda a América
Latina.

Quais são as vantagens da indústria nacional?
Tecnologia testada, competência comprovada e o apoio
de uma sólida cadeia de componentes. E profissionais
que entendem a língua do cliente – no Brasil e na
América Latina.

Qual é o papel da Eletra nessa revolução?
A Eletra produz ônibus elétricos, híbridos e trólebus há
mais de 20 anos, com tecnologia nacional. Temos uma
história de pioneirismo e inovação reconhecida
internacionalmente. No segundo semestre,
começaremos a operar numa nova unidade industrial
em São Bernardo do Campo (SP), com capacidade para
produzir 1.800 ônibus elétricos/ano, podendo aumentar
essa produção em até 30%, de acordo com a demanda.

Fale um pouco do retrofit.
O e-Retrofit Eletra é uma opção prática e econômica
para a eletrificação de frotas de transporte público e
carga. O operador não precisa se desfazer de seus
veículos a diesel, nem mesmo dos chassis. A conversão
do veículo a combustão em elétrico é rápida e segura.
Em poucos dias, esse veículo está de volta às ruas, com
economia de 49% no combustível e de 45% na
manutenção. E emissão zero de CO².

O que a Eletra está mostrando na LatBus 2022?
Apresentamos a nova linha de ônibus elétricos a bateria,
de 12m e 15m. São veículos com ampla autonomia
operacional, frenagem regenerativa, possibilidade de
recargas de oportunidade e recarga total só no fim do
dia. Produtos versáteis, seguros e adequados às
condições reais de operação. A Eletra apresenta um
conceito de veículo elétrico 100% nacional, em que até
as baterias são produzidas no Brasil. Essa é a grande
novidade da LatBus.  

I N F O R M E  P U B L I C I T Á R I O

(Foto: Iêda de Oliveira/Crédito: Eletra)

+55 (11) 4177-6400
eletra@eletrabus.com
Rua Garcia Lorca, 176 – Paulicéia
São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09695-900

Site: www.eletrabus.com.br
FB: www.facebook.com/eletrabus
Instagram: www.instagram.com/eletrabus
Linkedin: www.linkedin.com/company/eletrabus
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(61) 2103-9293 
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facebook.com/ntubrasil 

twitter.com/ntunoticias 

youtube.com/
transporteurbanontu 

fl ickr.com/ntubrasil

em defesa do transporte 
público urbano

NTU: 35 anos Empresário/a de 
transporte público 
por ônibus urbano, 
junte-se a nós 
e seja também um 
associado NTU!

Acesse e faça
 seu cadastro!

A Associação Nacional das Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU), fundada em 1987, representa as em-

presas operadoras de transporte público coletivo por ônibus 
urbano perante órgãos governamentais e entidades da so-
ciedade civil, de âmbito nacional. Nossas empresas associ-
adas e entidades fi liadas respondem por uma frota de 37 mil 
ônibus, que operam em 23 estados e no Distrito Federal. 

Nossa equipe técnica presta serviços nas áreas técnica, ju-
rídica, institucional e de comunicação e marketing, sempre 
defendendo as bandeiras setoriais e promovendo o fortaleci-
mento do transporte coletivo urbano de qualidade. Dentre as 
principais atividades da NTU destacam-se: 

A interlocução do setor com os órgãos dos poderes 
federais;

A elaboração de estudos, pesquisas e publicações, 
transformando dados em informação útil;

O acompanhamento e apoio à elaboração de propos-
tas legislativas e políticas públicas de mobilidade e trans-
porte público;

O monitoramento de indicadores relevantes para o 
setor, como custos, tarifas, salários, benefícios e o desem-
penho operacional das empresas;

O apoio à atualização do marco legal do setor, com um 
novo modelo de fi nanciamento e contratação dos serviços; 

A divulgação de posicionamentos institucionais e te-
mas de interesse setorial junto à mídia nacional e realizamos 
campanhas educativas para promover o transporte público;

