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A luz no fim do túnel

[TEXTO] Por Francisco Christovam, presidente da NTU

NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, o governo federal anunciou o fim do estado de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional, decretado em fevereiro de 2020 devido à covid-19.
Embora não signifique ainda o fim da pandemia,
o ato tem grande simbolismo, é a “luz no fim do
túnel” que sinaliza o caminho de volta à normalidade. Ele estabelece também um marco temporal que permite ao setor medir o impacto efetivamente sofrido em função da crise sanitária,
contabilizar perdas e apontar lições aprendidas.
O resultado impressiona pela dimensão negativa: os sistemas organizados de transporte público por ônibus urbano, presentes em 2.703 municípios brasileiros, tiveram uma perda acumulada
de R$ 27,8 bilhões, do início da pandemia a abril
deste ano, conforme revela o levantamento mais
recente feito pela NTU, que serviu de base para
este Anuário. Um impacto financeiro médio de R$
1,08 bilhão por mês, causado pela acelerada queda
do número de passageiros e pela obrigatoriedade
de manutenção, por parte das empresas, de uma
oferta do serviço superior à demanda para garantir
o distanciamento social no transporte público.
O prejuízo acumulado, que corresponde a
30% do faturamento mensal do setor registrado
antes da pandemia, teve, naturalmente, consequências dramáticas. Nesses dois anos e meio de
pandemia, foram registrados 55 casos de interrupção dos serviços, por parte de 49 empresas e
seis consórcios que suspenderam suas atividades
ou deixaram de operar, além de 16 casos de pedido
de recuperação judicial, envolvendo 13 empresas
e três consórcios. As dificuldades de caixa, que levaram, em muitos casos, a atrasos no pagamento

de salários e benefícios, motivaram pelo menos
397 paralisações temporárias, entre greves e protestos, que afetaram 108 sistemas de transporte
público de todo o país — quase uma paralisação
a cada dois dias em alguma cidade brasileira. A
crise deixou ainda, como autêntica “sequela” na
saúde econômica do país, uma redução de 89.572
postos de trabalho, queda de 22,1% no nível de emprego direto existente no setor em dezembro de
2019, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados
pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).
O impacto da pandemia pode ser medido
pela redução do número de empresas ativas
associadas à NTU, que caiu de 463 empresas,
em fevereiro de 2020, para 406 atualmente, um
encolhimento de 12,4%. Se aplicarmos esse percentual ao conjunto de aproximadamente 1.800
empresas de ônibus urbano que existiam anteriormente no Brasil, é possível estimar que 223
operadoras tenham sido obrigadas a encerrar
suas atividades em função da pandemia.
Os dados da demanda revelam que,
depois da queda registrada nos três primeiros meses da pandemia, que chegou a 80%, o
volume de passageiros transportados vem se
recuperando lentamente e atualmente está em
torno de 70% do volume pré-pandemia, impulsionada pela vacinação e pela flexibilização de
medidas restritivas de circulação das pessoas.
Mas o desequilíbrio entre a oferta dos serviços e
a demanda de passageiros persiste até hoje, e o
setor segue acumulando perdas.
A emergência sanitária não é a única culpada. A série histórica do desempenho operacional
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revela que o setor já vinha acumulando perdas de
demanda da ordem de 24,4% entre 1994 e 2012,
acelerando para uma queda de 26,1% entre 2013
e 2019 — processo anterior, portanto, à pandemia. Ou seja, o transporte público já vinha de uma
crise estrutural, de décadas, quando ocorreu a
crise aguda provocada pela covid-19.
Vale destacar a enorme resiliência do setor,
que enfrentou um quadro alarmante sem contar
com medidas emergenciais amplas e consistentes, em nível nacional, por parte do governo
federal, para garantir a continuidade da prestação dos serviços de transporte público durante
a pandemia. Para piorar, o que temos visto desde
o início de 2022 é uma enorme alta nos custos da
prestação dos serviços, de quase 35% em média,
decorrente da forte demanda por reajustes salariais dos rodoviários e dos sucessivos aumentos
do diesel, que somam 67,9% somente este ano
— respectivamente, o primeiro e o segundo item
entre os mais relevantes na composição dos custos operacionais. Reajustes que podem impactar
diretamente nas tarifas, já elevadas para o reduzido poder de compra dos passageiros, caso não
haja algum mecanismo de complementação.
Felizmente, existe uma saída. Se algo de
positivo pode ser extraído dessa enorme tragédia, é a mudança na percepção da sociedade de
que o transporte coletivo é, de fato, um serviço
público essencial e um direito social que precisa
ser assegurado e ofertado para toda a população.
Resultado dessa mudança pode ser evidenciado pela mudança de postura do poder público estadual e municipal, inicialmente na forma
de medidas emergenciais adotadas durante o
auge da crise, para manter o funcionamento dos
sistemas de transporte, e que gradualmente vêm
sendo transformadas em medidas permanentes.
A NTU identificou 125 sistemas de transporte público por ônibus, responsáveis pelo atendimento
de 243 cidades, que foram beneficiados por iniciativas de aportes de recursos no período.
Esse total inclui 23 sistemas que atendem
capitais e regiões metropolitanas, e que reúnem parcela expressiva do total de passageiros

8

transportados em todo o Brasil. Destacam-se
Brasília-DF, Curitiba-PR e São Paulo-SP, que aumentaram os aportes para remunerar a prestação do serviço, de acordo com o custo da produção, em complementação às receitas tarifárias.
A principal medida adotada foi a criação
ou o aumento de subsídios tarifários aos passageiros, visando complementar a receita obtida a
partir da tarifa pública cobrada dos usuários. É a
chamada separação tarifária, que distingue a tarifa pública, cobrada do passageiro, da tarifa de
remuneração, que cobre os custos da operação.
Essa é a diretriz preconizada na Política Nacional
de Mobilidade Urbana, de 2012, sendo efetivamente colocada em prática.
Importante destacar que 51 sistemas (que
atendem 158 cidades) já contam, no momento,
com subsídios permanentes, o dobro do total
existente antes da pandemia (25 sistemas). Tais
ações reduziram os desequilíbrios econômico-financeiros dos contratos e evitaram uma onda de
falências das operadoras, além de garantir a continuidade da prestação dos serviços e beneficiar
os passageiros com tarifas públicas mais baixas.
Esse talvez seja o grande legado deixado pela
pandemia, a verdadeira “luz no fim do túnel”, que
indica um novo caminho na relação entre poderes
concedentes e empresas concessionárias.
O desafio agora é tornar o que funcionou
muitas vezes de forma emergencial em política
permanente, por meio da atualização do Marco
Legal do Transporte Público e da reestruturação
do setor, conforme proposta em discussão no
Congresso Nacional (Projeto de Lei 3278/21,
disponível aqui). Somente assim poderemos
alcançar a qualidade desejada, com um custo
realmente acessível a todas as classes sociais,
em benefício das 24,3 milhões de pessoas em
todo o Brasil que utilizam os ônibus urbanos para
realizar, aproximadamente, 40,4 milhões de viagens todos os dias, exercendo seu direito de ir e
vir e movendo a economia do país.
[FOTO] Tupungato/Shutterstock.com

A luz no fim do túnel
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do transporte público por
ônibus (1994-2021)
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Desempenho operacional do transporte público por ônibus (1994-2021)

1. Introdução
HÁ QUASE TRÊS DÉCADAS A NTU realiza a
análise do desempenho operacional do setor, com
base nos 11 indicadores apresentados neste artigo. Os dados são disponibilizados pelas entidades
filiadas que reúnem as empresas operadoras de
nove grandes sistemas do país: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP. Juntos, esses sistemas
respondem por mais de 35% da frota nacional e
da quantidade de viagens realizadas em todas as
cidades brasileiras atendidas por sistemas organizados de transporte público por ônibus.
Este trabalho é importante por vários aspectos. É possível identificar, acompanhar e traçar estratégias para atuação da NTU em defesa do setor
e da mobilidade coletiva. Também é uma relevante
fonte de consulta para pesquisadores, técnicos e
consultores da iniciativa privada e do poder público.
Nas seções seguintes estão apresentados os indicadores, as análises específicas e as
conclusões.

• Área 1 - Operacional
› Demanda de passageiros pagantes (viagens
realizadas)
› Quilometragem produzida
› Índice de passageiros equivalentes
transportados (viagens realizadas) por
quilômetro
› Número de passageiros equivalentes
transportados (viagens realizadas) por
veículo por dia
• Área 2 - Insumos
› Índice de frota total
› Idade média da frota
› Venda de ônibus e micro-ônibus
• Área 3 - Custos
›
›
›
›

Salários dos motoristas
Preço médio do óleo diesel
Custo por quilômetro
Tarifa média ponderada

2.2. Indicadores operacionais
2. Indicadores
Os indicadores são coletados e monitorados
pela NTU desde 1993. São 29 anos de série
histórica da maior parte dos 11 índices selecionados. Para fins de apresentação e análise, os
indicadores estão divididos nas seguintes áreas:
operacional, insumos e custos.

No grupo dos indicadores operacionais estão
os dados e as análises que tratam do comportamento da demanda em termos de viagens
realizadas por passageiros pagantes, a oferta do
serviço via quilometragem produzida, o índice
de passageiros equivalentes por quilômetro e,
por fim, a quantidade de passageiros transportados diariamente por veículo.
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2.1.1. Passageiros equivalentes

O mês de abril registrou forte recuperação, de 119,5%. Foi nesse mês em 2020 o
momento no qual se atingiu os maiores índices
de isolamento social, com grave impacto na
quantidade de passageiros transportados nas
cidades brasileiras. Já no mês de outubro, houve uma pequena redução de 2,1%.
Os dados podem sinalizar para um cenário
de estabilização do nível de demanda em patamar próximo a 70,0% dos níveis de 2019. Monitoramento realizado pela NTU, e apresentado
no artigo deste anuário que trata dos impactos
da pandemia, mostra que, de novembro de 2021
até abril de 2022, os níveis mensais de demanda
registrados oscilaram entre 66,8% e 71,3% em
relação à situação antes da pandemia.

(viagens realizadas)
Em 2021, a demanda de passageiros equivalentes apresentou uma recuperação de 37,8% em
relação ao ano anterior, considerando as médias
dos meses analisados FIGURA 1 . Entretanto, comparativamente com o cenário anterior à pandemia
(2019), a queda registrada ainda é persistente e
expressiva, da ordem de 32,6%. Durante o ano de
2021, o setor de transporte coletivo ainda esteve
distante do nível de demanda alcançado antes do
início do cumprimento das medidas de distanciamento social e dos impactos na mobilidade das
pessoas, que são observados até os dias atuais.

Figura 1 – Evolução dos passageiros equivalentes transportados (viagens
realizadas) por mês nos sistemas de ônibus urbano (2013-2021)
Cidades analisadas: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO,
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de 2020, pouco mais de quatro meses após o início
da pandemia, a oferta de serviço atingiu mais de
70,0% da situação observada anteriormente. Em
abril de 2022, o nível da oferta subiu para 82,3% do
observado em 2019. Isso ocorreu porque o setor
atendeu às orientações das autoridades sanitárias
em relação à importância de garantir o distanciamento social no interior dos ônibus.
Esses dados comprovam o desequilíbrio
entre os níveis de oferta e demanda, principal
fator da crise financeira enfrentada pelo setor. O
comportamento do nível da oferta durante todo
o período de pandemia está ilustrado no artigo
deste anuário sobre os impactos da pandemia.

2.1.2. Quilometragem produzida
A oferta de transporte público por ônibus aumentou 8,5% em 2021, na comparação com o
ano anterior. A evolução contempla a média dos
meses de abril e outubro, analisados na série
histórica apresentada na FIGURA 2 . Em abril houve
aumento de 35,4%; já em outubro foi registrada
redução de 8,6%. Em relação ao cenário anterior
à pandemia, ainda é verificada queda de 30,7%
do nível de oferta.
O nível de oferta tem apresentado melhor
recuperação em relação à demanda. Já em julho

Figura 2 - Evolução da quilometragem produzida mensalmente
nos sistemas de ônibus urbano (2013-2021)
Cidades analisadas: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE,
Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP.
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esse é o menor valor ao longo dos 29 anos da série histórica apresentada na FIGURA 3 .
Em relação ao ano de 2019, ainda há redução
de 2,5%. O crescimento de 2021 significa que o
setor quase atingiu a situação do nível de produtividade anterior à pandemia. Vale destacar que,
naquele momento, já existia muita dificuldade para
interromper a diminuição do IPKe, que foi acelerada
e intensa nos primeiros oito anos da série histórica
e de pouca oscilação no período de 2002 até 2019.
A redução da produtividade é uma condição
estrutural do setor há anos, independentemente
do impacto maior da pandemia. A queda acumulada durante toda a série histórica é de 41,5%.

2.1.3. Índice de passageiros
equivalentes (viagens realizadas)
por quilômetro (IPKe)
A produtividade do setor aumentou 31,0% no
último ano da série histórica. A análise mensal
mostra que o principal indicador da produtividade, o IPKe, cresceu 62,1% e 7,1% nos meses
de abril e outubro, respectivamente, conforme
indicado na FIGURA 3 . Contudo, o índice médio
atingido foi de apenas 1,45. Com exceção do ano
de 2020, de maior impacto devido à pandemia,

Figura 3 - Evolução do índice de passageiros equivalentes por quilômetro
(IPKe) nos sistemas de ônibus urbano (1993-2021)
Cidades analisadas: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE,
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: apenas 251 passageiros transportados
por veículo, tendo em conta a média dos meses
avaliados. De 2020 para 2021 houve um acréscimo de 50,5%, embora, em relação a 2019, a redução seja ainda alta, de 25,1%.
A série histórica de 27 anos possui três
momentos caracterizados por forte redução:
de 1995 a 1998, seguido por 15 anos de estabilidade, de 1999 até 2013, e novo encolhimento
intenso do índice a partir de 2014, com pico negativo resultante da pandemia.
FIGURA 4

2.1.4. Passageiros equivalentes
transportados (viagens
realizadas) por veículo por dia
Apesar da recuperação da quantidade de viagens
realizadas por ônibus por dia de operação, com
exceção do ano 2020 (que foi o de maior impacto
resultante da pandemia), em 2021 o indicador
registrou o menor índice de toda a série histórica

Figura 4 - Evolução dos passageiros equivalentes transportados por
veículo por dia nos sistemas de ônibus urbano (1995-2021)
Cidades analisadas: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE,
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2.2. Indicadores sobre insumos

oferta de serviço devido à queda da quantidade
de viagens realizadas pela população, conforme
exposto na análise do primeiro indicador deste
artigo. O modelo de financiamento vigente não
permite, por parte dos órgãos gestores, a manutenção de altos níveis de oferta simultaneamente com a redução da demanda.
Além disso, 2021 foi mais um ano no qual
poucos projetos de priorização do transporte público por ônibus iniciaram operação em todo o país.
Investimento em faixas exclusivas, corredores de
ônibus e Sistemas BRT demandam aquisição de
novos veículos e pode provocar, em determinados
casos, até o aumento da frota operacional. Todavia, de agosto/2020 até dezembro/2021, somente
19 empreendimentos foram inaugurados e colocados à disposição da população, sendo 16 deles
de faixas exclusivas, que predominantemente
fazem uso da frota já em operação.

Esta seção apresenta os indicadores relacionados
à frota de ônibus. São eles: o índice de frota total, a
idade média da frota e as vendas de veículos para o
transporte coletivo no mercado nacional.

2.2.1. Índice de frota total
O índice de frota total do sistema diminuiu em
2021, como esperado. A queda foi de 9,3% de
abril/2020 a outubro/2021. É o menor percentual
registrado desde o início da série, em 2013, que é
o ponto de referência. Desde o início, a redução foi
de 21,8%, como comprovado pela FIGURA 5 .
A redução é decorrente da adequação da

Figura 5 - Índice de frota total dos sistemas de ônibus urbano (2013-2021)
Cidades analisadas: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE,
Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP.
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da demanda e a perda de produtividade. Junto com
o modelo de financiamento vigente, que limita
os investimentos e a qualidade do serviço, esses
fatores representam uma equação perversa para
operadores e para a população que faz uso do
transporte coletivo. O que se tem é o serviço de
transporte público, insumos e operação, adequando-se ao nível de receita obtida por meio de tarifas
públicas, que é menor ano após ano. Romper com
o modelo de financiamento em vigor e adotar uma
alternativa com maior participação de orçamentos públicos e também de subsídios que busquem
recursos de outros setores é fundamental para
reverter esse quadro de envelhecimento da frota.

2.2.2. Idade média da frota
Após um ano de estabilização em 2020, a idade
média voltou a aumentar. O indicador cresceu
6,7% em 2021. A frota de ônibus do país possui
agora idade média de seis anos e 11 dias, a mais
alta atingida desde o início ininterrupto da escalada de crescimento ainda no ano de 2012, conforme FIGURA 6 . A idade média atual é a maior verificada durante os 27 anos de acompanhamento.
A situação atual é fruto de uma série de
causas já abordadas neste artigo na análise dos
indicadores anteriores, principalmente a redução

Figura 6 - Evolução da idade média da frota dos sistemas de ônibus urbano (1995-2021)
Cidades analisadas: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE,
Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP.
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2.2.3. Venda de ônibus e micro-

O impacto da crise da mobilidade urbana coletiva, aumentada pela pandemia, ainda teve forte
repercussão no processo de renovação da frota
dos principais sistemas de transporte do país. O
desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos
comprometeu a capacidade de compra de novos
ônibus por parte das operadoras. Alguns gestores
públicos até flexibilizaram as determinações de
vida útil e idade média indicadas nos processos
licitatórios para adequação à nova realidade econômica do setor. Uma das consequências mais
sérias, que afeta diretamente a população usuária,
é o aumento da idade média da frota, como está
demonstrado na análise do item 2.2.2 deste artigo.

ônibus no mercado interno
De acordo com todas as previsões, o mercado
interno de venda de veículos do tipo ônibus e
micro-ônibus encolheu ainda mais em 2021. As
vendas de ambos os tipos de veículos analisados
foram igualmente reduzidas, com percentuais de
36,1% para o ônibus e 33,6% para o micro-ônibus.
A quantidade total de veículos comercializados
em 2021 (7.771 unidades) foi a menor registrada
ao longo de todos os 21 anos da série histórica. O
pico foi de 24.073 unidades em 2011 FIGURA 7 .
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2.3. Indicadores de custos

2.3.1. Salário médio mensal dos motoristas

Por fim, os indicadores relacionados
aos principais itens de custo do setor
estão destacados nesta seção. Na sequência temos o comportamento dos
salários dos motoristas, do preço do
óleo diesel, do custo por quilômetro e
das tarifas praticadas.
Todos os indicadores relacionados com os custos do setor apresentados têm os valores corrigidos e atualizados de acordo com o Índice Geral de
Preços/Disponibilidade Interna (IGP-DI).

Houve um aumento de 2,7% do salário médio dos motoristas após a correção para valores constantes, portanto, acima da inflação do período. As operadoras garantiram o aumento real dos salários apesar da queda de produtividade e
embora o custo da mão de obra (atualmente em 42,4%) seja
o mais representativo entre todas as despesas do setor.
Contudo, a avaliação de toda a série histórica revela
que os valores salariais praticados na atualidade estão entre
os mais baixos dos últimos 28 anos em todas as capitais brasileiras FIGURA 8 . Nos dois últimos anos foram garantidos aos
motoristas ganhos salariais acima da inflação, mas com percentuais positivos de reajustes abaixo de 3,0% nesse período.

Figura 8 - Evolução do salário médio mensal dos motoristas dos
sistemas de ônibus urbano (1994-2021) /Capitais Brasileiras
Em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2021.
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diretamente para as tarifas públicas pagas pela
população usuária, caso o custo de produção do
serviço não seja subsidiado.
A NTU tem sinalizado sistematicamente
ao governo federal sobre a gravidade dos recorrentes reajustes de preço do óleo diesel nas
refinarias. Além dos registros de alertas por notas oficiais, a entidade aponta caminhos nesses
comunicados. É inadiável uma política de preços
diferenciada e de longo prazo, com tratamento
tributário específico, para o combustível consumido pelo transporte público por ônibus, com
estabilidade e previsibilidade. Manter da forma
como está prejudica principalmente a população carente, visto que os impactos sobre os custos das empresas são muito pesados.

2.3.2. Preço do óleo diesel
O preço do óleo diesel, item de custo com a segunda maior representatividade na composição
de custo do setor (33,7%), atingiu o maior valor
desde o início da série histórica em 1993. A partir
da correção pelo IGP-DI para atualização dos
preços, verifica-se um aumento de 12,3% nos
valores praticados no mês de abril e de 49,1%
em outubro, comparativamente com o ano de
2020, conforme ilustrado pela FIGURA 9 .
Considerando as médias dos meses analisados, o aumento foi de 29,5%. Somente esse
último aumento representa um impacto de 9,9%
e, consequentemente, deveria ser repassado

Figura 9 – Evolução do preço médio do óleo diesel para grandes
consumidores dos sistemas de ônibus urbano (1993-2021)
Cidades analisadas: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE,
Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP. Valores em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2021.
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mente não houve alteração do custo por quilômetro do transporte coletivo por ônibus no último ano.
O comportamento do indicador ao longo
da série histórica é de relativa estabilidade. O
resultado ao longo dos 28 anos é consequência
de alguns fatores, entre eles a evolução tecnológica que permite ganhos importantes de desempenho e eficiência na utilização de insumos
do setor, principalmente dos veículos.

2.3.3. Custo por quilômetro
Por mais um ano o indicador de custo por quilômetro apresentou comportamento distinto para os
meses analisados. Após correção e atualização
dos valores, foi apurada redução de 9,9% e aumento de 11,5% para os meses de abril e outubro,
respectivamente. Na média dos meses pratica-

Figura 10 - Evolução do custo ponderado por quilômetro dos sistemas de ônibus urbano (1994-2021)
Cidades analisadas: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ,
Salvador-BA e São Paulo-SP. Valores em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2021.
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A linha de tendência é mais um alerta de
que o setor se encontra preocupantemente em
uma fase aguda da sua crise estrutural, pois revela um comportamento de queda nos últimos
anos FIGURA 11 . O modelo de financiamento do
sistema de transporte público do país é caracterizado pela ausência de subsídios públicos. Na
maior parte dos casos todo o custo é financiado
pela receita tarifária oriunda das tarifas públicas
cobradas das pessoas que utilizam o serviço. Por
isso, a tarifa pública, que deve ter valores módicos, limita o nível de oferta e a qualidade do serviço. O aumento da concessão de subsídios pelos gestores dos sistemas de transporte, desde
o início da pandemia, também explica a queda.

2.3.4. Tarifa média ponderada
A tarifa média ponderada aumentou somente
1,7%. A comparação é dos valores corrigidos e
atualizados dos meses de dezembro dos anos
2020 e 2021. O cenário é resultado principalmente dos descumprimentos dos contratos
unilateralmente por parte do poder público
pelo não reajuste das tarifas públicas na mesma proporção do aumento dos custos. Essa
foi a principal resposta por parte dos gestores
municipais para evitar intensificar ainda mais
o impacto financeiro da pandemia no custo
das famílias.

Figura 11 – Evolução da tarifa média ponderada pelo volume de
passageiros equivalentes transportados (1994-2021)
Cidades analisadas: Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio
de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP. Em R$ constantes pelo IGP-DI – Dezembro/2021.
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3. Conclusões
Após a atualização do trabalho com a inclusão
dos dados do ano 2021, é possível verificar que
o comportamento das séries históricas apresenta quatro fases: queda acelerada de produtividade de 1994 até 2001, mais de uma década
de estabilidade com ineficiência operacional de
2002 a 2013, retomada da redução acelerada
dos principais indicadores de desempenho de
2014 até 2019 e, por fim, os anos de 2020 e
2021 como pontos de estrangulamento e crise
estrutural provocada pela pandemia, que coloca o setor à prova.
É impossível fugir do destaque negativo que
é o impacto da pandemia no setor de transporte
público coletivo por ônibus. Os indicadores revelaram que pode ocorrer uma estabilização do nível
de demanda em patamar bastante negativo em relação ao cenário anterior à pandemia. Como o nível
de oferta tem apresentado melhor recuperação

em relação à demanda, tem-se um desequilíbrio
que aumenta dia após dia o prejuízo do setor.
A redução da produtividade é uma condição estrutural do setor há anos, independentemente do impacto maior da pandemia.
A queda durante toda a série histórica é de
41,5%. As consequências são terríveis para a
população, a economia e todo o país. As pessoas têm à disposição delas uma frota com a
maior idade média verificada em quase três
décadas. A indústria fornecedora de veículos
e componentes encolheu ainda mais em 2021.
Crises estruturais devem ser enfrentadas com soluções e alternativas que provoquem mudanças estruturais. Essa é a mensagem do conjunto de dados apresentados
neste artigo. É preciso construir novas bases
para posicionar o transporte público coletivo
como um instrumento estratégico de retomada das cidades em direção a uma nova realidade. Para isso, é fundamental a atualização do
marco legal do setor.
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Entre julho de 2021 e junho de 2022, a NTU
continuou enfrentando os crescentes desafios
impostos ao setor após dois anos de pandemia
da covid-19 (descritos no capítulo “Os impactos
da pandemia de covid-19 no transporte público
coletivo por ônibus” deste Anuário), bem como
a persistente crise econômica vivida pelo país,
agravada pelo cenário internacional desfavorável — Guerra da Ucrânia e disparada dos preços
internacionais do petróleo. A entidade teve que
se posicionar publicamente, de forma assertiva,
em pelo menos quatro ocasiões, três delas relativas aos sucessivos reajustes dos preços do
diesel nas refinarias adotados pela Petrobras.
Tais posicionamentos geraram grande repercussão na mídia e contribuíram para elevar o
perfil da entidade como interlocutora do setor
perante a opinião pública e os tomadores de decisão, além de impulsionar o pleito setorial pela
separação das tarifas e adoção de subsídios públicos, incluindo a ajuda do governo federal no financiamento do custeio das operações — tema
do capítulo “Subsídios para o transporte público
coletivo urbano por ônibus: cenário nacional”
deste Anuário.
Com um olhar nas eleições gerais de
outubro de 2022, a NTU, em parceria com a
CNT, comissionou a elaboração do estudo “Financiamento da Operação dos Sistemas de
Transporte Público Coletivo nas Cidades Brasileiras”, que examina possíveis fontes de custeio
para subsidiar os serviços, seja via orçamento
público, seja por novas fontes extratarifárias.
O documento técnico será disponibilizado aos

estados e municípios como uma contribuição do
segmento empresarial aos debates sobre o financiamento do setor. Nesse sentido, houve um
importante avanço institucional com o convite à
NTU para integrar o Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana, criado por decreto, em setembro
de 2021, para assessorar a Secretaria Nacional
de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e
Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional. O Fórum tornou-se um espaço estratégico de debates sobre os problemas e soluções
para o setor, tendo avançado no consenso sobre
a necessidade de revisão do Marco Legal.
A NTU realizou ainda o acompanhamento
de 32 alterações em normas legais que impactaram direta ou indiretamente o setor de transporte público coletivo urbano, bem como de 14
decisões judiciais e nove fatos relevantes ocorridos no Congresso Nacional, que envolveram
desde projetos de lei aprovados à realização de
audiências públicas. Além disso, a Associação
lançou a campanha nacional "Sua segurança não
pode ser passageira. Vá de ônibus", em parceria
com a Fetpesp (SP) e a CNT, para alertar sobre os
riscos do mototáxi como meio de transporte; e
participou de 68 eventos ou reuniões de representação técnica e institucional.
A NTU enfrentou ainda a perda de sua
principal liderança: após 29 anos no exercício
da presidência executiva da entidade, Otávio
Cunha nos deixou em fevereiro de 2022. O presidente do SPUrbanuss, Francisco Christovam,
foi escolhido para sucedê-lo e levar adiante o
seu legado.
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Balanço jurídico
1. Legislação
1.1. Lei facilita acesso ao
crédito em geral
Em junho de 2021, foi publicada a Lei nº 14.179,
que estabelece normas para facilitação na
contratação de operações de crédito em geral,
até 31 de dezembro de 2021, com o objetivo de
mitigar os impactos econômicos decorrentes da
pandemia da covid-19.

1.2. Governo publica novo cronograma
de implantação do eSocial
Em junho de 2021, foi publicada a Portaria Conjunta nº 71, que definiu novo cronograma de
implantação dos eventos de Saúde e Segurança
do Trabalho (SST), no qual ficou definido que empresas com faturamento maior que 78 milhões
em 2016 deverão cumprir o cronograma a partir
de 13/10/2021. Para empresas com faturamento a menor, a implantação deverá ser feita a partir de 10/01/2022.

1.3. Conselho Nacional de
Política Energética reduz mistura
de biodiesel no diesel
Em julho de 2021, foi publicada a Resolução nº
11, que estabeleceu a redução do teor de mistura
obrigatória do biodiesel no óleo diesel fóssil de
13% para 12%.
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1.4. Secretaria do Trabalho prorroga
prazo de início de vigência de
normas regulamentadoras (NRs)
Em julho de 2021, foi publicada a Portaria nº 8.873,
que prorroga o prazo de início de vigência para 3 de
janeiro de 2022 das seguintes NRs: nº 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; nº 07 - Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional - PCMSO; nº 09 - Avaliação e
Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes
Físicos, Químicos e Biológicos; nº 18 - Condições
de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da
Construção; e subitens específicos da nº 37 - Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo.

1.5. CONTRAN define os prazos limites
para realização do exame toxicológico
sem aplicação de penalidade
Foi publicada a Resolução nº 855, em julho de
2021, que dispõe sobre os prazos limites para
realização do exame toxicológico periódico (a
cada 2 anos e 6 meses), sem aplicação de penalidade. Os motoristas só poderão receber a penalidade um dia após o término do mês de validade
indicado na CNH do condutor.

1.6. Ministério do Desenvolvimento
Regional designa os membros do Fórum
Consultivo de Mobilidade Urbana
Foi publicada a Portaria nº 2.681, em outubro de
2021, que designou os membros e respectivos
suplentes do Fórum Consultivo de Mobilidade
Urbana. A representação das empresas conces-
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sionárias de serviço de transporte público de
passageiros coletivo urbano foi composta pelos
integrantes da Diretoria Executiva da NTU.

1.7. Governo Federal consolida normas
trabalhistas infralegais em um único decreto
Foi publicado o Decreto nº 10.854, em novembro
de 2021, que reuniu, em único ato normativo,
disposições relativas à legislação trabalhista. O
Decreto nº 95.247/1987, que dispunha sobre a
regulamentação do vale-transporte, foi incorporado no novo decreto e acrescido de novos
dispositivos que garantem a obrigatoriedade do
fornecimento do vale-transporte ao trabalhador.