A prestação de assessoria técnica, jurídica e de comu-
nicação às associadas e entidades fi liadas;

A organização de eventos técnicos e empresariais, 
como Seminário Nacional NTU e a Feira Lat.bus Transpúbli-
co, entre outras ações relevantes e estratégicas.

http://www.eletrabus.com.br
http://www.ntu.org.br
mailto:ntu%40ntu.org.br?subject=
http://www.ntu.org.br
http://facebook.com/ntubrasil
http://twitter.com/ntunoticias
http://flickr.com/ntubrasil
http://youtube.com/transporteurbanontu
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SITE Sua segurança 
não é passageira
Lançado no início de junho, o site 

 SEGURANCANAOEPASSAGEIRA.COM.BR traz informações e 
todo o material publicitário da campanha “Sua segurança 
não pode ser passageira. Vá de ônibus”, desenvolvida pela 
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do 
Estado de São Paulo (FETPESP) e NTU, com apoio da CNT. 
O site traz cartazes, banner, outdoor, spots, mídia digital 
para redes sociais e um vídeo, que estão à disposição das 
empresas operadoras e entidades associadas à NTU.

PUBLICAÇÕES  
Radar CNT do 
Transporte
O Painel CNT do Emprego 
no Transporte mostra que o 
transporte rodoviário de passageiros registrou saldo positivo 
de empregos de janeiro a maio deste ano, com recuperação 
em relação ao mesmo período na comparação com os anos 
anteriores. O segmento de transporte de passageiros urbano, 
que havia perdido 17.323 vagas em 2021, teve saldo positivo 
de 2.876 postos em 2022. A informação foi divulgada 
pelo Radar CNT do Transporte – Caged Maio 2022. 
O setor de transportes como um todo registra saldo positivo 
de 45.655 postos de trabalho de janeiro a maio deste 
ano, o que corresponde a 15.202 postos a mais do que 
no mesmo período de 2021. O transporte rodoviário de 
cargas foi o destaque do setor, com a criação de 34.492 
postos de trabalho no período.  CONFIRA OS DETALHES AQUI.

Nossas 
dicas

PUBLICAÇÕES  
Desafios, Propostas 
e Frustrações
Com 138 páginas, o livro Desafios, Propostas e 
Frustrações, escrito por Antonio Ferro, editor do portal 
e da revista AutoBus, faz um panorama do transporte 
coletivo sobre pneus no Brasil das décadas de 1970 e 
1980, trazendo um retrato iconográfico que expõe a 
evolução tecnológica veicular, 
apresentada pela indústria local 
como forma de atender ao 
que o mercado necessitava, e 
também da concepção estrutural 
adotada, que pretendeu dar 
um novo sentido ao fluxo dos 
ônibus. Para mais informações, 
entre em contato pelo  E-MAIL 

INFOBUS@UOL.COM.BR.

EVENTO  
Parque da Mobilidade Urbana 

O diretor Administrativo e Institucional da NTU, Marcos 
Bicalho, foi um dos palestrantes do Parque da Mobilidade 
Urbana – PMU, realizado de 23 a 25 de junho de 2022 
no Memorial da América Latina, em São Paulo. Bicalho 
participou do painel “Quais as mudanças previstas 
na revisão do Marco Legal do Transporte Público 
Coletivo?”, no dia 23 de junho, onde foram discutidas 
as mudanças necessárias no modelo de contratação dos 
serviços de transporte coletivo, as responsabilidades 
dos governos no âmbito estadual e federal e os 
instrumentos de gestão do transporte coletivo nas 
cidades.  CONFIRA ESSE DEBATE E OUTROS MAIS, AQUI!
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http://segurancanaoepassageira.com.br/
https://bit.ly/3uh2HlT
mailto:infobus@uol.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=8J1xg_PMYSo&list=PLtjK5rlT8kJr700w7ZiDivhqFtRDt3kx3&index=28
http://www.tbforte.com.br


http://www.tbforte.com.br


http://www.praxio.com.br
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