1.10. Ministério do Desenvolvimento
Regional dispõe sobre o orçamento
operacional do FGTS para o Pró-Cidades
e o Pró-Transporte para o ano de 2022
Em dezembro de 2021, foram publicadas as
Instruções Normativas nº 51 e 54. A primeira
dispôs sobre o Orçamento Operacional do
FGTS, referente à área de Infraestrutura Urbana,
especificamente do Pró-Cidades, para o exercício de 2022, na qual ficaram destinados R$1,4
bilhão para mutuários do setor público e R$600
milhões para mutuários do setor privado. Já a
segunda dispôs sobre o Orçamento Operacional
do FGTS, referente à área de Infraestrutura Urbana, especificamente do Pró-Transporte, para
o exercício de 2022, no montante de R$4 bilhões
para operação de crédito e R$300 milhões para
operações de mercado.

1.8. Ministério do Trabalho disciplina a
forma de atuação da inspeção do trabalho
Foi publicada a Portaria nº 547, em novembro de
2021, que disciplinou a forma de atuação da inspeção do trabalho. No documento ficou definido
que os auditores-fiscais do trabalho poderão
fazer fiscalização direta, a qual envolve pelo menos uma visita ao estabelecimento do empregador. Poderão também fazer a fiscalização indireta, que é apenas a análise de documentos e,
ainda, realizar a fiscalização imediata, que resulta em constatação de situação grave e iminente
risco à saúde e segurança dos trabalhadores.

1.9. Receita Federal do Brasil suspende
a exigência de documento original
Em dezembro de 2021, foi publicada a Instrução
Normativa nº 2.056 que suspendeu, até 30 de
junho de 2022, a necessidade de o interessado
apresentar documento original à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

1.11. O Conselho Nacional de Política
Energética define novo percentual
de mistura de biodiesel no óleo
diesel para o ano de 2022
Em dezembro de 2021, foi publicada a Resolução
nº 25, que estabelece como de interesse da Política Energética Nacional a fixação do teor de mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel fóssil
em 10% (dez por cento), para o ano de 2022.

1.12. Governo Federal cria o Ministério
do Trabalho e Previdência e institui
o Domicílio Eletrônico Trabalhista
Em dezembro de 2021, foi publicada a Lei nº
14.261, que cria o Ministério do Trabalho e
Previdência (advinda da conversão da MP nº
1058/2021) e institui o Domicílio Eletrônico
Trabalhista, destinado a cientificar o empregador de quaisquer atos administrativos, ações
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fiscais, intimações e avisos em geral, por notificações eletrônicas. O Domicílio Eletrônico Trabalhista, até a edição deste Anuário, não possui
regulamentação.

1.13. CONTRAN estabelece limites
de pesos e dimensões para veículos
transitarem por vias terrestres
Em dezembro de 2021, foi publicada a Resolução nº 882, que estabelece os limites de pesos e
dimensões para veículos que transitem por vias
terrestres. Para os ônibus destinados ao transporte de passageiros, a largura máxima é de 2,6
metros, altura máxima de 4,4 metros e comprimento máximo total para não articulados de 14
metros; não articulados de transporte coletivo
urbano de passageiros que possuam 3º eixo de
apoio direcional, de 15 metros; e para veículos
articulados de transporte coletivo de passageiros, de 19,8 metros.

1.14. Definidos os procedimentos
para aprovação e acompanhamento
de projetos prioritários para o
setor de mobilidade urbana
Em dezembro de 2021, foi publicada a Portaria
nº 3.365 do Ministério do Desenvolvimento
Regional, que regulamenta os requisitos e os
procedimentos para aprovação e acompanhamento de projetos de investimento considerados como prioritários na área de infraestrutura para o setor de mobilidade urbana. Os
projetos deverão ser apresentados de forma
individual pela pessoa jurídica, podendo ser
financiado no todo ou em parte com recursos
oriundos da emissão de debêntures, de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
(FDIC) e/ou de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI).
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1.15. Fundo de Desenvolvimento da
Infraestrutura Regional Sustentável
Em dezembro de 2021, foi publicado o Decreto
nº 10.918/2021, que dispõe sobre o Fundo de
Desenvolvimento da Infraestrutura Regional
Sustentável, bem como sobre a composição do
seu conselho. O Fundo de Desenvolvimento da
Infraestrutura Regional Sustentável (FDRS) foi
criado a partir da reestruturação do Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE), decorrente das
alterações introduzidas pela Lei nº 14.277/2021
e a Lei nº 12.712/2012, e tem como principais
objetivos: viabilizar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessões e de parcerias público-privadas (PPPs) da União, Estados,
do Distrito Federal e Municípios, bem como
conceder garantias destinadas à cobertura dos
riscos relacionados ao descumprimento de
obrigações pecuniárias assumidas pelo parceiro
público em PPPs.

1.16. Sancionada a lei que prorroga a
desoneração da folha de pagamento
até dezembro de 2023
Em dezembro de 2021, foi publicada a Lei nº
14.288, que prorrogou a desoneração da folha
de pagamento até 31 de dezembro de 2023 para
vários setores econômicos, inclusive o transporte público coletivo urbano e de caráter urbano.

1.17. Medida provisória fixa novo
valor do salário mínimo
Em dezembro de 2021, foi publicada a Medida
Provisória nº 1091, que dispõe sobre o novo valor
do salário mínimo para o ano de 2022, que é de
R$ 1.212,00. A MP foi convertida na Lei nº 14.358
em 1º de junho de 2022.
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1.18. Medidas preventivas ao
contágio da covid no ambiente
de trabalho são atualizadas
Em janeiro de 2022, foi publicada a Portaria Interministerial nº 14, do Ministério do Trabalho
e Ministério da Saúde, que atualiza o Anexo I da
Portaria Conjunta nº 20/2020, que estabelece
as medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus
(covid-19) em ambientes de trabalho.

1.19. Receita Federal edita instrução
normativa sobre parcelamento
de débitos tributários
Em janeiro de 2022, foi publicada a Instrução
Normativa nº 2.063, que dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em até
60 (sessenta) prestações mensais.

1.20. Prorrogada a emissão de
PPP em meio eletrônico
A Instrução Normativa nº 2.063 do Ministério do
Trabalho, publicada em fevereiro de 2022, estabelece que, em face da necessidade de adaptação das empresas no envio de informações no
eSocial, a emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), em meio exclusivamente eletrônico, foi postergada para 1º de janeiro de 2023.

plina o retorno da empregada gestante ao trabalho
presencial, desde que o estado de emergência de
saúde pública tenha se encerrado, ou que tenha
sido totalmente imunizada ou, ainda, que a empregada gestante tenha feito opção de não vacinação
e, diante de assinatura de termo de responsabilidade, opte em voltar ao trabalho presencial.

1.22. Legislação define a incidência
única do ICMS sobre os combustíveis
A Lei Complementar nº 192, publicada em março
de 2022, define os combustíveis sobre os quais
incidirá uma única vez o ICMS: gasolina e etanol
anidro combustível, diesel e biodiesel e gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural. A nova metodologia prevê a incidência sobre
o metro cúbico comercializado. Outra alteração
importante remanesce sobre as alíquotas de PIS e
Cofins que estão reduzidas a zero até 31/12/2022.

1.23. CONTRAN consolida
procedimento de defesa em face de
penalidades e multas de trânsito
A Resolução nº 900, publicada em março de
2022, consolida as normas sobre a padronização dos procedimentos para apresentação de
defesa prévia e de recurso, em 1ª e 2ª instâncias,
contra a imposição de penalidades de advertência por escrito e de multa de trânsito.

1.24. Nova estratégia federal de incentivo
ao uso sustentável de biogás e biometano
1.21. Sancionada a lei para retorno
das empregadas gestantes
ao ambiente de trabalho
A Lei nº 14.311, publicada em março de 2022, disci-

O Decreto nº 11.003, publicado em março de
2022, instituiu a Estratégia Federal de Incentivo ao Uso Sustentável de Biogás e Biometano.
Uma das diretrizes é promover iniciativas para
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o abastecimento de veículos leves e pesados,
como ônibus, caminhões e tratores agrícolas, e
de embarcações movidos a biometano ou híbridos com biometano.

1.25. CONFAZ disciplina a incidência
única do ICMS sobre o óleo diesel
O Convênio nº 16, publicado em março de
2022, do Conselho Nacional de Política Fazendária, disciplina a incidência única do ICMS sobre óleo diesel e define as alíquotas aplicáveis:
sobre o óleo Diesel A Outros, alíquota de R$
0,9986 por litro; sobre o Diesel A S10, alíquota
de R$ 1,0060 por litro. Essas alíquotas vigorarão por 12 (doze) meses, a contar de 25 de
março de 2022.

1.26. Medida Provisória dispõe sobre
o pagamento de vale-alimentação e
sobre teletrabalho ou trabalho remoto
A Medida Provisória nº 1108, publicada em
março de 2022, dispõe que as empresas que
contratarem pessoa jurídica para fornecimento de auxílio-alimentação não poderão exigir
ou receber qualquer deságio ou desconto
ou, ainda, receber benefícios não vinculados
à saúde e segurança alimentar do trabalhador. Essa regra não se aplica de imediato aos
contratos ativos com pessoa jurídica para
fornecimento de auxílio-alimentação. Sobre o
teletrabalho e o trabalho remoto, dispõe que
o trabalho que é feito por produção ou tarefa
está fora do controle de jornada. Pode ser adotado esse regime de trabalho aos estagiários e
aprendizes. Inclusive, dar-se-á preferência ao
regime de teletrabalho ou trabalho remoto aos
empregados e empregadas que são PCD ou
com filhos de até quatro anos.
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1.27. Medida Provisória
estabelece medidas trabalhistas
alternativas, quando reconhecido
calamidade pública
A Medida Provisória nº 1109, publicada em
março de 2022, dispõe que para situações de
calamidade pública, situação reconhecida em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, está autorizada a adoção de medidas trabalhistas alternativas, tais como: teletrabalho,
antecipação de férias individuais, concessão de
férias coletivas, aproveitamento e a antecipação de feriados, banco de horas e suspensão da
exigibilidade do FGTS.

1.28. Medida Provisória institui
o Programa Renovar
A Medida Provisória nº 1112, publicada em abril
de 2022, institui o Programa de Aumento da
Produtividade da Frota Rodoviária no País – Renovar. Um dos objetivos do projeto é tirar de circulação veículos no fim da vida útil e promover a
atualização progressiva dos equipamentos.

1.29. CONTRAN publica norma que
permite fiscalização de trânsito por
intermédio de videomonitoramento
A Resolução nº 909, publicada em abril de
2022, consolida normas de fiscalização de
trânsito por intermédio de videomonitoramento, nos termos do § 2º do art. 280 do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB). Ou seja, será possível
ao Detran multar o infrator pelo recurso tecnológico citado.
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1.30. Sistema de Notificação
Eletrônica de Trânsito
O Conselho Nacional de Trânsito editou a Resolução nº 931, publicada em abril de 2022,
que estabelece que o SNE é um meio de comunicação virtual, disponibilizado pelo órgão
máximo executivo de trânsito da União aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e aos proprietários de
veículos e condutores habilitados, que permite receber e enviar informativos, comunicados
e documentos em formato digital, mediante
adesão prévia.

1.31. Registro Nacional
Positivo de Condutores
Foi publicada em maio de 2022 a Deliberação nº
257, do Conselho Nacional de Trânsito, que dispõe sobre o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão utilizar o RNPC
para conceder benefícios fiscais ou tarifários
aos condutores cadastrados.

1.32. Sancionada lei sobre a associação
de representação de municípios
Foi publicada em maio de 2022 a Lei nº 14.341,
que dispõe sobre a Associação de Representação de Municípios, para a realização de objetivos de interesse comum de caráter político-representativo, técnico, científico, educacional,
cultural e social. A referida associação poderá
ajuizar ações judiciais de interesse comum de
seus associados.

2. Decisões Judiciais
2.1. Tribunal de Justiça de São Paulo
autorizou a prorrogação do contrato
para viabilizar o corredor BRT-ABC
Em julho de 2021, os desembargadores do TJSP,
de forma unânime, autorizaram a prorrogação
do contrato de concessão para viabilizar a construção e operação do BRT-ABC, entre as cidades
de São Bernardo do Campo, Santo André, São
Caetano do Sul e São Paulo. Processo: 101631070.2021.8.26.0053.

2.2. Justiça de São Paulo determina
que município apresente plano de
combate ao transporte clandestino
Em agosto de 2021, a 10ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo acatou recurso de empresa concessionária no município de Mauá-SP, para
determinar que o município apresente, em 30
(trinta) dias, um plano efetivo de combate ao
transporte clandestino. Processo: 212041546.2021.8.26.0000.

2.3. Justiça do trabalho decide que
covid-19 só é considerada doença
ocupacional se estiver vinculada
com a atividade profissional
Em outubro de 2021, duas Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São
Paulo) negaram pedidos indenizatórios em
duas ações trabalhistas referentes à covid-19.
Segundo os magistrados, para a covid-19 ser
reconhecida como doença ocupacional, é necessário que se caracterize o nexo causal entre o desempenho das atividades profissionais
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e a infecção. Na primeira decisão, a 9ª Turma
do TRT-2 confirmou entendimento do juízo de
1º grau, que não reconheceu o acometimento
de doença ocupacional e indeferiu o pagamento de danos morais e materiais. Para o colegiado, cabia ao trabalhador o ônus de provar
as alegações que a doença foi contraída no
ambiente de trabalho, o que não ocorreu. Já na
5ª Turma, a família de um trabalhador falecido
solicitou o reconhecimento de doença profissional equiparada a acidente de trabalho,
com o pagamento de indenização por danos
morais e materiais, além da fixação de pensão
vitalícia. Para a relatora desse processo, os
elementos não foram suficientes para a caracterização da doença como de cunho laboral,
ou seja, não havia certeza de que a doença que
vitimou o trabalhador se deu em razão de sua
atividade laboral. Além disso, ficou provado
que a empresa adotou medidas para preservar
a saúde física dos seus trabalhadores, inclusive, permitindo àqueles com comorbidades o
trabalho remoto.

2.4. Tribunal Superior do Trabalho
confere validade de acordo
judicial e quitação do FGTS pagos
diretamente ao empregado
Em fevereiro de 2022, a Ministra do TST, Dra.
Maria Helena Mallmann, proferiu decisão que
reconhece a validade de acordo judicial entabulado entre empresa e empregado, e que inclusive faz quitação de valores referentes ao FGTS.
O fato decorreu de ação anulatória de infração,
pelo não recolhimento de valores de FGTS na
conta vinculada do respectivo trabalhador. Processo: 10051-15.2018.5.03.0169.
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2.5. STF decide que empresas
concessionárias de serviço público
podem transferir o contrato de
concessão ou o controle societário
para outrem, com prévia anuência
do poder público contratante
Em março de 2022, em face de uma ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, o STF
declarou, por via indireta, a constitucionalidade
do art. 27 da Lei nº 8.987/95 (Lei de Concessões),
quando definiu que o poder público contratante
tem como premissa a proposta mais vantajosa
para a Administração e, portanto, quando há intenção de repassar o contrato de concessão ou
controle societário da empresa para terceiro, tal
ato não fere o dever de licitar, pois a Administração não se apega às características pessoais do
contratado, pois o concessionário, como agente
econômico que é, pode decidir sobre seus parceiros empresariais conforme critérios próprios.
Processo: ADI 2946/DF.

2.6. Justiça do Rio de Janeiro declarou
inconstitucional a instituição de serviço
privado individual de transporte
Em março de 2022, o Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro julgou inconstitucional o art. 2º da Lei
Estadual nº 8.867/2020, o qual instituiu o serviço privado individual de passageiros de empresas devidamente legalizadas em atividades com
taxímetro. A Fetranspor, autora da ação, sustentou que somente à União compete legislar sobre
trânsito e transporte, bem como evidenciou o
confronto da lei estadual com as diretrizes da
lei federal que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), o que foi
plenamente acatado pelo Tribunal. Processo:
0060310-69.2020.8.19.0000.
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2.7. Tribunal Regional do Trabalho do
Rio de Janeiro aumenta multa para o
sindicato dos trabalhadores por greve
Em abril de 2022, a Desembargadora Presidente, Dra. Edith Maria Correa Tourinho, aumentou a
multa de 100 mil para 400 mil reais por dia, pela
greve deflagrada pelo sindicato dos rodoviários,
sob o fundamento de que as negociações entre as partes estavam ocorrendo e a atitude do
sindicato atentava contra a dignidade do Poder
Judiciário, em manifesto prejuízo ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Processo: 0100808-92.2022.5.01.0000.

2.8. Justiça defere liminar determinando
o reajuste de tarifa em Belo Horizonte
Em abril de 2022, a 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, diante
da inércia da prefeitura em realizar o reajuste
anual da tarifa, deferiu liminar para obrigar a
prefeitura a reajustar a tarifa, nos termos do
contrato de concessão. Processo: 501523456.2022.8.13.0024.

2.9. TST suspende todas as ações
trabalhistas em fase de execução
que discutam a inclusão de empresa
do mesmo grupo econômico no polo
passivo, mas que não participou
da fase inicial da ação judicial
Em maio de 2022, a vice-presidente do TST, a
Dra. Ministra Dora Maria da Costa, publicou decisão judicial que determina a suspensão de todas
as ações trabalhistas, em fase de execução,
onde se discuta a possibilidade de uma empresa do mesmo grupo econômico compor o polo
passivo da ação, para também ser responsabi-

lizada no pagamento das verbas trabalhistas. A
referida suspensão vigerá até o STF se pronunciar sobre a referida matéria. Processo: 1002324.2015.5.03.0146.

2.10. Tribunal Regional do Trabalho
do Rio Grande do Norte afasta
responsabilidade de empresa por
morte de motorista por complicações
de saúde decorrentes da covid-19
Em maio de 2022, os desembargadores do TRT
da 21ª Região reformaram sentença para afastar
a responsabilidade de indenização de empresa
de transporte de passageiros, bem como não
caracterizar o acidente de trabalho, diante da
morte de motorista, por complicações de saúde
decorrentes da covid-19, pois ficou comprovado
nos autos a diligência da empresa em fazer a higienização dos ônibus, fornecer máscara, álcool
em gel e orientações da empresa para seus motoristas em suas condutas profissionais diárias,
como reuniões e divulgação por panfletos. Processo: 0000227-97.2021.5.21.0016.

2.11. Justiça de Teresina proferiu
decisão para manter a comercialização
de passagens pelo sindicato
Em maio de 2022, o juiz da 1ª Vara dos Feitos da
Fazenda Pública de Teresina-PI concedeu decisão em favor do SETUT – Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de
Teresina, para que o sindicato permaneça com
a comercialização de passagens do transporte
público coletivo de passageiros, por meio do
sistema de bilhetagem eletrônica na referida cidade. Processo: 0813492-50.2022.8.18.0140.

33

Anuário NTU [2021–2022]

2.12. Justiça do Rio de Janeiro homologa
acordo que congela a tarifa e prevê subsídio
ao sistema de transporte de ônibus
Em maio de 2022, a 8ª Vara de Fazenda Pública
homologou acordo entre as empresas de ônibus,
o Ministério Público e a Prefeitura, que congela,
por um ano, a tarifa do transporte coletivo municipal em R$ 4,05; assim, a prefeitura subsidiará
as empresas pelo serviço efetivamente prestado
com base na quilometragem, auditada por GPS.
Processo: 0045547-94.2019.8.19.0001.

2.13. Juiz mantém reajuste
da tarifa em Cuiabá-MT
Em maio de 2022, o juiz da Vara de Ação Civil Pública e Popular de Cuiabá-MT rejeitou pedido de
vereadora para suspender o decreto do prefeito
que reajustou a tarifa do transporte coletivo
municipal, sob o argumento de que, com base na
Lei Orgânica, cabe ao Prefeito, por meio de decreto, a fixação de tarifas dos serviços públicos
e de utilidade pública no município. Processo:
1015528-82.2022.8.11.0041.

2.14. Juiz reconhece desequilíbrio
econômico-financeiro em
contrato de concessão
Em junho de 2022, o juiz proferiu decisão em
favor da empresa concessionária do município
de Atibaia (SP) para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, haja vista
que a empresa comprovou, nos autos, a perda
de passageiros e o repasse pela metade do
valor total para complementar a tarifa dos estudantes e dos professores. Processo: 101009882.2020.8.26.0048.
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3. Congresso Nacional
3.1. Acessibilidade para os
deficientes visuais nos sistemas
de mobilidade urbana
Em 20 de agosto de 2021, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 4041/2019,
que altera a Lei de Mobilidade Urbana, visando
garantir um ambiente seguro e acessível para
a utilização do Sistema Nacional de Mobilidade
Urbana, especialmente com relação à disponibilização de mecanismos suficientes para a
utilização dos serviços por parte das pessoas
com deficiência visual.

3.2. Marco legal do transporte
público urbano
Em 22 de setembro de 2021, foi protocolado, no
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 3278/2021,
que atualiza o marco legal da Política Nacional de Mobilidade Urbana prevista na Lei nº
12.587/2012.

3.3. Acessibilidade e mobilidade
na Constituição Federal
Em 29 de setembro de 2021, o Senado Federal
aprovou a Proposta de Emenda à Constituição
nº 19, de 2014, que inclui no texto constitucional o direito à acessibilidade e à mobilidade,
inserindo-o entre os demais direitos individuais
e coletivos.
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3.4. Avaliação periódica da
mobilidade urbana pelos usuários

3.7. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que altera a cobrança do ICMS
para bens e serviços essenciais

Em 22 de novembro de 2021, a Comissão de Viação
e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o
Projeto de Lei nº 5758/2019, que estabelece a avaliação periódica da satisfação dos cidadãos e dos
usuários com a mobilidade urbana. Essa avaliação
deverá ser realizada preferencialmente de modo
contínuo ou com intervalo máximo de seis meses.

Em 25 de maio de 2022, a Câmara dos Deputados aprovou o PLP nº 18/2022, que impede a
aplicação de alíquotas de ICMS iguais às cobradas sobre produtos supérfluos para bens e serviços considerados essenciais e indispensáveis,
como combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.

3.5. Programa Nacional de Financiamento
da Gratuidade dos Idosos

3.8. Redução do preço do óleo diesel

Em 16 de fevereiro de 2022, o Senado Federal
aprovou o Projeto de Lei nº 4392/2021, que
institui o Programa Nacional de Assistência à
Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (PNAMI), cujo objetivo é custear o direito à gratuidade
concedida aos idosos, conforme previsto no artigo 230, Parágrafo 2º da Constituição Federal,
mediante recursos públicos federais.

3.6. Projeto de lei que exige
treinamento de motoristas para atuar
contra violência a bordo de ônibus é
rejeitado na Câmara dos Deputados
Em 19 de maio de 2022, a Comissão de Viação e Transportes rejeitou o Projeto de Lei nº
3285/2021, que exigia o treinamento dos empregados no transporte coletivo para o enfrentamento de discriminação, racismo, violência
doméstica ou atos libidinosos contra mulher,
criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência. Segundo o entendimento dos parlamentares, cabe ao poder público local verificar
a necessidade de as empresas promoverem os
cursos de capacitação para esse fim, e não de
estabelecer tal obrigação em lei federal.

Em 29 de junho de 2022, o Senado Federal aprovou a Proposta de Emenda à Constituição nº 16,
de 2022, que prevê repasses de recursos públicos da União para os Estados visando à redução
a zero do ICMS incidente sobre o óleo diesel.

3.9. Audiência pública na Câmara
dos Deputados discute medidas
emergenciais para o transporte público
Em 30 de junho de 2022, a Comissão de Viação
e Transportes da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para discutir medidas
de socorro ao transporte público coletivo nas
cidades, com participação de representações
dos usuários, de concessionárias do transporte
público representadas pela NTU e do poder público municipal.
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Publicações e estudos
Estudo técnico sobre financiamento
dos sistemas de transporte público
O Conselho Diretor da NTU aprovou, no dia 15 de
setembro de 2021, a contratação de um estudo
técnico sobre fontes de receita para o custeio
do transporte público coletivo urbano e de caráter urbano. A proposta vencedora do processo
seletivo realizado pela NTU foi apresentada por
um grupo de empresas de consultoria composto
pela ADDAX Assessoria Econômica e Financeira; Duarte Garcia, Serra Netto e Terra – Sociedade de Advogados; RT2 Consultoria; e Urucuia:
Mobilidade Urbana. O trabalho foi concluído em
junho de 2022 e o documento final, intitulado
“Financiamento da Operação dos Sistemas de
Transporte Público Coletivo nas Cidades Brasileiras”, será disponibilizado a todas as empresas associadas e entidades filiadas à NTU; uma
versão sintética será apresentada no Seminário
Nacional NTU e divulgada para o público.

Metropolitano). Os relatórios com os dados encaminhados estão disponíveis no NTUapp, o aplicativo
da NTU. O NTUapp está disponível para download
gratuito na App Store e Google Play; login e senha
podem ser solicitados pelo e-mail: ni@ntu.org.br.

Avaliação da situação tarifária
A NTU elaborou a publicação Avaliação da Situação Tarifária, que apresenta e analisa uma série
de características dos sistemas de transporte
que influenciam no custo total do serviço e na
definição das tarifas. São exigências, determinações e parâmetros apontados nos editais de licitação e nos contratos firmados entre os órgãos
gestores e as empresas operadoras.
Esse levantamento tem por objetivo
municiar as empresas operadoras com a maior
quantidade de dados possíveis para as negociações em torno dos reajustes tarifários. Espera-se também contribuir para análises mais assertivas a respeito da política tarifária.

Resultados de pesquisas estratégicas
A Rede de Contatos Técnicos da NTU atingiu níveis
de preenchimento de 58,6% e 47,5% das Pesquisas Estratégicas do setor nos anos de 2019 e 2020,
respectivamente. O destaque vai para as seguintes
entidades filiadas, que preencheram mais de 75%
dos formulários: Setransp-SE (Aracaju-SE), Sintram
(Belo Horizonte-MG), Setransp-PR (Curitiba-PR),
Metrocard (Curitiba-PR), Sindiônibus (Fortaleza-CE), RedeMob Consórcio (Goiânia-GO), Seturn
(Natal-RN), ATP (Porto Alegre-RS), Urbana-PE
(Recife-PE), Rio Ônibus (Rio de Janeiro-RJ/Municipal) e Fetranspor (Rio de Janeiro-RJ/Intermunicipal
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Pesquisa sobre produtos
e serviços da NTU
A NTU realizou, em abril de 2022, uma pesquisa
com todas as empresas associadas e entidades
filiadas sobre os produtos e serviços oferecidos pela Associação. O objetivo da ação foi estreitar o diálogo e a proximidade com as bases,
conhecer melhor suas expectativas e responder, de forma mais efetiva, às necessidades e
oportunidades que se apresentam para o setor.
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A pesquisa revelou que, no geral, é alto o
nível de satisfação com os materiais de caráter
institucional, jurídico, técnico e de comunicação
produzidos pela NTU. O produto melhor pontuado foi o Anuário NTU, que teve 92% de avaliação
‘ótima’ e ‘muito boa’; em segundo lugar, empatados, ficaram o boletim semanal NTUrgente
e o boletim NTU Informa, ambos com 88% de
avaliação positiva. Em terceiro, novo empate entre a Revista NTUrbano e as Notas e Pareceres
Técnicos produzidos pela Área Técnica da NTU
(com 84% de ‘ótimo’ e ‘muito bom’ cada).

Impactos de dois anos de
pandemia para o setor
O relatório “Transporte Público por Ônibus - 2
anos de Impactos da Pandemia de Covid-19”,

construído com dados locais e divulgado em
abril 2022, traz um panorama nacional dos
efeitos da pandemia no setor. São informações
e dados sobre a oferta e demanda de passageiros; impacto financeiro das empresas; interrupção da prestação dos serviços; redução dos
empregos diretos; subsídios implementados
pelas cidades; e medidas adotadas pelo setor
durante esse período.
Segundo o relatório, os sistemas organizados de transporte público por ônibus urbano
tiveram perdas expressivas, decorrentes da
elevada queda do número de passageiros
e pela obrigatoriedade de manutenção, por
parte das empresas, de uma oferta do serviço
superior à demanda para garantir o distanciamento social no transporte público. Uma
atualização dos dados está disponível no capítulo “Os impactos da pandemia de covid-19
no transporte público coletivo por ônibus”, a
partir da página 50.

Manifestos e notas à imprensa
Manifesto contra a reforma do
imposto de renda e dividendos
A NTU foi uma das 120 entidades do setor empresarial que assinaram o ofício enviado, em 7
de julho de 2021, ao presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), alertando para os impactos negativos da proposta do
governo de reforma do Imposto de Renda e taxação de dividendos, além de cobrar alterações no
texto. No documento, as entidades propuseram a
criação de uma comissão especial para o debate
do PL 2337/2021, que trata das alterações, para
ampliar as discussões e buscar soluções para que
as mudanças ocorram de forma gradativa, com

impacto neutro sobre a arrecadação, e sejam efetivamente capazes de garantir crescimento, empregos e justiça social no país. Leia o ofício aqui.

Nota de posicionamento
sobre reajuste do diesel
A NTU divulgou, em 29 de setembro de 2021,
nota de posicionamento institucional na qual
manifesta “profunda preocupação” com os
sucessivos reajustes do preço do óleo diesel,
que somavam naquele momento uma alta acu-
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mulada no ano de 51%, com impacto direto no
aumento do custo das empresas operadoras do
transporte público por ônibus urbano de 13,5%.
A nota, publicada por pelo menos 35 veículos de
imprensa de todo o país, alerta para a necessidade de repasse imediato do aumento de custo do
combustível para as tarifas públicas de sistemas
de transporte que não tenham subvenção. Leia a
íntegra da nota aqui.

Manifesto em apoio ao projeto
de lei do novo marco legal
Um manifesto em defesa do Projeto de Lei nº
3278/2021, de autoria do senador Antonio
Anastasia (PSD/MG), foi entregue dia 24 de
novembro de 2021 a todos os senadores no
Congresso Nacional. O manifesto foi assinado
pela NTU, ANTP, ANPTrilhos, Fabus, Anfavea
e Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes
Públicos de Mobilidade Urbana. O documento
enfatiza que o PL 3278/2021 foi construído
com base no Programa de Reestruturação do
Transporte Público Urbano e de Caráter Urbano, referendado por diversos agentes públicos
e privados responsáveis por prover esse serviço público essencial, e busca a recuperação
e o desenvolvimento dos transportes públicos
coletivos urbanos por meio de três pilares vitais
para a reabilitação desse serviço: qualidade e
produtividade; financiamento do custeio e de
investimentos; e a regulação e contratos, garantindo maior segurança jurídica e maior participação da União no papel de indutora e guardiã
da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Leia
a íntegra do manifesto aqui.
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Nota de posicionamento sobre a
negligência do Governo Federal em
socorrer o transporte público
Em novembro de 2021, a NTU divulgou nota com
o título “Omissão do governo federal fará tarifa
do ônibus aumentar 50% em 2022”, na qual se
posicionava firmemente contra a falta de políticas que amparem o setor de transporte público
coletivo no momento mais crítico vivenciado
pelas operadoras de ônibus do Brasil. A NTU tem
alertado o poder público sobre a crise setorial
que começou muito antes da pandemia e tem
trabalhado em conjunto com outras entidades
para oferecer alternativas e soluções aos problemas existentes, como a proposta de atualização do Marco Legal do setor.
No documento divulgado, que teve grande
repercussão na imprensa, a NTU adverte que “a
falta de políticas de apoio ao setor, principalmente por parte do governo federal, e a manutenção
das atuais regras dos contratos de concessão
podem levar a um aumento de pelo menos 50%
nos preços das tarifas de ônibus em todo o país a
partir de janeiro do ano que vem, quando começam as revisões tarifárias previstas em contrato.”
O texto também tratou dos aumentos constantes do óleo diesel e sobre a importância da desoneração da folha de pagamento das empresas.
Confira o texto completo aqui.

Posicionamentos sobre o diesel
Em janeiro de 2022, após o anúncio de mais um
aumento do óleo diesel nas refinarias, de 8,1%,
chegando a um reajuste acumulado de 70,8%
em 12 meses, a NTU se pronunciou por meio de
nota à imprensa sobre a crítica situação das empresas de transportes coletivos urbanos do país
diante do novo aumento. Com o novo valor dos
combustíveis, seria necessário aplicar um rea-
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juste médio de 18,8% em todas as tarifas, caso
não seja adotada nenhuma medida de auxílio financeiro por parte dos governos locais e federal.
Em 10 de março, outra nota foi divulgada para a mídia que alertava para os riscos de
ruptura na oferta dos serviços de transporte
público por ônibus urbano, caso o reajuste de
24,9% do diesel, anunciado horas antes pela
Petrobras, não fosse compensado pelo poder
público. Com a divulgação, a NTU ganhou amplo
espaço na mídia nacional e conseguiu posicionar as preocupações de seus associados. Intitulada “Reajuste do diesel ameaça transporte
público e revela inoperância do Governo em
solucionar o problema”, a nota da NTU veio se
somar a várias outras manifestações públicas
de agentes econômicos e ajudou a impulsionar
a votação, pelo Congresso, dos projetos de lei
que alteraram a fórmula de cálculo do ICMS e
criaram um fundo de estabilização dos preços.

Após a confirmação do novo reajuste do
diesel no dia 10 de maio, de 8,9%, a NTU divulgou
release para a imprensa, no qual estimava que os
sucessivos reajustes do combustível causariam
um impacto médio acumulado de 15,4% nas
tarifas do transporte coletivo por ônibus urbano
somente em 2022. O cálculo é da Área Técnica
da NTU, que atualizou o peso do combustível na
operação — com mais este reajuste, o combustível passou a representar 32,8% do custo médio
total da produção do serviço. O release também
destacou o aumento de 80,9% do diesel em 12
meses, muito acima da inflação do período, o que
representa um impacto na tarifa pública de 26,5%.
Na nota, a NTU reiterou o alerta sobre os riscos de
redução da frota nos horários entre picos, caso os
sucessivos aumentos de custos não sejam compensados de alguma forma. Mais uma vez, o posicionamento da NTU gerou grande repercussão na
mídia. Veja a íntegra do texto aqui.

Campanhas
Maio Amarelo
Em 2022, a Campanha Maio Amarelo teve como
tema principal “Juntos Salvamos Vidas”; o objetivo era mostrar que, independentemente do
que escolhemos como profissão, todos nós podemos salvar vidas. E o ambiente onde fazemos
isso é no trânsito. Como acontece há vários anos,
o Observatório Nacional de Segurança Viária
(ONSV) contou com o apoio de entidades e empresas parceiras, como a NTU, na divulgação dos
materiais da campanha, que incluíram posts para
redes sociais, banners, faixas, cartazes, outdoors,
busdoors e mais.
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Riscos do mototáxi
Dia 3 de junho de 2022 foi lançada, em São Paulo, a campanha nacional "Sua segurança não
pode ser passageira. Vá de ônibus". Pensada
para conscientizar a população sobre os riscos
de segurança do uso do mototáxi como opção de deslocamento, a campanha conta com
um plano de mídia abrangente, com cartazes,
banner, outdoor, spots, mídia digital para redes
sociais e um vídeo. A ação foi desenvolvida pela
NTU e pela Fetpesp – Federação das Empresas
de Transportes de Passageiros do Estado de São
Paulo — com o apoio da CNT – Confederação
Nacional do Transporte. Todo o conteúdo da campanha está disponível às empresas associadas e
entidades filiadas à NTU para veiculação local, no
site: http://segurancanaoepassageira.com.br/.

Eventos e Reuniões
III Desafio do COLETIVO
Em 7 de julho de 2021, o Programa de Inovação
em Mobilidade Urbana COLETIVO, criado pela
NTU, lançou seu III Desafio do COLETIVO. A
competição serviu para selecionar as startups
que serão pré-incubadas no hub de inovação da
NTU. Eleitas pelo público e por um júri de especialistas do setor na última edição do Seminário
Nacional NTU, realizado em setembro de 2021,
as escolhidas foram as startups Combudata,
Ecomilhas e Wifi Wiz, respectivamente classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares
no Desafio.
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Fórum Digital de Segurança no Trânsito
No dia 15 de setembro de 2021, o coordenador do Núcleo de Transporte da NTU, Matteus
Freitas, participou do painel “Mobilidade Humana e Segura em Tempos de Incerteza”, realizado durante o Fórum Digital de Segurança
no Trânsito, evento promovido pela Federação
das Empresas de Transportes do Estado do
Espírito Santo (Fetransportes). Alguns dos
temas debatidos foram: a Política Nacional de
Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012); os impactos do adensamento populacional nos centros urbanos e como isso afeta a mobilidade
urbana; os efeitos da pandemia para o setor; e
muito mais. Confira o vídeo disponível aqui.

NTU participa de Fórum Consultivo
de Mobilidade Urbana
Em 20 de setembro de 2021, foi publicado o
Decreto nº 10.803, que instituiu o Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana. O Fórum passou a
assessorar a Secretaria Nacional de Mobilidade e
Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional nos seguintes
temas: avaliação dos serviços de transporte público coletivo urbanos, intermunicipais de caráter
urbano e metropolitanos de passageiros; proposição de ações, programas, estudos e projetos; e
promoção de intercâmbio de informações sobre
experiências nacionais e internacionais relativas
ao setor. É composto por um representante dos
seguintes órgãos e entidades:
›
›
›
›

Ministério da Economia;
Ministério do Desenvolvimento Regional;
Frente Nacional de Prefeitos;
Confederação Nacional de Municípios;

› Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes
Públicos de Mobilidade Urbana;
› Conselho Nacional de Secretários de Transportes;
› Associação Nacional de Transportes Públicos;
› Associação Nacional dos Transportadores
de Passageiros sobre Trilhos;
› Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU);
› Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Terrestres;
› Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus; e
› Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
A criação do Fórum Consultivo é fruto de intenso
trabalho institucional realizado pela NTU, juntamente com outras entidades do setor. Atualmente representam a NTU no Fórum Consultivo,
como titular, Francisco Christovam, e, como
suplente, Marcos Bicalho.
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2ª edição do Fórum Transporte Sustentável
A NTU apoiou a 2ª edição do Fórum Transporte
Sustentável, realizado virtualmente no dia 14
de outubro de 2021 com o objetivo de debater
soluções sustentáveis para o setor de transporte, logística e mobilidade. Através dos cases
apresentados por especialistas, o evento visava dar visibilidade às boas práticas do setor. O
Fórum Transporte Sustentável foi organizado
pela OTM Editora.

Seminário promovido pela ACRJ
No dia 19 de outubro de 2021, a Associação
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) promoveu
virtualmente o Seminário “Colapso da Mobilidade Urbana: Causas, Efeitos e Soluções”. A NTU
participou do painel II, sobre propostas de soluções para o setor. O evento contou também com
a participação do presidente da Fetranspor, Armando Guerra; com o presidente do Rio Ônibus,
João Gouveia; e outros especialistas em transporte público e mobilidade urbana. O seminário
foi transmitido pelo link: https://www.youtube.
com/watch?v=bBHwBXbMyUA.

Fórum de Secretários de Mobilidade
A NTU participou da 106ª Reunião do Fórum
Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos
de Mobilidade Urbana, em 17 de novembro de
2021. O encontro, realizado de forma virtual,
foi organizado pela ANTP. Otávio Cunha foi um
dos debatedores do painel sobre o Conselho
Consultivo de Mobilidade Urbana, que tratou,
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entre outros temas, do Plano de Reestruturação do Transporte Público e da proposta
de atualização do marco legal da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Projeto de Lei
nº 3278/2021, do ex-senador Antonio Anastasia). O então presidente da NTU reiterou a
necessidade de recursos emergenciais para
o setor e destacou o papel do governo federal
para viabilizar esse apoio.
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Fórum Paulista de Secretários

ANTP Café

No dia 18 de março de 2022, a NTU participou da
82ª Reunião do Fórum Paulista de Secretários
e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana. Na
ocasião, o diretor administrativo e institucional
da Associação, Marcos Bicalho, apresentou
relatório elaborado pela Associação sobre os
impactos da pandemia no setor de transporte
público por ônibus urbano e a adoção de subsídios como estratégia de reequilíbrio econômico-financeiro das empresas. Os subsídios
ao transporte público foram o tema principal
do painel, coordenado por Atílio André Pereira,
vice-presidente do Fórum Paulista e Secretário
Municipal de Mobilidade Urbana de Hortolândia.
Veja os detalhes aqui.

O presidente da NTU, Francisco Christovam, e
Carlos Batinga, consultor de transporte e membro do Conselho Diretor da ANTP, foram os convidados da edição do ANTP Café realizada no dia
27 de abril. Foi o primeiro evento presencial da
série, que já reuniu prefeitos, profissionais e especialistas para debater a mobilidade urbana e o
transporte coletivo. A moderação ficou a cargo
de Cláudio de Senna Frederico, vice-presidente
da ANTP, e do jornalista do Diário do Transporte, Alexandre Pelegi. Francisco Christovam
falou sobre a melhoria da qualidade do serviço
e defendeu o apoio do poder público ao financiamento do serviço, por meio da separação da
tarifa de remuneração da tarifa pública. O ANTP
Café foi realizado na nova sede da Transdata,
empresa de tecnologia do transporte localizada
em Campinas (SP) e que apoia o evento desde
sua primeira edição. A gravação está disponível
no YouTube; para assistir, clique aqui.

Mobilidade urbana em
congresso de municípios
O novo presidente da NTU, Francisco Christovam, participou, em 28 de março de 2022, do
painel “Mobilidade, Circulação e Transporte
Público”, que discutiu temas de interesse do
setor. O painel fez parte da programação do 64º
Congresso Estadual de Municípios (CEM), organizado pela Associação Paulista de Municípios
(APM). O evento foi realizado em Campos do Jordão (SP) e reuniu gestores públicos e privados.
Também participou do painel sobre mobilidade
Gentil Zanovello Affonso, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros
do Estado de São Paulo (Setpesp).

Assembleia geral ordinária e
reuniões de conselhos da NTU
A NTU realizou no dia 5 de maio, em Brasília, sua
assembleia geral ordinária de 2022. Na mesma
data foram realizadas reunião do Conselho Fiscal e reunião conjunta dos Conselhos Diretor,
Federativo e de Representantes da entidade. A
assembleia contou com a participação de 126
associadas e filiadas (presencialmente ou por
meio de procuração); na ocasião, foram apresentadas e aprovadas as contas da NTU referentes
ao exercício do ano de 2021 e a programação
financeira para o ano de 2022.
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Summit Mobilidade do Estadão
O presidente da NTU, Francisco Christovam, participou do Summit Mobilidade Urbana 2022, encontro virtual organizado pelo jornal Estadão, para
debater as transformações em curso nos deslocamentos das pessoas nas cidades. O representante
da NTU foi debatedor do painel sobre mobilidade
como serviço (MaaS, na sigla em inglês) realizado
dia 18 de maio, e defendeu um novo tratamento
para o passageiro do transporte público.

111ª Reunião do Fórum de Secretários
O diretor Administrativo e Institucional da NTU,
Marcos Bicalho, defendeu a revisão do modelo de
financiamento do transporte público durante a
111ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e
Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, realizada nos dias 22 e 23 de junho de 2022, em Manaus.
Organizado pela ANTP, o encontro reuniu gestores das áreas de trânsito e transporte de várias
cidades brasileiras para debater temas relevantes
e experiências bem-sucedidas em mobilidade
urbana. Durante sua participação, Bicalho avaliou
que a separação das tarifas pública e de remuneração é uma medida essencial para a manutenção
dos sistemas de transporte nas cidades brasileiras
e elogiou a prefeitura de Manaus por adotar o sistema. Assista à íntegra da reunião aqui.
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Audiência pública sobre socorro
emergencial ao transporte coletivo
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara realizou, no dia 30 de junho de 2022, uma
audiência pública para debater “Medidas de
socorro ao setor do Transporte Coletivo Urbano”. A NTU foi uma das entidades convidadas a
participar, juntamente com a Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional
e Urbano, o Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec), a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). A
audiência foi transmitida ao vivo pela internet.
Clique aqui para ver a gravação. Representou
a NTU o diretor Administrativo e Institucional,
Marcos Bicalho.
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Homenagem
Falecimento de Otávio Cunha
Com imensa tristeza, a NTU, familiares e amigos
se despediram de Otávio Vieira da Cunha Filho
na manhã de 17 de fevereiro de 2022. O empresário e líder setorial tinha 81 anos, boa parte dos
quais dedicados à entidade que ajudou a fundar.
Otávio Cunha atuou na Associação desde seu
início, em 1987. O primeiro cargo ocupado por
ele foi o de diretor tesoureiro, no qual permaneceu durante cinco anos, até ser eleito presidente, em 1993, sendo reeleito sucessivamente
para o cargo até o ano de 2011, quando foi nomeado presidente executivo da entidade.
Cunha recebeu várias homenagens, entre
elas a do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD/MG), durante a abertura da sessão do dia 18
de fevereiro de 2022 da casa legislativa. Transmitido pela TV Senado, o discurso do senador Pacheco relembrou a trajetória de Otávio Cunha no setor
de transporte público e à frente da NTU, entidade
que presidiu por 29 anos; destacou também seu
trabalho como diretor do Sindicato das Empresas
de Transportes de Passageiros de Belo Horizonte
(Setra/BH) e presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís
(SET/São Luís), além de membro do Conselho
Diretor da (ANTP). Rodrigo Pacheco manifestou

ainda, em nome do Senado, as “profundas condolências” à família de Otávio Cunha. Assista à fala do
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aqui.
A NTU também recebeu dezenas de mensagens de condolências de empresas operadoras,
entidades nacionais e internacionais, indústrias
fornecedoras, representantes do poder público,
especialistas e profissionais do setor. Todas as homenagens enviadas à NTU foram compiladas em
uma publicação especial, que foi entregue à família
de Otávio Cunha pelos funcionários da entidade.
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Institucional
Novo presidente executivo da NTU
Para suceder a Otávio Cunha, o Conselho Diretor
da NTU elegeu, no dia 23 de fevereiro de 2022, o
engenheiro civil Francisco Christovam para assumir
a presidência executiva da Associação. Com vasta
experiência em funções executivas, tanto no setor
público quanto privado, Christovam é um profundo
conhecedor do setor de transporte coletivo urbano.
Membro do Conselho Diretor da NTU desde
2019, Francisco Christovam presidia o Sindicato
das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss), cargo
que acumula atualmente com a presidência da
NTU. Ele 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). Além
disso, é membro do Conselho Diretor da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e do Conselho
Consultivo do Instituto de Engenharia. Saiba mais
sobre o novo presidente da NTU aqui.

Colégios da NTU
Colégio de advogados
O Núcleo Jurídico e Parlamentar da NTU realizou,
no dia 7 de junho de 2022, o 13º Colégio de Advogados. O evento foi realizado presencialmente,
em Brasília, e contou com a presença de 30 advogados e representantes de empresas associadas
e entidades filiadas de diversas cidades.
O presidente da NTU, Francisco Christovam,
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fez uma apresentação sobre a evolução do modelo
de remuneração e concessão do transporte público
coletivo de São Paulo. Francisco Pessoa de Araújo
Neto, superintendente do Sindiônibus, relatou a experiência de Fortaleza (CE) sobre o mesmo assunto.
A proposta do novo Marco Legal do Transporte Público foi apresentada em seguida aos advogados pelo diretor administrativo e institucional

da NTU, Marcos Bicalho. O último painel do dia debateu o tema “A nova fiscalização das relações trabalhistas no transporte público coletivo” e contou
com a participação do advogado da NTU, Anderson Paniagua; do gestor das Relações de Trabalho,
Jurídicas e de Compliance da Urbi Mobilidade Urbana (DF), Alessandro Moura; e do coordenador da
Fetronor, Augusto Costa Valle.

Grupo de Ação Coordenada em Comunicação
O Grupo de Ação Coordenada em Comunicação da NTU (GAC), instituído com o objetivo de
desenvolver e implantar um alinhamento estratégico de comunicação em âmbito nacional
capaz de promover o posicionamento setorial
e impulsionar o debate sobre as propostas de
reestruturação do transporte público coletivo,
realizou quatro encontros virtuais entre jornalistas e dirigentes da NTU e de entidades locais
em 2021. Foram realizados encontros com a
mídia do Piauí, em parceria com o Setut-Teresina, em 7 de junho; de Minas Gerais, em parceria
com o Sintram-MG, em 14 de junho; de Curitiba,
em parceria com o Setransp/Curitiba, em 25
de junho; e de São Paulo, em parceria com a Fetpesp e o SPUrbanuss, em 6 de julho. Os quatro
encontros reuniram quase 70 jornalistas no
total e ajudaram a pautar várias reportagens
sobre os desafios e propostas setoriais.

Ações de representação técnica e
institucional
2021
• Julho
›
›
›
›

Reunião do Conselho Diretor – NTU
Reunião do Conselho de Inovação – NTU
Reunião ANTP Café
Comissão de Assuntos Trabalhistas (CAT)

• Agosto
›
›
›
›
›
›

Reunião do Conselho de Inovação – NTU
Reunião do Conselho Diretor – NTU
Reunião ANTP Café
Reunião Comitê Super App – COLETIVO
Comissão de Assuntos Trabalhistas (CAT)
Audiência Pública Comissão de Finanças e
Tributação
› Ação na Comunidade Mineira CIDE vem para
o Coletivo
› Reunião com MDT - Movimento Nacional
pelo Direito ao Transporte Público de
Qualidade para Todos
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• Setembro
›
›
›
›

Reunião Comitê Super App
Reunião Ordinária da Seção I – CNT
Reunião do Conselho Diretor – NTU
Participação na Abertura Oficial do
Seminário Nacional NTU
› Seminário Nacional 2021
› Reunião Modelos de Contratação de
Serviços – MDR
› Reunião ANTP — Discussão do PL 3278/21 —
Marco Legal do TP
• Outubro
›
›
›
›

Reunião do Conselho Diretor – NTU
Reunião do Conselho de Inovação – NTU
66ª Assembleia Geral Extraordinária da ANTP
Reunião do Secretário Executivo do Trabalho
— Programas Vale-Transporte/Seguro
Desemprego
› Entrevista para a Rádio Cultura de
Guarapuava — Desequilíbrio EconômicoFinanceiro
› Reunião da Comissão de Assuntos
Trabalhistas (CAT)
› Reunião ANTP Café
• Novembro
› 166ª Reunião Extraordinária do Conselho
Diretor da ANTP
› Reunião do Conselho Diretor, Fiscal e
Federativo – NTU
› Reunião da Comissão de Assuntos
Trabalhistas (CAT)
› Reunião Comitê Super App
› Convite Oficial para Participação no Fórum
Autodata de Veículos Comerciais - online

› 1ª Reunião Extraordinária do Fórum
Consultivo de Mobilidade Urbana, instituído
pelo Decreto nº 10.803/2021
› 2ª Reunião Extraordinária do Fórum
Consultivo de Mobilidade Urbana
› Reunião do Conselho Diretor – NTU
› Arena ANTP/SP - Transamerica Expo Center
— Transportes Estruturantes nas cidades:
Visão das Entidades Nacionais

2022
• Fevereiro
› Reunião do Grupo de Trabalho do Fórum
Consultivo de Mobilidade Urbana
› Reunião do Conselho Diretor – NTU
› Reunião Extraordinária do Fórum Consultivo
de Mobilidade Urbana
› Reunião com a ANPTrilhos — Assunto: Marco
Legal da Política Nacional de Mobilidade
Urbana
› Reunião do Grupo de Trabalho do Fórum
Consultivo de Mobilidade Urbana
› Reunião Extraordinária do Conselho Diretor
– NTU
› Reunião ANTP Café
• Março
› Reunião do Conselho Diretor – NTU
› Reunião do Grupo de Acompanhamento de
Consultoria Estudo Fontes Extratarifárias
› Reunião GT Super App
› Reunião do Grupo de Trabalho do Fórum
Consultivo de Mobilidade Urbana
› Reunião ANTP Café
› 2ª Reunião Ordinária do Fórum Consultivo de
Mobilidade Urbana

• Dezembro
› 167ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor
da ANTP
› Reunião do Conselho Diretor – NTU
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• Abril
› 2ª Reunião Ordinária do Fórum Consultivo de
Mobilidade Urbana (continuação)
› Apresentação na Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul
› Reunião Extraordinária do Fórum Consultivo de
Mobilidade Urbana
› 67ª Assembleia Geral Ordinária da ANTP
› 168ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da
ANTP
› 110ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários
e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana
› Reunião ANTP Café
• Maio
› Reunião do Conselho Diretor – NTU
› Reunião do Grupo de Acompanhamento de

Consultoria Estudo Fontes Extratarifárias
› Reunião do Grupo de Trabalho do Fórum
Consultivo de Mobilidade Urbana
• Junho
› Reunião do Conselho Diretor – NTU
› Reunião do Grupo de Acompanhamento de
Consultoria Estudo Fontes Extratarifárias
› Reunião GT Super App
› Reunião Seção de Passageiros CNT
› 111ª Reunião do Fórum Nacional de
Secretários e Dirigentes Públicos de
Mobilidade Urbana
› Participação no evento Parque da Mobilidade
Urbana - SP
› Participação de reunião informal de "avantpremière” - ANTP 45 anos
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Os impactos da pandemia
de covid-19 no transporte
público coletivo por ônibus
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A pandemia de covid-19 provocou impactos
significativos no setor de transporte público
coletivo por ônibus. As medidas de distanciamento social adotadas impuseram mudanças
nos padrões de deslocamento da população e
no cotidiano das cidades. As empresas operadoras e os órgãos gestores foram severamente
impactados pela nova realidade operacional e
econômica para a prestação do serviço.
A NTU esteve alerta à situação desde a
declaração oficial de pandemia realizada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de
março de 2020. Nos dias seguintes aconteceram
os primeiros anúncios realizados pelas autoridades públicas sobre a adoção de medidas de distanciamento social nas cidades brasileiras.
Naquele momento, a entidade iniciou o
monitoramento e o registro diário dos impactos
e das medidas adotadas. Os objetivos principais
foram apoiar as operadoras associadas no enfrentamento de uma crise com inéditas repercussões,
ter um diagnóstico atualizado para comunicar com
a mídia a situação do setor e reunir subsídios para
a atuação institucional e técnica da NTU. As empresas associadas e o Clipping de Notícias da NTU
foram fontes fundamentais de consulta.
Já no dia 16 de março de 2020, a entidade
iniciou a publicação de um boletim com duas edições diárias. O documento reunia informações sobre as principais medidas adotadas pelos órgãos
gestores e empresas operadoras para o enfrentamento da pandemia e manutenção da oferta de
transporte público, além dos percentuais de redução da oferta e demanda verificados nos principais
sistemas do país. A publicação do boletim diário

aconteceu até o dia 29 de maio de 2020.
O processo criado pela NTU para coleta de
dados e produção do boletim reuniu uma quantidade significativa de informações. Isso permitiu
a elaboração, em abril de 2020, do relatório
‘Covid-19 e o transporte público por ônibus: impactos no setor e ações realizadas’. Houve uma
segunda edição do mesmo trabalho publicada
no mês seguinte.
As publicações reuniram informações
sobre os principais impactos e as medidas adotadas pelas empresas operadoras para reduzir o
contágio, garantir a saúde de passageiros e colaboradores. Destacou-se igualmente as ações e
propostas elaboradas e apresentadas pela NTU
ao governo federal. Também foi parte do trabalho um levantamento dos subsídios anunciados
e das medidas de distanciamento e higienização
dos veículos e infraestruturas do transporte público no cenário internacional.
› ‘Covid-19 e o transporte público por
ônibus: impactos no setor e ações
realizadas’ – 1ª edição
› ‘Covid-19 e o transporte público por
ônibus: impactos no setor e ações
realizadas’ – 2ª edição
Na sequência, a NTU optou pela elaboração e publicação de boletins semanais. Eram
demonstrados a estimativa dos prejuízos financeiros acumulados pelo setor; os dados sobre a
redução da força de trabalho (demissões, suspensões dos contratos trabalhistas e reduções
das jornadas); as interrupções da prestação
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do serviço pelas operadoras (suspensões e
encerramentos de atividades, rescisões e caducidade de contratos, processos de recuperações judiciais); as greves; as medidas adotadas
pelo poder público para redução dos prejuízos
(subsídios, desonerações tributárias, compra
antecipada de créditos eletrônicos), além das
medidas de higienização e distanciamento implementadas, como, por exemplo, o controle do
uso do transporte público pela parcela da população contemplada com benefícios tarifários
(idosos e estudantes).
Foram produzidas pela NTU, com exclusividade para as empresas associadas e entidades filiadas, 74 edições do boletim semanal,
no período de 1º de junho de 2020 até 29 de
outubro de 2021. Durante esse período, foram
também publicadas quatro edições especiais do
boletim, disponibilizadas no portal da entidade.
O objetivo foi compartilhar com a imprensa e a
sociedade o diagnóstico da maior crise enfrentada pelo setor de transporte público coletivo de
passageiros no país.
› ‘Boletim – Impactos da covid-19 no
transporte público por ônibus’ – Edição nº 1
(agosto/2020)
› ‘Boletim – Impactos da covid-19 no
transporte público por ônibus’ – Edição nº 2
(setembro/2020)
› ‘Boletim – Impactos da covid-19 no
transporte público por ônibus’ – Edição nº 3
(janeiro/2021)
› ‘Boletim – Impactos da covid-19 no
transporte público por ônibus’ – Edição nº 4
(março/2021)
Em 5 de novembro de 2021, a NTU passou a publicar mensalmente os resultados.
O produto criado para essa finalidade foi o
boletim mensal, com disponibilização restrita
às associadas. Foi elaborado um total de seis

52

boletins mensais, até 29 de abril de 2022. A
publicação apresentava o cenário nacional dos
níveis de oferta e demanda, o levantamento de
subsídios, e a lista das operadoras e dos consórcios operacionais que interromperam de
forma definitiva a prestação do serviço, entre
outras informações.
Outro trabalho de relevância produzido pela NTU foi a nota técnica ‘Impactos no
transporte público por ônibus provocados pela
pandemia da covid-19’. Essa publicação apresenta detalhadamente o método de cálculo do
impacto financeiro no setor, a partir de uma base
de dados que reúne informações de 27 sistemas
de transporte público coletivo por ônibus, que
atendem às principais capitais e regiões metropolitanas do país.
O documento destaca também outros
efeitos relacionados à crise, entre eles o encerramento dos postos de trabalho. A primeira edição
da nota técnica foi formulada em maio de 2020.
Desde então, aconteceram atualizações mensais
até fevereiro de 2022. Uma edição especial foi
publicada no Anuário NTU 2020-2021.
O monitoramento dos impactos da pandemia no setor encerra-se com a publicação
deste artigo no Anuário NTU 2021-2022. As informações apresentadas neste trabalho foram
coletadas até 21 de maio de 2022, data na qual
foi finalizada, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 913, a Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN).
As próximas seções apresentam, para o
período citado anteriormente, os dados sobre o
comportamento dos níveis de oferta e demanda,
a evolução do impacto financeiro no setor, as
ocorrências de interrupção definitiva da prestação do serviço, a redução dos empregos diretos
gerados no segmento, as paralisações da oferta
de serviço, a destinação de subsídios, as principais medidas adotadas para garantir a continuidade do serviço, o atendimento à população
usuária e, por fim, as conclusões.
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de 55% e a oferta, de 75% em relação à situação
observada antes da pandemia.
3º - Estabilização a partir de setembro/2020 até fevereiro/2021, com a demanda
oscilando entre 55% e 61%, e a oferta entre
75% e 80%.
4º - Período de março/2021 a julho/2021:
nova diminuição da demanda (54% - 57%),
resultante das medidas implementadas para
conter a segunda onda da pandemia. Nível da
oferta com pequena recuperação, com oscilação entre 81% e 83%.
5º - Período de agosto/2021 a abril/2022:
recuperação da demanda (60% - 72%), impulsionada pelo avanço da vacinação e flexibilização das medidas de restrição da circulação
de pessoas. Oferta com registro de 82,3%, em
abril/2022, da programação operacional anterior à pandemia.

Oferta e demanda
Os níveis de oferta e demanda foram apurados
a partir da média ponderada pela quantidade de
passageiros transportados e pela frota total dos
sistemas monitorados. Os dados comprovam
que a pandemia provocou um grande desequilíbrio entre os níveis de oferta de serviço e demanda atendida em todo o país, sem exceções.
É possível identificar cinco momentos
distintos na evolução dos indicadores, conforme
apresentado na FIGURA 1 :
1º - Redução vertiginosa da quantidade de
passageiros transportados nos dois primeiros
meses, com nível de 20% da demanda em março/2020. O nível de oferta verificado foi de 75%.
2º - Lenta recuperação de maio/2020 até
agosto/2020, quando a demanda atingiu o nível

Figura 1 - Evolução dos níveis de oferta e demanda durante a pandemia de Covid-19)
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Mesmo após dois anos desde o início da pandemia,
o desequilíbrio entre os níveis de oferta e demanda
persiste. Em abril/2022, a demanda apresentou
índice 11,0% menor do que a oferta. O cenário constatado é crítico porque representa o agravamento
da crise de perda de produtividade, que já estava
sendo enfrentada pelo setor nas últimas três décadas. De 1994 a 2012, a redução da demanda de passageiros equivalentes foi de 24,4%. Já no período de
2013 até 2019, a diminuição foi de 26,1%. Ou seja,
o impacto financeiro coloca o setor em uma crise
aguda dentro de uma crise estrutural crônica.

recursos da receita tarifária, já bastante fragilizado no período pré-pandemia, mostrou-se
insustentável para enfrentar o impacto da
covid-19.
Desde o início da pandemia, o setor acumula um impacto financeiro negativo total de
R$ 27,8 bilhões FIGURA 2 . A estimativa foi realizada considerando todos os municípios brasileiros atendidos por sistemas organizados de
transporte público por ônibus. O impacto médio
no período analisado é de R$ 1,08 bilhão/mês.
A situação é decorrente da queda do número de passageiros e manutenção de níveis
de oferta superiores para garantir o distanciamento social dentro dos ônibus. Além disso, não
foi implementada medida alguma no âmbito
nacional, por parte do governo federal, para mitigar prejuízos, proteger e garantir a mobilidade
urbana coletiva.

Impacto financeiro
O modelo de negócio predominante, de custeio do serviço prestado exclusivamente com
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Figura 2 - Evolução do impacto financeiro do setor durante a pandemia de Covid-19
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Uma das consequências mais sérias do
impacto financeiro é a interrupção definitiva
da prestação do serviço à população pelas
empresas operadoras, conforme destacado na
próxima seção.

Interrupção da prestação do serviço
O impacto financeiro destacado anteriormente
provocou consequências negativas. A interrupção permanente da prestação do serviço, devido
inclusive à falência de empresas operadoras, é um
dos danos mais severos. Houve um aumento das

ocorrências desse tipo desde o início da pandemia.
Atualmente, ainda são observados novos casos.
A população usuária do transporte público coletivo por ônibus tem seu atendimento
prejudicado. Cerca de 20 milhões de pessoas
que realizavam aproximadamente 40 milhões
de viagens diariamente em todo o país, antes da
pandemia, foram diretamente afetadas.
Foram identificados 55 casos de interrupção da prestação do serviço por operadoras ou
consórcios operacionais FIGURA 3 . Também foram
verificados 16 casos de abertura de processos de
recuperação judicial. Certamente, haverá o aumento da quantidade de casos de interrupção da
prestação do serviço nos próximos meses.

Figura 3 - Operadoras e consórcios operacionais que interromperam
a prestação do serviço durante a pandemia de covid-19
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OPERADORAS/CONSÓRCIOS OPERACIONAIS
INTERROMPERAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
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1
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3
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13

-
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3

2
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13

3

processos de recuperação judicial abertos
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PERÍODO: Março/2020 a Maio/2022
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Redução dos postos de trabalho
Uma das implicações da redução de empresas
operadoras é a diminuição dos postos de trabalho. O setor, que já gerou até cinco empregos
diretos para cada ônibus da frota, foi obrigado a
desligar trabalhadores para equilibrar as contas.
Somente a mão de obra empregada representa
43,1% do custo total da produção do serviço.
O saldo entre admissões e demissões
indica uma redução de 89.572 mil postos de
trabalho, de acordo com dados do CAGED
divulgados pelo Painel do Emprego da Confederação Nacional do Transporte (CNT) para o
período de janeiro/2020 até março/2022. A
quantidade de empregos perdida equivale a
22,1% de todos os empregos diretos gerados
pelo setor antes da pandemia.
Em 2020, ano no qual o impacto da pandemia foi mais forte, o saldo entre as admissões
e os desligamentos foi de -67.591 postos de
trabalho. Ao longo de 2021, houve a retomada
das atividades e recuperação parcial da economia. Isso refletiu no aumento das admissões
de profissionais durante o ano. Mesmo assim, o
saldo entre as admissões e os desligamentos foi
negativo, de -24.036 postos de trabalho FIGURA 4 .

Paralisações
As paralisações do serviço são outro sintoma
preocupante da crise. Desde março/2020,
houve, no mínimo, uma paralisação a cada dois
dias nas cidades brasileiras. Em todo o país, 108
sistemas de transporte público por ônibus foram
atingidos por 397 movimentos grevistas, pro-

testos e/ou manifestações que ocasionaram a
interrupção temporária da oferta de serviços.
Na maior parte dos casos, os motivos principais foram a redução/interrupção da oferta de
serviços e a incapacidade das operadoras de pagarem salários e benefícios aos colaboradores
devido ao desequilíbrio econômico-financeiro.
As paralisações impactaram diretamente
o acesso da população ao transporte coletivo.
Parcela importante dos cidadãos não conseguiu
se deslocar até seus locais de trabalho e de estudo, entre outros.

Subsídios
A situação somente não está pior por causa de
algumas medidas emergenciais adotadas por
municípios e estados. Alguns reuniram condições econômicas e vontade política para aportar
recursos e socorrer o transporte público coletivo. Entretanto, o alcance e efetividade das medidas foram limitados.
Após o início da pandemia, a NTU identificou iniciativas de aporte de recursos em 125
sistemas que atendem 243 municípios. Nesse
grupo estão 23 sistemas com atendimento nas
capitais e regiões metropolitanas que, por isso,
reúnem considerável parcela do transporte público coletivo por ônibus de todo o país.
Atualmente, 51 sistemas1 (158 cidades)
possuem subsídios permanentes. Outros 76
sistemas (108 cidades) aportaram recursos de
forma emergencial.
A situação nacional dos subsídios, antes
e pós início da pandemia, está detalhada em seguida em um artigo que trata especificamente
dessa questão.

[1] Entre os sistemas que atualmente possuem subsídios permanentes, Rio de Janeiro-RJ (Intermunicipal metropolitano) e Jundiaí-SP (Municipal) não implementaram
recursos adicionais devido ao impacto da pandemia.
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Figura 4 - Evolução do saldo entre o total de admissões e
desligamentos de colaboradores do setor (2020 e 2021)
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-4.108

-2.099

-4.433

jan

Saldo

dez

6.377

nov

7.156

out

7.017

8.037

set

7.091

7.502

-6.658

-7.747

-8.637

ago

6.941

5.404

jul

7.252

-6.543

-5.326
4.844

jun

7.061

7.879

4.365

4.928

mai

8.079

9.131

7.766

abr

2021

3.756

mar

5.023

fev

5.667

jan

8.189

-9.456

-7.233

-4.873

-2.150

110.886

Saldo

-24.036

dez

Desligamentos

Saldos
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Medidas adotadas

Conclusões

Diante do cenário preocupante, mais uma vez o
setor foi protagonista, com a apresentação de
soluções e propostas. Nos relatórios produzidos
pela NTU e indicados neste artigo é possível
verificar cada uma das alternativas utilizadas.
Contudo, duas merecem destaque.
O UrbanaPE, sindicato das operadoras de
Recife-PE, elaborou, em conjunto com a NTU,
uma Nota Técnica com uma proposta de ‘Escalonamento de horários das atividades econômicas’
ao longo do dia. O objetivo maior era achatar a
curva de utilização do transporte público nos
horários de pico, uma característica do setor. Obteve-se o melhor aproveitamento da frota e o distanciamento social. Fortaleza-CE e Goiânia-GO
implantaram essa medida e obtiveram resultados
importantes. A ‘Gestão da demanda’, via ‘Escalonamento de horários das atividades econômicas’,
tem potencial para ser um legado deixado pela
pandemia; inclusive, a proposta está incluída no
projeto de atualização do Marco Legal do setor.
Outra iniciativa utilizada foi a eliminação
dos postos de cobradores. A medida foi adotada
nas capitais Belo Horizonte-MG, Aracaju-SE, Recife-PE e Vitória-ES. As operadoras já possuem e
utilizam tecnologia adequada para essa transição.
Complementarmente, são desenvolvidos e aplicados programas de treinamento e qualificação de
mão de obra dos antigos cobradores para que eles
sejam absorvidos por outras áreas, e possam atuar
como motoristas, mecânicos, profissionais de
manutenção e fiscais despachantes, entre outros.

Está demonstrada a gravidade da situação
enfrentada pelo sistema de transporte público
por ônibus no Brasil desde março/2020. Quase
todas as empresas estão realizando inúmeras
ações para limitar as consequências negativas.
No entanto, há uma substancial perda de
receita, sem a devida adequação dos custos.
Antes da crise, o sistema já enfrentava a defasagem entre custos e receitas, em função do modelo de remuneração adotado, no qual o usuário
paga pelos custos e o poder público pouco ou
nada contribui.
A pandemia provocou uma redução
drástica da receita, e o impacto financeiro continua a ameaçar a continuidade dos serviços. A
situação agrava-se ainda mais em um cenário
caracterizado pela dificuldade de retorno à normalidade, aos índices de demanda observados
antes da pandemia.

Referências
Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU). Clipping de Notícias. Brasília, 2022.
Confederação Nacional do Transporte
(CNT). Painel CNT do Emprego no Transporte.
Brasília, 2022.
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Subsídios para o transporte público coletivo urbano por ônibus: cenário nacional

A pandemia de covid-19 impactou duramente o
transporte público coletivo urbano por ônibus. A
intensificação do desequilíbrio econômico-financeiro no cenário nacional é, certamente, a consequência mais severa para o setor. Relatório elaborado pela NTU revela que somente a diferença
entre os níveis de oferta e demanda resultou em
um prejuízo acumulado de R$ 27,8 bilhões em
todo o país durante o período pandêmico.
O aporte de subsídios foi uma das alternativas utilizadas pelo poder público para reduzir o
impacto financeiro, manter a oferta do serviço
e evitar a completa paralisação do transporte
coletivo. Entretanto, as iniciativas foram promovidas somente por alguns estados e municípios,
tendo sido, portanto, insuficientes. Não houve
por parte do governo federal a adoção de uma
medida nacional. Pelo contrário, a presidência da
República vetou integralmente o Projeto de Lei
nº 3364/2020, aprovado pelo Congresso, que
previa o repasse de R$ 4 bilhões aos municípios
com mais de 200 mil habitantes, aos estados e
ao Distrito Federal. O valor previsto contribuiria
para garantir atendimento mais amplo à popula-

ção, com nível de oferta adequado, atendimento
às medidas sanitárias e distanciamento social
no interior dos veículos.
Este artigo apresenta o cenário nacional
da concessão de subsídios após o início da pandemia. Também é realizado um comparativo do
cenário atual com a situação observada antes do
começo da crise sanitária em relação aos subsídios permanentes. São destacadas as situações
que evoluíram para a concretização de um novo
modelo de financiamento, com a separação das
tarifas pública e de remuneração. O trabalho demonstra ainda as iniciativas de implementação
de serviços com tarifa zero, possibilitadas pelo
financiamento com recursos públicos. Por último, estão registradas as conclusões.

Cenário nacional
Foi identificado um total de 125 sistemas2 (243
cidades) que implementaram 136 iniciativas3 de
subsídios aos passageiros QUADRO 1 . As inciativas estão classificadas em:

[2] O termo ‘sistema’ utilizado neste artigo faz referência a todas as possíveis abrangências/configurações de serviços de transporte coletivo
planejadas e existentes, de acordo com as características locais, para prestar atendimento à população. Um sistema pode ter abrangência municipal
e ser responsável pelo atendimento de somente um município, como acontece na maior parte dos casos. Outros sistemas possuem abrangência
metropolitana e são responsáveis pela oferta de transporte público para vários municípios, a exemplo das regiões metropolitanas.
[3] Utilizou-se o termo ‘iniciativa’ como referência às decisões efetivas, por parte do poder público, de destinação de recursos como subsídio para os passageiros
desde o início da pandemia. Durante o período em questão, houve casos nos quais mais de uma iniciativa foi promovida pelo mesmo sistema de transporte.
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› Subsídio emergencial: aporte de recursos por
parte do poder público para reduzir o desequilíbrio econômico-financeiro do sistema.
› Subsídio tarifário: destinação de recursos por
parte do poder público para evitar o aumento
das tarifas cobradas da população.
› Implementação de subsídio definitivo: efetivação de um subsídio permanente para complementar a receita tarifária auferida a partir
da tarifa pública cobrada.
› Aumento de subsídio preexistente: em sistemas onde já existia subsídio, houve, por parte
do poder público, a complementação com
valores adicionais para compensar o déficit
tarifário.
› Adiantamento de subsídio preexistente: em
sistemas onde já existiam subsídios, o poder
público antecipou os valores.
Nesses sistemas existia uma situação de
mínimo equilíbrio das contas dos orçamentos
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municipais, mas principalmente houve vontade
política e o entendimento da importância de
priorização do transporte coletivo, um serviço
essencial e um direito essencial definido pela
Constituição Federal, durante a crise sanitária.
No entanto, todo o conjunto de iniciativas
foi insuficiente diante do prejuízo total acumulado no período de vigência da Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).
Juntas, as iniciativas somaram aproximadamente R$ 3,6 bilhões apenas. Esse valor representa
somente 12,9% de todo o impacto financeiro resultante da pandemia, que foi de R$ 27,8 bilhões.
Quase metade das iniciativas (47,1%)
foram implementadas em forma de subsídios
emergenciais. 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.
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Quadro 1 - Transporte público coletivo por ônibus: iniciativas
de subsídios após o início da pandemia

N°

SIST E MA

UF

I N I C I AT I VA

CAP ITAIS E REG I Õ ES M ET R O PO LI TA N AS
1

Belo Horizonte

MG

Implementação de subsídio definitivo

2

Brasília

DF

Subsídio emergencial

3

Campo Grande

MS

Implementação de subsídio definitivo

4

Cuiabá

MT

Implementação de subsídio definitivo

5

Curitiba (Interm. Metrop.)

PR

Subsídio tarifário

6

Curitiba

PR

Subsídio emergencial

7

Florianópolis

SC

Adiantamento de subsídio preexistente

8

Fortaleza

CE

Subsídio tarifário

9

Goiânia

GO

Subsídio emergencial

10

Maceió

AL

Subsídio emergencial

11

Manaus

AM

Aumento de subsídio preexistente

12

Palmas

TO

Implementação de subsídio definitivo

13

Porto Alegre (Interm. Metrop.)

RS

Subsídio emergencial

14

Porto Alegre

RS

Implementação de subsídio definitivo
Subsídio tarifário

15

Porto Velho

RO

Subsídio tarifário

16

Recife

PE

Subsídio tarifário
Aumento de subsídio preexistente

17

Rio Branco

AC

Subsídio emergencial

18

Rio de Janeiro

RJ

Implementação de subsídio definitivo

19

Salvador

BA

Subsídio tarifário

20

São Luís

MA

Subsídio emergencial

21

São Paulo

SP

Aumento de subsídio preexistente

22

Teresina

PI

Subsídio tarifário

23

Vitória

ES

Subsídio emergencial

[FONTE] Clipping de Notícias da NTU e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

63

Anuário NTU [2021–2022]

Quadro 1 - Transporte público coletivo por ônibus: iniciativas
de subsídios após o início da pandemia

N°

S IS TE MA

UF

I N I C I AT I VA

CIDADE S D E GR A N D E E M ÉD I O PO RT E
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1

Blumenau

SC

Implementação de subsídio definitivo
Subsídio emergencial

2

Campinas

SP

Subsídio emergencial

3

Campina Grande

PB

Subsídio emergencial

4

Cascavel

PR

Implementação de subsídio definitivo

5

Caxias do Sul

RS

Implementação de subsídio definitivo
Subsídio emergencial

6

Governador Valadares

MG

Subsídio emergencial

7

Gravataí

RS

Subsídio emergencial

8

Guarulhos

SP

Aumento de subsídio preexistente

9

Indaiatuba

SP

Subsídio emergencial

10

Joinville

SC

Subsídio emergencial

11

Juazeiro do Norte

CE

Subsídio emergencial

12

Juiz de Fora

MG

Implementação de subsídio definitivo

13

Limeira

SP

Subsídio emergencial

14

Londrina

PR

Subsídio emergencial

15

Marabá

PA

Subsídio emergencial

16

Mauá

SP

Subsídio emergencial

17

Mossoró

RN

Subsídio emergencial

18

Pelotas

RS

Subsídio emergencial

19

Petrolina

PE

Subsídio emergencial

20

Petrópolis

RJ

Subsídio tarifário

21

Piracicaba

SP

Subsídio emergencial

22

Ponta Grossa

PR

Subsídio emergencial

23

Praia Grande

SP

Implementação de subsídio definitivo

24

Ribeirão Preto

SP

Subsídio emergencial

25

Santa Maria

RS

Implementação de subsídio definitivo
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26

Santos

SP

Aumento de subsídio preexistente
Subsídio tarifário

27

São José do Rio Preto

SP

Implementação de subsídio definitivo

28

São Vicente

SP

Subsídio emergencial

29

Sorocaba

SP

Aumento de subsídio preexistente

30

Taubaté

SP

Aumento de subsídio preexistente

31

Uberaba

MG

Subsídio emergencial

32

Uberlândia

MG

Implementação de subsídio definitivo
Subsídio emergencial

33

Várzea Grande

MT

Implementação de subsídio definitivo

34

Viamão

RS

Subsídio tarifário

35

Vitória da Conquista

BA

Subsídio tarifário

[FONTE] Clipping de Notícias da NTU e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

Quadro 1 - Transporte público coletivo por ônibus: iniciativas
de subsídios após o início da pandemia

N°

SIST E MA

UF

I N I C I AT I VA

CIDADE S D E PEQ U EN O PO RT E
1

Americana

SP

Implementação de subsídio definitivo

2

Apucarana

PR

Subsídio tarifário

3

Araçatuba

SP

Implementação de subsídio definitivo
Subsídio emergencial

4

Araranguá

SC

Subsídio emergencial

5

Araruama

RJ

Implementação de subsídio definitivo

6

Araucária

PR

Aumento de subsídio preexistente

7

Arujá

SP

Subsídio tarifário

8

Atibaia

SP

Implementação de subsídio definitivo

9

Barra do Garças

MT

Subsídio emergencial

10

Birigui

SP

Subsídio emergencial

11

Botucatu

SP

Subsídio tarifário

12

Brusque

SC

Subsídio emergencial
Subsídio tarifário
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13

Cachoeirinha

RS

Implementação de subsídio definitivo

14

Cachoeiro de Itapemirim

ES

Subsídio tarifário

15

Caeté

MG

Subsídio emergencial

16

Campo Bom

RS

Subsídio emergencial

17

Campos do Jordão

SP

Subsídio emergencial

18

Catanduva

SP

Subsídio emergencial

19

Cianorte

PR

Aumento de subsídio preexistente

20

Colatina

ES

Subsídio tarifário

21

Conselheiro Lafaiete

MG

Subsídio emergencial

22

Cruzeiro

SP

Subsídio tarifário

23

Cubatão

SP

Aumento de subsídio preexistente

24

Divinópolis

MG

Subsídio emergencial

25

Dois Irmãos

RS

Subsídio emergencial

26

Dourados

MS

Subsídio emergencial

27

Estância Velha

RS

Subsídio tarifário

28

Esteio

RS

Subsídio tarifário

29

Formiga

MG

Subsídio emergencial

30

Gaspar

SC

Subsídio emergencial

31

Igarapé

MG

Subsídio emergencial

32

Imbituba

SC

Subsídio emergencial

33

Itabirito

MG

Subsídio tarifário

34

Itajaí

SC

Implementação de subsídio definitivo

35

Itapira

SP

Subsídio tarifário

36

Itatiba

SP

Subsídio tarifário

37

Jacareí

SP

Subsídio emergencial

38

Jaraguá do Sul

SC

Subsídio emergencial

39

João Monlevade

MG

Subsídio emergencial

40

Lajeado

RS

Implementação de subsídio definitivo
Subsídio emergencial

41

Lençóis Paulista

SP

Implementação de subsídio definitivo
Subsídio emergencial

42

Lins

SP

Subsídio emergencial

43

Louveira

SP

Implementação de subsídio definitivo
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44

Muriaé

MG

Subsídio tarifário

45

Nova Friburgo

RJ

Subsídio emergencial

46

Nova Hamburgo

RS

Subsídio emergencial

47

Nova Odessa

SP

Aumento de subsídio preexistente

48

Olímpia

SP

Subsídio emergencial

49

Panambi

RS

Subsídio emergencial

50

Paranaguá

PR

Subsídio emergencial

51

Pato Branco

PR

Subsídio tarifário

52

Paulínia

SP

Subsídio tarifário

53

Pindamonhangaba

SP

Subsídio tarifário

54

Poços de Caldas

MG

Subsídio emergencial

55

Pouso Alegre

MG

Implementação de subsídio definitivo
Subsídio tarifário

56

Santa Cruz do Sul

RS

Subsídio emergencial

57

Santo Ângelo

RS

Subsídio tarifário

58

Sto. Antônio da Patrulha

RS

Subsídio emergencial

59

Sapucaia do Sul

RS

Subsídio emergencial

60

São Luiz Gonzaga

RS

Subsídio tarifário

61

São Sebastião

SP

Subsídio tarifário

62

Sapiranga

RS

Implementação de subsídio definitivo

63

Três Corações

MG

Subsídio tarifário

64

Toledo

PR

Subsídio emergencial

65

Umuarama

PR

Subsídio emergencial

66

Valinhos"

SP

Subsídio tarifário

67

Varginha

MG

Subsídio tarifário

[FONTE] Clipping de Notícias da NTU e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).
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O levantamento também revelou que a
implementação de subsídios definitivos pode ser
considerada um legado tímido, porém positivo,
da pandemia. Um grupo de 26 novos sistemas
de transporte, responsáveis por 19,1% das iniciativas mapeadas, juntaram-se a outros 25 que
já subsidiavam parcela do custo de produção do
serviço antes da crise provocada pelo coronavírus. Atualmente, 51 sistemas (158 cidades) possuem subsídios permanentes QUADRO 2 .
Esse grupo reúne 18 sistemas que atendem capitais e regiões metropolitanas e, por
isso, representam parcela considerável de todo o
transporte público por ônibus nacional. Contudo,
a situação é um passo inicial. É preciso avançar
e aumentar a parcela do custo que é subsidiada.
Isso permitiria, além da manutenção ou redução
dos valores das tarifas públicas, investir nos demais atributos de qualidade do serviço. Dados da
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NTU revelam que, em média, somente 24,7% do
custo total é financiada pelos subsídios. Aliás, o
percentual médio é puxado para cima pelos valores aportados por Brasília-DF e São Paulo-SP, que
subsidiam cerca de 50% do custo total.
Os valores são destinados para o custeio
de benefícios tarifários (isenções e reduções tarifárias para idosos, estudantes, pessoas com deficiência, entre outros), das integrações, ou simplesmente para a amortização de parte do custo
total. Existem ainda casos nos quais os subsídios
definitivos foram adotados para a utilização da
separação das tarifas pública e de remuneração
como modelo de financiamento. Essa iniciativa,
que está detalhada na sequência, é parte importante para a construção de um ambiente propício
para avançarmos na direção de um transporte
público que atenda padrões de qualidade compatíveis com a qualidade desejada pela população.
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Quadro 2 - Transporte público coletivo por ônibus: subsídios permanentes

N°

SIST E MA

A N O D E I M PLEM EN TAÇ ÃO

CAP ITAIS E REG IÕE S M ET R O PO LI TA N AS
1

Brasília-DF (Distrital)

Estudante: 2010, PNE: 2011 e
Complemento Tarifário: 2013.

2

Belo Horizonte-MG (Municipal)

2022

3

Campo Grande-MS (Municipal)

2022

4

Cuiabá-MT (Municipal)

2022

5

Curitiba-PR (Municipal)

6

Curitiba-PR (Interm. Metrop.)

2015

7

Florianópolis-SC (Municipal)

2014

8

Fortaleza-CE (Municipal)

2020

9

Goiânia-GO (Mun. e Interm. Metrop.)

2017

10

Maceió-AL (Municipal)

2016

11

Manaus-AM (Municipal)

12

Palmas-TO (Municipal)

2021

13

Porto Alegre-RS (Municipal)

2021

14

Recife-PE (Mun. e Interm. Metrop.)

Municipal: 2014 | Estadual: 2015

15

Rio de Janeiro-RJ (Mun.)

2022

16

Rio de Janeiro-RJ (Interm. Metrop.)

2010

17

São Paulo-SP (Municipal)

1992

18

Vitória-ES (Mun. e Interm. Metrop.)

2006

-

-

[FONTE] NTU.

[FOTO] ThalesAntonio/Shutterstock.com

69

Anuário NTU [2021–2022]

Quadro 2 - Transporte público coletivo por ônibus: subsídios permanentes

N°

S IS TE MA

A N O D E I M PLEM EN TAÇ ÃO
OU T R AS C I DA D ES
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1

Americana-SP

2021

2

Araçatuba-SP

2022

3

Araruama-RJ

2021

4

Araucária-PR

2022

5

Atibaia-SP

6

Blumenau-SC

2022

7

Cachoeirinha-RS

2022

8

Campinas-SP

2006

9

Cascavel-PR

2022

10

Caxias do Sul-RS

2022

11

Cianorte-PR

-

12

Colatina-ES

-

13

Cubatão-SP

2018

14

Governador Valadares-MG

2021

15

Guarulhos-SP

16

Itajaí-SC

17

Juiz de Fora-MG

18

Jundiaí-SP

2014

19

Lajeado-RS

2022

20

Lençóis Paulista-SP

2022

21

Londrina-PR

2014

22

Louveira-SP

2021

23

Nova Odessa-SP

2022

24

Pouso Alegre-MG

2022

25

Praia Grande-SP

2022

26

Santa Maria-RS

2022

27

Santos-SP

-

28

São José do Rio Preto-SP

-

29

Sapiranga-RS

2021

30

Sorocaba-SP

-

31

Taubaté-SP

2019

32

Uberlândia-MG

2022

33

Várzea Grande-MT

2021

-

2021
-

[FONTE] NTU.
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Tarifa pública x Tarifa de remuneração
A separação das tarifas pública e de remuneração, apesar de já recomendada há mais de dez
anos pela Lei nº 12.587/2012 que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, cresceu após
o início da pandemia. Antes, esse modelo havia
sido adotado por poucos sistemas, com destaque para Brasília-DF, que iniciou sua aplicação
em 2013, e São Paulo-SP, que adotou o modelo
ainda no início da década de 1990. Desde o começo da pandemia, novos casos de separação
têm sido observados.
O aumento de casos é um sintoma da forte
crise que afeta o setor há mais de três décadas e
que foi acentuada pela pandemia. Alguns gesto-

res públicos, pressionados por falências de empresas, interrupções da prestação dos serviços
e, consequentemente, pelo risco da paralisação
total do transporte coletivo, alteraram o modelo
de financiamento e encontraram espaço no orçamento municipal para destinar recursos ao custeio da prestação de serviço, além de promover a
separação das tarifas pública e de remuneração.
Hoje, são 29 sistemas (102 cidades) que
subsidiam os passageiros e pagam pelo serviço ofertado pelas operadoras via tarifa de
remuneração QUADRO 3 . A definição do valor da
tarifa pública, que é cobrada da população, é
uma decisão dos gestores públicos de acordo
com a política tarifária local. No grupo estão
12 sistemas com atendimento em capitais e
regiões metropolitanas.

Quadro 3 - Transporte público coletivo por ônibus: casos de
separação das tarifas pública e de remuneração

N°

SIST E MA

A B R A N GÊN C I A

CAP ITAIS E REG IÕE S M ET R O PO LI TA N AS
1

Brasília-DF

Distrital

2

Campo Grande-MS

Municipal

3

Cuiabá-MT

Municipal

4

Curitiba-PR

Municipal

5

Curitiba-PR

Intermunicipal metropolitano

6

Fortaleza-CE

Municipal

7

Goiânia-GO

Municipal e intermunicipal metropolitano

8

Manaus-AM

Municipal

9

Palmas-TO

Municipal

10

Porto Alegre-RS

Municipal

11

São Paulo-SP

Municipal

12

Vitória-ES

Municipal e intermunicipal metropolitano
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Quadro 3 - Transporte público coletivo por ônibus: casos de
separação das tarifas pública e de remuneração

N°

S IS TE MA

A B R A N GÊN C I A

CIDADE S DE G RAN D E, M ÉD I O E PEQ U EN O PO RT E
1

Araçatuba-SP

Municipal

2

Araucária-PR

Municipal

3

Blumenau-SC

Municipal

4

Cachoeirinha-RS

Municipal

5

Cascavel-PR

Municipal

6

Caxias do Sul-RS

Municipal

7

Cubatão-SP

Municipal

8

Jundiaí-SP

Municipal

9

Lajeado-RS

Municipal

10

Nova Odessa-SP

Municipal

11

Pouso Alegre-MG

Municipal

12

Praia Grande-SP

Municipal

13

São José do Rio Preto-SP

Municipal

14

Santa Maria-RS

Municipal

15

Taubaté-SP

Municipal

16

Uberlândia-MG

Municipal

17

Várzea Grande-MT

Municipal

[FONTE] NTU.

No QUADRO 4 está apresentado um comparativo dos cenários observados antes e após
o início da pandemia, no que diz respeito à imple-
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mentação de subsídios permanentes e, também,
às ocorrências de sistemas que promoveram a
separação das tarifas pública e de remuneração.
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Quadro 4 - Subsídios permanentes e separação das tarifas pública e de remuneração

S U B S ÍDIOS P E R M A N EN T ES

S EPA R AÇ ÃO TA R I FA PÚ B LI CA X
TA R I FA D E R EM U N ER AÇ ÃO

Antes do início
da pandemia

Após o início
da pandemia

Antes do início
da pandemia

Após o início
da pandemia

Total de sistemas
de transporte

25

51

4

29

Sistemas (Capitais e
Regiões metropolitanas)

9

18

2

12

Sistemas (Cidades de grande,
médio e pequeno porte)

16

33

2

17

Total de cidades atendidas

132

158

36

102

IN FORMAÇÕ ES

[FONTE] NTU.

Tarifa zero

Conclusões

Criar condições para o aumento de sistemas
subsidiados e com modelos de financiamento
baseados na separação das tarifas pública e de
remuneração poderia viabilizar até a adoção da
tarifa zero para a população, em alguns casos.
No entanto, atualmente, essa iniciativa é exclusiva de municípios que reúnem condições específicas que resultam em serviços com custo total
bastante reduzidos, que não impactam tanto os
orçamentos públicos.
Levantamento da NTU revelou que existem, em todo o país, 44 cidades que possuem
serviços de transporte público por ônibus sem
a cobrança de tarifa dos usuários. Em 40 casos,
o serviço abrange todo o sistema. A maioria das
ocorrências estão localizadas em cidades com
menos de 100 mil habitantes; existem exceções
como Caucaia (CE), que possui aproximadamente 370 mil habitantes.

O aumento da quantidade dos sistemas que
priorizam o custeio do transporte coletivo via
orçamento público, junto com a efetivação da
separação das tarifas pública e de remuneração,
é ponto imprescindível para mudar o patamar da
mobilidade coletiva no país. Conforme demonstrado, além de raras, as iniciativas observadas
até o momento são limitadas, diante do cenário
nacional. De acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicados na Pesquisa de Informações Básicas
Municipais (2020), existem em todo o país 2.703
municípios atendidos por sistemas organizados
de transporte coletivo por ônibus.
Houve um avanço provocado pela pandemia, porém o cenário atual é caracterizado
por situações localizadas e está distante de se
concretizar como uma política nacional permanente de financiamento do transporte coletivo.
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Para alcançarmos esse objetivo também é fundamental elevar o nível de subsídios, que atualmente representa, na média, parcela pequena
do custo total da produção dos serviços. Esses
pontos vão ao encontro da proposta que resultou no Projeto de Lei nº 3278/2021 e que define
a atualização do Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano e de Caráter Urbano.
A aprovação e efetivação desse projeto
de lei possibilitará investimentos em infraestrutura e na modernização dos insumos. Será possível racionalizar, inovar e atualizar as redes de
transporte, e caminhar rumo ao atendimento de
padrões de qualidade elevados com maior produtividade e menor custo. Essa sustentabilidade
econômica, aliada à segurança jurídica, resultará
em um preço acessível para as tarifas públicas e,
consequentemente, em inclusão social.
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